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Kommunedirektørens innstilling:
Orienteringssaker tas til orientering.
Kommunedirektør orienterer om aktuelle saker.

Holmestrand kommune

Saksbehandler: Pernilla Selander Tronrud telefon: 33 05
95 09

JournalpostID
ArkivsakID
Arkivkode

20/53882
20/13698
FE‐033

Referatsaker
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Kommunestyre

16.09.2020

119/20

Kommunedirektørens innstilling:
Refererte saker tas til orientering.
Underliggende saker:
1, Nord‐Jarlsberg avfallsselskap NJA IKS ‐ protokoll fra representantskapet møte 15.04.2020

2, Protokoll fra representantskapsmøtet i Vestfold og Telemark revisjon IKS 20.04.2020

3, Signert protokoll fra representantskapsmøte i Viken kommunerevisjon IKS ‐ 23.04.2020

4, Revisjonsberetning ‐ avvikling av legevakta Drammensregionen IKS 08.06.2020

5, Protokoll generalforsamling i Greve Biogass 15.06.20

6, Protokoll fra generalforsamling RAK ‐ 16.06.2020

7, Møteprotokoll ‐ representantskapet for Legevakta i Drammensregionen IKS 22.06.2020

8, Godkjent protokoll med styresak i Helse Sør‐Øst RHF om helseforetakstilknytning ‐ 25.06.2020

9, Vestfold interkommunale vannverk IKS ‐ møtebok 24.08.2020 ‐ korrigert versjon

10, Protokoll ‐ Råd for personer med funksjonsnedsettelse ‐ 26.08.2020

11, Protokoll ‐ Ungdomsråd ‐ 27.08.2020

12, Protokoll ‐ Eldreråd ‐ 31.08.2020

13, Protokoll fra generalforsamling i Vesar 18.06.20

14, Høring ‐ forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget

15, Høring ‐ forslag til forskrift til integreringsloven

16, Høring ‐ bedre velferdstjenester for barn og unge som har et behov for et sammensatt
tjenestetilbud

17, Høring ‐ forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og forslag
til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid

18, Referatsak ‐ Juridisk vurdering utvidelse av tjenestekontrakt BPA
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Kommunedirektørens innstilling:
Refererte saker tas til orientering.
Underliggende saker:
1, Nord‐Jarlsberg avfallsselskap NJA IKS ‐ protokoll fra representantskapet møte 15.04.2020

2, Protokoll fra representantskapsmøtet i Vestfold og Telemark revisjon IKS 20.04.2020

3, Signert protokoll fra representantskapsmøte i Viken kommunerevisjon IKS ‐ 23.04.2020

4, Revisjonsberetning ‐ avvikling av legevakta Drammensregionen IKS 08.06.2020

5, Protokoll generalforsamling i Greve Biogass 15.06.20

6, Protokoll fra generalforsamling RAK ‐ 16.06.2020

7, Møteprotokoll ‐ representantskapet for Legevakta i Drammensregionen IKS 22.06.2020

8, Godkjent protokoll med styresak i Helse Sør‐Øst RHF om helseforetakstilknytning ‐ 25.06.2020

9, Vestfold interkommunale vannverk IKS ‐ møtebok 24.08.2020 ‐ korrigert versjon

10, Protokoll ‐ Råd for personer med funksjonsnedsettelse ‐ 26.08.2020

11, Protokoll ‐ Ungdomsråd ‐ 27.08.2020

12, Protokoll ‐ Eldreråd ‐ 31.08.2020

13, Referatsak ‐ Juridisk vurdering utvidelse av tjenestekontrakt BPA

14, Protokoll fra generalforsamling i Vesar 18.06.20

15, Høring ‐ forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget

16, Høring ‐ forslag til forskrift til integreringsloven

17, Høring ‐ bedre velferdstjenester for barn og unge som har et behov for et sammensatt
tjenestetilbud

18, Høring ‐ forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og forslag
til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid

19, Referatsak ‐ Juridisk vurdering utvidelse av tjenestekontrakt BPA

Representantskapet i NIA

IKS

Ernst & Youn& Tønsberg

Vestfold kommunerevisjon til orientering.

Møte i Representantskapet i NJA lKS. (varamedlemmer møter etter særskilt
innkalling)
I samråd med representanskapets ordfører innkalles med dette til møte i
representantskapet

NBI

lS.april 2020 k1.o9.00 på Rådhuset i tlolmestrand. Teams.
(Varithet max

timer)

2

Sak O5/20: Årsrapport og regnskap
Sak 07 | 20. Bu
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sjett
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n 2o2o-2o23.

Sak 08/20: Gebyrregnskapet/Driftsregnskapet.
Sak O9/20: Godtgiørelse

til styret for 2020

Sak 1Ol20: Eventuelt

Forfall
på

E

til møtet meldes til

post: iarl.lindefield@sf-nett.no

Holmestrand, 13.03. 2020.

rJt#rk6"fttvt<U

Jarl Lindefjeld på

tlf. 97 88 55 68, eller

Representantskapet i NJA lKS.

Protokoll fra møte 15.april 2020.
Tilstede:
Elin Gran Weggesrud

Are Karlsen
Anne Rygh Pedersen
I

tillegg møtite:
Jarl Lindefjeld, daglig leder

Forfall: lngen

Møtet ble satt på Rådhuset i Holmestrand (Team) og ledet av Elin Gran weggesrud
Det fremkom ingen innvendinger mot innkallingen eller saklisten,

ot møtet ble deretter

erklært for lovlig satt.

Saker som ble behandlet:
Sak nr.O61 20: Årsraoport og regnskap for 2019.

Vedlegs til saken: Årsrapport og regnskap med revisors bereretnig,
Saksopplvsninger:
Regnskapet viser et overskudd på kr. 3.129,321,- mens miljøregnskapet har
et underskudd på kr.2.921.094,-. Når det gjelder fordelingen mellom

kommunene av overskudd/underskudd, vises til sak 8/20.
Saken ble behandlet i styrets møte 11. mars 2020 og det ble fattet følgende

Vedtak:
Årsberetning og regnskap for 2019 vedtas, og oversendes
Representantskapet til videre behandling.

Representantskapets vedtak:

Årsrapport og regnskap for 2019, godkjennes.

Sak nr.07120: Budsiett

for 2020 oe økonomiplan for 2020-2023.

Vedlegs til saken: Budsjettforslag for 2020 og økonomiplan for 2020-2023.
Saksopplvsninger:
Forslaget er en framskriving av de problemstillinger som fremgår av regnskapet

for 2019 og årsberetningen for samme år. Som det fremgår av styrets årsberetnin&
er det budsjettert med økte leieinnteker fra VESAR da regnskapet

for nye vA løsninger ennå er avsluttet.
Saken ble behandlet i styrets møte 11. mars 2020, og det ble fattet følgende

Vedtak:
Budsjettforslaget tot 2O2O og økonomiplan for 2020-2023, vedtas og oversendes
Representantskapet til videre behandling.

Representantskapets vedtak:
Styrets forslag til budsiett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 godkjennes.

Bemerkninger:
Årsregnskapet for 2019 viser et overskudd på kr.3.129.321 .,-, mens Sebyr-

avregningen med kommunene viser et underskudd På kr.2.921.094 Tilsvarende tall for 2018 var kr. 2.9O4.t65,-|kr.1.498.805,Såkalt «kryss

-

subsidiering» av overskudd/underskudd fra henholdsvis utleie/

miljøovervåking er ikke lenger tillatt etter endring av skatteloven.
Underskuddet på gebyrregnskapet må innkreves av eierne i forhold til

den enkelte kommunes andel av selskapets egenkapital. Til giengjeld skal
dette beløpet inngå som en utgift i kommunenes renovasjonsregnskap
og skal derfor inkluderes i renovasjonsgebyrene. Det blir derfor kommunens

innbyggere som til sist blir belastet med dette underskuddet.
Overskuddet på årsregnskapet kan Imidlertid representantskapet fatte vedtak
om å ta ut som utbetaling til eierne og kommunene kan disponere dette fritt.
Styret vedtok i denne forbindelse i sak sak 5/15 den 17.okt. 2015 følgende:

1.

Selskapets egenkapital bør inntil videre være på minimum kr.7 mill sett

2.

ut fra selskapets størrelse og miljømessige forpliktelser.
Styret vil imidlertid vurdere denne problemstillingen nærmere i
forbindelse med behandlingen av de årlige regnskaper.

Selskapets egenkapital er nå ved avslutningen av 2019 regnskapet på

kr. 7.218.025, og oppfyller således styrets krav i sak 5/16.
Det vises fot øvrig til dette vedtaket, og i samsvar med dette, blir kommunenes
andel av underskuddet på miljøregnskapet/utbetaling av andel av

overskudd på årsregnskapet som følter:
( Kr. 3,1 mill utbetales, mens kr. 29.321,-

tillfies

selskapets egenkapital)

Utbetaling av overskudd!

Miliøregnskapeti

Horten

162%l kr.1.922.000,-

Holmestrand

,( 9%l kr. 279.000 .-

minus kr. 262.899,-

(100%)kr.3.100.000,-

minuskr.2.921,094.-

Tønsberg
Sum

129%l

kr.

899.000

Nettosum som utbetales:
-Horten:
Holmestrand

Kr.t1.0.922,-

Tønsberg

«
«

Sum

kr.

51.883,15.101,.
178.906,-

minus kr.1.811.078,-

minus kt. 847.t17 ,-

Swrets vedtak vedtak:

1.

Underskuddet på gebyrregnskapet. kr. 2.921.094,- innkreves av kommunene
i forhold til kommunenes eierandeler i selskapet.

2.

Kr. 3,100.000,-av overskuddet på årsregnskapet utbetales eierkommunene
i samsvar med ovenstående tabell.

Representantskapets vedtak:

l,Underskuddet på gebyrregnskapet for 2019, kr.2.921.O94,- innkreves i samsvar med
styrets vedtak av 11.mars 2020.
2. Kr.3.100.000,- av overskuddet på årsregnskapet utbetales eierkommunene i samsvar
med styrets vedtak av 11.mars 2020.

Sak

nr.09/20: GodtEiørelse til styret for 2020.
Saksopplvsninper:

Representantskapet har fastsatt styretodtgjørels en tor 2Ot7 ,2018 og 2019 til:
Fast godtgjørelse

1.
2.

leder/styremedlemmer

Møtegodtgiørelse vara-

kr. 20.000,-/kr.10.000,-

«

medlemmer

Kjøregodtgjørelse etter statens satser.
Saken ble behandlet i styrets møte 11.mars 2020 og fattet følgende

Vedtak etter fellesforslag fra sfuremedlemmene:

kr.25.000,- Pr' år
1. Styreleder
« 15.000 « «
2. Varastyreleder
« 15.000 - « «
3. @vrige faste medlemmer av styret
4. Møtegodtgjørelser for varamedlemmer « 1.500,- pr. møte
5. Kjøregodtgiørelser etter statens satser.
Saken oversendes Representantskapet

til endelig godkjennelse.

Representantskapets vedtak:

1.
2.

godtg.iørelse
Øvrige faste medlemmer i styret

Styreleders

kr.30.00Q- pr år
« 15.000,- pr år

1.500,'

3. MrtcSodtdarelse for

varamedlemmer

kr, 1.500,- pr mrte

4, l(irregodttirrelie etter statens §atser.
5, Alle 3atscr lndekreguleres hvcrt år.
6, Revlslonens godtglorel$ utbetalG etter regnln3

§rlc

10/10: Evcntoolt.

Oricntcrlngerl
l.Det ble oricntcrt om tt styret hsr lom mål I fi rnsatt ny drglig lodor innen
utgmgcn rv epril.
2.Dct Dlc lrortfettet glcnnomgrtt progrrmmenc for o{crdriftcn rv deponideren.
3,Det blc orlcntert om don foregtienrlc oppErdoringen rv grroanh€gct

Mptat hevet.
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Jarl Lindefjeld <jarl.lindefjeld@sf‐nett.no>
torsdag 23. april 2020 20.26
#Tønsberg Postmottak; Emelie Wadel; Vestfold kommunerevisjon;
#Holmestrand kommune postmottak; Horten kommune
NJA IKS, Protokoll fra representantskapets møte 15/4 2020
Repr.skapsmøte 2020 (2) undertegnet..pdf; 19 NJA IKS ØkPlan 2020
og fremover.xlsx; REVISORS BERETNING til 2019 regnskapet. signert
(1).pdf; Årsraport og regnskap 2019 signert (2).pdf

Holmestrand kommune
Horten kommune
Tønsberg kommune
Ernst & Young
Vestfold kommunerevisjon
Vedlagt oversendes til orientering undertegnet protokoll fra Representantskapet i NJA IKS sitt
møte 15. april.
Mvh Jarl Lindefjeld
( daglig leder )

Nord‐Jarlsberg Avfallsselskap IKS
Økonomiplan

ajourført 4. mars 2020
Virkelig
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Budsjett
2023

Leieinntekt (NG)
3 018
Leieinntekt nytt anlegg (Vesar)
Tomt
210
Anlegg
2 873
Avregning avfallsgeby
2 921
Driftsinntekter
9 022

3 109

3 202

3 298

3 397

210
2 864
1 429
7 612

210
2 787
1 469
7 668

210
2 709
1 504
7 720

211
2 630
1 545
7 782

Driftsinntekter

Driftskostnader
Lønnskostnader og sty
Driftskostnader knytte
Miljøkontr
Sigevann/k
Endring av
Forsikring
Kostnader tilknyttet n
Avskrivninger anlegg
Andre kostnader
Driftskostnader

297

310

320

330

340

234
905
‐309
16
58
1 684
1505
4 390

638
250
‐334
16
60
1 731
270
2 941

654
255
‐360
17
62
1 731
280
2 959

670
255
‐387
18
64
1 731
290
2 971

687
260
‐415
19
66
1 731
300
2 988

Driftsresultat
Renteinntekter
Rentekostnader Nordr
Resultat før skatt

4 632
299
1007
3 924

4 671
240
899
4 012

4 709
250
830
4 129

4 750
260
760
4 250

4 795
270
691
4 374

0
‐795

0
‐809

0
‐829

0
‐850

0
‐871

3 129

3 203

3 300

3 400

3 503

Eiendomsskatt
Selskapsskatt
Resultat etter skatt

Kontantstrøm
Årets resultat før skattekostnad
Avskrivninger anlegg
Utbetaling av skatt
Avregning avfallsgebyr
Endring nåverdi miljøkontrollkost
Endring kunder, leverandører og
Endring avsetning avslutningskos
Avdrag på gjeld
Innkreving fra eiere
Byggekostnader
Utdeling til eiere
Utbetaling ved kjøp av driftsmidd
Kontantstrøm

Virkelig Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2019
2020
2021
2022
2023
3 924
4 012
4 129
4 250
4 374
1 684
1 731
1 731
1 731
1 731
‐612
‐816
‐881
‐946
0
‐2 921
‐1 429
‐1 469
‐1 504
‐1 545
‐309
‐334
‐360
‐387
‐415
‐23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
‐1 750
‐1 750
‐1 750
‐1 750
‐1 750
1 498
2 921
1 429
1 469
1 504
0
0
0
0
0
‐2 900
‐3 100
0
0
0
‐158
0
0
0
0
‐1 567
1 235
2 829
2 862
3 899

Bankinnskudd og plasseringer
Innestående 01.01.
+
Kontanstrøm
Bankinnskudd pr 31.1

Virkelig Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2019
2020
2021
2022
2023
20 696
19 129
20 364
23 192
26 055
‐1 567
1 235
2 829
2 862
3 899
19 129
20 364
23 192
26 055
29 954

Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS
Org.nr: 851 224 882

Årsrapport for 2019
Årsberetning

Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Kontantstrømoppstilling
- Noter
Revisjonsberetning

NORD– JARLSBERG AVFALLSSELSKAP IKS. ( NJA )
STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019.
SELSKAPETS FORMÅL.
Nord-Jarlsberg Avfallsselskap er et interkommunalt selskap, opprettet i 2002 med hjemmel i
Lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999. Selskapets formål er å ivareta deler av
eierkommunenes renovasjonsbehov, herunder å anlegge, drive eller leie ut felles
interkommunale mottak og avfallsbehandlingsanlegg. (Vedtektenes § 3)
For tiden er virksomheten rettet mot utleie av anlegg og ikke drift.
Selskapets operative virksomhet ble fra 01.08.01, overført til ekstern operatør, for tiden Norsk
Gjenvinning AS. ( NG )
Videre har NJA i 2014 anlagt og finansiert en ny gjenbruksstasjon på området. Denne stasjonen
er leiet ut til VESAR fra 01.07. 2014. Vesar har konkurranseutsatt driften av
gjenbruksstasjonen
ENDRINGER I EIER- OG ANSVARSFORHOLD.
Selskapet har inntil 31.12.2017 vært eiet av kommunene Horten, Holmestrand, Re og Hof med
følgende eier- og avsvarsforhold:
1. Horten
62 % Stemmer i representantskapet: 6,2 Innskutt egenkap.kr.1.240 mill
2. Holmestrand 23% Stemmer i representantskapet: 2,3
«
« 0.460 «
3. Re
9% Stemmer i representantskapet: 0,9
«
« 0.180 «
4. Hof
6% Stemmer i representantskapet: 0,6
«
« 0.120 «
Fra 01.01.2018 er Hof og Holmestrand kommune slått sammen til en kommune under navnet
Holmestrand kommune. Som en konsekvens av dette ble Selskapsavtalen i 2018 endret slik at
eierforholdet, ansvarsforholdet og vektingen av stemmer i representantskapet i 2018 og 2019 så
slik ut:
1. Horten
62% Stemmer i representantskapet:6,2 Innskutt egenkapital kr.1.240mill
2. Holmestrand 29% Stemmer i representantskapet:2.9 Innskutt egenkapital « 0.580 »
3. Re
9% Stemmer i representantskapet:0,9 Innskutt egenkapital « 0.180 »
Fra 01.01.2020 er Sande kommune blitt en del av Holmestrand kommune, og Re kommune en
del av Tønsberg kommune. Dette innebærer at Selskapsavtalen måtte endres på nytt. Den saken
er nå behandlet og godkjent i de respektive kommunestyrer. Endringen innebærer at Tønsberg
kommune overtar tidligere Re kommunes rettigheter og plikter i selskapet, jf pkt 3 ovenfor.
I tillegg vedtok kommunestyrene følgende andre endringer i Selskapsavtalen:
1. Antall medlemmer i styret reduseres fra 5 til 3
2. Det velges 2 numerisk valgte medlemmer i stedet for personlige varamedlemmer.
3. Styrets leder velges fritt blant alle styremedlemmene i stedet for at Hortens medlem
alltid var styreleder. Tilsvarende regel gjelder for valg av varastyreleder.
4. Representantskapet velger leder og varaleder i styret. Tidligere valgte styret selv sin
leder og varaleder.
5. Representantskapets leder velges fritt blant alle medlemmene og ikke slik at lederen
alltid var representanten fra Holmestrand.
Ellers er det bare gjort noen mindre små redaksjonelle endringer.

-2AREALETS INNDELING.
Det arealet som eies av NJA IKS, kan inndeles i tre området, nemlig:
1. Området som leies ut til Norsk Gjenvinning ca. 15,35 da inkl.adm.bygg
2. Området som leies ut til VESAR
ca. 10,00 da inkl. bygninger
3. Det tidligere deponiområdet hvor
deponeringen ble avsluttet i 2005.
ca. 31,65 da
Totalareal
ca. 57,00 da
Det vises for øvrig til eget avsnitt om Ytre miljø - avslutnings- og etterdriftsplan.
Når det gjelder områdene 1 og 2, kan virksomheten inndeles slik. nemlig:
1.
2.
3.
4.
5.

Mottak, sortering og gjenvinning av avfall (Norsk Gjenvinning/Næringsavfall)
Mottak og rensing av slam fra kommunenes kloakkrenseanlegg (NG)
Mottak og sortering av avfall fra private på vegne av Vesar.(Gjenbruksstasjonen)
Levering av behandlet slam til landbruket (NG)
Borttransportering av avfall som ikke kan gjenvinnes til andre mottak for
deponering/ forbrenning.

Det påpekes spesielt som et nytt tiltak, etableringen av gipsmottaket for gjenvinning av
gips på NG`s område, og prosjektering av et nytt og moderne mottakssystem for slam som
skal være tilnærmet luktfritt.
Gipsmottaket er et samarbeidsprosjekt mellom NG og et canadisk selskap under navnet
New West Gipsgjenvinning hvor NG eier 50 %
Et eventuelt slammottak er et samarbeidsprosjekt mellom NG og Lindum hvor
eierfordelingen er henholdsvis 49 og 51 %.
Det er grunn til å anta at miljøvernmyndighetene vil vurdere luktproblematikken i forhold
til driftskonsesjonene, spesielt hva angår planene om slambehandling.
Nøkkelforutsetningen til det nye selskapet er at man løser luktproblematikken både i
forhold til nærmiljøet og fylkesmannens krav.

Planlagt løsning for slammottaket: En viktig del av løsningen er hvordan
varestrømmene planlegges. Det nye selskapet skal motta og transportere ut varer i
samme takt som produksjonen, slik at det ikke vil være slam på anlegget foruten det
som går gjennom produksjonsanlegget. Produksjonstakten er estimert til fire lass inn,
og fire lass ut om dagen. Det ferdige produktet er planlagt å leveres til Hillestad
Landbruksdrift AS, med forbehold om partene endelige valg av leverandør.
Når selskapet har fått innarbeidet denne rutinen, vil selskapet avvikle transportbåndet
og lagring på det øvre plan av tomten. Det er grunn til å tro at dette vil gi god effekt på
luktproblematikken som naboer har rapportert om. Selskapet vil da både ha mottak,
behandling og utlasting inne i selve driftsbygningen.
NG har etter sin leiekontrakt med NJA rett til fremleie av de nødvendige arealer på
nærmere angitte betingelser. ( Leiekontrakten 15. nov.2010 pkt 8)
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Driftskonsesjonen gir følgende driftstillatelser:
1. behandling, sortering og mellomlagring av ulike avfallsfraksjoner og
deponering av asbest. (deponering av asbest er avsluttet)
2. slam til RDP anlegg
3. slam til kompostering.
4. våtorganisk avfall til kompostering (er avsluttet)
5. forurenset jord
6. trevirke (ikke impregnert)
7. farlig avfall, for eksempel impregnert trevirke, asbestholdig materiale o.s.v.
8. sortering av næringsavfall.
9. rene masser/betong
I de nærmere konsesjonsbetingelsene er angitt mengder, kontrollrutiner og andre
forutsetninger. Disse konsesjonsbetingelsene er tatt inn som vedlegg til leiekontrakten
slik at det således er helt klart hvilke virksomheter som kan foregå på avfallsanlegget.
LOKALISERING M.V.
NJA er lokalisert på Nordre Foss i Holmestrand, og selskapet blir drevet derfra.

FORUTSETNINGER FOR VIDERE DRIFT.
NJA har inngått en langsiktig leieavtale med Norsk Gjenvinning AS. Denne avtalen løper ut
ultimo 2021. Norsk Gjenvinning AS har imidlertid etter avtalen rett til ytterlige 10 års
forlengelse. Det må forhandles om ny kontrakt i løpet av 2020.
Leiebeløpet reguleres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen.

I tillegg har NJA inngått en leieavtale med utløp i 2033 med VESAR for drift og leie av
Gjenbruksstasjonen, noe som også er med på å styrke driftsgrunnlaget for NJA.
I leie betaler VESAR kr. 210.000 pr år, for leie av tomt, samt et leiebeløp fastsatt på
grunnlag av byggekostnadene for Gjenbruksstasjonen. ( Gjenbruksstasjonen eies av
NJA)
Kommunalbankens rente + 0,5 % påslag, samt avskriving over 20 år, legges til grunn
for beregningen av leien.
På denne bakgrunn bekrefter styret at det ligger til rette for et tilfredsstillende grunnlag
for videre drift av avfallsanlegget på Nordre Foss, idet leieinntektene er forutsigbare.

ARBEIDSMILJØET I NJA.
Styret vedtok den 20.12.02 å ansette en egen daglig leder på deltid.
Utover daglig leder, har NJA ingen ansatte, og det er derfor liten hensikt å kommentere
arbeidsmiljøet i selskapet spesielt.
Det har ikke vært sykefravær ved NJA i 2019.
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Reglene i Aksjelovens § 20-6 jf. IKS lovens§ 10,2.ledd, gjelder for styrer og andre utvalg med
medlemstall over 2 medlemmer slik:
Hvor det skal velges 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.
Denne bestemmelsen vil gjelde for styret som velges samlet av representantskapet, men ikke for
Representantskapet som velges av hvert enkelt kommunestyre med en representant hver.
Styret i NJA tilfredsstiller disse kravene, jf siste avsnitt i årsmeldingen, STYRETS
SAMMENSETNING.

YTRE MILJØ – AVSLUTNINGS_ OG ETTERDRIFTSPLAN:
NJA, NG og VESAR som leiere/drivere, er underlagt forskrifter fra forurensningsmyndighetene
(KLIF), og for øvrig de vilkår som fremgår av konsesjonsbetingelsene og utslippstillatelsen, gitt
av fylkesmannen henholdsvis 23.juli 2009 og 11.okt. 1993.
Det skal i henhold til disse tillatelsene årlig foretas prøver og målinger av grunnvann, sigevann,
bekkevann og gass på nærmere angitte målepunkter. I tillegg skal deponi og pumpekummer,
deponioverflate kontrolleres, og endelig skal lukt og støy måles.

I tillegg er det også et 5 årlig program for prøvetaking..
Vannprøvene analyseres og resultatene innrapporteres hvert år innen 1. mars til KLIF.
NJA hadde en gjennomgang med fylkesmannens miljøvernavdeling den 25.04.17
vedrørende etterdriftskravene og om den foretatte avslutningen av deponidriften.
Fylkesmannens oppsummering av møtet i sammendrag:
1.Deponiet ble avsluttet i 2005 i samsvar med plan av 2004.
2.Det er et vesentlig punkt at sigevann fra deponiet kan måles separat fra annet
overvann i området. ( Norsk Gjenvinning og Gjenvinningsstasjonen)
Alternative muligheter skal kostnadsberegnes, d.v.s. om eksisterende ledningnett kan tilpasses, eventuelt om ledningsnettet må omlegges.
3.På bakgrunn av gassmålinger i 2017, vil en videre drift/ nedleggelse av gassanlegget kunne vurderes.
Med bakgrunn i de tre punktene som er nevnt ovenfor, er det nå utformet et
overvåkningsprogram for resten av etterdriftsperioden. ( 30 år regnet fra år 2005),
basert på følgende tiltak og frister:
Tiltak:
Frist:
1. Kartlegging /vurdering av utslipp av sigevann. Vurdere rensetiltak. 01.07.2020
2. Vurdere drift av sigevanns-og gassanlegg.Vurdere behov for tiltak.
Hvert 5.år
3. Forslag til overvåkningsprogram og nye prøvetakingspunkter
01.07.2018
4. Gjennomføre overvåking
4 ganger pr år
5. Setningsmålinger
Min hvert 3.år
6. Kontroll med overvannsledninger, grøfter, bekkeinntak og
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7. Kontroll med sigevannsanlegg ( ledninger og kummer)
8. Utvidet overvåking
9. Kontroll med grunnvannsbrønner (skader og tetthet)
10. Kontroll med gassanlegg (gassbrønner og ledningsanlegg)
11. Kontroll med metanmisjon fra deponiets overflate
12. Rapportering (Altinn worddokument ) til KLIF

Min 2 ganger pr.år
Min 1 gang pr år
Min hvert 5. år
Min en gang pr år
Min 4 ganger pr år
Min 1 gang pr år
Årlig 1.mars

Som det fremgår av pkt.3 ovenfor, ble forslag om overvåkingsprogram sendt
fylkesmannen i 2019 for godkjenning. Konsulentfirmaet Asplan Viak As har bistått NJA
IKS i dette arbeidet både med den teoretiske utformingen, og med de fysiske endringen
som måtte gjennomføres på deponiet. Overvåkingsprogrammet som er godkjent av
miljøvernmyndighetene v/fylkesmannen, er datert 29.11.2019.
Programmet forutsatte en rekke fysiske tiltak både på selve deponiet og på det området
som Vesar disponerer (Gjenbruksstasjonen), bl.a. etablering av en rekke nye
målepunkter, omlegging av rørsystemer og målestasjoner for sigevann.
Regnskapet som ble godkjent av styret den 20. sept. 2019 som sak nr.07/19, viser
følgende tall:
Totalutgifter…………………………………..kr. 2.296.732,hvorav kr. 1.932.186,- er fysiske arbeider og
«
364.546,- er planlegging og byggeledelse.
I og med at disse arbeidene også omfattet Gjenbruksstasjonen, refunderes kr. 700.000,av VESAR i form av økt leie for stasjonen med virkning fra 01.07.2019 ved at
leiegrunnlaget forhøyes med kr. 700.000,-.
GASSANLEGGET
Når det gjelder gassuttaket økte dette raskt frem til og med 2008 for deretter å avta, jf
nedenstående tabell.
Gassuttak:
Driftstid i dager.
År 2001
År 2002
År 2003
År 2004
År 2005
År 2006
År 2007
År 2008
År 2009
År 2010
År 2011
År 2012
År 2013
År 2014
År 2015
År 2016
År 2017

339
329
279
351
351
358
360
360
337
125
2.511 timer
4.942 timer
3.477 timer
5.490 timer
8.273 timer
6.188 timer
7.745 timer

Gassuttak i kubikkmeter.
212.456
196.225
110.832
226.436
287.127
383.589
380.000
300.000
79.276
101.600
94.126
107.885
117.797
91,710
94,485
55.261
38.785
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5.134 timer

30.873

År 2019

3.388 timer

24.689

Gassmengden som ble tatt ut i 2016, 2017, 2018 og 2019 er betydelig mindre enn
tidligere. Årsaken er at det «produseres « mindre gass i deponiområdet enn tidligere,
noe som er en naturlig og ønsket utvikling. Det skal imidlertid nevnes at det har vært
noen problemer med driften av gassanlegget i 2019 slik at uttaket av gass er delvis
beregnet noe skjønnsmessig.
Det bør i løpet av et par års tid kunne vurderes om gassanlegget kan nedlegges, noe
som igjen vil redusere utgiftene i miljøregnskapet for NJA.

ÅRSREGNSKAP FOR 2019.
Det er to forhold som i stor grad påvirker selskapets drift, nemlig:
1.) Forurensningsmyndighetene krav til kontroller og målinger av mulige utslipp fra
deponiet. (Etterdriften) Dette er tiltak som er kostnadskrevende.Disse kostnadene, sammen endringer i rentenivået, har gjort det nødvendig å vurdere
størrelsen på avsetningen til miljøkontrollkostnad hvert år. Denne avsetningen ble i 2014
øket fra kr. 8,150 mill. til kr. 12,425 mill. etter en skjønnsmessig vurdering.
Forutsetningene for vurderingen er opprettholdt i 2015 og 2016. Avsetningen ble etter
nåverdiberegning satt til kr. 12.026.000 i 2016.
I 2019 regnskapet er avsetningen satt til kr.10.128.000. Endringen i
miljøkontrollkostnader inngår ikke i selvkostavregningen med kommunene, jf note 6 i
regnskapet.
2.) Det andre forholdet som påvirker selskapets drift er endringer i skatteloven fra
01.01.2014. Endringen kom som en følge av en ESA dom fra 2013.
Konsekvensene for NJA av ESA dommen og endringen av skattereglene med tilhørende tolkning av selvkostberegningen, er at virksomhet relatert til utleie av fast
eiendom ikke lenger kan medtas i selvkostberegningen.
Årsregnskapet for 2019 viser et overskudd på avrundet kr.3,1 mill mot avrundet kr.2.9 mill i
2018.
Selskapet har tilfredsstillende likviditet. Det fremgår av kontantstrømoppstillingen at selskapet
ved periodens slutt har kontanter og kontantekvivalenter på kr.19.129.387,- mot kr.20.695.946,på tilsvarende tidspunkt forrige år.
Gebyravregningen for 2019 viser et underskudd på kr. 2.921.094,- mot kr. 1.498.806 i
underskudd,- i 2018, jf note 6

Underskuddet på gebyrregnskapet må innkreves av eierkommunene i forhold til
eierandel, jf styresak nr. 3/20. Den enkelte kommunes andel av underskuddet skal
deretter inngå som en post i kommunenes renovasjonsregnskap og være en del av
renovasjonsgebyrene.
Overskuddet på årsregnskapet kan eierne disponere fritt, dog slik at representantskapet
i 2016 har vedtatt at selskapets egenkapital skal være på minst kr. 7 mill. Er nå på
avrundet kr. 7,2 mill.
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gjeld, finansielle stilling og resultat.

SELSKAPETS FREMTIDIGE MULIGHETER.
NJA har 2 leieavtaler som gir en stabil inntekt som reguleres hvert år i samsvar med
konsumprisindeksen (NG) og med selskapets kostnadsbilde.(VESAR). Styret bekrefter
at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet er utarbeidet i
henhold til denne forutsetningen

STYRETS / REPRESENTANTSKAPETS SAMMENSETNING.
Styret i Nord – Jarlsberg Avfallsselskap IKS har i 2018/19 bestått av følgende:
Heidi Sæther Hauge, leder
Per-Asbjørn Andvik, nestleder
Bjørn Robert Paulsen
Åse Fjellestad
Jan Arne Rønningen

Hilde Elgesem Andersen (vara)
Kåre Solberg (vara)
Arnt Steinar Egeland (vara)
Ellen Grønseth (vara)
Trine Hasselgård Bøe (vara)

Representantskapet har bestått av følgende ( 2016/19)
Alf Johan Svele, ordf. repr.skap
Odd Gjerpe
Are Karlsen

Ulf Sundling (vara)
Øyvind Jonassen (vara)
Ivar Andreassen (vara)

I neste periode, 2020 til og med 2021 for styret, og 2020 til og med 23 for representantskapet, er
det blitt foretatt nyvalg og da etter endret Selskapsavtale.
Nytt styre med tiltredelse 12.mars 2020.
Medlemmer ( 3 )
Heidi Sæther Hauge, leder
Per-Asbjørn Andvik, varaleder
Åse Fjellestad

Varamedlemmer ( numerisk valgt)
1.vara Hilde Elgesem Andersen
2.vara Kåre Solberg

Nytt representantskap:
Medlemmer
Elin Gran Weggesrud,leder. ( Holmestrand)
Are Karlsen. varaleder (Horten)
Anne Rygh Pedersen ( Tønsberg)

Varamedlemmer:
Tove Ødeskaug ( Holmestrand)
Christine Bratli ( Horten )
Steinar Solum ( Tønsberg )

Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS
Org.nr: 851 224 882

Resultatregnskap
Note

Driftsinntekter
Avregning avfallsgebyr
Leieinntekt fast eiendom
Sum driftsinntekter

2019

2018

5,6

2 921 094
6 100 991
9 022 085

1 498 806
6 056 259
7 555 065

3
4
3, 8

297 062
1 684 200
2 408 312
4 389 574

290 167
1 684 200
1 107 183
3 081 550

Driftsresultat

4 632 511

4 473 515

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

298 872
1 006 532
-707 660

227 385
1 079 224
-851 839

Ordinært resultat før skattekostnad

3 924 851

3 621 676

795 530

717 511

3 129 321

2 904 165

3 100 000
29 321
3 129 321

2 900 000
4 165
2 904 165

Driftskostnader
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Skattekostnad på ordinært resultat

9

Årsresultat

Overføringer og disponeringer
Utbytte
Overføringer annen egenkapital
Sum disponert

10
10

Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS
Org.nr: 851 224 882

Balanse pr. 31. desember
Note

2019

2018

4

25 127 942
25 127 942

26 653 903
26 653 903

25 127 942

26 653 903

459 079
10 733
2 921 094
3 390 906

692 897
367 628
1 498 806
2 559 331

19 129 387

20 695 946

Sum omløpsmidler

22 520 293

23 255 277

Sum eiendeler

47 648 235

49 909 180

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Sum varige driftsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Fordringer på eierkommunene
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

5,6

2

Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS
Org.nr: 851 224 882

Kontantstrømoppstilling
2019

2018

3 924 851
-612 456
-2 921 094
1 684 200
-696 866
-309 000
673 239
0
1 742 874

3 621 676
-587 883
-1 498 806
1 684 200
653 550
-285 000
-580 719
-280 000
2 727 018

-158 239
-158 239

-541 764
-541 764

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Utbetaling til eierne
Innbetaling fra eierne
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-1 750 000
-2 900 000
1 498 806
-3 151 194

-1 750 000
-3 900 000
1 603 107
-4 046 893

Netto endring i likvider i året
Kontanter og bankinnskudd per 01.01
Kontanter og bankinnskudd per. 31.12

-1 566 559
20 695 946
19 129 387

-1 861 639
22 557 585
20 695 946

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatt
Avregning avfallsgebyr
Ordinære avskrivninger
Endring i kundefordringer og leverandørgjeld
Endring nåverdiberegning miljøkontrollkostnader
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Endring avsetning til avslutningskostnader
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS
Org.nr: 851 224 882

Noter til regnskapet for 2019
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak.

Salgsinntekter
Leieinntekter inntektsføres for den perioden leien gjelder for. For den del av virksomheten som omfatter
kommunal lovpålagt virksomhet følges selvkostreglene etter H3-14 utgitt av kommunal- og
moderniseringsdepartementet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som
anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Skatter
Selskapet er skattepliktig for den delen av virksomheten som gjelder utleie av fast eiendom. Skattekostnaden
i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og ending i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes
med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Skatteøkende eller skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme
periode er utlignet.

Avsetning miljøkontrollkostnad
Selskapet er av Fylkesmannen pålagt å miljøkontrollere deponiet etter avslutning.
Deponidelen ble avsluttet den 31.12.2005, og fremtidige kostnader ble beregnet og avsatt som forpliktelse.
Avsetningen til miljøkontrollkostnad er klassifisert som langsiktig gjeld. Miljøkontrollkostnaden
nåverdiberegnes, og endringen føres over resultatet.

Bruk av estimater
Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater
og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld.

Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS
Org.nr: 851 224 882

Noter til regnskapet for 2019
Note 2 -

Bankinnskudd
2019
52 118

Bundne skattetrekksmidler utgjør

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Andre ytelser
Sum

2019

2018

259 716
37 252
94
297 062

253 766
36 401
0
290 167

Det er bare èn ansatt i deltidsstilling, og selskapet er derfor ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon.
Godtgjørelser

Daglig leder
Styreformann
Samlet honorar til øvrige styremedlemmer

Lønn
199 716
20 000
40 000

Andregodtgjørelser
4 392

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Revisjonshonorar
Teknisk bistand selvkostregnskapet, øvrig regnskapsmessig bistand
Teknisk utarbeidelse av årsregnskap med noter
Teknisk utarbeidelse av ligningspapirer
Annen bistand
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

2019
46 000
8 500
9 000
10 000
32 125

Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS
Org.nr: 851 224 882

Noter til regnskapet for 2019
Note 4 - Varige driftsmidler
Tomt

Gassanlegg

Driftsbygninger

Anleggsvei &
målestasjon

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang i år
Anskaffelseskost 31.12.

611 327
0
611 327

1 557 895
0
1 557 895

8 205 764
0
8 205 764

Akk.avskrivning 31.12.
Balanseført pr. 31.12.

-611 327
0

-1 557 895
0

0

0

Årets avskrivninger

702 392
0
702 392

Gjenvinningsstasjon
Nordre Foss
34 225 750
158 239
34 383 989

45 303 128
158 239
45 461 367

-8 205 764
0

-702 392
0

-9 256 047
25 127 942

-20 333 425
25 127 942

0

0

1 684 200

1 684 200

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Sum

20 år
Lineær

Gjenvinningsstasjonen ble ferdigstilt i juni 2014. Avskrivninger ble påbegynt fra dette tidspunktet.
NJA IKS har i løpet av 2019 ferdigstilt arbeidet med etablering av nye VA-løsninger for deponiet og
gjenbruksstasjonen, etter pålegg fra Fylkeskommunen. Det har totalt påløpt kr 2 296 732 knyttet til arbeidet
med etableringen. Kostnadene ved den nye VA-løsningene skal fordeles mellom VESAR og NJA med
hhv. 30,5 % og 69,5 %. Som følge av dette er 30,5 % av de påløpte kostnadene, kr 700 000, knyttet til
etablering av nye VA-løsninger aktivert. Årsaken til at 30,5% av beløpet er aktivert og vil tillegges fremtidig
leiegrunnlag er at dette relaterer seg til andel av tomt som VESAR leier. Det ble i 2018 aktivert kr 541 761,
resterende kr 158 239 er aktivert i 2019. Resterende kostnad er ansett som vedlikehold på historisk VA
anlegg for NJA IKS og kostnadsført.
Det er ikke foretatt avskrivninger av VA-løsningene i 2019 som følge av retningslinjer i H-3/14 utgitt av
kommunal og moderniseringsdepartementet, som sier at avskrivninger på anlegg under utførelse
påbegynnes året etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk.

Note 5 - Avregning eierkommunene - avfallsgebyr (selvkostberegning)

Personalkostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

Driftsresultat før kapitalkostnader

2019
259 929
2 661 165
2 921 094

2018
253 896
1 244 910
1 498 806

-2 921 094

-1 498 806

ESA dom samt ending i skatteloven fra 1.1.2014 og tilhørende tolkning av selvkostreglene gjør at
virksomheten relatert til utleie av fast eiendom ikke lenger kan medtas i selvkostberegningen.
Kapitalkostnader medregnes ikke i selvkost da driftsmidlene i sin helhet knytter seg til det som leies ut, og er
således utenfor selvkost. Videre gjøres det en fordeling av driftskostnader som er hhv. utenfor og innenfor
selvkostvirksomhet/skattepliktig virksomhet

Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS
Org.nr: 851 224 882

Noter til regnskapet for 2019
Note 6 - Oversikt mellomværende med eierkommunene

2019
1 498 806
-1 498 806
2 921 094
2 921 094

Saldo 1.1
Innkrevd fra eierkommunene
Beregnet avfallsgebyr
Sum gjeld-/+fordring eierkommunene 31.12

2018
1 603 107
-1 603 107
1 498 806
1 498 806

Note 7 - Beregning nåverdi av miljøkontrollkostnader etter avslutning av deponiet fra 2008-2036
Fra 2006 og 30 år fremover vil selskapet måtte overvåke deponiet miljømessig. Disse kostnadene
kan estimeres til:
Beskrivelse
Prøvetaking/analyse
Tilsyn (daglig)
Tilsyn/vedlikehold gassanlegg
Kummer/leire/annet, samt usikkerhet
Sum

Beløp
100 000
100 000
200 000
150 000
550 000

Det gjøres hvert år en skjønnsmessig vurdering av de forventede fremtidige årlige kostnadene til miljøkontroll.
Per 31.12.2014 ble dette estimatet vurdert til kr 550 000 med basis i erfaring fra faktiske kostnader og
forventet fremtidig utvikling i kostnadene. Denne vurderingen opprettholdes per 31.12.19.

Diskonteringsrente
Prisstigning

Miljøkontrollkostnad pr 1.1.
Endring i avsetning, ihht nåverdiberegning
Sum avsetning for miljøkontrollkostnader pr 31.12.

2019

2018

3,00 %
2,50 %

3,00 %
2,50 %

2019

2018

10 437 000
-309 000
10 128 000

10 722 000
-285 000
10 437 000

Endringen i avsetning til fremtidige miljøkontrollkostnader inngår ikke i selvkostavregningen med kommunene.

Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS
Org.nr: 851 224 882

Noter til regnskapet for 2019
Note 8 - Spesifikasjon av andre driftskostnader

Miljøkontrollkostnader
Vedlikehold mv gassanlegg
Endring avslutningskostnader
Forsikring
Reparasjon bygg
Andre kostnader
Endring miljøkontroll forpliktelse
Sum

2019
89 747
144 596
0
15 743
51 653
2 415 573
-309 000
2 408 312

2018
498 875
410 941
-280 000
14 619
21 282
726 468
-285 000
1 107 185

Andre kostnader inkluderer NJA IKS sin andel av oppgradering VA løsning som er ferdigstilt i 2019 og
kostnadsført direkte, se note 4.

Note 9 - Skatt
Årets skattekostnad fordeler seg på:

2019

2018

684 191
0
111 339
795 530

612 456
-50 025
155 080
717 511

2019

2018

3 924 851
2 612 286

3 621 676
1 214 248

-2 921 094
-506 085
3 109 958
684 191

-1 498 806
-674 263
2 662 855
612 457

2019

2018

Driftsmidler inkl goodwill
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12

5 508 621
5 508 621

5 002 536
5 002 536

Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)

1 211 897

1 100 558

2019

2018

192
2 612 094
2 612 286

442
1 213 806
1 214 248

Betalbar skatt
Årets skatteeffekt av endret skattesats
Endring utsatt skatt
Årets totale skattekostnad
Beregning av årets skattegrunnlag:
Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Andel av regnskapsmessig overskudd i selskap med
deltakerfastsetting
Endring i midlertidige forskjeller
Årets skattegrunnlag
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag
Oversikt over midlertidige forskjeller

Oversikt over permanente forskjeller
Rentekostnad på utlignet skatt
Andre ikke fradragsberettigede kostnader
Sum permanente forskjeller

Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS
Org.nr: 851 224 882

Noter til regnskapet for 2019
Note 10 - Egenkapital
Aksjekapital
Egenkapital 01.01.
Årsresultat
Avsatt utdeling til eierkommunene
Egenkapital 31.12.

2 000 000
0
0
2 000 000

Annen
egenkapital
5 188 704
3 129 321
-3 100 000
5 218 025

Sum
7 188 704
3 129 321
-3 100 000
7 218 025

Note 11 - Selskapskapital og eierstruktur
Oversikt over deltagerne i selskapet pr. 31.12:

Horten kommune
Holmestrand kommune
Re kommune
Sum

Andel selskaps
kapital
1 240 000
580 000
180 000
2 000 000

Eierandel
62 %
29 %
9%
100 %

Stemmeandel
62 %
29 %
9%
100 %

Note 12 - Årsregnskap etter kommunale prinsipper
Finansiering av investeringer:
Balanseførte investeringer
Langsiktig gjeld

2019
-25 127 942
24 500 000

2018
-26 653 903
26 250 000

2019
15 750 000

2018
17 500 000

Note 13 - Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år

Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS
Org.nr: 851 224 882

Noter til regnskapet for 2019
Note 14 - Sammenligning budsjett mot virkelig
Økonomiplan - Sammenligning budsjett og virkelig 2019
(Tall i tusen)

Driftsinntekter
Leieinntekt
Leieinntekt nytt anlegg
Avregning avfallsgebyr
Driftsinntekter

Virkelig
2019

Budsjett
2019

Avvik

3 018
3 083
2 921
9 022

2 991
3 076
1 600
7 667

27
7
1 321
1 355

Driftskostnader
Lønnskostnader og styrehonorar
Driftskostnader knyttet til deponiet:
Miljøkontrollkostnader/avslutningskostnader
Sigevann / kommunale avgifter
Enring NV miljøkontrollkostnad
Forsikring
Kostnader tilknyttet nytt anlegg
Andre kostnader (hovedsakelig ytre vedlikehold)
Avskrivninger
Driftskostnader

297

310

-13

234
905
-309
16
58
1 505
1 684
4 390

622
245
-309
15
58
260
1 709
2 910

-388
660
1
1 245
-25
1 480

Driftsresultat
Renteinntekter
Rentekostnader
Netto finans

4 632
299
1 007
-708

4 757
230
968
-738

-125
69
39
30

Resultat før skatt

3 924

4 019

-95

-795

-848

3 129

3 171

-42

Kontantstrøm
Årets resultat før skatt
Utbetaling av skatt
Avregning avfallsgebyr
Årets avskrivninger
Endring nåverdiberegning/avslutningskostnader
Endring kunder/leverandører/andre tidsavgrensningsposter
Utbetaling ved kjøp av driftsmidler
Innkrevd fra eiere
Utdeling til eiere
Avdrag på gjeld
Endring kontantstrøm

Virkelig
2019
3 924
-612
-2 921
1 684
-309
-23
-158
1 498
-2 900
-1 750
-1 567

Budsjett
2019
4 018
-747
-1 600
1 709
-309
1 499

Avvik
-94
135
-1 321
-25
-23
-158

-1 750
2 820

-4 387

Bankinnskudd og plasseringer

Virkelig
2019

Budsjett
2019

Avvik

20 696
-1 567
19 129

20 696
2 820
23 516

-4 387
-4 387

Eiendomsskatt
Skattekostnad på ordinært resultat
Resultat etter skatt

+

Innestående 01.01. frie midler
Kontanstrøm
Innskudd frie midler 31.12.

-

Protokoll fra møte 23. april 2020 i
representantskapet i Viken kommunerevisjon IKS
Tid:

Torsdag 23. april 2019, kl 16.30.

Sted:

Fjernmøte ihht. midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og
partiloven, § 4

Til stede:

Monica Myrvold Berg, Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner
Dag Fjeld Edvardsen, Buskerud fylkeskommune
Hans Kristian Solberg, Enebakk kommune
Oddvar Garaas, Flesberg kommune
Tone Laila Odden, Kongsberg kommune
Andreas K. Torp, Krødsherad kommune
Sunni Aamot, Modum kommune
Truls Wickholm, Nesodden kommune
Nils Helge Tufto, Nore og Uvdal kommune
Anne Marit Lillestø, Ringerike kommune
Viel Jaren Heitmann, Rollag kommune
Anne Kristine Normann, Sigdal kommune
Knut Kvale, Øvre Eiker kommune
Ola Nordal, Ås kommune

Forfall:

Sande kommune
Dermed var 16 av 17 deltakere og over 66,67 % av stemmene representert, og IKSlovens krav til beslutningsdyktig representantskap var oppfylt.

Andre møtende:

Fra styret:
Styreleder Knut-Martin Glesne, nestleder Hans Eid Grøholt, samt
styremedlemmene Carina Tangen, Linn Kristin Evju, Trond Simarud og Line
Galston.
Fra administrasjonen:
Daglig leder Inger Anne Fredriksen

Representantskapsleder Monica Myrvold Berg ønsket velkommen og ledet møtet.
Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

Til behandling forelå:
Sak 01/20

Valg av to representanter til å underskrive protokollen
Etter forslag fra møteleder ble Ola Nordal og Tine Norman valgt til å underskrive
protokollen.

Sak 02/20

Protokoll fra representantskapsmøte 14.11.2019
Forslag til vedtak:
Protokollen er godkjent på e-post, jf. vedtak i representantskapet 14.11.2019,
sak 12/19.
Protokollen tas til orientering.
Enstemmig vedtak:
Protokollen er godkjent på e-post, jf. vedtak i representantskapet 14.11.2019,
sak 12/19.
Protokollen tas til orientering.

Sak 03/20

Orienteringer fra styret

a)

Åpenhetsrapport 2019
Daglig leder Inger Anne Fredriksen redegjorde kort for åpenhetsrapporten.
Forslag til vedtak:
Åpenhetsrapporten tas til orientering.
Enstemmig vedtak:
Åpenhetsrapporten tas til orientering.

b)

Strategi, status
Styrets leder, Knut Martin Glesne, orienterte om status for
sammenslåingsprosessen og videre fremdrift i forhold til strategi og ny
selskapsavtale for VKR.
Forslag til vedtak:
Representantskapet tar styrets redegjørelse om status for strategi til orientering.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet tar styrets redegjørelse om status for strategi til orientering.

Sak 04/20

Styrets årsrapport 2019
Styreleder redegjorde for styrets årsrapport.
Forslag til vedtak:
Styrets årsrapport for 2019 fastsettes.
S i d e 2|3

Enstemmig vedtak:
Styrets årsrapport for 2019 fastsettes.

Sak 05/20

Fastsettelse av årsregnskapet for 2019
Daglig leder redegjorde for årsregnskapet.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet og anbefaler representantskapet å fatte
følgende vedtak:
1.

Det fremlagte årsregnskapet fastsettes som selskapets regnskap for 2019.

2.

Årets overskudd på 265 940,- tillegges opptjent egenkapital.

Enstemmig vedtak:
Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet og anbefaler representantskapet å
fatte følgende vedtak:
1.

Det fremlagte årsregnskapet fastsettes som selskapets regnskap for
2019.

2.

Årets overskudd på 265 940,- tillegges opptjent egenkapital.

3.

Representantskapet ønsker å få endelig avviklingsregnskap til
orientering fra FDR når dette er behandlet av representantskapet i FDR.

Sak 06/20

Valg til styret
Monica Myrvold Berg, leder av valgkomiteen, redegjorde for komiteens arbeid og
innstilling.
Forslag til vedtak:
Hans Eid Grøholt foreslås som styrets nestleder for to år.
Carina Tangen og Trond Simarud foreslås som styremedlemmer for to år.
Marianne Røed foreslås som 1. varamedlem til styret for to år.
Tore Brath foreslås som 2. varamedlem for ett år.
Enstemmig vedtak:
Hans Eid Grøholt velges som styrets nestleder for to år.
Carina Tangen og Trond Simarud velges som styremedlemmer for to år.
Marianne Røed velges som 1. varamedlem til styret for to år.
Tore Brath velges som 2. varamedlem for ett år.

Drammen, 23. april 2020

Monica Myrvold Berg
representantskapsleder

Ola Nordal

Tine Norman
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Viken
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Legevakta i Drammensregionen IKS

Uavhengig revisors beretning
Konklusjon
Vi har revidert awiktingsopp$øret pr 3r. mai zozo for Legevakta i Drammensregionen lKS, som viser
disponeringen av setskapets midler på awikl.ingstidspunktet. Awikl.ingsoppgiøret er avgitt av setskapets

avvik[ingsstyre.
Etter vår mening er awiktingsoppgjøret og fordeling av eiendeler og forpl.iktetser me[]om eierkommuner
for Legevakta i Drammensregionen IKS i det al.t vesentlige utarbeidet og fastsatt i samsvar
med tov om interkommunate selskaper.
Grunnlag for konktusjonen
Vi har gjennomfød revisjonen i samsvar med [ov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonate revisjonsstandardene lnternational Standards on Auditing (lSA-ene). Våre oppgaver og
ptikter i henhotd til disse standardene er beskreveli «Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
awiklingsoppgjøreå>. Vi er uavhengige av setskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overhotdt
våre øvrige etiske forpl.iktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkel.ig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konktusjon.

Awi kli ngsstyrets ansvar for awi kli ngsoppgj øret
Awikl.ingsstyret er ansvartig for utarbeidetsen av awiktingsoppgjøret og fordeling av selskapets
eiendeler og forpliKelser meltom eier kommuner i samsvar med lov om interkommunale selskapers
krav, og for slik intern kontrotl som ledetsen finner nødvendig for å mul.iggjøre utarbeidetsen av et
awiktlngsoppgjør som ikke inneholder vesentl.ig felUnformasjon, verken som følge av mlsligheter etter
utilsiktede feil
Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av awiklingsoppqjøret

Vårt må|. med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at awiktingsoppgjøret som hel.het ikke
innehotder vesentlig feilinformasjon, verken som føtge av misligheter etter utitsiktede feiL og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konktusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med [ov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, aLl,tid viL avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå
som føtge av mistigheter etter utiLsiktede feiL. FeiLinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den
enkettvis e[[er samtet med rimeLighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne
foretar based på awiktingsoppgjøret.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonett skjønn og utviser profesjonell skepsis qiennom hete revisjonen. I tittegg:

o identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feitinformasjon i avviklingsoppgjøret, enten det
skyldes mistigheter el.ler utilsiktede feil.. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandtinger for å
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er titstrekkel.ig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesenttig feiLinformasjon som følge av mistigheter ikke
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btir avdekket, er høyere enn for feitinformasjon som skytdes util.siktede feit, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning. bevisste utetatelser, uriktige fremstillinger etter overstyring av

intern kontrotl.
. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrol[ som er retevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontrott.
o evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tithørende noteopplysninger utarbeidet av [edelsen er rimetige.
o evaluerer vi den samtede presentasjonen, strukturen og innhotdet i awiklingsoppgjørel
inktudert til.leggsopplysningene, og hvorvidt awikl.ingsoppgjøret representerer de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende biLde,
Vi kommuniserer med awiklingsstyret btant annet om det pl.antagte omfanget av revisjonen og tiL
hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utvekster også informasjon om forhotd av betydning som vi
har avdekket i l.øpet av revisjonen, herunder om eventuetle svakheter av betydning i den interne

kontrotten.
Drammen oS.junizozo
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Marianne Berg Elverum
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PROTOKOLL
FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR
LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS – UNDER AVVIKLING
Møte:
Dato:
Møtested:

01 / 2020
22. juni 2020
Møtet ble gjennomført som Teamsmøte

Til stede:

Monica Myrvold Berg – ordfører Drammen kommune
Gunn Cecilie Ringdal – ordfører Lier kommune
Elin Weggersrud – ordfører Holmestrand kommune

Dessuten møtte:
Ingar Pettersen – styreleder
Eva Brokhaug Persson – daglig leder
Marianne Berg Elverum - revisor
Styreleder Ingar Pettersen ble valgt til å lede møtet.

DAGSORDEN
SAK 01 / 20

Godkjenning av innkallingen og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble vedtatt.

SAK 02 / 20

Godkjenning av protokoll fra møtet 09.12.2019
Vedtak:
Protokoll fra møtet 09.12.l2019 ble godkjent.

SAK 03 / 20

Avvikling av Legevakta i Drammensregionen IKS
Til møtet i representantskapet forelå innstilling fra avviklingsstyret med forslag til
vedtak.
I møtet ble det redegjort for avviklingsarbeidet med årsrapport og regnskap for
2019 og avviklingsregnskap for 2020.
Revisor fremla til møtet rene revisjonsberetninger for begge årene.

1

Vedtak:
Representantskapet godkjenner:

1. Årsrapport for 2019 med underliggende noter og spesifikasjoner
2. Avviklingsregnskap 2020 med underliggende noter og spesifikasjoner
3. Avregningskostnaden på kr. 13 506 460 som fordeles mellom kommunene
etter eierandel:
 Drammen kommune (51%)
kr. 6 888 295
 Lier kommune (18%)
kr. 2 431 163
 Nedre Eiker (19%)
kr. 2 566 227
 Sande kommune (7%)
kr. 945 452
 Svelvik kommune (5%)
kr.
675 323
Sum

kr. 13 506 460

Dette utgjør for den nye kommunenestrukturen:





Drammen kommune (75%)
Lier kommune (18%)
Holmestrand kommune (7%)

kr. 10 129 845
kr. 2 431 163
kr.
945 452

Etter dette vedtaket i Representantskapet anses Legevakta i Drammensregionen IKS å
være endelig avviklet, og slettemelding sendes til Brønnøysundregistrene.

SAK 15 / 19

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Drammen, 22. juni 2020

Monica Myrvold Berg
Drammen kommune

Gunn Cecilie Ringdal
Lier kommune

Elin Weggersrud
Holmestrand kommune

2

Møteprotokoll
Styre:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF, Hamar
25. juni 2020

Kl 0915-1630

Følgende styremedlemmer møtte:
Svein I. Gjedrem
Anne Cathrine Frøstrup
Kirsten Brubakk
Olaf Qvale Dobloug
Christian Grimsgaard
Bushra Ishaq
Vibeke Limi
Einar Lunde
Lasse Sølvberg
Sigrun E. Vågeng

Styreleder
Nestleder

Fra brukerutvalget møtte:
Nina Roland
Lilli-Ann Stensdal

Fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør
teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein
Tore Valsø, kommunikasjonsdirektør og Gunn Kristin Sande
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Saker som ble behandlet:

055-2020

Godkjenning av innkalling og sakliste

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 25. juni 2020.

056-2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. mai 2020 og Bprotokoller til sak 041-2020 og 051-2020

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll fra styremøte 12. mai 2020 og B-protokoller for sak 041-2020 Valg av revisor (unntatt
offentlighet iht offentlighetsloven §23 første ledd, jf. §12 litra c) og sak 051-2020 Vestre Viken HF nytt hovedkontor med samlokalisering av administrasjonen i Drammen (unntatt offentlighet iht
offentlighetsloven §23 første ledd) godkjennes.

057-2020

Virksomhetsrapport per april og mai 2020

Oppsummering
Saken presenterer virksomhetsrapport for april og mai 2020.
Kommentarer i møtet

Styret er stolt av innsatsen som er lagt ned fra ansatte og ledere i hele regionen i den krevende
perioden vi har lagt bak oss. Mange av de ansatte har hatt lange arbeidsdager, har tatt på seg nye
oppgaver og vist en enorm innsats for å komme gjennom en krevende situasjon.

Styret viser til at Sykehuspartner HF har levert gode driftstjenester og nedlagt en særlig stor
innsats med nye løsninger gjennom Covid-19-pandemien. Styret ønsker at det gjennomføres en
særskilt evaluering av driften i Sykehuspartner HF i denne perioden.

Styret merker seg en positiv utvikling for pakkeforløp. Det må nå gjøres en forsterket innsats for
å redusere ventetider. Dette gjelder særlig for barn og unge innen psykisk helsevern.
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Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar virksomhetsrapport per april og mai 2020 til etterretning.

Styret takker de ansatte i regionen for innsatsen i denne krevende perioden.

058-2020

Reviderte krav og oppdrag for 2020 fra Helse- og
omsorgsdepartementet

Oppsummering
I protokoll fra foretaksmøte 10. juni 2020, sak 8 Reviderte krav og oppdrag for 2020, har
Helse- og omsorgsdepartementet gjort endringer i styringsbudskap for 2020 med bakgrunn
i koronapandemien. Som vedlegg til protokollen fra foretaksmøtet følger et eget dokument;
Justert oppdragsdokument for 2020.
Denne saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å gjøre styret kjent med nye
styringsbudskap fra eier og hvordan administrerende direktør følger opp disse.

Kommentarer i møtet
Styret støttet konklusjonen i saken.
Styrets enstemmige

VEDTAK
1. Styret tar reviderte styringsbudskap for 2020 slik disse fremgår i protokoll fra
foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 10. juni 2020 og justert oppdragsdokument for 2020, til
etterretning.
2. De reviderte styringsbudskapene formidles som endringer i Oppdrag og bestilling 2020
til helseforetakene i Helse Sør-Øst i felles foretaksmøte. Endringene oversendes de
private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst i eget brev.

059-2020

Revidert innspill til statsbudsjettet for 2021

Oppsummering
Innspill til statsbudsjettet for 2021 ble behandlet i styresak 095-2019. I henhold til styrets
protokoll ble innspillet oversendt Helse- og omsorgsdepartementet i brev av 29.11.2019.

Helse- og omsorgsdepartementet har i lys av koronapandemien bedt om at det i juni gis
oppdatert vurdering av aktivitetsvekst og kostnadsøkninger for 2021. Helse- og
omsorgsdepartementet har i tillegg bedt om oppdatert informasjon innen 5. august.
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Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF har i fellesskap vurdert
aktivitetsbehovet og estimert kostnadsøkninger for 2021. Helse Midt-Norge RHF har foretatt
egne vurderinger og har dermed sendt eget innspill til Helse- og omsorgsdepartementet.

Kommentarer i møtet
Styret ga uttrykk for at det er en fordel at det er godt samarbeid med øvrige regioner. Styret
ber om at hensynet til opplæring og kompetanse legges til innspillet.
Styrets enstemmige

VEDTAK
1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatikk,
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, med en sannsynlig
aktivitetsvekst på 1,4 prosentpoeng ut over innspillet vedtatt i styresak 095-2019;
Innspill til statsbudsjett 2021.
2. Styret slutter seg til vurderingen av økte kostnader i forbindelse med koronapandemien,
som tilsier en kostnadsøkning for spesialisthelsetjenesten nasjonalt på i størrelsesorden
8 til 10 milliarder kroner.
3. Styret ber om at revidert innspill til statsbudsjettet for 2021 oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet.

060-2020

Økonomisk langtidsplan 2021–2024

Oppsummering
Formålet med økonomisk langtidsplan er å legge til rette for effektiv ressursutnyttelse i
foretaksgruppen. Foretaksgruppens økonomiske langtidsplan skal gi en samlet fremstilling
av foretaksgruppens økonomiske bæreevne for investeringer. Som en del av dette skal
planen vise forventet utvikling i pasientbehandling og medisinskfaglige prioriteringer, samt
forventet utvikling i ressursbruk og økonomisk resultat. For de driftsrelaterte delene av
planen er hovedvekten lagt på årene 2021–2024, for investeringsdelen går planen lenger
fram.

I styresak 017-2020 Økonomisk langtidsplan 2021–2024 - planforutsetninger, la styret
premisser for helseforetakenes arbeid med sine innspill til foretaksgruppens økonomiske
langtidsplan. Saken er utarbeidet på grunnlag av helseforetakenes innspill til økonomiske
langtidsplaner. Helseforetakene har styrebehandlet sine økonomiske langtidsplaner basert
på inntektsforutsetninger og øvrige krav og føringer gitt av styret i styresak 017-2020.

Økonomisk langtidsplan for 2021–2024 er preget av mer usikkerhet enn tidligere år
grunnet koronapandemien. Saken omtaler disse usikkerhetsmomentene.

I sakens vedlegg omtales innspillene fra hvert enkelt helseforetak i regionen og de nasjonale
felleseide foretakene nærmere.
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Kommentarer i møtet
Styret merket seg at den økonomiske situasjonen i Helse Sør-Øst RHF har bedret seg
vesentlig de siste årene. Den økonomiske stillingen i regionen er nå ganske god og gir et
godt grunnlagt for å finansiere de planlagte investeringene.

Styret viser til at en eventuell sterkere vekst i bemanningen enn lagt til grunn, annet like, vil
ha et motstykke i sterkere inntektsvekst.

I oppfølgingen av regional utviklingsplan ønsker styret at Helse Sør-Øst RHF skal
understøtte arbeidet i helseforetakene.
Flertallet i styret slutter seg til den fremlagte økonomiske langtidsplanen.

Styrets

VEDTAK
1. Styret forutsetter at helseforetakene i planperioden planlegger og utvikler sin
virksomhet i tråd med Regional utviklingsplan 2035 og at det arbeides målrettet med
tiltak innenfor de fem prioriterte satsningsområdene
• Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
• Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester
• Redusere uønsket variasjon
• Mer tid til pasientrettet arbeid
• Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste.

Styret ber om at Helse Sør-Øst RHF understøtter helseforetakenes arbeid med regional
utviklingsplan.

2. Helseforetakenes arbeid med kvalitet i pasientbehandlingen og tilgjengelighet til
tjenestene skal gis høy prioritet gjennom hele økonomiplanperioden, herunder skal
kravene fra eier i de årlige oppdragsdokumentene ivaretas.

3. Helseforetakenes budsjetter for 2021 og senere år skal oppfylle prioriteringsregelen
hvor kravet er høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling hver for seg enn innen somatikk.

4. Helseforetakene skal arbeide videre med analyser av bemanningsbehov og nødvendig
kompetansetilpasning for å bedre ressursutnyttelsen og gi et best mulig tilbud til
pasientene. Utdanningskapasitet og antall praksisplasser skal øke.

5. Styret konstaterer at det i økonomisk langtidsplan er tatt høyde for fullføring av store
byggeprosjekter i gjennomføringsfase og økt satsing på regionale IKT-prosjekter. Styret
understreker at oppstart av investeringsprosjekter skal fremmes for styrets behandling i
henhold til etablert fullmaktsstruktur. Eventuelle ytterligere prioriteringer av
investeringsprosjekter i økonomiplanperioden skal være begrunnet i kapasitetsbehov.

6. Helseforetakene må arbeide videre med realistiske og konkrete risikoreduserende tiltak
som anses nødvendig for å oppnå tilstrekkelig resultatutvikling slik at
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investeringsplanene kan realiseres som forutsatt. Dette innebærer effektivisering i
forkant og gevinstrealisering i etterkant av en investering, samt at helseforetakene
etablerer organisasjonsutviklingsprosjekter i tilknytning til investeringsprosjektene.

7. I tillegg til de årlige resultatkravene som fastsettes i oppdrag og bestilling for det enkelte
helseforetak, skal Helse Sør-Øst RHF ha en særskilt oppfølging av utvikling i
driftsresultat før avskrivninger slik at foretaksgruppens gjeldsbetjeningsevne styrkes i
tråd med økonomiplanen.
8. Styret tar til etterretning at koronapandemien medfører usikkerhet i helseforetakenes
planlegging for budsjett 2021 og dermed for resten av økonomiplanperioden. Endelige
krav til aktivitets- og resultatutvikling som fastsettes i de årlige budsjettene vil måtte ta
hensyn til dette.

9. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan 2021–2024 for Helse Sør-Øst med de
presiseringer og forutsetninger som fremgår av vedtaket.
Votering:
Forslaget vedtatt mot en stemme.

Stemmeforklaring fra styremedlem Grimsgaard:

Planen beskriver et vesentlig økt investeringsnivå. I figur 27 framstilles likviditetsutvikling i
foretaksgruppen gitt videreføring av historisk bemanningsutvikling. Av figuren fremkommer det at
regionen da vil havne under likviditetsgrensen i løpet av 2023. Dette medlemmet mener at det er
sannsynlig at historisk bemanningsutvikling vil videreføres i perioden, og at det er sannsynlig at regionen
ikke vil være i stand til å igangsette de prioriterte investeringsprosjektene som forutsatt, herunder
Mjøssykehuset. Dette medlemmet mener at det samlede investeringsnivået i planen er for høyt, og at det
bør gjøres en gjennomgang og prioritering av de fremlagte investeringsprosjektene slik at det samlede
investeringsnivået blir lavere, og mulig å håndtere for sykehusene.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk og Sølvberg:

Styremedlemmene Brubakk og Sølvberg viser til drøftingsprotokoll med de konserntillitsvalgte i denne
saken og ba om at protokollen siteres:

«Tillitsvalgte er bekymret for risiko beskrevet i foretakenes økonomiske langtidsplaner, og akkumulert risiko
i utkastet til regional plan.
Det fremkommer av planen at investeringer i bygg, utstyr og IKT løsninger vil øke betydelig i de kommende
årene, til et nivå som er mer enn dobbelt av dagens nivå. Forventet vekst i pasientbehandlingen uten
tilsvarende økt bemanning er lagt som forutsetning for at regionen ikke skal havne under likviditetsgrensen.
I foretakenes innspill fremkommer det at situasjonen i flere foretak allerede er anstrengt. Dette samsvarer
med tilbakemeldinger konserntillitsvalgte mottar fra mange foretak; det rapporteres om betydelig slitasje på
ansatte, og en opplevelse av manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser.
Situasjonen må ses opp mot at sektoren og det regionale helseforetaket har vært gjennom en lang periode
med effektivisering, og at en rekke krav fra eier bidrar til økte kostnader. Etter tillitsvalgtes vurdering er de
samlede rammene i sektoren trolig ikke tilstrekkelige til å nå alle de politiske målsetningene som oppstilles
dersom man også skal kunne iverksette store investeringer i nybygg. Analysene i fremlegget avdekker
betydelig finansiell risiko ved gjennomføring av foretaksgruppen prioriterte investeringsprosjekt omtalt i
saken
I punkt 1 i vedtaksforslaget beskrives de fem prioriterte satsningsområdene i regional utviklingsplan.
Arbeidet med å identifisere, konkretisere og implementere tiltak som kan bidra til mer hensiktsmessige og
effektive arbeidsprosesser har etter KTVs syn ikke kommet langt, og det er ikke sannsynlig at vi kan vente
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vesentlig effekt på flere områder i planperioden. På de fleste områder er det sannsynlig at ressursinnsatsen i
pasientbehandlingen vil være om lag like stor de nærmeste årene.
Grunnet fravær av konkrete strategier for å effektivisere oppgaveløsning i sykehusene anser tillitsvalgte
vurderer at det er sannsynlig at flere av foretakene ikke vil nå resultatene som legges til i saksfremlegget. Det
bør gjøres en kritisk gjennomgang av hvilke tiltak som bør prioriteres ved et redusert resultat og svekket
bæreevne. Dette gjelder også for planlagte byggeprosjekt. Videre bør kostnader til nye tiltak konkretiseres.
Det må sikres tilstrekkelig kapasitet til å ivareta pasientbehandling, forskning og utdanning. Ved
resultatsvikt og redusert handlingsrom bør prioritering av tiltak avgjøres i dialog med eier.»

061-2020

Tertialrapport 1. tertial 2020 for regionale byggeprosjekter

Oppsummering
Styresaken har som formål å redegjøre for status per 1. tertial 2020 for de regionale
byggeprosjektene i Helse Sør-Øst.

I saken inngår en kort beskrivelse av prosjektene og en vurdering av situasjonen med særlig
oppmerksomhet på risikoområder og eventuelle avvik.

Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret tar status per første tertial 2020 for regionale byggeprosjekter til etterretning.

062-2020

Akershus universitetssykehus HF – hovedprogram og
hovedalternativ for samling av sykehusbasert psykisk helsevern

Oppsummering
Styret skal i tråd med gjeldende fullmaksstruktur for byggeinvesteringer (styresak 0732019), godkjenne hovedprogram og hovedalternativ etter steg 1 av konseptfasen for alle
prosjekter over 50 millioner kroner.

Styret ba i sak 054-2018 Akershus universitetssykehus HF – prosjekt for samling av psykisk
helsevern på Nordbyhagen, videreføring til konseptfase, om en orientering om arbeidet etter
at steg 1 i konseptfasen er fullført.

Denne styresaken gjør rede for arbeidet med steg 1 av konseptfasen for samling av
sykehusbasert psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF og anbefaler valg av
hovedalternativ og hovedprogram. Hovedprogrammet omhandler virksomhetsinnhold,
grunnlag for dimensjonering, økonomiske beregninger og overordnede krav til bygg,
teknikk, uteområder og infrastruktur.
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Kommentarer i møtet
Styret støttet det fremlagte forslaget til vedtak. Styret viste til at det må etableres en dialog
mellom Helse Sør-Øst RHF, Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus
HF vedrørende pris for de plassene innen psykisk helsevern som Akershus
universitetssykehus HF kjøper fra Oslo universitetssykehus HF.
Styret pekte på at det må vurderes hvordan løsningene som velges kan være skalerbare
ved behov. Videre skal det fremlegges en plan for hvordan kapasitetsbehovet i
mellomperioden skal dekkes.
Styrets enstemmige

VEDTAK
1. Styret i Akershus universitetssykehus HF har i sak 36/20 behandlet hovedprogram
og hovedalternativ for samling av sykehusbasert psykisk helsevern og anbefalt
hovedprogram steg 1 og hovedalternativ 1, samling på Nordbyhagen. Styret
godkjenner på denne bakgrunn hovedprogram steg 1 for samling av sykehusbasert
psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF, datert 30. januar 2020. Videre
godkjenner styret at hovedalternativ 1, samling av sykehusbasert psykisk helsevern
på Nordbyhagen, bearbeides videre i steg 2 av konseptfasen.
2. Styret tar til etterretning at beregnet kostnadsramme overstiger tidligere estimater
og forutsetter at prosjektet i samarbeid med Akershus universitetssykehus HF
arbeider videre med kostnadstilpasning og prioritering. Endelig styringsramme
fastsettes ved godkjenning av konseptfasen.

3. Styret ber om at det utarbeides en plan for hvordan kapasitetsbehovet i perioden
mellom ferdigstillelse av prosjektet og overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret
for bydelene Alna, Grorud og Stovner til Oslo universitetssykehus HF, kan dekkes.
Planen fremlegges for styret ved behandling av steg 2 av konseptfasen.

Protokolltilførsel fra medlemmene Brubakk, Grimsgaard og Sølvberg.
Det vises til konserntillitsvalgtes innspill i drøfting av saken.

063-2020

Oslo universitetssykehus HF - oppstart forprosjekt for Nye Aker og
Nye Rikshospitalet

Oppsummering
Denne saken er en oppfølging av styresak 050-2019; Oslo universitetssykehus HF –
oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad.
Styret orienteres om arbeidet som er gjort etter styrets vedtak i sak 050-2019 og
styrebehandling i Oslo universitetssykehus HF (sak 55/2020). Det bes om at styret
godkjenner at forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus
HF kan starte 1. november 2020 og at forberedende aktiviteter kan starte medio august.
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Det gjennomføres utredninger og organisasjonsutvikling i Oslo universitetssykehus HF som
blir vesentlige premisser for forprosjektet. Rapportene fra dette arbeidet vil forelegges
styret i forbindelse med oppstart av forprosjektet. Det samme gjelder andre forberedende
aktiviteter, hvor resultatet av arbeidet legges frem for styret før oppstart av forprosjekt.
Styret bes også om å etablere samlet økonomisk styringsmål for prosjektet.

Administrerende direktør presiserte i sin innledning at forslag til vedtakspunkt 1 skal være
at styret godkjenner en plan for oppstart av forprosjekt.

Kommentarer i møtet
Flertallet i styret støtter forslaget til vedtak med de justeringer som ble foreslått av
administrerende direktør i møtet. I tillegg endres siste setning i vedtakets punkt 3 slik at det
presiseres at det arbeidet som nå gjennomføres i forberedelsesfasen legges frem som sak til
styret i Helse Sør-Øst RHF.
Styret understreker behovet for at det skapes tillitvekkende prosesser i det videre arbeidet
og at det er et godt samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.

Styrets

VEDTAK
1. Styret viser til vedtak i styret i Oslo universitetssykehus HF i sak 55/2020 og
godkjenner plan for oppstart av forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.
Forberedende aktiviteter kan starte medio august slik at oppstart av forprosjektet
kan skje 1. november 2020.

2. Styret tar til etterretning at dialogfasen med Plan- og bygningsetaten i Oslo
kommune angående reguleringsplanforslag for Nye Aker og Nye Rikshospitalet vil bli
utvidet.

3. Styret ber om at følgende arbeid inngår i forberedende aktiviteter før oppstart av
forprosjekt:
• Konkretisering av løsning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling ved Nye Aker, som følge av samlet overføring av
spesialisthelsetjenesteansvaret for bydelene Alna, Grorud og Stovner i
etappe 1
• Konkretisering av løsninger for trykktank og høysmitteisolater
• Videre arbeid med reguleringsplanforslaget for Nye Aker og Nye
Rikshospitalet
• Utredning av trinnvis utbygging hvor bygningsmassen tas i bruk stegvis
Styret ber om at det legges frem en sak om dette arbeidet ved oppstart av
forprosjekt.

4. Styret konstaterer at følgende arbeid pågår i regi av Oslo universitetssykehus HF:
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•
•
•

Utarbeidelse av rapport som konkretiserer hvordan akuttmedisinsk og
akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, planlegges
organisert i Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Utarbeidelse av rapport med erfaringer fra Covid-19-pandemien som del av
samlet konsept for smittevern ved Oslo universitetssykehus HF
Organisasjonsutviklingsprosjekt – Nye Oslo universitetssykehus

På bakgrunn av anmodning fra Oslo universitetssykehus HF godkjenner styret at frist
for levering av arbeidet angående akuttmedisinsk og akuttkirurgisk organisering
settes til 1. november. Videre ber styret om at Oslo universitetssykehus HF leverer
rapport med erfaringer fra Covid-19-pandemien og en plan for
organisasjonsutviklingsprosjektet ved helseforetaket til samme frist. Leveransene fra
Oslo universitetssykehus HF skal fremlegges styret i forbindelse med oppstart av
forprosjekt.

5. Styret fastsetter et samlet økonomisk styringsmål for prosjektet på 32 022 millioner
kroner (P50, prisnivå januar 2018), eksklusive kostnader til tomteerverv. Rammen
inkluderer universitetsarealer på 1 715 millioner kroner og en øvre ramme for ikkebyggnær IKT. Kostnadsramme, inklusive kostnader til tomteerverv, opprettholdes lik
38 373 millioner kroner (P85, prisnivå januar 2018) i tråd med grunnlaget for
godkjent lånesøknad.
6. Styret ber Oslo universitetssykehus HF om å avsette nødvendige ressurser i
forprosjektet til medvirkning og forankring, videreutvikling av driftskonsepter og
tilhørende bemanningsplanlegging i det videre arbeidet med blant annet
gevinstrealiseringsplaner.

7. På bakgrunn av prosjektets størrelse og kompleksitet ber styret om at forprosjektet
underlegges ekstern kvalitetssikring etter modell av kvalitetssikringen i
konseptfasen.

8. Styret ber administrerende direktør utarbeide mandat for forprosjektet i tråd med
de føringer som fremgår av denne styresaken, og fremme mandatet for styret
sammen med forslag til et prosjektstyre for Nye Aker og Nye Rikshospitalet før
oppstart av forprosjektet.
9. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå kontrakt for
prosjekteringstjenester for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.
10. Styret ber om at det fremmes egen sak om erverv av tomt.

Votering:
Forslaget ble vedtatt mot to stemmer.

Stemmeforklaringer fra styremedlemmene Sølvberg og Grimsgaard:

Det vises til drøftingsinnspill fra Akademikerne og LO i saken. Reguleringssaken er ikke avklart. En rekke
andre sentrale forhold er også stadig uavklart og det foreligger ennå ikke virksomhetsplan som beskriver
driftsmodeller og detaljerte gevinster knyttet til disse. Prosjektet størrelse tilsier at hele foretaksgruppen
vil rammes hvis gevinstene ikke lar seg realisere. Samlet sett fremstår det ikke forsvarlig å signalisere
oppstart av forprosjekt og å starte kontrahering nå.
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Protokolltilførsel fra styremedlem Brubakk:

Styremedlem Brubakk viser til drøftingsprotokoll i denne saken fra Unio, YS og SAN og fremmer dette som
protokolltilførsel.

064-2020

Evaluering av nytt østfoldsykehus Kalnes

Oppsummering
Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Østfold HF har gjennomført en evaluering av nytt
østfoldsykehus Kalnes. Hensikten med evalueringen har vært å innhente erfaringer fra de
tre første driftsårene ved det nye sykehuset, for å bruke kunnskapen i fremtidige
planleggings- og byggeprosjekter.
Saken gir en orientering om vedlagte sluttrapport for evaluering av nytt østfoldsykehus
Kalnes.

Kommentarer i møtet
Styret slutter seg til vedtakspunkt 1 og 2. I vedtakspunkt 3 presiseres det at styret tar
rapporten til foreløpig orientering, da styret ber om at det avholdes eget styreseminar om
evalueringen.
Styrets enstemmige

VEDTAK
1. Styret vil fremheve at evaluering av sykehusprosjekter er nødvendig for å bidra til
kunnskapsbasert og fremtidsrettet utvikling av sykehus. Evalueringen av nytt
østfoldsykehus Kalnes har gitt Helse Sør-Øst ny kunnskap som skal brukes i
pågående og kommende regionale byggeprosjekter.

2. Styret tar til etterretning at Sykehuset Østfold HF arbeider med en plan for å styrke
kapasiteten ved helseforetaket.

3. Styret tar sluttrapporten fra evalueringsprosjektet til foreløpig orientering.

065-2020

Status og rapportering for regional IKT-prosjektportefølje per
første tertial 2020

Oppsummering
Saken omfatter de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Det
rapporteres på fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko for hvert prosjekt. Rapporteringen per
prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetak som
omfattes av prosjektet.
Kommentarer i møtet
Styret støtter konklusjonen i saken.
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Styret kommenterte at det synes å være en del sterke avhengigheter mellom
ressursallokering til og fremdrift i prosjekter i Sykehuspartner HF og prosjekter i den
regionale porteføljen, og at det er viktig å være klar over disse i porteføljestyringen. Ellers
viste styret til at det er flere relevante observasjoner i kommentarene fra ekstern
kvalitetssikrer (EY) som styret vil komme tilbake til.

Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret tar status per første tertial 2020 for gjennomføringen av de styregodkjente
prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til etterretning.

066-2020

Helseforetakstilknytning for Holmestrand kommune

Oppsummering
Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å vurdere eventuelle justeringer av helseforetakenes
opptaksområder.

Som følge av kommune- og regionreformen ble Sande og Holmestrand kommuner slått
sammen til nye Holmestrand kommune fra 1.1.2020. Befolkningen i Sande kommune har
vært en del av opptaksområdet til Vestre Viken HF, mens befolkningen i Holmestrand
kommune har vært en del av opptaksområdet til Sykehuset i Vestfold HF.

Den nye kommunen har i 2020 en delt løsning med tilhørighet til to helseforetak i påvente
av en avklaring av helseforetakstilhørighet fra 2021.
Saken presenterer rapporten «Helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune»
som er sendt på høring, mottatte høringssvar og forslag til løsning.

Kommentarer i møtet
Styret støtter forslaget til konklusjon i saken. I vedtakspunkt 4 presiseres det at det
gjennomføres en underveisevaluering av den delte løsningen.
Styrets enstemmige

VEDTAK
1. Styret slutter seg til at Holmestrand kommune kan ha delt helseforetakstilknytning,
hvor befolkningen i tidligere Sande kommune og Holmestrand kommune har
helseforetakstilknytning til henholdsvis Vestre Viken HF og Sykehuset i Vestfold HF.

2. Vestre Viken HF og Sykehuset i Vestfold HF bes etablere avtaler med Holmestrand
kommune om roller, oppgaver og samhandling mellom helseforetak og kommune.
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3. Løsningen med at akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Vestfold Telemark
håndterer nødmelde- og kommunikasjonstjeneste for Holmestrand kommune gjøres
permanent.

4. Styret slutter seg til at det gjennomføres en underveisevaluering.

067-2020

Supplering og utvidelse av styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst
og oppnevning av styret i PKH

Oppsummering
I henhold til helseforetakslovens §9 er det styret i det regionale helseforetaket som
oppnevner styrer i helseforetakene. Det er flere hensyn som skal balanseres når styrene i
helseforetak skal sammensettes. Helseforetakslovens §21 og 23 legger føringer for
sammensetningen av styrene. Innenfor rammene skal det regionale helseforetaket sørge for
en styresammensetning som balanserer hensynet til kompetanse, geografi, alder og
kjønnssammensetning. Videre har det regionale helseforetaket ansvar for at
helseforetakenes styrer har en sammensetning som er tilpasset helseforetakets utfordringer
og behov.

Styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevnte 5. februar 2020 nye styrer i helseforetakene i Helse
Sør-Øst for perioden 2020-2022, jf. styresak 005-2020. Fordi sammensetning av styrene for
Sørlandet sykehus HF og Sykehuset i Vestfold HF ikke ble sluttført, er det behov for å
supplere disse styrene med ett styremedlem hver. Det er også behov for å oppnevne nytt
styre for Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH).

I styresak 023-2020 ble det vedtatt å utvide styrene i helseforetakene med to eieroppnevnte
styremedlemmer og et styremedlem valgt av og blant de ansatte. I denne saken presenteres
forslag til kriterier for sammensetning av styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst og plan
for utvidelse av styrene.

Kommentarer i møtet
Styret viste til at det ved utvidelse av styrene må vurderes kompetanse innen
virksomhetsstyring.

Det ble minnet om at det må gis informasjon til valgstyrene i helseforetakene om prosessen
med utvidelse av styrene i helseforetakene med en ansattvalgt representant.

Styrets enstemmige

VEDTAK
1. Prosessen med utvidelse av styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst med to
eieroppnevnte styremedlemmer sluttføres. Kriterier for kompetanse i styrene legges
til grunn. Styret ber valgkomitéen fremme forslag til nye eieroppnevnte
styremedlemmer.
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2. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i:
• Sørlandet sykehus HF: Elisabeth Farbu
• Sykehuset i Vestfold HF: Guro Winsvold
Oppnevningen bekreftes i foretaksmøte

3. Følgende oppnevnes til styret for Pensjonskassen for helseforetakene i
hovedstadsområdet (PKH):

Styreleder
Nils Fredrik Wisløff
Nestleder
Ida Espolin Johnson
Styremedlemmer
Anne Thea Hval
Åsulv Solstad
Morten Reymert
Mette Lise Lindblad
Eieroppnevnte varamedlemmer
Ørjan Angel Sandvik
Jørn A Limi
Hilde Westlie
Styremedlemmer fra
hovedorganisasjonene
Aasmund Bredeli
Mette Vilhelmshaugen
Svein Øverland

068-2020

Representerer
Helse Sør-Øst RHF

Advokat, uavhengig styremedlem
Sykehuspartner HF
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Vestre Viken HF
Oslo universitetssykehus HF
Akershus universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF

Årsplan styresaker

Styrets enstemmige
VEDTAK
Årsplan styresaker tas til orientering.

069-2020

Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.
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Orienteringer
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Styreleder orienterte om møter han har deltatt i siden sist styremøte
Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 29. mai 2020
Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 26. mai 2020
Uttalelse fra Stor-Elvdal kommune om målbildet for Sykehuset Innlandet og
akuttsykehus i Elverum
Brev fra Gjøvik kommune med samfunnsanalyse av lokalisering av akuttsykehus i
Innlandet
Brev fra Lillehammer Næringsforening om lokalisering innlandssykehus
Tilsvar Oslo kommune
Brev til Oslo kommune
Brev fra hovedverneombud Morten Grønlie ved Akershus universitetssykehus HF
Brev fra Næringslaget Invekst Gjøvik Toten
Brev fra Are Saastad, Stiftelsen Gaustadklubbens fond
Brev fra Redd Ullevål Sykehus
Brev fra Nicholas Wilkinson, Stortingsrepresentant, SV Akershus
Brev fra Oslo legeforening
Brev fra Oslo bystyre
Protokoll datert 24. juni 2020 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de
konserntillitsvalgte

Møtet hevet kl 15:45

Side 15 av 16

Hamar, 25. juni 2020

Svein I. Gjedrem
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Kirsten Brubakk

Olaf Qvale Dobloug

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Lasse Sølvberg

Sigrun E. Vågeng

Tore Robertsen
styresekretær
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Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (24.08.2020)

Styret i Vestfold Vann IKS
Date: 2020-08-24T08:00:00
Location: Møtelokale Sem Andebuveien 3
Note:
Økonomioversikt 2. kvartal
Driftsdata
Aktuelle saker
HPVann

Saksliste
Saker til behandling
29-20 Protokoll styremøtet 25.05.20.

3

30-20 Orientering fra daglig leder

7

31-20 Regnskap 2. kvartal

29

32-20 Eventuelt

37

33-20 Finansiering av investeringsprosjekter

38

34-20 Hovedplanvann for perioden 2020-2032

40

Vesfold Vann IKS
Styret
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00066-1
Tanja Breyholtz

PROTOKOLL STYREMØTET 25.05.20.
Protokoll fra styremøtet 25.05.20 følger vedlagt. Det har ikke kommet kommentarer til
protokollen.

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll 25.05.20

1

MØTEPROTOKOLL
Styret i Vestfold Vann IKS
Dato:
Sted:
Arkivsak:

25.05.2020 kl. 8:00-10.45.
Teams nettmøte (invitasjon sendes separat)
20/00023

Tilstede:

Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus,
Olav Bjørnli, Ellen Flø Skagen og Rune Trøen. Erland Buøen
deltok ikke under sak 22-20 og 23-20.

Andre:

Tanja Breyholtz

Protokollfører:

Tanja Breyholtz

SAKSKART

Side

Saker til behandling
2220

20/00051-1

Protokoll styremøtet 13.03.20.

2

2320

20/00051-2

Orientering fra daglig leder

2

2420

20/00051-3

Regnskap 1. kvartal.

2

2520

20/00051-4

HMS - personal

2

2620

20/00051-5

Årlig rapportering kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø

3

2720

20/00051-6

Fremtidige prosesser ved Eidsfoss VBA

3

2820

20/00051-7

Eventuelt

3

Seierstad
25.05.2020

1

22-20 Protokoll styremøtet 13.03.20.
Forslag til vedtak:
Godkjennes.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Godkjennes.

23-20 Orientering fra daglig leder
Forslag til vedtak:
Til orientering.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Til orientering.

24-20 Regnskap 1. kvartal.
Forslag til vedtak:
Til orientering.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Til orientering.

25-20 HMS - personal
Forslag til vedtak:
Til orientering.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Til orientering.

2

26-20 Årlig rapportering kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø
Forslag til vedtak:
Til orientering.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Til orientering.

27-20 Fremtidige prosesser ved Eidsfoss VBA
Forslag til vedtak:
Ingen.
Behandling
Styret drøftet saken og vil behandle denne videre i forbindelse med hovedplan vann.
Vedtak
Saken vurderes nærmere i forbindelse med hovedplan vann.

28-20 Eventuelt
.
Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Olav Bjørnli

Rune Trøen

Ranveig Saaghus

Ellen Flø Skagen

3

Vesfold Vann IKS
Styret
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00066-2
Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER
Det er levert 13,43 mill. m3 drikkevann til og med 31.07.20, noe som tilsvarer ca. 63
781 m3 pr døgn. Dette er på tilsvarende nivå som samme periode i 2019.
Vannkvaliteten for rentvann har vært innenfor på alle parametere og drift av
vannbehandlingsanleggene har vært stabilt. Vannforbruket var høyt den varme perioden i
juni måned med flere døgns leveranse på i overkant av 100 000 m3. Maksdøgn for
anleggene er ca. 115 000 m3. Årets sommerforbruk har således ikke utfordret
driftssituasjonen nevneverdig. Leveransesituasjonen i juli måned har vært normal til lav.
Råvannskvalitetene viser periodisk tilstedeværelse av indikatorbakterier, men ikke
utover hva vannbehandlingsanleggene er designet for å kunne håndtere. Totalt sett har
sommeren 2020 driftsmessig vært god og stabil.
Status for anleggsprosjekter følger i egen oversikt.
Lekkasjeleteravdelingen jobber etter prioriterte områder basert på
lekkasjereduksjonsplanene. Tidvis lavt vannforbruk i juli måned ga mulighet for bedre
vurdering og prioritering av innsats også i sommersesongen. Reviderte
lekkasjereduksjonsplaner er utarbeidet og drøftet med administrasjonen i kommunene.
2. Organisasjon
Mattilsynet gjennomførte digitalt tilsyn av distribusjonssystemet ved Vestfold Vann i juni
måned. Det ble ikke avdekket forhold ved distribusjonssystemet som avviker fra gjeldende
regelverk. Rapport vedlegges.
Iverksatte tiltak i forbindelse med koronasituasjonen har gradvis blitt normalisert i tråd med
myndighetenes anbefalinger før ferien. Imidlertid videreføres hygieniske tiltak og
avstandsråd.
I samarbeid med Glitrevannverket og Øvre Eiker kommune er det igangsatt arbeid med å
utarbeide en farekartlegging / forurensningsanalyse av Eikeren herunder nedslagsfeltet til
kilden. Rådgiver er valgt og oppstartsmøte ble avholdt rett før sommeren. Rapport skal
ferdigstilles innen våren 2021.
3. Økonomiske forhold
Det vises til resultat for 2. kvartal i egen sak.

Forslag til vedtak:
Til orientering.
Vedlegg:

Vannforbruk, vannkvalitet
Kvartalsrapport
Statusrapport prosjekter (u.off. Off.lov §14)
Rapport Mattilsynet

1

VANNFORBRUK
Vestfold Vann tot. døgnforbruk/månedsgjennomsnitt
35000
Sandefjord

30000

25000
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Tønsberg

15000
Horten
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0

01.07.2016 - 01.08.2020
Fra 01.01.2017 er Stokke og Andebu inkl. i Sandefjord tot.
Fra 01.01.2018 er Hof inkl. i Holmestrand tot. og Færder tot. er tidl.Nøtterøy
hvor Tjøme er inkl. Fra 01.01.2020 er Re inkl. i Tønsberg.
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Kilde: VestfoldLab
25

Fargenhet

20

15

10

5

0

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Fargetall øvre grenseverdi

Jun

Jul

2018 - Fargetall

Aug

Sep

Okt

2019 - Fargetall

Nov

Des

2020 - Fargetall

Jan

Seierstad rentvann - Turbiditet
Kilde: VestfoldLab
1,2

1

FTU

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Turbiditet øvre grenseverdi

Jun

Jul

2018 - Turbiditet

Aug

Sep

Okt

2019 - Turbiditet

Nov

Des

Jan

2020 - Turbiditet

Seierstad rentvann - Kimtall
Kilde: VestfoldLab
250

200

ant/ml

150

100

50

0

Jan

Feb

Mar

Apr

Kimtall 22°C øvre grenseverdi

Mai

Jun

Jul

2018 - Kimtall 22°C

Aug

Sep

Okt

2019 - Kimtall 22°C

Nov

Des

Jan

2020 - Kimtall 22°C

Seierstad rentvann - Koliforme bakterier

ant/100ml

Kilde: VestfoldLab

0

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Koliforme bakterier 37C øvre grenseverdi
2020 - Koliforme bakterier 37C

Jul

Aug

Sep

2018 - Koliforme bakterier 37C

Okt

Nov

Des

Jan

2019 - Koliforme bakterier 37C

Seierstad rentvann - Kalsium
Kilde: VestfoldLab
12,5

10

mg/L

7,5

5

2,5

0

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

2018 - Kalsium

Jul

Aug

2019 - Kalsium

Sep

Okt

2020 - Kalsium

Nov

Des

Seierstad rentvann - E. coli

ant/100ml

Kilde: VestfoldLab

0

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

E-coli bakterier rentvann øvre grenseverdi
2020 - E-coli bakterier rentvann

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

2018 - E-coli bakterier rentvann

Nov

Des

Jan

2019 - E-coli bakterier rentvann

Seierstad rentvann - pH
Kilde: VestfoldLab
10

8

ph

6

4

2

0

Jan

Feb

Mar

Apr

PH øvre grenseverdi

Mai

Jun

Jul

PH nedre grenseverdi

Aug

Sep

2018 - PH

Okt

2019 - PH

Nov

Des

2020 - PH

Jan

Seierstad rentvann - Aluminium
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Seierstad r�vann - Intestinale enterokokker
Kilde: VestfoldLab
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Seierstad r�vann - Koliforme bakterier
Kilde: VestfoldLab
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Seierstad r�vann - E. coli
Kilde: VestfoldLab
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Vestfold Vann IKS
Hedrumveien 127
3270 Larvik

Deres ref:
Vår ref:

2020/110211

Dato:

1. juli 2020

Org.nr:

985399077

Tilsynsrapport etter digitalt tilsyn med distribusjonssystem
Vi viser til inspeksjonen hos Vestfold Vann IKS 12. juni 2020.
Inspeksjonen ble utført av seniorinspektør Ragni Wiksten Sørdahl. Brede Halvorsen, Børge
Bjørndahl, Tanja Breyholtz og Hans Richard Dalen var til stede under inspeksjonen.
Oppsummering av inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført som et varslet digitalt tilsyn med vannverkets distribusjonssystem som
tema.
Tilsynet er en del av Mattilsynets felles tilsynsfokus for drikkevann i 2020.
Følgende punkter ble gjennomgått under tilsynet:
•
•
•

Farekartlegging og farehåndtering
Planer for utbedring av distribusjonssystemet
Drift av distribusjonssystemet

Vestfold Vann drifter sitt distribusjonssystem i form av hovedvannledninger fra vannverkene på
Seierstad og Eidsfoss og med 54 påkoblingspunkter til eierkommunene.
Vanntapsnivået for Vestfold totalt er både i 2018 og 2019 beregnet til 29%. Det er satt et mål om å
redusere vanntapet ned til 20%.
Tilsynet viste at Vestfold Vann har en tilfredsstillende farekartlegging i form av en ROS-analyse der
distribusjonssystemet er inkludert.
Det ble under tilsynsmøtet lagt fram tilfredsstillende planer for arbeid med distribusjonssystemet og
arbeidet til Vestfold Vann's lekkasje-avdeling ble presentert.
Videre vurderer Mattilsynet at Vestfold Vann har god kjennskap til eget distribusjonssystem og at
driften av dette foregår på en tilfredsstillende måte.
Konklusjon
Mattilsynet har ved dette tilsynet ikke avdekket forhold ved Vestfold Vann's distribusjonssystem som
avviker fra gjeldende regelverk.

Mattilsynet
Region Øst

Saksbehandler: Ragni Wiksten Sørdahl
Tlf: 22 40 00 00 / 22778837
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Deres ref: — Vår ref: 2020/110211 — Dato: 1. juli 2020

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Johannes Sjo Steinsvåg
avdelingssjef
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
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Deres ref: — Vår ref: 2020/110211 — Dato: 1. juli 2020

Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak

Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23 .

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å se saksdokumentene

Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket
•

FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann
(drikkevannsforskriften )

Denne filen er unntatt offentlighet.
Tittel: Plan høst-vinter 2020.pdf
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 14

Vesfold Vann IKS
Styret
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00066-3
Tanja Breyholtz

REGNSKAP 2. KVARTAL
RESULTAT PR 30.06.20
Driftsinntekter:
Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettert pris.
Til og med 2. kvartal har Vestfold Vann levert 11,5 mill. m3 drikkevann til
kommunene. Dette er i tråd med budsjett noe som også vises i inntekter
for salg av vann.
Selvkostberegninger viser at det er innhentet 7,7 mill. kr for mye i vannavgift for 2.
kvartal 2020. Dette skyldes i hovedsak lavere kapitalkostnader da investert kapital er
lavere enn budsjettert i tillegg til at selvkostrenten også er noe lavere. Selvkostrenten
er 1,58 % mot budsjettert rente på 2,20 % (Snittrente på 5 års swaprente for 2.
kvartal 2020 1,08 % + 0,5 %) mot budsjett 2,20 % (1,7 % swaprente + 0,5 % = 2,20
%).
Driftskostnader
Direkte kostnader består av kraftkjøp, kjøp av råvann, kjemikalieforbruk, analyser og
slamavgift. Kraftkostnader er noe lavere enn budsjettert i perioden og skyldes i
hovedsak lavere kraftkostnad sammenliknet med budsjett.
Personalkostnader er totalt sett i tråd med budsjett.
Andre driftskostnader er i tråd med budsjett med mindre avvik.
Avskrivninger
Avskrivninger på maskiner/inventar er med mindre avvik i tråd med budsjett.
Finansposter
Påløpte rentekostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett.
BALANSE PR 30.06.20
Anleggsmidler
Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investering i sikringsprosjekt
Seierstad VBA. I tillegg til planlegging av nye høydebasseng.
Omløpsmidler
Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 30.06.20 på ca.89,2 mill. kr.

1

Langsiktig gjeld
Endringer i langsiktig gjeld skyldes avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av
investeringstilskudd. Opptak av nytt lån på 40 mill. kr ble tatt opp 2. kvartal.
Kortsiktig gjeld.
Selvkostoppgjør 2019 på ca. 7,8 mill. kr inkl. SSÅ ble oppgjort i 2. kvartal 2020.
Resten er for det meste skyldige offentlige avgifter og leverandørgjeld.
PROGNOSE 31.12.20:
Dette forventes ingen nevneverdige avvik i forhold til budsjett i løpet av året.

Forslag til vedtak:
Til orientering.
Vedlegg:
Resultatrapport 2. kvartal
Balanse
Selvkostoversikt
Likviditetsoversikt

2

Vestfold Vann IKS

Kontonr Tekst

Resultat
Periode: 4 - 6/2020

Hittil i år

Dato:: 10.08.2020

NOK

Budsjett hittil i år

Avvik i
% hittil

RESULTAT DRIFT
Vannavgift
Vannavgift SSÅ
Sum salg vann
Øvrige inntekter
Viderefakturerte inntekter
Viderefakturerte kostnader
Gevinst ved salg av driftsmidler
Andre driftsinntekter
Sum annen driftsinntekt
SUM DRIFTSINNTEKTER
Driftskostnader
Kjøp av råvann
Vann Aker gård
Kjøp av kjemikalier
Kjøp av filtermasse
Kraftkjøp
Diesel til aggregater
Drikkevannskontroll
Slamavgift, vann, avløp
Sum direkte kostnader
Prosjekter anleggsavdelingen
Aktivert anlegg 2020
Aktivert anlegg tidligere år
Sum prosjekter anleggsavdelingen
Lønnsutgifter
Refunderte sykepenger
Arbeidsgiveravgift
Sosiale utgifter
Styrehonorar
Sum personalkostnader
Driftsutgifter bygg og anlegg
Leie maskiner og utstyr
Anskaffelse av verktøy og utstyr
Reparasjoner og vedlikehold
Budsjettreserve
Kjøp av tjenester/honorar
Kontor og møteutgifter
Telefon, porto
Bilkostnader
Reisekostnader
Salgs- og reklamekostnader
Kontigenter
Forsikringer
Andre kostnader
Sum øvrige kostnader
Annen driftskostnad VIV
Sum annen driftskostnad VIV
Timer anleggsavd. aktivert

-55 645 249

-55 637 546

0

-2 019 718

-2 019 718

0

-57 664 967

-57 657 264

0

0

-956

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-10 000

-100

0

-10 956

-100

-57 664 967

-57 668 220

-0

638 536

650 000

-2

0

0

0

1 852 083

1 900 000

-3

0

150 000

-100

2 535 989

5 125 000

-51

65 494

0

0

324 137

320 000

1

83 428

65 000

28

5 499 666

8 210 000

-33

13 111 267

38 025 908

-66

-13 111 267

-38 025 897

-66

0

0

0

0

11

-100

9 819 991

10 095 475

-3

-34 638

0

0

1 565 548

1 661 136

-6

2 055 962

2 109 428

-3

0

0

0

13 220 156

13 866 039

-5
-28

362 723

505 000

1 543 062

1 161 000

33

895 606

1 517 000

-41

4 133 815

3 225 000

28

-150 000

300 000

-150

1 283 476

905 500

42

530 373

865 000

-39

239 350

235 494

2

349 217

435 000

-20

75 774

110 000

-31

37 000

110 000

-66

334 238

242 498

38

488 220

427 502

14

11 687

22 498

-48

10 134 541

10 061 492

1

0

0

0

0

0

0

-1 562 781

-1 541 750

1

Side:: 1

Tid:: 12:50

Vestfold Vann IKS

Kontonr Tekst

Resultat
Periode: 4 - 6/2020

Hittil i år

Dato:: 10.08.2020

NOK

Budsjett hittil i år

Avvik i
% hittil

Sum timer aktivert

-1 562 781

-1 541 750

1

SUM DRIFTSUTGIFTER

27 291 583

30 595 792

-11

-27 072 428

12

2 432 298

-33

-30 373 384
DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER

Avskrivninger maskiner,inventar,biler 1 639 729
18 410 760
Avskrivninger anlegg
-3 307 116
Tilbakeført investeringstilskudd
16 743 373
Sum avskrivninger
DRIFTSRESULTAT

-13 630 011

18 228 888

1

-3 307 118

-0

17 354 068

-4

-9 718 360

40

Renter og andre finansinntekter
Renter og andre finansutgifter

-22 619

-262 803

-91

7 696 530

8 611 552

-11

NETTO FINANSUTGIFTER

7 673 911

8 348 749

-8

RESULTAT DRIFT

-5 956 100

-1 369 611

335

ÅRSRESULTAT

-5 956 100

-1 369 611

335

Side:: 2
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Vestfold Vann IKS

Balanse
Periode: 1 - 6/2020

Kontonr Tekst

Dato:: 10.08.2020

NOK

IB

Beveg.

UB

119 456 256

-2 752 816

116 703 440

4 558 850

-111 977

4 446 872

304 525 392

-5 671 797

298 853 595

16 533 128

-2 187 394

14 345 734

91 597 626

-1 611 298

89 986 328

4 410 312

515 307

4 925 619

207 845 960

-3 259 700

204 586 260

BALANSE
EIENDELER
Anleggsmidler
Eidsfoss Vannverk
Valle Pumpestasjon
Eikeren Vannledning
Seierstad
Svinevoll-Åsgårdstrand
Fiber
Langåker - Hunstok - Akersvann
Hovedvannledning Jarlsberg
Rehab Eikledningen
Nødstrøm
UV på Seierstad
Inntak Farris
Utviklingsplan Seierstad
Oppgradering Sjuestok, Munkerekka
Anlegg under utførelse
Biler, maskiner, utstyr
Tomter
Sum anleggsmidler
Eierandel EVIKS
Egenkapitalinskudd KLP
Sum anleggsmidler

2 524 700

-41 035

2 483 666

26 543 430

-387 057

26 156 373

17 835 707

-541 642

17 294 065

38 116 816

-818 947

37 297 869

6 582 540

-365 697

6 216 843

2 294 960

-128 689

2 166 271

8 906 112

-152 446

8 753 666

33 967 294

13 111 267

47 078 561

10 308 441

-712 651

9 595 790

682 357

0

682 357

896 689 881

-5 116 573

891 573 309

255 000

0

255 000

1 378 325

110 351

1 488 676

898 323 206

-5 006 222

893 316 985

Omløpsmidler
Varelager
Fordringer eierkommunene
Andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter

-114 649

-52 822

-167 471

69 261 460

19 982 945

89 244 406

Sum omløpsmidler

71 757 994

21 960 331

93 718 324

970 081 200

16 954 109

987 035 309

SUM EIENDELER

260 653

106 914

367 567

2 350 529

1 923 293

4 273 823

Side:: 1

Tid:: 12:52

Vestfold Vann IKS

Balanse
Periode: 1 - 6/2020

Kontonr Tekst

Dato:: 10.08.2020

NOK

IB

Beveg.

UB

BALANSE
(forts)
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Annen opptjent egenkapital
Årets resultat

27 445 726

0

27 445 726

0

5 956 100

5 956 100

Sum egenkapital

27 445 726

5 956 100

33 401 826

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Investeringstilskudd
Gjeld til Kommunalbanken
Sum langsiktig gjeld

6 206 367

0

6 206 367

151 358 962

-3 307 116

148 051 846

758 828 820

27 343 110

786 171 930

916 394 149

24 035 994

940 430 143

7 037 971

235 376

7 273 348

4 498 288

-1 989 392

2 508 897

6 909 685

-3 488 590

3 421 095

7 795 380

-7 795 380

0

26 241 325

-13 037 985

13 203 340

Sum gjeld

942 635 474

10 998 009

953 633 483

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

970 081 200

16 954 109

987 035 309

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør
Sum kortsiktig gjeld

Side:: 2

Tid:: 12:52

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSÅ pr 30.06.2020
VIV totalt
Grlag

Kapitalrente

SSÅ
Grlag

Kapitalrente

Direkte kostnader
Personalkostnader
Andre driftskostnader
Avskrivninger anlegg
Avskrivninger øvrige driftsmidler
Tilbakeføring investeringstilskudd
Viderefakturert kostnad
Totale driftskostnader

5 499 666
13 220 156
8 571 760
18 410 760
1 639 729
-3 307 116
0
44 034 955

0
0
0
1 611 298
0
0

Fakturert selvkost SSÅ
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSÅ
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler
Leieinntekter/øvrige inntekter
Viderefakturert
Totale andre inntekter

-2 019 718
186 680
0
0
0
-1 833 038

0

Rentekostnad investert kapital
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)
Svinevoll - Åsgårdstrand
Sum investert kapital IB
Investeringer i løpet av året
Investeringer i løpet av året SSÅ inkl byggelånsrenter
Avskrivninger anlegg og driftsmidler
Avskrivninger SSÅ
Investert kapital UB
Reduksjon renter investeringstilskudd
Investeringstilskudd IB
Investeringstilskudd UB

1 611 298

0
0
0

771 124 961
91 597 626
862 722 587
48 901 211
0
-18 439 191
-1 611 298
891 573 309

0
91 597 626
91 597 626
0
0

1,58 %

6 929 469

-1 611 298
89 986 328

1,58 %

717 257

-151 358 962
-148 051 846

1,58 %

-1 182 673

0
0

1,58 %

0

Totale kapitalkostnader

5 746 796

Totale kapitalkostnader SSÅ

717 257

Total selvkost

47 948 713

Total selvkost SSÅ

2 328 555

Innkrevd vannavgift/selvkost

55 645 249

Andel selvkost kommunene
Innkrevd selvkost kommunene

1 833 038
2 019 718

For lite/mye( - ) innkrevd fra kommunene

-7 696 536

For lite/mye( - ) innkrevd fra kommunene

Vanngebyr pr m3

Forbruk m3 vann
11 496 952

-186 680

Andel Re, Horten, Tønsberg
(98.400.000/125.000.000) = 78,72%

1 833 038

Andel VIV
(26.600.000/125.000.000) = 21,28%

495 516

4,17 pr m3

Vestfold Vann IKS
Likviditetsbudsjett 2020
Vannavgift
Selvkost SSÅ
Andre inntekter
Endring kundefordringer
Beholdningsendr balanse
Innbetalt fra NAV
Renteinntekt bank
Opptak nytt lån
SUM INNBETALINGER
Direkte kostnader/viderefakturert
Lønn/personalutgifter/KLP
Arbeidsgiveravgift
Øvrige driftsutgifter inkl mva
Øvrige driftsutgifter eks mva
Investeringer anlegg
Driftsmidler
Utbet selvkostoppgjør VV
Utbet selvkostoppgjør SSÅ
Mva oppgjør
Endring leverandørgjeld
Avdrag lån
Renter lån
SUM UTBETALINGER
Likviditetsbeholdning ved
månedens begynnelse
Likviditetsendring
Likviditetsbeholdning ved
månedens slutt

Faktiske tall
Avvik
01.01. - 30.06
69 556 561
2 524 648
0
-1 923 293
-3 015 657
34 638
22 619
40 000 000
107 199 516
6 874 583
12 832 200
1 795 105
11 732 886
748 232
14 435 608
2 278 313
9 331 495
412 730
6 074 052
-235 376
12 656 890
7 696 530
86 633 247

Likv.budsjett
01.01-30.06

Aug

Sep

11 591 156
420 775
2 283

11 591 156
420 775
2 283

43 902

43 902

12 058 114
1 710 417
2 216 100
605 020
1 934 688
129 167
7 922 062
885 417

12 058 114
1 710 417
2 216 100

Likv.budsjett Okt
01.01-30.09

Nov

Des

Likv.budsjett
2020
11 591 156 (ink.mva)
139 093 866
420 775
5 049 296
2 283
27 393
0
0
0
0
43 902
526 818
40 000 000
12 058 114 184 697 373
1 710 417
20 525 000
2 216 100
26 593 205
3 630 120
1 934 688
23 216 250
129 167
1 550 000
7 922 062
95 064 748
885 417
10 625 000
8 087 269
513 620
-175 348
-5 306 147
0
2 151 148
25 813 780
1 430 876
17 170 510
18 204 526 227 483 354

69 546 933
2 524 648
13 696
0
0
0
263 409
40 000 000
112 348 687
10 262 500
13 296 603
1 815 060
11 608 125
775 000
47 532 374
5 312 500
8 087 269
513 620
-3 059 925
0
12 906 890
8 585 255
117 635 270

2 151 148
1 430 876
18 984 894

2 151 148
1 430 876
16 484 349

11 591 156 104 320 400 11 591 156 11 591 156
420 775
3 786 972
420 775
420 775
2 283
20 544
2 283
2 283
0
0
0
43 902
395 114
43 902
43 902
40 000 000
12 058 114 148 523 030 12 058 114 12 058 114
1 710 417 15 393 750 1 710 417 1 710 417
2 216 100 19 944 904 2 216 100 2 216 100
605 020
3 025 100
605 020
1 934 688 17 412 188 1 934 688 1 934 688
129 167
1 162 500
129 167
129 167
7 922 062 71 298 561 7 922 062 7 922 062
885 417
7 968 750
885 417
885 417
8 087 269
513 620
-4 955 451
-175 348
0
2 151 148 19 360 335 2 151 148 2 151 148
1 430 876 12 877 883 1 430 876 1 430 876
18 984 894 172 089 407 18 204 526 18 984 894

68 038 004
20 566 269

63 890 209
-5 286 583

58 603 626
-6 926 780

51 676 846
-4 426 234

47 250 612
-6 926 780

63 890 209 40 323 832 34 177 420 27 250 640
-23 566 377 -6 146 412 -6 926 780 -6 146 412

63 890 209
-42 785 981

88 604 273

58 603 626

51 676 846

47 250 612

40 323 832

40 323 832 34 177 420 27 250 640 21 104 228

21 104 228

12.08.2020 51562_Likviditetsbudsjett 2. kv. 2020.xls

9 628
-1
-13 696
-1 923 293
-3 015 657
34 638
-240 790
0
-5 149 171
-3 387 918
-464 402
-19 955
124 761
-26 768
-33 096 766
-3 034 188
1 244 226
-100 890
9 133 977
-235 376
-250 000
-888 725
-31 002 023

Jul

1 934 688
129 167
7 922 062
885 417

-1 895 526

Vesfold Vann IKS
Styret
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00066-6
Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Ingen.

1

Vesfold Vann IKS
Styret
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00066-4
Tanja Breyholtz

LÅNEFINANSIERING AV INVESTERINGSPROSJEKTER SAMT
RENTETILKNYTNING
Det gis en orientering om status for lånefinansiering av investeringsprosjekter samt
strategi for rentetilknytning i styremøtet.
Forslag til vedtak:
Til orientering.

Vedlegg:
Orientering (U.Off. Off. lov §14)

1

Denne filen er unntatt offentlighet.
Tittel: 2008 Status lånefinansiering Vestfold Vann.pdf
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 14

Vesfold Vann IKS
Styret
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00066-5
Tanja Breyholtz

HOVEDPLAN VANN FOR PERIODEN 2020-2032
Vedlagt følger grunnlag for styrets drøftelse knyttet til hovedplan vann for perioden
2020-2032. Endelig styrebehandling av dokumentet gjøres i oktober med
oversendelse til eierkommunene for behandling før representantskapets vedtak i
november / desember.
Forslag til vedtak:
.

Vedlegg:
Drøftingsutkast Hovedplan Vann 2020-2032 med vedlegg (U.off. Off.lov §14)
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Denne filen er unntatt offentlighet.
Tittel: 20 hovedplan vann august 2020.pdf
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.
Tittel: 20 Investeringsplan hovedplanvann alt. 1
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.
Tittel: 20 Investeringsplan hovedplanvann alt. 2
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.
Tittel: 20 Investeringsplan hovedplanvann alt. 3
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.
Tittel: 20 Investeringsplan hovedplanvann alt. 4
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 14

Holmestrand kommune

MØTEPROTOKOLL
FOR

Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Møtedato:
Møtestad:
Møtetid:

27.08.2020
Rådhuset ‐ møterom 1
Kl 18:30 ‐ 20:00

OBS! Møte er flyttet til torsdag 27.08, rådhuset, møterom 1. Kl. 18.30
Kommuneplanlegger Inger Christensen orienterer om kommuneplan
Faste medlemmer:
Anne‐Lise Måge
Jorun Austad
Else Marie Knutsen
Viggo Nordby Holtan
Torunn Winnem Botten
Richard Madsen

Parti

Følgende medlemmer møtte ikke:
Margareth Sletten

Parti
NHF

Følgende varamedlemmer møtte:
Kari Melby

Parti
NFU

BF
FFM
H
HLF
LPP

Innkalling/saksliste:
Viggo Nordby Holtan ønsket referatsaker BPA og Høring – Bedre velferdstjenester… tatt opp som
egne saker i møte. Sak til HOV, Støttekontakter – avtaleform og godtgjøring ble lagt til i møtet.
Innkalling godkjent

Saksliste:
Sak nr.
011/20
012/20
013/20
014/20
015/20
016/20
017/20
004/20
018/20

Saktittel
Orienteringssaker
Referatsaker
Fordeling av forbyggende helsetjenester til barn, unge og familier
Utredning av ambulerende helsestasjon for ungdom
Program for folkehelse fra 2020
Leve hele livet ‐ utvikling av aldersvennlige helse‐ og
omsorgstjenester
Innspill til kulturplanarbeid
Sevikvassdraget
Høring bedre velferdstjenester for barn og unge som har et behov
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019/20
020/20
021/20

for et sammensatt tjenestetilbud
BPA sak
Støttekontakter ‐ avtaleform og godtgjøring.
Godkjenning av møteprotokoll
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011/20 Orienteringssaker
Kommunedirektørens innstilling:
Orienteringssaker tas til orientering.

27.08.2020 Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Kommuneplanlegger Inger Christensen orienterte om kommuneplan,og hva den inneholder
Else Marie Knutsen orienterte litt om brukermedvirkningsmøte på nye Flerbrukshuset i Hof.
RMNF‐ 011/20 Vedtak:
Orienteringssaker tatt til orientering

012/20 Referatsaker
Kommunedirektørens innstilling:
Refererte saker tas til orientering.

27.08.2020 Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse
RS 1 BPA ‐ prosess og innhold knyttet til utlysing av ny BPA‐avtale for Holmestrand kommune.
Rådet ønsket saken satt opp som egen sak ‐ se sak 019/20
RS 2 Høring bedre velferdstjenester for barn og unge som har et behov for et sammensatt
tjenestetilbud
Rådet ønsket saken satt opp som egen sak ‐ se sak 020/20
RS 3 Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020‐2024
Tatt til orientering
RMNF‐ 012/20 Vedtak:
RS 3 tatt til orientering, RS 1 og 2 satt opp som egne saker i møtet.

013/20 Fordeling av forbyggende helsetjenester til barn, unge og familier

Kommunedirektørens innstilling:
Saken tas til orientering.

27.08.2020 Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Tatt til orientering
RMNF‐ 013/20 Vedtak:
Tatt til orientering
3

014/20 Utredning av ambulerende helsestasjon for ungdom
Kommunedirektørens innstilling:
Dagens ordning med Helsestasjon for ungdom lokalisert i Holmestrand videreføres med en time
utvidet åpningstid.

27.08.2020 Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Tatt til orientering
RMNF‐ 014/20 Vedtak:
Tatt til orientering

015/20 Program for folkehelse fra 2020
Kommunedirektørens innstilling:
Saken tas til orientering.

27.08.2020 Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Tatt til orientering. Rådet ønsker en orientering av virksomhetsleder og ny prosjetleder
RMNF‐ 015/20 Uttalelse fra rådet for personer med funksjonsnedsettese:
Rådet ønsker en orientering av virksomhetsleder og ny prosjetleder.
Tatt til orientering

016/20 Leve hele livet ‐ utvikling av aldersvennlige helse‐ og omsorgstjenester
Kommunedirektørens innstilling:
Innledende arbeid med utvikling av aldersvennlige helse‐ og omsorgstjenester, som del av
reformen Leve hele livet, gjennomføres som beskrevet.

27.08.2020 Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Uttalelse fra rådet for personer med nedsatt funksjonevne, foreslått av ,
1. Reformarbeidet for økt kvalitet i tjenesten til eldre starter med en eldrestyrt
innspillskonferanse for kartlegging av utfordringer og prioriteringer for lokal innsats.
For å få gode innspill ser Rådet det som viktig at pårørendeutvalg og brukerutvalg ved
de kommunale institusjonene, og Pensjonistorganisasjonene og Eldrerådet er sentrale
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aktører i arbeidet med innspillskonferansen, både i forarbeidet, i gjennomføringen og i
oppsummeringen.
1. Saksframlegg og rapporter i prosessen videre med utvikling av aldersvennlige helse‐ og
omsorgstjenester, må være flerstemmig i den betydningen at brukerstemmen kommer
tydelig og direkte fram i dokumentene gjennom bl.a. direkte sitater.
2. Videre må det være en stor grad av tallfesting i gjennomføringen de lokale tiltakene og
hvordan de er mottatt av brukere og pårørende.
3. Det må være en stor grad av organisert brukermedvirkning med i enhver
evalueringsrunde i utviklingsprosessen, enten evalueringen er nasjonal eller lokal.

Enstemmig vedtatt
RMNF‐ 016/20 Uttalelse fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse:
Reformarbeidet for økt kvalitet i tjenesten til eldre starter med en eldrestyrt
innspillskonferanse for kartlegging av utfordringer og prioriteringer for lokal innsats.
1. For å få gode innspill ser Rådet det som viktig at pårørendeutvalg og
brukerutvalg ved de kommunale institusjonene, og Pensjonistorganisasjonene
og Eldrerådet er sentrale aktører i arbeidet med innspillskonferansen, både i
forarbeidet, i gjennomføringen og i oppsummeringen.
2. Saksframlegg og rapporter i prosessen videre med utvikling av aldersvennlige
helse‐ og omsorgstjenester, må være flerstemmig i den betydningen at
brukerstemmen kommer tydelig og direkte fram i dokumentene gjennom bl.a.
direkte sitater.
3. Videre må det være en stor grad av tallfesting i gjennomføringen de lokale
tiltakene og hvordan de er mottatt av brukere og pårørende.
4. Det må være en stor grad av organisert brukermedvirkning med i enhver
evalueringsrunde i utviklingsprosessen, enten evalueringen er nasjonal eller
lokal.

017/20 Innspill til kulturplanarbeid
Kommunedirektørens innstilling:
Fra folkevalgte organer gis det følgende innspill til strategisk kulturplan for Holmestrand kommune.

27.08.2020 Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Uttalelse fra rådet, foreslått av Kari Melby, Norsk forbund for utviklingshemmede
Rådet ber om at planer sikrer at funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede tilgodeses med
tilbud på lik linje med øvrige innbyggere i kommunen.
Enstemmig vedtatt
RMNF‐ 017/20 Uttalelse fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse:
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Ber om at planer sikrer at funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede tilgodeses
med tilbud på lik linje med øvrige innbyggere i kommunen.

004/20 Sevikvassdraget

27.08.2020 Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Selvikvassdraget, foreslått av Viggo Nordby Holtan, Høyre
Sulevann, Fløyta og Kudalsdammen
NJB har sendt søknad om å rive demning for alle 3 vann i Selvikvassdraget. Resultat vil bli at det blir
bekk/elv av disse vanna. Dette for å spare penger på oppgradering av demningene for å bygge hus vi
hadde som sak tidligere i år. I søknad er det ei liste med fordeler og ulemper. Fordelene er da til
fordel NJB og ulempene for innbyggere i kommunen.
Sulevann og Fløyta er gode fiskevann og viktig rekreasjonsområde både vinter og sommer. Oppgang
av gytefisk og forekomst av ål som er freda. Eneste vann i nordre del av kommunen en kan kjøre helt
opp til vannet. Er skilta fiskeplass få meter fra parkeringsplassen. Rekreasjon alle kan nå. Dette er jo
viktig for oss i rådet.
Speiderhytta som den kalles kan en leie. Brukes som feriemål av bofelleskapet. En ferie til lavt
budsjett.
Lokale jeger og fiskerforbundet er mot å rive demningene.
Har hatt kontakt med noen partier og ordfører i saken. Flere partier er for å bevare demningene.
Ordfører sa at det er ønskelig med en høringsuttalelse på tilgjengelighet for alle ved speiderhytta.
Dette mener jeg vi må få gjort. Håper også å få testa med elektrisk hjelpemiddel. Sak er så viktig syns
jeg at jeg gjerne stiller meg til rådighet for test på tilgjengelighet rundt hytta med elektrisk
hjelpemiddel.
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse ber utvalg, formannskap og kommunestyre komme
med et vedtak for mulig rekreasjon for alle. Demningene må bestå som i dag.

Enstemmig vedtatt
RMNF‐ 004/20 Uttalelse fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse:
Rådet ber utvalg, formannskap og kommunestyre komme med et vedtak for mulig
rekreasjon for alle. Demningene må bestå som i dag.
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018/20 Høring bedre velferdstjenester for barn og unge som har et behov for
et sammensatt tjenestetilbud

27.08.2020 Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Forslag til innspill, foreslått av Viggo Nordby Holtan, Høyre
På side 7 står det at departementene foreslår at kommunene skal ha plikt til å avklare hvilken
velferdstjeneste som skal samordne tjenestetilbud. Den unge og foresatte bør her inkluderes. For
flere unge med behov for tjenester er forutsigbarhet viktig. Spesielt ved f.eks Tourette og Asberger er
dette viktig.
Enstemmig vedtatt
RMNF‐ 018/20 Uttalelse fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse:
På side 7 står det at departementene foreslår at kommunene skal ha plikt til å avklare
hvilken velferdstjeneste som skal samordne tjenestetilbud. Den unge og foresatte bør her
inkluderes. For flere unge med behov for tjenester er forutsigbarhet viktig. Spesielt ved f.eks
Tourette og Asberger er dette viktig.

019/20 BPA sak
Bakgrunn: Rådet har etterspurt informasjon om prosess og innhold knyttet til utlysing av ny BPA
avtale for Holmestrand kommune.
Tilsvarende har direktør Stein Johnsen i Virke Service skriftlig og muntlig til Holmestrand kommune
påpekt en rekke forhold i utlysning og kontrakt‐utkast.
Hverken Rådet eller direktør Stein Johnsen i Virke Service har fått svar på sine spørsmål.
Rådet peker på følgende:
1. Utlysingens krav til rapportering tilsier at taushetsbelagte opplysninger skal rapporteres til
kommunen av ufaglærte/ikke‐autoriserte assistenter. Som direktør Johnsen påpeker reiser dette
spørsmål knyttet til Personvernet.
Holmestrand kommune ved Henriette Pande har valgt å ikke svare ut dette.
2. Kommunen viser til en Høringsrunde som er foretatt. Rådet tar til etterretning at Holmestrand
kommune ikke finner at Rådet for Personer med Funksjonsnedsettelse er relevant som
høringsinstans i en så viktig sak.
3. Kommunen viser i sitt svar til at jurist i innkjøpsavdelingen har kvalitetssikret utlysning og
kontrakts‐utkast.
Med utgangspunkt i direktør Johnsens spørsmål til Holmestrand kommune stiller vi oss spørrende til
at innkjøpsavdelingens jurist konkluderer med at Johnsens spørsmål ikke er relevante/ikke behøver
føre til noen endring i dokumentene.
4. Det har ikke vært reell Brukermedvirkning i innhold og utforming av utlysningstekst og
kontraktutkast.
Forslag til uttalselse fra rådet:
Rådet ber om Holmestrand kommune sikrer reell Brukermedvirkning i saker som berører
funksjonshemmede.
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Rådet ber kommunen sørge for at lover og regler for Personvern ivaretas – generelt og i denne sak
spesielt.
Rådet ber om at administrasjonen rutinemessig fører Rådet opp som Høringsinstans på saker som
Rådet har vært – eller vil bli – involvert i.

27.08.2020 Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
RMNF‐ 019/20 Uttalelse fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse:
Rådet ber om Holmestrand kommune sikrer reell Brukermedvirkning i saker som berører
funksjonshemmede.
Rådet ber kommunen sørge for at lover og regler for Personvern ivaretas – generelt og i
denne sak spesielt.
Rådet ber om at administrasjonen rutinemessig fører Rådet opp som Høringsinstans på
saker som Rådet har vært – eller vil bli – involvert i.

020/20 Støttekontakter ‐ avtaleform og godtgjøring.
Kommunedirektørens innstilling:
1. Det opprettes oppdragsavtaler mellom kommunen og støttekontakter som gir individuelle
støttekontakttjenester. I særskilte tilfeller kan kommunen vurdere om vedkommende skal
ansettes som arbeidstaker. Dette avhenger av arbeidets art og omfang.
2. Timesatsen tilsvarer minstesatsen for assistentlønn og reguleres ihht til Hovedtariffavtalen.
Pr d.d, er den på kr 154,62 pr. time. I særskilte tilfeller kan kommunen vurdere en høyere
sats. Dette avhenger av arbeidets art, behov for spesiell kompetanse og rekruttering. Det
utbetales feriepenger, slik praksis er i Sande i dag.
3. Dekning av utgifter godtgjøres med kr 400,‐ inklusiv kilometergodtgjøring. Beløpet
utbetales som et fast beløp uten dokumentasjonsplikt. Der vedtaket er av større omfang
tas en individuell vurdering om høyere utgiftsdekning bør gis. I særskilte tilfeller kan
støttekontakten godtgjøres med avtalt kilometersats for bruk av egen bil.
4. Endringene innføres fom 01.01.2021. Støttekontakter med arbeidsavtaler beholder disse
for inngåtte avtaleperiode.

27.08.2020 Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Rådet ber om saken utsettes til neste møterunde, foreslått av Kari Melby, Norsk forbund for
utviklingshemmede
Rådet for personer med nedsatt funksjonsnedsettese har sett på saken og finner at det er forhold
som rådet gjerne vil h utdypet og problematisert. Denne saken krever brukermedvirkning og rådet
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ber om at saken utsettes til neste møterunde. I mellomtiden ber rådet at administrasjonen sørger
for at det praktiseres reell brukermedvirkning i denne saken.
Enstemmig vedtatt
RMNF‐ 020/20 Uttalelse fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse:
Rådet har sett på saken og finner at det er forhold som rådet gjerne vil ha utdypet og
problematisert. Denne saken krever brukermedvirkning, og rådet ber om at saken utsettes
til neste møterunde. I mellomtiden ber rådet at administrasjonen sørger for at det
praktiseres reell brukermedvirkning i denne saken.

021/20 Godkjenning av møteprotokoll
Kommunedirektørens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes.

27.08.2020 Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Protokollen opplest og godkjent i møtet
RMNF‐ 021/20 Vedtak:
Protokollen godkjent
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Holmestrand kommune

MØTEPROTOKOLL
FOR

Ungdomsråd
Møtedato:
Møtestad:
Møtetid:

27.08.2020
Multisalen ‐ Holmestrand bibliotek
Kl 18:30 ‐ 21:00

Faste medlemmer:
Alexander Johnsen
Erle Winsnes
Helene Simonsen
Iris Sivertsen
Karianne Rudshaug
Kristian Lekang
Sindre Bringaker
Tuva Carlsen
Følgende medlemmer møtte ikke:
Elisa Hamre
Lorena Guevara
Fra administrasjonen møtte:
Pernilla Selander Tronrud ‐ sekretær
Madelene Wårheim Bergfløtt ‐ koordinator

Innkalling/saksliste:
Eliza Hamre hadde meldt forfall, Lorena Guevara møtte ikke.
Sak 015/20 Innspill til kulturplanarbeid ble behandlet som første sak.
Godkjenning av møteprotokoll ble behandlet som siste sak.

Saksliste:
Sak nr.
012/20
013/20
014/20
015/20
016/20
017/20
018/20
019/20
002/20

Saktittel
Program for folkehelse fra 2020
Bruk av ikke‐kommunale, alternative opplæringsarenaer
Utredning av ambulerende helsestasjon for ungdom
Innspill til kulturplanarbeid
Fordeling av forbyggende helsetjenester til barn, unge og familier
Busstilbudet i Hof
Godkjenning av møteprotokoll
Godkjenning av forprosjekt sentrumsskolene i Sande
Ansettelse av ny kommunalsjef for oppvekst
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012/20 Program for folkehelse fra 2020
Kommunedirektørens innstilling:
Saken tas til orientering.

27.08.2020 Behandling i Ungdomsråd
Saken tas til orientering
UR‐ 012/20 Vedtak:
Saken tas til orientering.

013/20 Bruk av ikke‐kommunale, alternative opplæringsarenaer
Kommunedirektørens innstilling:
Redegjørelsen tas til orientering.

27.08.2020 Behandling i Ungdomsråd
Uttalelse fra ungdomsrådet, foreslått av ,
Ungdomsrådet anbefaler at man fortsetter bruk av ikke kommunale alternativ opplæringsarenaer og
at man ikke oppretter egne opplæringsarenaer.

Uttalelse enstemmig vedtatt.
UR‐ 013/20 Vedtak:
Uttalelse fra Ungdomsrådet:
Ungdomsrådet anbefaler at man fortsetter bruk av ikke kommunale alternativ
opplæringsarenaer og at man ikke oppretter egne opplæringsarenaer.

014/20 Utredning av ambulerende helsestasjon for ungdom
Kommunedirektørens innstilling:
Dagens ordning med Helsestasjon for ungdom lokalisert i Holmestrand videreføres med en time
utvidet åpningstid.

27.08.2020 Behandling i Ungdomsråd
Uttalelse fra ungdomsrådet
Et samlet ungdomsråd er svært misfornøyd med utredningen gjort av kommuneadministrasjonen.
Ungdomsrådet anser ikke problemene som beskrevet i alternativ 2 som reelle problemstillinger,
ungdommer er selvstendige nok til å undersøke når og hvor HFU er åpent. Ungdomsrådet mener at
redegjørelsen ikke er fullstendig og at man ikke har ivaretatt fokusområdet for ungdom.
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Ungdomsrådet anbefaler kommunestyret sterkt å avise utredning og sende den tilbake til
kommuneadministrasjonen for en mer rettferdig utredelse av alle alternative muligheter.
Uttalelsen enstemmig vedtatt.
UR‐ 014/20 Vedtak:
Uttalelse fra Ungdomsrådet:
Et samlet ungdomsråd er svært misfornøyd med utredningen gjort av
kommuneadministrasjonen. Ungdomsrådet anser ikke problemene som beskrevet i
alternativ 2 som reelle problemstillinger, ungdommer er selvstendige nok til å undersøke
når og hvor HFU er åpent. Ungdomsrådet mener at redegjørelsen ikke er fullstendig og at
man ikke har ivaretatt fokusområdet for ungdom. Ungdomsrådet anbefaler kommunestyret
sterkt å avise utredning og sende den tilbake til kommuneadministrasjonen for en mer
rettferdig utredelse av alle alternative muligheter.

015/20 Innspill til kulturplanarbeid
Kommunedirektørens innstilling:
Fra folkevalgte organer gis det følgende innspill til strategisk kulturplan for Holmestrand kommune.

27.08.2020 Behandling i Ungdomsråd
Saksbehandler innledde saken med en presentasjon om kulturplanarbeid og viste en film.
Deretter drøftet rådet følgende:
del 1
pkt 5. Frivillighet og innbyggermedvirkning
Da planen går over år, er det lurt med underveismedvirkning. Ungdomsrådet øsnker å vektlegge
elevrådene på skolene og ungdomsrådet.
del 2
I en kulturplan bør uorganiserte aktiviteter også være med.
del 3
ꞏ Hvordan skal kommunens kultur og fritidsstrategi svare opp endringene i samfunnet?
ꞏ Hvilke rolle skal kultur spille i stedsutviklingen?
ꞏ Hvordan skal kommunen legge til rette for frivillige organisasjoner, slik at det er enkelt og
givende å drive frivillig i Holmestrand?
ꞏ Hvordan skal Holmestrand kommune sikre mangfold i fritidsaktiviteter, opplevelser og
møteplasser?
Saksbehandler noterte innspillene fra rådet.
UR‐ 015/20 Vedtak:
Ungdomsrådets innspill til strategisk kulturplanarbeid tas med i det videre arbeid.
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016/20 Fordeling av forbyggende helsetjenester til barn, unge og familier
Kommunedirektørens innstilling:
Saken tas til orientering.

27.08.2020 Behandling i Ungdomsråd
Uttalelse fra ungdomsrådet
Ungdomsrådet ønsker at man skal prioritere å nå normtall for skolehelsetjeneseten ved
barneskolene snarest.
Uttalese fra ungdomsrådet enstemmig vedtatt.
UR‐ 016/20 Vedtak:
Uttalelse fra Ungdomsrådet:
Ungdomsrådet ønsker at man skal prioritere å nå normtall for skolehelsetjeneseten ved
barneskolene snarest.

017/20 Busstilbudet i Hof

27.08.2020 Behandling i Ungdomsråd
Iris, Karianne, Tuva og Kristian har et teamsmøte sammen med Madeleine om en digital
oppropskampanje for bedre busstilbudet i Hof. digitalt opprop.
UR‐ 017/20 Vedtak:
Ungdomsrådet jobber videre med buss og kollektivsaken rundt Hof.

018/20 Godkjenning av møteprotokoll
Kommunedirektørens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes.

27.08.2020 Behandling i Ungdomsråd
Protokollen opplest og godkjent i møte.
UR‐ 018/20 Vedtak:
Møteprotokollen godkjent i møte 27.08.2020.
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019/20 Godkjenning av forprosjekt sentrumsskolene i Sande
Kommunedirektørens innstilling:
1. Forprosjektet nye sentrumsskoler i Sande godkjennes med en prosjektramme på 558 mill kroner
inklusiv lønns‐ og prisstigning som er beregnet til 40 mill kroner.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å opprettholde fremdrift i prosjektet innenfor prosjektets
økonomiske rammer for 2020.
3. Endelig vedtak om finansiering legges frem til politisk behandling av Handlingsprogrammet for
2021‐2024.

27.08.2020 Behandling i Ungdomsråd
Uttalelse fra ungdomsrådet
Ungdomsrådet ønsker at kommunen fortsetter arbeidet med de nye sentrumskolene.

Uttalelsen enstemmig vedtatt.
UR‐ 019/20 Vedtak:
Uttalelse fra Ungdomsrådet:
Ungdomsrådet ønsker at kommunen fortsetter arbeidet med de nye sentrumskolene.

002/20 Ansettelse av ny kommunalsjef for oppvekst
Ny kommunalsjef for oppvekst bør ifølge ungdomsrådet ha en visjon og ett mål for hvor han/hun vil
ta Holmestrand skolen i fremtiden.

27.08.2020 Behandling i Ungdomsråd
Uttalelsen sendes til tilsettingsutvalget .
UR‐ 002/20 Vedtak:
Ny kommunalsjef for oppvekst bør ifølge ungdomsrådet ha en visjon og ett mål for hvor
han/hun vil ta Holmestrand skolen i fremtiden.
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Holmestrand kommune

MØTEPROTOKOLL
FOR

Eldreråd
Møtedato:
Møtestad:
Møtetid:

31.08.2020
Møterom1 ‐ Holmestrand rådhus
Kl 10:00 ‐ 12:00

Virksomhetsleder Unn Dinga Klausen orienterer om ‐ Leve hele livet
Kommuneplanlegger Inger Christensen orienerer om kommuneplan
Faste medlemmer:
Egil Olaussen
Mildrid Sjue
Ole M Brakstad
Steinar Ersrud
Arild Arnesen
Martha Lørdahl
Gunn Eva Benjaminsen

Parti
FrP
HOFPEN
HOLPEN
HOLPEN
SANPEN
SANPEN
SV

Innkalling/saksliste:

Saksliste:
Sak nr.
009/20
010/20
011/20
012/20
013/20
002/20
014/20

Saktittel
Orienteringssaker
Referatsaker
Leve hele livet ‐ utvikling av aldersvennlige helse‐ og
omsorgstjenester
Program for folkehelse fra 2020
Innspill til kulturplanarbeid
Eldrerådets representant referansegruppe ‐ kommuneplan
Godkjenning av møteprotokoll
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009/20 Orienteringssaker
Kommunedirektørens innstilling:
Orienteringssaker tas til orientering.

31.08.2020 Behandling i Eldreråd
Kommuneplanlegger Inger Christensen orienterte om kommuneplan og hva denne inneholder.
Unn Dinga Klausen orienterte om prosjektet Leve hele livet ‐ utvikling av aldersvennlige helse‐ og
omsorgstjenester
ELDRENH‐ 009/20 Vedtak:
Orienteringssaker tatt til orientering

010/20 Referatsaker
Kommunedirektørens innstilling:
Refererte saker tas til orientering.

31.08.2020 Behandling i Eldreråd
RS 1: Tatt til orientering
ELDRENH‐ 010/20 Vedtak:
Refererte saker tatt til orientering.

011/20 Leve hele livet ‐ utvikling av aldersvennlige helse‐ og omsorgstjenester
Kommunedirektørens innstilling:
Innledende arbeid med utvikling av aldersvennlige helse‐ og omsorgstjenester, som del av
reformen Leve hele livet, gjennomføres som beskrevet.

27.08.2020 Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Uttalelse fra rådet for personer med nedsatt funksjonevne, foreslått av ,
1. Reformarbeidet for økt kvalitet i tjenesten til eldre starter med en eldrestyrt
innspillskonferanse for kartlegging av utfordringer og prioriteringer for lokal innsats.
For å få gode innspill ser Rådet det som viktig at pårørendeutvalg og brukerutvalg ved
de kommunale institusjonene, og Pensjonistorganisasjonene og Eldrerådet er sentrale
aktører i arbeidet med innspillskonferansen, både i forarbeidet, i gjennomføringen og i
oppsummeringen.
1. Saksframlegg og rapporter i prosessen videre med utvikling av aldersvennlige helse‐ og
omsorgstjenester, må være flerstemmig i den betydningen at brukerstemmen kommer
tydelig og direkte fram i dokumentene gjennom bl.a. direkte sitater.
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2. Videre må det være en stor grad av tallfesting i gjennomføringen de lokale tiltakene og
hvordan de er mottatt av brukere og pårørende.
3. Det må være en stor grad av organisert brukermedvirkning med i enhver
evalueringsrunde i utviklingsprosessen, enten evalueringen er nasjonal eller lokal.

Enstemmig vedtatt
RMNF‐ 016/20 Vedtak:
Uttalelse fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse:
Reformarbeidet for økt kvalitet i tjenesten til eldre starter med en eldrestyrt
innspillskonferanse for kartlegging av utfordringer og prioriteringer for lokal innsats.
1. For å få gode innspill ser Rådet det som viktig at pårørendeutvalg og
brukerutvalg ved de kommunale institusjonene, og Pensjonistorganisasjonene
og Eldrerådet er sentrale aktører i arbeidet med innspillskonferansen, både i
forarbeidet, i gjennomføringen og i oppsummeringen.
2. Saksframlegg og rapporter i prosessen videre med utvikling av aldersvennlige
helse‐ og omsorgstjenester, må være flerstemmig i den betydningen at
brukerstemmen kommer tydelig og direkte fram i dokumentene gjennom bl.a.
direkte sitater.
3. Videre må det være en stor grad av tallfesting i gjennomføringen de lokale
tiltakene og hvordan de er mottatt av brukere og pårørende.
4. Det må være en stor grad av organisert brukermedvirkning med i enhver
evalueringsrunde i utviklingsprosessen, enten evalueringen er nasjonal eller
lokal.

31.08.2020 Behandling i Eldreråd
Eldrerådet slutter seg til uttalelsen fra Rådet for personer med funksjonsnedsettelse.
Reformarbeidet for økt kvalitet i tjenesten til eldre starter med en eldrestyrt innspillskonferanse for
kartlegging av utfordringer og prioriteringer for lokal innsats.
1. For å få gode innspill ser Rådet det som viktig at pårørendeutvalg og brukerutvalg ved
de kommunale institusjonene, og Pensjonistorganisasjonene og Eldrerådet er sentrale
aktører i arbeidet med innspillskonferansen, både i forarbeidet, i gjennomføringen og i
oppsummeringen.
2. Saksframlegg og rapporter i prosessen videre med utvikling av aldersvennlige helse‐ og
omsorgstjenester, må være flerstemmig i den betydningen at brukerstemmen kommer
tydelig og direkte fram i dokumentene gjennom bl.a. direkte sitater.
3. Videre må det være en stor grad av tallfesting i gjennomføringen de lokale tiltakene og
hvordan de er mottatt av brukere og pårørende.
4. Det må være en stor grad av organisert brukermedvirkning med i enhver
evalueringsrunde i utviklingsprosessen, enten evalueringen er nasjonal eller lokal.

ELDRENH‐ 011/20 Uttalelse fra eldrerådet:
Eldrerådet slutter seg til uttalelsen fra Rådet for personer med funksjonsnedsettelse.
Reformarbeidet for økt kvalitet i tjenesten til eldre starter med en eldrestyrt
innspillskonferanse for kartlegging av utfordringer og prioriteringer for lokal innsats.
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1. For å få gode innspill ser Rådet det som viktig at pårørendeutvalg og
brukerutvalg ved de kommunale institusjonene, og Pensjonistorganisasjonene
og Eldrerådet er sentrale aktører i arbeidet med innspillskonferansen, både i
forarbeidet, i gjennomføringen og i oppsummeringen.
2. Saksframlegg og rapporter i prosessen videre med utvikling av aldersvennlige
helse‐ og omsorgstjenester, må være flerstemmig i den betydningen at
brukerstemmen kommer tydelig og direkte fram i dokumentene gjennom bl.a.
direkte sitater.
3. Videre må det være en stor grad av tallfesting i gjennomføringen de lokale
tiltakene og hvordan de er mottatt av brukere og pårørende.
4. Det må være en stor grad av organisert brukermedvirkning med i enhver
evalueringsrunde i utviklingsprosessen, enten evalueringen er nasjonal eller
lokal.

012/20 Program for folkehelse fra 2020
Kommunedirektørens innstilling:

Saken tas til orientering.

27.08.2020 Behandling i Ungdomsråd
Saken tas til orientering
UR‐ 012/20 Vedtak:
Saken tas til orientering.

27.08.2020 Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Tatt til orientering. Rådet ønsker en orientering av virksomhetsleder og ny prosjetleder
RMNF‐ 015/20 Vedtak:
Tatt til orientering. Rådet ønsker en orientering av virksomhetsleder og ny prosjetleder

31.08.2020 Behandling i Eldreråd
Tatt til orientering
ELDRENH‐ 012/20 Vedtak:
Saken tas til orientering.

4

013/20 Innspill til kulturplanarbeid
Kommunedirektørens innstilling:
Fra folkevalgte organer gis det følgende innspill til strategisk kulturplan for Holmestrand kommune.

27.08.2020 Behandling i Ungdomsråd
Saksbehandler innledde saken med en presentasjon om kulturplanarbeid og viste en film.
Deretter drøftet rådet følgende:
del 1
pkt 5. Frivillighet og innbyggermedvirkning
Da planen går over år, er det lurt med underveismedvirkning. Ungdomsrådet øsnker å vektlegge
elevrådene på skolene og ungdomsrådet.
del 2
I en kulturplan bør uorganiserte aktiviteter også være med.
del 3
ꞏ Hvordan skal kommunens kultur og fritidsstrategi svare opp endringene i samfunnet?
ꞏ Hvilke rolle skal kultur spille i stedsutviklingen?
ꞏ Hvordan skal kommunen legge til rette for frivillige organisasjoner, slik at det er enkelt og
givende å drive frivillig i Holmestrand?
ꞏ Hvordan skal Holmestrand kommune sikre mangfold i fritidsaktiviteter, opplevelser og
møteplasser?
Saksbehandler noterte innspillene fra rådet.
UR‐ 015/20 Vedtak:
Ungdomsrådets innspill til strategisk kulturplanarbeid tas med i det videre arbeid.

27.08.2020 Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Uttalelse fra rådet, foreslått av Kari Melby, Norsk forbund for utviklingshemmede
Rådet ber om at planer sikrer at funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede tilgodeses med
tilbud på lik linje med øvrige innbyggere i kommunen.
Enstemmig vedtatt
RMNF‐ 017/20 Vedtak:
Uttalelse fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse:
Ber om at planer sikrer at funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede tilgodeses
med tilbud på lik linje med øvrige innbyggere i kommunen.

31.08.2020 Behandling i Eldreråd
Tatt til orientering
ELDRENH‐ 013/20 Vedtak:
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Tatt til orientering.

002/20 Eldrerådets representant referansegruppe ‐ kommuneplan

31.08.2020 Behandling i Eldreråd
Ole M Brakstad enstemmig valgt
ELDRENH‐ 002/20 Vedtak:
Eldrerådets representant referansegruppe ‐ kommuneplan
Ole M Brakstad enstemmig valgt

014/20 Godkjenning av møteprotokoll
Kommunedirektørens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes.

31.08.2020 Behandling i Eldreråd
Møteprotokollen opplest og godkjent i møtet.
ELDRENH‐ 014/20 Vedtak:
Protokollen godkjent
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

20/3501-1

29. juni 2020

Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om
valg til Sametinget
Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og
forskrift om valg til Sametinget.
Departementet viser til at NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg med forslag til ny valglov ble
sendt på høring 3. juni med frist ut året. Departementet vil følge opp valglovutvalgets forslag,
og planlegger å fremme en proposisjon for Stortinget innen utgangen av 2022.
Departementet mener imidlertid det er et behov for at enkelte endringer trer i kraft allerede
ved stortings- og sametingsvalget i 2021, og foreslår i vedlagte høringsnotatet enkelte
endringer som vil gjelde ved neste valg.
Departementet foreslår følgende endringer i valgloven:
• Ombudsplikten ved stortingsvalg endres slik at det er tilstrekkelig for fritak at
personen avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stå på en
valgliste (oppfølging av stortingsvedtak om endring i Grunnloven).
• En velger med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som trenger hjelp til å avgi
stemme kan selv peke ut en hjelper. Kravet om at en valgfunksjonær også skal være
med inn i valgavlukket oppheves.
• Kravet om at valgstyret i kommunen ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal
oversende alle valgkort fra forhåndsstemmegivningen til fylkesvalgstyret oppheves.
Departementet foreslår følgende endringer i valgforskriften:
• Forhåndsstemmer mottatt siste uken før valgdagen skal sendes på en raskere måte
enn vanlig innenlands brevpost.
• Valgkort skal sendes ut digitalt til alle stemmeberettigede bosatt innenriks.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Sissel Lian
22 24 68 89

•
•

Alle stemmesedler avgitt utenriks skal påføres stempel, uavhengig av kommunens
tellemetode.
Stemmeseddelen for stortingsvalg får enkelte tekniske endringer.

Departementet foreslår følgende endringer i forskrift om valg til Sametinget:
• Forhåndsstemmer mottatt siste uken før valgdagen skal sendes på en raskere måte
enn vanlig innenlands brevpost.
• Refusjonsbeløpet til opptellingsvalgstyrene økes fra 28 kroner til 36 kroner per
manntallsførte i kretsen.
• En velger med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som trenger hjelp til å avgi
stemme kan selv peke ut en hjelper. Kravet om at en valgfunksjonær også skal være
med inn i valgavlukket oppheves.
Departementet gjør oppmerksom på at det kan bli aktuelt med ytterligere endringer i forskrift
om valg til Sametinget.
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn
høringssvar" på regjeringen.no/id2721386/. Alle kan avgi høringsuttalelse, men vi gjør
oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på
høringssiden.
Høringsfristen er onsdag 30. september 2020.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør
Sissel Lian
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

20/3479-

26. juni 2020

Høring - forslag til forskrift til integreringsloven
Kunnskapsdepartementet sender forslag til forskrift til integreringsloven på høring.
Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2715472.
I høringsnotatet foreslår departementet en ny forskrift med hjemmel i lov om integrering
gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven), med forbehold om Stortingets
behandling av lovforslaget. Det foreslås bestemmelser om fylkeskommunens ansvar,
opplæring i mottak, obligatoriske elementer i introduksjonsprogrammet, fravær og
permisjoner, fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap, veiledende minimumsnivåer i
norsk, prøver, forsøk, kompetansekrav for lærere og behandling av personopplysninger.
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for
høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2715472. Høringsuttalelser er i utgangspunktet
offentlige og vil bli publisert.
Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i
høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende
etater eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.
Høringsfristen er 1. oktober 2020.
Med hilsen

Lilly Sofie Ottesen (e.f.)
avdelingsdirektør

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Åste Haukvik Traen
rådgiver

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Juridisk avdeling

Saksbehandler
Åste Haukvik Traen
22 24 77 64

Deres ref

Vår ref

Dato

19/3440-1

30. juni 2020

Høringsnotat – Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov
for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og
barnekoordinator)
Høringsnotatet er utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og
familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Høringsnotatet inneholder
forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasientog brukerrettighetsloven, barnevernloven, barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven,
sosialtjenesteloven, NAV-loven, krisesenterloven, familievernkontorloven og
introduksjonsloven. Videre inneholder det forslag til en felles forskrift om individuell plan.
Formålet med endringene er å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier
gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene. Departementene foreslår å harmonisere
og styrke velferdstjenestenes plikt til å samarbeide med andre velferdstjenester, både i
enkeltsaker og ut over oppfølgingen av det enkelte barn og ungdom. Departementene
foreslår å utvide ordningen med lovpålagte samarbeidsavtaler mellom de kommunale helseog omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten til å omfatte barn og unge med
sammensatte vansker og lidelser, og som mottar tjenester fra begge tjenestenivåene. Videre
foreslår departementene at kommunen skal ha en tydelig plikt til å avklare hvilken
velferdstjeneste som skal samordne tjenestetilbudet for barn og unge som trenger helhetlige
og samordnede tjenester.
Departementene foreslår å innføre en rett til barnekoordinator for familier med barn eller som
venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for
langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Juridisk avdeling

Saksbehandler
Linn Kvinge
22 24 73 95

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

20/1146-1

19. juni 2020

Høring – Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for
masterutdanning i barnevern og forslag til forskrift om nasjonal
retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid
Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet sender med dette ut forslag til forskrift om retningslinjer for to
barnevernsfaglige masterutdanninger på høring: masterutdanning i barnevern og
masterutdanning i barnevernsarbeid. Forslagene er utarbeidet av egne programgrupper for
utdanningene.
Flere stortingsmeldinger og utredninger har tatt opp behovet for mer spesialisert kompetanse
og flere med utdanning på masternivå i barnevernet.
Om forskriftene
Forskriftene skal sikre nødvendig styring slik at utdanningene fremstår som enhetlige og
gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for lokal tilpasning
og utvikling ved den enkelte institusjon. De skal videre kunne fungere fleksibelt med tanke på
å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres, og samtidig ivareta
utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes og studentenes behov for forutsigbarhet.
Forskriften skal være på et overordnet nivå og skal bestå av følgende innhold:
- Virkeområde og formål for forskriften
-

Formålet med utdanningen

-

Læringsutbyttebeskrivelser

-

Beskrivelse av studiets oppbygning

-

Beskrivelse av iverksettelse av forskriften

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Avdeling for høyere
utdanning, forskning
og internasjonalt
arbeid

Saksbehandler
Ane-Berit Storvik
Hurlen
22 24 73 87

Om de barnevernsfaglige masterutdanningene
Forslagene til forskrifter om nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger
ses i sammenheng med Barne- og familiedepartementets høringsnotat om kompetanse i
barnevernet1. Her foreslås det blant annet å innføre krav om mastergrad som vil omfatte en
høy andel av de ansatte i det kommunale barnevernet. De barnevernsfaglige
masterutdanningene vil være sentrale for å dekke barnevernstjenestenes behov for
kompetanse og kvalifisert arbeidskraft i fremtiden. Det er derfor viktig å få
høringsinstansenes syn på om forslagene til forskrift om retningslinjer for utdanningene er i
tråd med tjenestenes kompetansebehov.
Det er lagt til grunn at forslagene til retningslinjer skal vektlegge utvikling av analytisk og
klinisk kompetanse, og at begge utdanningene skal være relevante for arbeid både i
kommunalt barnevern og barnevernsinstitusjon. Master i barnevern er en utdanning for
barnevernspedagoger og bygger på bachelor i barnevern, Master i barnevernsarbeid skal
særlig tilpasses kandidater med bachelor i sosialt arbeid og vernepleie, men også være åpen
for flere utdanningsgrupper.
Hovedmodellen for de to barnevernsfaglige masterutdanningene skal være bachelorgrad
med toårig masterpåbygning (3+2-modell). Forskriftene skal gjelde for opptak fra studieåret
2022/2023.
Særlig om masterutdanning i barnevern
Programgruppen for masterutdanning i barnevern har lagt vekt på at formålet med
utdanningen er å utdanne kandidater med spesialisert barnevernsfaglig forsknings- og
praksisbasert kunnskap, samt kunnskap fra barn, unge og deres foreldre/foresatte.
Utdanningen retter seg spesielt mot kliniske ferdigheter/prosessferdigheter, samt juridisk
kompetanse som står i samsvar med den faglige tyngden som arbeidet i barnevernet krever.
Utdanningen skal sette kandidaten i stand til å forstå, analysere og forvalte de virkemidlene
barnevernet rår over, for på denne måte bidra til at barn, unge og familier i utsatte
livssituasjoner får riktig hjelp til rett tid.
Masterutdanning i barnevern bygger på bachelorutdanning i barnevern, og forskriften
understøtter den faglig progresjonen fra bachelorutdanning til masterutdanning. Følgende to
kompetanseområder fra bachelorutdanningen videreføres til masterutdanningen:
• Barnevernsfaglig kompetanse og innovasjon
•

Kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis

I tillegg legges følgende to nye kompetanseområder til for masterutdanningen:
• Rettsanvendelse og rettssikkerhet på barnevernsområde
•

1

Utredning, analyse og beslutninger om tiltak knyttet til barnets omsorgssituasjon

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing4/id2695799/?expand=horingsnotater
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Begge disse områdene skal bidra til å utvikle kunnskap og ferdigheter knyttet til barnevernets
mandat og til å sikre kompetansebehovet i praksisfeltet ved å både ivareta og sørge for
tilstrekkelig omsorg for barn og unge som lever i krevende livssituasjoner, samt
rettsanvendelse på barnevernsområde. Å sikre en faglig fordypning i disse
kompetanseområdene vil bidra til at fremtidens ansatte i barnevernet får nødvendig faglig
spesialisering rettet mot å løse oppgaver i kommunalt barnevern og barneverninstitusjon. I
tillegg til forebyggende arbeid på andre arenaer for barn og unge og spesielt med de som er i
en utsatt livssituasjon.
Oppbyggingen av masterutdanningen og faglig progresjon og spesialisering fra
bachelorutdanningen til masterutdanningen, er vist i denne trinnvise modellen.

Porgramgruppen har valgt å legge vekt på kompetanseområder som bidrar til å integrere
teori og ferdighetstrening, for på denne måten å sikre en utdanning som kvalifiserer til
sektorens kompetansebehov.
Særlig om masterutdanning i barnevernsarbeid
Programgruppen for masterutdanning i barnevernsarbeid har lagt vekt på at formålet med
utdanningen er å utdanne profesjonsutøvere med avansert kompetanse om barn, unge og
familier i utsatte livssituasjoner, og om hvilke forhold i samfunnet som særlig har betydning
for barn, unge og familiers velferd og hverdagsliv.
Forskning viser at mange barn i barnevernet lever i familier med utfordrende levekår.
Familier som lever med sosiale, økonomiske, språklige, helsemessige eller andre
utfordringer kan oppleve at kravene til foreldrerollen blir vanskelige å innfri, og noen av disse
familiene kan streve ekstra med å få hverdagen til å fungere godt. Derfor er retningslinjen for
denne utdanningen basert på at barnevernsarbeid må forstås ut fra ulike perspektiver som
sosialfaglige psykologiske, juridiske, samfunnsmesssige- og helsemessige forhold.
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Bevisstgjøring av disse ulike perspektivene er sentralt i retningslinjene, både når det gjelder
å få inngående kunnskap om og å kunne anvende denne kunnskapen i praktisk handling.
Retningslinjene bruker uttrykket «barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner». Dette
uttrykket understreker at studentene skal kunne forstå barnevernsarbeid både ut fra et
barneperspektiv og et familieperspektiv.
Retningslinjen er bygd opp omkring tre kompetanseområder. Disse er hver for seg sentrale
områder i barnevernsfeltet, og står også i en innbyrdes sammenheng.
• Perspektiver på barn, unge og familier
•

Barnevernsarbeid

•

Forbedring, utvikling og innovasjon i barnevernsfeltet

Kompetanseområdet perspektiver på barn, unge og familier skal vektlegge sentrale
historiske og aktuelle forståelsesrammer for fenomener som påvirker og preger både
hverdagsliv, levekår og utvikling for mennesker som kommer i kontakt med og mottar hjelp
fra barnevernet. Aktuelle perspektiver kan komme fra ulike faglige retninger og
forståelsesrammer og gjelde både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.
Kompetanseområdet barnevernsarbeid skal vektlegge barnevernets samfunnsoppgave og
arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Området tar for seg barnevernets
ulike samfunnsfunksjoner med forvaltning av både forebyggende og svært inngripende tiltak,
samt styrker og svakheter i sentrale arbeidsmåter og hvordan dette påvirker både tilnærming
til, forståelsen av og møtet med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner og aktørene
barnevernet forholder seg til.
De to første kompetanseområdene kan sammen bidra til å gi grunnlag for arbeid med
forbedring, utvikling og innovasjon i barnevernsfeltet som er det tredje kompetanseområdet.
Utdanningen skal være orientert mot og relevant for arbeid i barneverntjenester og
barnevernsinstitusjoner. Kandidatenes kompetanse vil også være relevant for arbeid på
andre arenaer som arbeider med barn og unge og familier i utsatte livssituasjoner. Master i
barnevernsarbeid skal kvalifisere til arbeid i ulike kompetansemiljøer, forsknings- og
utdanningsinstitusjoner.
Programgruppenes vurdering av behovet for praksisstudier
Programgruppene har ikke foreslått krav om praksisstudier i de to masterutdanningene.
Utdanningsinstitusjonene kan likevel tilby praksisstudier som en del av utdanningene.
Programgruppen for masterutdanning i barnevern viser til at retningslinjen og organiseringen
av bachelorutdanningen i barnevern videreføres som den er med 24 uker praksis hvor
minimum 20 uker skal være i autentiske yrkessituasjoner og utføres i direkte arbeid med
utsatte barn, unge og/eller deres familier. Dette betyr at de fleste av kandidatene som starter
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på masterutdanningen skal ha fått praksisbasert veiledning fra kommunalt barnevern eller
barneverninstitusjon før de starter på masterutdanningen.
Programgruppen for masterutdanning i barnevernsarbeid vurderer at analytisk, kliniske og
kritiske ferdigheter kan oppøves i en studiesituasjon gjennom at kandidatene arbeider med
teoretiske og praktiske problemstillinger. Dette kan være problemstillinger for eksempel i
form av case. De anser at det er særlig her det er et behov for styrke de ansatte i
barnevernet sin kompetanse. Flere rapporter fra helsetilsynet, granskninger, og
forskningsrapporter har pekt på svikt i analysene og vurderingene i barnevernssakene. De
vurderer videre at kandidatene vil kunne dra veksler på erfaringer fra praksisperioder fra
bachelorutdanningene og eller arbeidserfaring fra barn, unge, voksne og familier i utsatte
livssituasjoner i arbeidet med de praktiske og teoretiske problemstillingene. Både sosionomog vernepleierstudenter har praksisperioder i løpet av sine utdanninger. Selv om disse
utdanningene ikke har obligatorisk praksisperiode i barnevernet, har de praksis som i stor
grad er knyttet til arbeidet med familier med sammensatte og komplekse problem. For de
andre studentene er det foreslått krav om praksis som en del av opptakskravene.
Dersom høringsinstansene anser at praksisstudier bør inngå i masterutdanningene ber vi om
at det presiseres hvilke deler av utdanningen som må gjennomføres i praksis for at
læringsutbyttene kan oppnås.
Nasjonal deleksamen
Juridisk kompetanse er kritisk for å kunne ivareta rettssikkerheten til barn og familier og
ansees som en kompetanse som er grunnleggende for å kunne utføre godt
barnevernsarbeid. Ulike instanser har påpekt behovet for økt juridisk kompetanse i
barnevernet. Universitets- og høyskoleloven § 3-2 tredje ledd gir hjemmel til å innføre
nasjonal deleksamen i enkelte fag eller emner. I forslagene til forskrifter som nå sendes på
høring er det foreslått innføring av nasjonal deleksamen i jus for begge utdanningene.
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har siden 2014 gjennomført nasjonale
deleksamener i høyere utdanning på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Nasjonale
deleksamener kan gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå, gi fagmiljøene
mulighet til å sammenligne seg og samarbeide på tvers av institusjoner og kunne utvikle seg
på grunnlag av dette. Videre kan slike eksamener bidra til å gi samfunnet økt tillit til
utdanningene.
For at en nasjonal deleksamen skal være et god virkemiddel må den bygge på et
læringsutbytte som er felles for alle studietilbud. En slik eksamen bør også arrangeres på
samme tid i studieløpet for alle studenter for å sikre sammenliknbarhet på tvers av
institusjoner. En slik eksamen kan gjelde hele eller en del av vurderingen i et emne, eller
arrangeres som en isolert deleksamen. Resultatet fra en slik eksamen må telle med i endelig
karakter eller fremgå på vitnemålet.
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For at vi skal nå målet om meningsskapende samsvar mellom læringsutbyttet, undervisning
og vurdering, slik at læringsaktivitetene og vurdering i samspill bidrar til studentenes
læringsutbytter, er det avgjørende at en slik eksamen forankres i fagmiljøene. Det må være
fagmiljøene selv som utformer en nasjonal eksamen som NOKUT administrerer. Bare slik
kan en nasjonal deleksamen innen jus være et godt virkemiddel for å øke den juridisk
kompetansen i barnevernsutdanninger, og dermed kvalitetssikre studentenes kunnskaper og
sikre et felles nivå for juridisk kompetanse i barnevernet. En deleksamen kan sette søkelys
på juridisk kompetanse og bidra til et økt læringstrykk og oppmerksomhet fra fagmiljøene.
Videre kan en nasjonal eksamen bidra til samarbeid på tvers av institusjonene og samle et
slikt fagmiljø nasjonalt.
Selv om dette kan være ønskelig, er det risiko for at en slik eksamen kan ta oppmerksomhet
bort fra andre viktige barnevernsfaglige områder og at undervisningen i jus dreies vekk fra
studentenes kvalitative gode læring og mer over til det som testes på eksamen. I tillegg vil en
slik eksamen bidra til noe standardisering og ensretting av vurderingsformer. Det er derfor
viktig at en slik eksamen implementeres på en hensiktsmessig måte, i tett samarbeid med
fagmiljøene. Vi ønsker innspill fra utdanningsinstitusjonene på forslaget om å innføre
nasjonal deleksamen og hvordan dette kan sikres.
Høringen
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om innholdet i de to
retningslinjene er i tråd med intensjonen med masterutdanningene. I og med at det er
retningslinjer for to utdanninger som er på høring, er det vedlagt ett skjema med
høringsspørsmål for hver utdanning. Vi ber høringsinstansene bruke disse i sine høringssvar
slik at det tydelig fremgår hvilken utdanning man gir innspill til. Flere av spørsmålene er
likelydende, men noen er unike for den aktuelle utdanningen.
Kunnskapsdepartementet understreker at det kan bli justeringer av forskriftene som følge av
innspill i løpet av høringsrunden.
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for
høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2691404
Høringsfristen er 30. september 2020. Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.

Med hilsen

Audun Digerud (e.f.)
avdelingsdirektør
Ane-Berit Storvik Hurlen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Referatsak ‐ Juridisk vurdering utvidelse av tjenestekontrakt BPA

Kommunedirektørens innstilling:

Denne saken var lagt frem i kommunestyret 24.06.2020.
Referatsak 071/20 – dokument 8.
Ved behandling av saken var det ved en feil ikke lagt ved KS advoktaene sin fullstendige
juridiske vurdering.
Den følger vedlagt her.

NOTAT KS Advokatene
Fra

Beatrice Dankertsen Hennyng

Dato

26.O2.2020

Til:

Holmestrand kommune v/ Hans Erik Utne

Dokument nr:

20/OO'3L-2

Spørsmål om utvidelse av en tienestekonsesionskontrakt for BPA
Dette notatet kan inneholde opplysninger som er taushetsbelagt etter offentlighetsloven I 13.
Dokumentet kan også inneholde råd og vurderinger som nevnt i offentlighetsloven S 15 andre ledd.

1.

lnnledning og bakgrunn

juni 2015 kunngjorde L5 kommuner i Vestregionen, herunder Sande kommune, en
tjenestekonsesjonskontrakt for en særlig rett til å levere praktisk bistand organisert som brukerstyrt
personlig assistanse (BPA). Kontrakt skulle inngås med 6 leverandører. Kommunene har inngått egne
kontrakter med leverandørene. Sande kommune har inngått kontrakt med Dedicare Assistance AS.
I

Det fremkommer av tilbudsinnbydelsen punkt 1.5. at Sande kommune i 201,4 hadde kjøpt tjenester fra
privat levera ndører for kr. 4 463 872,- Antall brukere med BPA tjenester per 3I.12.2OI4var på 8, hvorav 4

under privat leverandør.

tidspunktet for kontraktsinngåelse var tjenestekonsesjonskontrakter unntatt anskaffelsesregelverket,
jf. Forskrift om offentlige anskaffelser, FOR-2006-O4-O7-402, S 1-3 (2) j, og KOFA sak 2OO3/25O. Det betyr
blant annet at anskaffelsen ikke var kunngj6ringspliktig. Konkurransen ble likevel kunngjort som en frivillig
På

anbudskonkurranse.
Holmestrand kommune og Sande kommune er sammenslått til en kommune fra t.1..202O1. Holmestrand
kommune var ikke blant de 15 deltakende oppdragsgiverne.
Det er opplyst at ved sammenslåingstidspunktet hadde begge kommuner 17 BPA brukere tilsammen.
<Gamle Holmestrand kommune> hadde BPA brukere av kommunal ordning. <Gamle Sande> syv BPA

brukere av privat ordning.
Holmestrand kommune fremmet en sak Ll.t2.2OI9 i kommunestyret for fremtidig organisering av BPA
den nye kommunen. I kommunestyre-møtet ble det vedtatt følgende:
<2. Nåværende BPA-ordninger, med

fritt brukervolg iSonde kommune gjgres

i

gjeldende i hele den

felles kommunen fra 07.07.2020.))
Umiddelbart etter kommunestyrets vedtak den tL.I2.2019, ba en ny bruker om å få adgang til privat
ordning og en bruker av kommunal ordning om adgang til privat ordning.

trukket ut itid. Av hensyn til disse to
brukerne har Holmestrand kommune gitt dem anledning til å bruke den privat ordningen, dvs. at det er
inngått to individuelle avtaler om BPA under avtalen mellom Sande kommune og Dedicare Assistance AS.
På grunn av indre omstendigheter (sykdom/konstituering) har dette

1

KS

Ut ifra informasjon på Holmestrand kommunes hjemmeside, ser det også ut til at Hof kommune, er med isammenslåingen.

ADVOKATENE

Besøksdr.:

Haakon Vlls gate 9

Nettside:

w.ks,no

Telefonf +4724t326ffJ

Postadr,i

Postboks 1378, Vlka,0114 Oslo

E-post:

ksadvokatene@ks.no

Org.nr.:

971O327M

Kommunen har vurdert at dette ikke innebærer en vesentlig endring.
Spørsmål

til vurdering:

til KS advokatene er å få vurdert om den nye kommunen
av kommunal ordning anledning til fritt brukervalg allerede nå fra 1.1-.2020.
Hensikten med henvendelsen

kan gi alle brukere

Holmestrand kommune ber om å få vurdert om eventuelle nye tilflyttende brukere som har krav på BPA,

vil ha krav på fritt valg nå i 2O2O fgr nye konsesjoner er anskaffet.
Det presiseres at vurderingen er gjort på bakgrunn av faktum slik det er forelagt oss. Annet faktum kan

føre til andre vurderinger og konklusjoner.

2.

Juridisk vurdering

Det legges til grunn at avtalen mellom Sande kommune og Dedicare Assistance AS er en
tjeneste konsesjonskontra kt.
Som det fremgår over var tjenestekonsesjonskontrakter ikke omfattet av anskaffelsesregelverket da

kontrakten ble inngått. Det betyr at oppdragsgiverne i utgangspunktet står fritt til å foreta de endringer
og justeringer de ønsker.
Etter 1. januar 2Ot7 ble tjenestekonsesjonskontrakter omfattet av lov om offentlige anskaffelse12 og det
ble vedtatt en ny forskrift om konsesjonskontrakter (konsesjonskontraktforskriften). Forskriften gjelder

for både konsesjonskontrakter om tjenester og bygge- og anleggsarbeider.
Av kravene

til konkurranse, ikke-diskriminering, likebehandling

og gjennomsiktighet i LOA 5 4 fØlger det at

endringer i en inngått avtale anses som en ny avtale dersom partene har reforhandlet grunnleggende
elementer i kontrakten.
Dette betyr at dersom det blir foretatt en vesentlig endring i avtalen etter L. januar 2017, så kan
endringen anses som en ny avtale som må inngås etter anskaffelsesregelverket.
EU-dommen , C-454/06, <Pressetextn er sentral ved vurderingen av om det foreligger vesentlige

endringer. I denne dommen blir det uttalt at vesentlige endringer kan foreligge dersom det innføres
bestemmelser som:

r

Hadde gjort det mulig for andre leverandører å delta i konkurransen, dersom bestemmelsene

hadde vært del av den gjennomførte konkurransen.

.

Hadde gjort det mulig å akseptere et annet tilbud enn det som ble antatt.

o

Utvider avtalens omfang til f.eks. å omfatte andre tjenesteytelser enn den opprinnelige avtalen.

r

Endrer avtalens økonomiske balanse til fordel for leverandøren på en måte som ikke var fastsatt

i

konkurra nsegrunnlaget.

Dette er nå kodifisert og følger av konsesjonskontraktforskriften 5 13-2.

'

Bygge- og anleggskonsesjonskontrakter var også omfattet av det gamle anskaffelsesregelverket.
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Spørsmålet er således om en utvidelse av kontrakten til å omfatte gamle Holmestrand kommune

/

hele

den nye felles kommunen, er å anse som en vesentlig endring.
Dette reiser to spørsmå1. For det første må det vurderes om avtalen kan benyttes av et rettssubjekt som
opprinnelig ikke var omfattet av avtalen. Dernest må det vurderes om utvidelsen av kontrakten isolert er
en vesentlig endring.

Vedrørende spørsmålet om avtalen kan benyttes av et rettssubjekt som ikke opprinnelig var omfattet av
avtalen, vises det til KOFA sak2Ot2/I95. Saken gjaldt inngåelse av rammeavtale med en leverandør om
levering av bedriftshelsetjenester til en kommune:
<(78) I foreliggende sok hor innklogede kun ongitt ot "[o]ndre bedrifter i Modum kommune" gis
rett til å slutte seg til ovtolen. En slik generell odgong til å knytte seg til avtolen, medfører øt det
ikke er forutberegnelig for leverondørene hvorvidt noen ov bedriftene i kommunen vil slutte seg
ovtolene, og eventuelt hvor monge og hvem som vil gjØre dette. Dette må antas å være

til

opplysninger som både hor betydning for om en leverandØr ønsker å inngi tilbud, og som har
betydning for hvilke priser og ondre vilkår leverondøren ønsker å tilby. Innklagede har heller ikke

tott hensyn til den retten som er gitt bedriftene i kommunen ved beskrivelsen ov onskoffelsen. I
konkurronsegrunnlaget er det for eksempel opplyst hvor monge onsotte innklagede hor,
opplysninger som er sentrole for ot leverondørene skal kunne beregne hvilken kopositet som er
nØdvendig for å utføre oppdroget og hvitke priser som skat gis. Det er imidtertid ikke gitt noen

form for opplysninger som gjør det mulig å beregne hvo som vil være kontroktens totale størrelse
når den retten som er gitt bedriftene i kommunen inkluderes. Videre vil en slik klousul som
innklagede her hor inntott, kunne påvirke kontraktsforhold som leverondøren ollerede hor, ved ot
eksisterende kunder kan kreve sin ovtole konvertert til en avtole med somme vilkår som de som
kommunen med dens enheter gis. Klousulen vil også påvirke fremtidige kontroktsforhold, ved at
bedrifter i Modum som ønsker å inngå kontrokt med volgte leverondør, kon kreve å gjøre dette på
de kontraktsvilkår som volgte leverandør hor tilbudt kommunen med dens enheter. Det er helt

vonlig ot en leverondør differensierer sine priser og andre vilkår ovhengig ov hvem som er
ovtaleport. lnnklogedes klausul er derfor inngripende konkurronsemessig sett, og det kon her vises

forbudet iforskriften I 6-L (5), hvor det heter at: "Oppdragsgiver må ikke misbruke
rommeqvtaler eller anvende dem på en måte som hindrer, begrenser eller vrir konkurronsen."
til

(79) Klogenemnda finner på bakgrunn ov det ovennevnte ot innklogede hor brutt krovet til
forutberegnelighet i loven 5 5 ved å gi privote bedrifter i Modum kommune rett til å slutte seg

til

ovtolen om levering av bedriftshelsetjenester uten å angitilstrekkelig klort hvem dette gjelder, og
gi opplysninger som gjør det mulig å beregne kontroktens størrelse.>
Selv om Modum kommune her hadde inntatt en bestemmelse'om at andre bedrifter i kommunen kunne

knytte seg til avtalen, så var ikke dette presist nok til å forutse omfanget og betingelsene for kontrakten.
Saken gjelder en rammeavtale, men det følger av kravet til forutberegnelighet at oppdragsgivere også må
være identifisert i konsesjonskontrakter, slik at opplysninger om kontraktens samlede omfang og verdi
fremkommer.

angitt hvilke kommuner som er oppdragsgivere.
Ettersom det ikke er inntatt en endringsklausul om at andre kommuner, herunder den nye samlede

I herværende tjenestekonsesjonskontrakt er det
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kommunen

/

gamle Holmestrand kommune kan tiltre kontrakten, må det bety at gamle Holmestrand

kommune ikke kan benytte seg av tjenestekonsesjonskontrakten.
Dernest må det vurderes om utvidelsen av kontraktens volum eller omfang isolert sett er en vesentlig
endring.
En vesentlig Økning av

volum anses som en vesentlig endring av kontrakt. I KOFA-sak 2005/1-00 <Voldres

Ambulanse>, hadde Valdres Ambulansetjeneste vunnet en konkurranse for ambulansekjøringi Valdres.
Når enden på kontraktsperioden nærmet seg, ble kontrakten fornyet i medhold av en bestemmelse

i

kontrakten. Den nye kontrakten inneholdt imidlertid endringer fra den nye kontrakten ved at
aktivitetsnivået økte fra 274 000 km til 380 000 km, og som følge av dette økte også godtgjørelsen fra om
lag 6 millioner kroner pr. år til om lag 16 millioner pr. år. Når omfanget av endringene var så store, anså
KOFA dette

for

å være en

vesentlig endring selv om kontraktens karakter fremdeles var den samme (det

var fortsatt en kontrakt om ambulansekjøring i Valdres).
Spørsmålet er således om en utvidelse av kontraktens omfang isolert sett er en vesentlig endring.

til Tilbudsinnbydelsen punkt 1-.5, var kontraktens verdi angitt til å være ca. kr. 4 463 8I2 for fire
brukere per år. Prisen per bruker er således beregnet til å utgjøre ca. kr. l,L million. Det var oppgitt at det
var åtte brukere i 2OL4 (selv om fire av disse brukte offentlige tjenester). Omfanget for åtte brukere over
en 5 års periode ville etter dette ligge på ca. kr. 44,6 millioner.
I henhold

Det er opplyst per e-post at Sande kommune har kj6pt for kr. 11505 44Oi2OI8 og kr. 11 391 565 i2OL9,

til sammen.

vi har forstått det gjelder det for syv private brukere. Vi har ikke
fått opplyst omfanget av bruken for 2016 og2O17. Dersom omfanget var det samme i de to foregående
årene, samt for 2O2O,vil Sande kommunes bruk av avtalen for hele perioden på 5 år, være ca. kr. 58
millioner, noe som ligger over estimert verdi.
dvs. ca. kr 22,9 millioner

Slik

Det vil imidlertid måtte være påregnelig at det var knyttet usikkerhet

til verdien av kontrakten ettersom
brukernes behov nØdvendigvis vil variere og endres over tid, samt at nye brukere vil kunne flytte til
kommunen. Det må derfor være klart at nye tilflyttede brukere til gamle Sande kommune må kunne velge
privat BPA under kontrakten. Uansett så er antall brukere per i dag innenfor det som er tilkjennegitt.
Omfanget av utvidelsen er usikker. Dersom alle brukerne fra gamle Holmestrand går over til privat BPA
ordning vil antall brukere gå fra potensielt 8 brukere til 1.7 brukere totalt. Det vil i så fall innebære en
dobling av antall brukere, dog kun for en periode på ett år inntil kontrakten utløper.

to brukere fra gamle Holmestrand kommune som ønsker å gå over til den
private ordningen under herværende konsesjonskontrakt. Det vil utvide kretsen av brukere som er
tilkjennegitt i avtalen med kun en person ettersom det bare er syv brukere fra Sande kommune. Dersom
prisen per bruker er ca. kr. 1.1. million per år, vil dette bety en Økning på ca. kr. 2.2. millioner.
Per i dag synes det kun å være

Det følger av konsesjonskontraktsforskriften S l-3-l- at oppdragsgiver kan foreta endringer som gir en

prisøkning som er lavere enn terskelverdiene i S 5-1, og ikke utgjØr mer enn IO % av kontraktens verdi
Dette gjelder bare dersom når anskaffelsens overordnede karakter ikke endres.
Terskelverdien er på NOK 51,5 millioner. En økning på tO % fra oppgitt verdi på kr. 44,6 millioner er kr
4,46 millioner. En økning på 10 % på estimert bruk på kr. 58 millioner, er kr. 5,8 millioner.
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En økning på

to brukere vil derfor uansett ligge innenfor IO% Økning, samt under terskelverdien.

En utvidelse på

to brukere vil etter dette trolig ikke innebære en vesentlig endring selv om brukerne er fra

gamle Holmestrand kommune.
Holmestrand kommune kan eventuelt foreta en intensjonskunngjøring etter konsesjonskontraktforskriften 5 9-2. En oppdragsgiver som publiserer en intensjonskunngjøring og tidligst inngår kontrakten
eller tilleggsavtalen etter utlØpet av ti dager regnet fra dagen etter datoen for kunngjØringen, kan sikre
seg mot at retten idømmer lovens sanksjoner for ulovlige direkte anskaffelser, jf. anskaffelsesloven S 13
andre ledd og 5 14 fjerde ledd.
Publisering av en intensjonskunngj6ring kan også forhindre at KOFA ilegger overtredelsesgebyr for ulovlig

direkte anskaffelse, jf. loven $ 12 andre ledd. En intensjonskunngjøring er ikke i seg selv et
hjemmelsgrunnlag for å unnta avtaler fra kunngjøringsplikten. Oppdragsgiver er nemlig underlagt et
aktsomhetskrav ved bruk av intensjonskunngjøring. Det betyr at oppdragsgiver må reelt mene at
anskaffelsen er unntatt kunngjpringsplikten for at vernet mot sanksjoner skal inntreffe,

jf.

Kofa sak

2OL4/31.
Uansett vil en tilleggsavtale eller en ny avtale som ikke overstiger EØS-terskelverdi på kr. 51,5 millioner,
ikke være kunngjgringspliktig. Nye Holmestrand kommune kan således uansett inngå en selvstendig

tjenestekonsesjonskontrakt om BPA ordning for de to nye brukerne uten å kunngjØre kontrakten. Dog
krever de grunnleggende prinsippene i lov om offentlige anskaffelser 5 4, at det gjennomføres en form for
konkurranse, dvs. at Holmestand kommune må kontakte flere leverandørerfor å innhente tilbud.
Kommunen risikerer uansett ikke et overtredelsesgebyr da det ikke vil utgjøre en ulovlig direkte
a nskaffelse, fordi anskaffelsen ikke er kun ngjøringspliktig.

Med vennl

Beatr

hilsen

nke rtsen H

advokat
Telefon: 92 84 L2

51.

E-post: Beatrice. DankertsenHennyng@ ks.no
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Lokal medbestemmelse i vindkraftutbygging ‐ Opprop
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Kommunestyre

16.09.2020

120/20

Ordførers innstilling:

Sammendrag
Ordfører har fått tilsendt et opprop fra ordfører Jan Kristensen (H) i Lyngdal kommune om
vindkraftutbygging.
Frem til nå har 85 kommunene ønsket å støtte oppropet om kommunal medbestemmelse, samt at
plan‐ og bygningsloven nå iverksettes som lovverk for disse utbyggingene fremover, noe som KS
landsting også enstemmig vedtok i februar i år.

Faktaopplysninger
Oppropets tekst:
«Krav om at videre planlegging av vindkraftprosjekt på land i våre kommuner nå må stoppes, og
ber om at konsesjoner nå avslås som følge av lokale vedtak om klart NEI til vindkraftutbygging på
land i våres kommuner.
Samtlige kommuner som her er listet opp, ber nå statsråden legge vekt på de lokalpolitiske vedtakene
som kommuner har fattet MOT vindkraftutbygging på land i egen kommune.
KS – landsting vedtok enstemmig at Vindkraftutbygging må være avklart gjennom kommuneplan, og
at reglene i plan‐ og bygningsloven for arealplanlegging må følges.
Det bekreftes med dette at ingen av kommunene her ønsker vindkraft på land i sine områder, uten at
dette er ønskelig fra kommunenes side i form av områder som er avsatt til dette formålet i
gjennom eget planverk (kommuneplan), og at lokaldemokratiet får en avgjørende bestemmelse i
form av lokale vedtak.
Til tross for lokale politiske vedtak, erfarer vi at utbyggere fremdeles holder på med sine
posisjoneringer og arbeide for å etablere vindkraftprosjekt innenfor våre kommunegrenser. Flere
kommuner opplever at selskap fremdeles sender melding til Norges Vassdrags‐ og Energidirektorat
(NVE) om planer for vindkraftverk på land i ulike områder.
Ingen av oss ønsker ny aktivitet fra vindkraftutbyggere i våre kommuner, før dette er avklart
gjennom kommuneplanens arealdel. Vi ber derfor om at våre demokratisk fattede vedtak blir
respektert, og at disse legges til grunn for videre forvaltning av vindkraftsaker i våre
områder/kommuner.
Vi krever derfor at statsråden umiddelbart griper inn og stopper all videre
planlegging av nye vindkraftprosjekt i våre områder/kommuner som ikke gjennom eget planverk
er avsatt til dette formålet.
I forkant av Stortingets behandling av St. meldingen for vindkraft før sommeren, ber vi derfor om en
snarlig tilbakemelding på om statsråden vil ta kommunenes krav til følge, og ser derfor frem til en
ryddig og respektfull oppfølging av våre krav.»
Vurderinger
Ordfører i Holmestrand synes dette er en sak av prinsipiell interesse som kommunestyret vårt
inviteres til å ta stilling til.
Videre behandling
Dersom kommunestyret signerer oppropet, vil det bli sendt Olje‐ og energidepartemenet, fristen er
forlenget fra 1. september.

Holmestrand kommune

Saksbehandler: Unn Klausen Dinga telefon: 476 42 789
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ArkivsakID
Arkivkode
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01.09.2020 Behandling i Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tatt til orientering.
HOV‐022/20 vedtak:
Hovetutvalget for helse, omsorg og velferd henstiller kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020‐2024 tas til orientering.

Sammendrag
Evalueringen av fastlegeordningen har bekreftet en ordning og tjeneste i krise. Regjeringen kommer
med en rekke gode forslag til styrking av ordningen m.h.t. kapasitet, rekruttere og beholde leger i
ordningen, kompetanse og samarbeid med andre ledd i helsetjenesten. De økonomiske virkemidlene
i handlingsplanen må styrkes for at de øvrige målene skal nås.
Faktaopplysninger
Evalueringen av fastlegeordningen viste tydelig at ordningen har fått tilført en rekke oppgaver uten
at hverken bemanning eller økonomi har fulgt med. Når utøvende aktører er næringsdrivende leger
innen en lukket økonomi er dette problematisk. Resultatet har bl.a. vært en kombinasjon av
rekrutteringssvikt og flukt fra fastlegeyrket.
Partene (Helse – og omsorgsdepartementet, KS og Den norske legeforening) har derfor samarbeidet
tett i arbeidet mot en handlingsplan.
Det erkjennes at det må etableres nye tiltak for å bygge en god allmennlegetjeneste for fremtiden,
herunder fastlegeordning. Enkelte av tiltakene i planen er kortsiktige og har som sitt primære formål
å rekruttere leger til fastlegeordningen og beholde leger som arbeider som fastleger i dag. Andre
tiltak i planen er langsiktige, strekker seg over flere år og har som formål å sørge for gode
allmennlegetjenester til alle innbyggere fremover i tid.

Regjeringen vil over planperioden frem til 2024 fremme forslag om å styrke allmennlegetjenesten
med 1,6 mrd. kroner sammenlignet med Saldert budsjett i 2020.
I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020 foreslås det å øke bevilgningene gjennom
opptrappingsplanen med 266,6 mill. kroner.
Midlene i opptrappingsplanen vil gå til:
1. Endret og styrket basisfinansiering
• Det innføres et grunntilskudd tidsbegrenset til 2 år. Grunntilskuddet innføres fra og med 1. mai
2020 og skal tilsvare basistilskuddet ved 500 innbyggere på listen.
Fastleger med en listelengde på under 500 vil ha krav på dette grunntilskuddet i inntil to år dersom
de har et listetak på 500 innbyggere eller flere.
• Det innføres et knekkpunkt i basistilskuddet svarende til 1000 pasienter fra 1. mai 2020. Per
capitasatsen vil være høyere under enn over knekkpunktet.
2. Økt antall ALIS‐avtaler (avtale mellom kommune og leger i turnustjeneste) og økt veiledning
3. Introduksjonsavtaler
4. Kvalitetssystem i allmennlegetjenesten
5. Lederutdanning
6. En teambasert tjeneste
7. Modernisering av arbeidsmetode og arbeidsmetodikk
8. Gjennomføring og evaluering av planen
Økonomiske konsekvenser
I utgangspunktet skal kommunene få dekket sine kostnader til tiltakene i regi av planen. Nylige
erfaringer fra de grepene som allerede er gjort m.h.t. spesialistutdanning i samfunns‐ og
allmennmedisin viser at dette trolig gjenstår å se.
Barn og unges interesser
Barn og unge er sårbare grupper som er helt avhengige av en velfungerende fastlegeordning med
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse.
HMS/Folkehelse
Fastlegeordningen er et av samfunnets viktigste tiltak for å sikre undersøkelse og behandling for
sykdom og individrettede forebyggende tjenester.
Vurderinger
Handlingsplanene tas til orientering. Den vil bli fulgt opp lokalt i samarbeid med fastlegene i
Samarbeidsutvalget og Allmennlegeutvalget.
Videre behandling
Kommunestyret

Helse- og
omsorgsdepartementet

Handlingsplan for
allmennlegetjenesten
Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert
2020–2024

Handlingsplan

Møte utfordringene – bruke mulighetene
Dagens og morgendagens helse- og
omsorgstjeneste byr både på utfordringer og
muligheter.
For å møte utfordringene trenger vi faglig
sterke allmennlegetjenester og en attraktiv
og robust fastlegeordning. Denne handlingsplanen handler om hva vi skal gjøre for å få
det til.
Alle innbyggere skal sikres tilgjengelige
allmennlegetjenester av god kvalitet, uansett
hvor de befinner seg og uansett hvem de er.
Fastlegene står for de fleste av disse tjenestene. Det har blitt mer og mer krevende å
sikre innbyggerne disse viktige tjenestene på
grunn av vanskeligheter med å rekruttere og
beholde fastleger. Stadig færre leger velger
fastlegeyrket, og stadig flere vurderer å
forlate det. Legene oppgir flere årsaker til
dette: arbeidsoppgavene har blitt mange og
arbeidsdagene lange, små fagmiljø og lite
faglig nettverk og forhold rundt det å etablere
seg som selvstendig næringsdrivende.
Vi må ta i bruk mange muligheter når vi skal
ruste allmennlegetjenestene og fastlegeordningen for fremtiden. På kort sikt skal vi
sørge for at det blir flere fastleger, og at de
får færre arbeidsoppgaver. Men det er ikke
nok. Vi må også sette allmennlegene bedre
i stand til å møte behovene til dagens og

morgendagens innbyggere med kroniske
lidelser og sammensatte behov. På lengre
sikt må vi legge til rette for større og mer
spennende fagmiljø, kvalitetsarbeid og
fagutvikling, flere kollegaer og nye måter
å arbeide og samarbeide på. Fremtidens
tjenester må være teambasert. Vi må legge
til rette for mer samhandling mellom ulike
profesjoner og ulike sektorer.
Ny teknologi gir nye muligheter, både til
å behandle og mestre sykdom. Teknologi
som gjør det lettere å mestre egen sykdom,
mobiliserer pasientens ressurser og frigjør
fastlegeressurser.
Denne handlingsplanen har blitt til i dialog
med Legeforeningen, KS og Oslo kommune.
Jeg ser frem til å møte utfordringene og ta
i bruk mulighetene sammen med dem.

Bent Høie
Helse- og omsorgsminister
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En forpliktende opptrappingsplan
Det er nødvendig både å fortsette med
påbegynt arbeid og etablere nye tiltak for
å bygge en god allmennlegetjeneste for
fremtiden, herunder fastlegeordning. Enkelte
av tiltakene i planen er kortsiktige og har
som sitt primære formål å rekruttere leger
til fastlegeordningen og beholde leger som
arbeider som fastleger i dag. Andre tiltak
i planen er langsiktige, strekker seg over
flere år og har som formål å sørge for gode
allmennlegetjenester til alle innbyggere fremover i tid. De langsiktige tiltakene må bidra til
at allmennlegetjenesten møter behovene til
brukere med omfattende behov. Evalueringen av fastlegeordningen fra 2019 og tidligere

evalueringer av fastlegeordningen har vist
at brukere med omfattende behov er dem
som i mindre grad får sine behov dekket.
Handlingsplanen legges frem som en
forpliktende opptrappingsplan.
Regjeringen vil over planperioden frem
til 2024 fremme forslag om å styrke
allmennlegetjenesten med 1,6 mrd. kroner
sammenlignet med Saldert budsjett i 2020.
I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett
2020 foreslås det å øke bevilgningene
gjennom opptrappingsplanen med 266,6
mill. kroner.

Boks 1. Midlene i opptrappingsplanen vil gå til:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Endret og styrket basisfinansiering
• Det innføres et grunntilskudd tidsbegrenset til 2 år. Grunntilskuddet innføres fra
og med 1. mai 2020 og skal tilsvare basistilskuddet ved 500 innbyggere på listen.
Fastleger med en listelengde på under 500 vil ha krav på dette grunntilskuddet
i inntil to år dersom de har et listetak på 500 innbyggere eller flere.
• Det innføres et knekkpunkt i basistilskuddet svarende til 1000 pasienter fra
1. mai 2020. Per capitasatsen vil være høyere under enn over knekkpunktet.
Økt antall ALIS-avtaler og økt veiledning
Introduksjonsavtaler
Kvalitetssystem i allmennlegetjenesten
Lederutdanning
En teambasert tjeneste
Modernisering av arbeidsmetode og arbeidsmetodikk
Gjennomføring og evaluering av planen

5

6

Av dette går 233,3 mill. kroner til endret og
styrket basistilskudd med virkning fra 1. mai
2020, med en anslått helårsvirkning i 2021
på 350 mill. kroner. Det foreslås innført et
knekkpunkt i basistilskuddet svarende til
1000 listeinnbyggere. Satsen under knekk
punktet på 1000 listeinnbyggere vil være
høyere enn satsen over knekkpunktet.
Videre foreslås det 33,3 mill. kroner til
innføring av nytt grunntilskudd med virkning
fra 1. mai 2020, med anslått helårsvirkning
i 2021 på 50 mill. kroner. Grunntilskuddet
skal garantere fastleger som ufrivillig har
færre enn 500 listepasienter, et basistilskudd
svarende til 500 listeinnbygger. Grunntil
skuddet foreslås for inntil to år til fastleger
med færre enn 500 listeinnbyggere på sin
liste dersom de har et listetak over 500.
Bevilgningen til styrket basistilskudd og
grunntilskudd må ses i sammenheng, da
satsen per capita er den samme for alle
listeinnbyggere under 1000.
I statsbudsjettet for 2021 vil regjeringen
foreslå 450 mill. kroner gjennom opptrapp
ingsplanen, hvor av 400 mill. kroner til å
dekke helårsvirkningen av styrket og
endret basistilskudd og grunntilskudd fra
1. mai 2020, 30 mill. kroner til ALIS-avtaler,
12 mill. kroner til kvalitetssystem i allmenn
legetjenesten og 8 mill. kroner til gjennom
føring og evaluering.
I takstforhandlingene med Legeforeningen
2019 ble det avsatt 50 mill. kroner til tilskudd
til å kompensere fastlegene med særlig
arbeidskrevende lister. Medregnet overført
ubenyttet beløp fra 2019, er det til sammen
disponibelt 75 mill. kroner i 2020 knyttet til
dette formålet. Det foreslås i forbindelse

med Revidert nasjonalbudsjett 2020 at
50 mill. kroner omdisponeres og flyttes til
kap. 762, post 21, hvorav 25 mill. kroner
til engangsbevilgning til Sykehjelps- og
pensjonsordningen for leger (SOP), 24 mill.
kroner til Fond for kvalitetsforbedring og
pasientsikkerhet for å legge til rette for at
legene kan delta på kurs om temaet og
1 mill. kroner til utvikling av nettbasert
ledelsesutdanning. Videre foreslås det
i Revidert nasjonalbudsjett 2020 å
omdisponere 25 mill. kroner til delvis
dekning av nytt grunntilskudd i 2020.
Helårseffekten av denne omdisponeringen
utgjør 50 mill. kroner i 2021, jf. forslag om
innføring av nytt grunntilskudd.
Handlingsplanen inneholder i tillegg tiltak
for å avlaste fastlegene for oppgaver og for
å legge til rette for bedre samhandling med
spesialisthelsetjenesten.
I første fase av planperioden vil stabilisering
av fastlegeordningen være av overordnet
betydning. Det vil være dialog om prioritering
av tiltak og disponering av midler som følger
handlingsplanen, i trepartssamarbeidet
i planperioden. Behovet for å styrke både
basistilskuddet og den aktivitetsbaserte
finansieringen innenfor fordelingen 30/70
vurderes løpende.
Økte bevilgninger og prioritering av enkelt
tiltak krever behandling i de årlige budsjettprosessene.

– Regjeringen vil styrke allmenn
legetjenestene med 1,6 mrd. kroner
i planperioden

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020–2024

Tiltakene
1. Regjeringen vil endre og styrke basisfinansieringen av
fastlegeordningen
2. Regjeringen vil gjennomgå takstsystemet for å understøtte
faglig riktig praksis
3. Regjeringen vil øke antallet ALIS-avtaler
i kommuner med rekrutteringsutfordringer
4. Regjeringen vil styrke ALIS-kontorene
5. Regjeringen vil tilrettelegge for en bedre arbeidsdeling og
samhandling med spesialisthelsetjenesten
6. Regjeringen vil avlaste fastlegene for oppgaver
7. Regjeringen vil skaffe økt innsikt om legevaktarbeid og
prøve ut nye måter å organisere legevakt
8. Regjeringen vil i 2020 styrke Sykehjelps- og pensjonsordningen
for leger og Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
9. Regjeringen vil tilrettelegge for et hensiktsmessig antall LIS1 stillinger
10. Regjeringen vil bedre kvaliteten på legetjenester til brukere
med omfattende behov
11. Regjeringen vil innføre introduksjonsavtaler
12. Regjeringen vil bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten og
det systematiske arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet
13. Regjeringen vil skape en teambasert fastlegeordning
14. Regjeringen vil utrede gruppeavtaler for fastlegekontor
15. Regjeringen vil legge til rette for bruk av nye arbeidsverktøy
16. Regjeringen vil øke bruken av e-konsultasjon
17. Regjeringen vil gi flere leger mulighet for lederutdanning

7
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Hvorfor en handlingsplan for
allmennlegetjenesten?

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020–2024

Innledning
Det er kommunene som har sørge-for-ansvaret
for allmennlegetjenesten. Slik har det vært
siden 1982. Tjenestene kommunene har
ansvar for er regulert i § 3–2 i Lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester.
Fastlegeordningen er en av disse.
Fastlegeordningen ble innført i 2001 etter å
ha vært forsøkt i fire kommuner. Ordningen
har vært en suksess. I samtlige innbygger
undersøkelser Difi har gjennomført, har
tjenesten fått gode skår og har vært en av
de mest populære samfunnstjenestene
i Norge. Slik er det fortsatt. Skåren tjenesten
får i 2019 er imidlertid den laveste som er
målt siden innbyggerundersøkelsen første
gang ble gjennomført i 2010. En svakhet med
fastlegeordningen er at den ikke i tilstrekkelig
grad er lagt til rette for oppfølging av brukere
med sammensatte og omfattende behov.
Det viser evalueringen fra 2019, og det har
også tidligere evalueringer vist.
I 2015 la Helse- og omsorgsdepartementet frem stortingsmeldingen Fremtidens
primærhelsetjenestene – nærhet og
helhet (Meld. St. 26 (2014-2015) – omtalt
som Primærhelsetjenestemeldingen.
Meldingen beskriver utfordringsbildet for de
kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Tjenestene er organisert som siloer der ulike
yrkesgrupper jobber hver for seg. Tjenestene
er i for liten grad ledet. De stadig mer
komplekse oppgavene krever høyere
kompetanse tilpasset kommunens behov.
Mangel på gode styringsdata gjør at det

foreligger lite kunnskap om innholdet
i tjenestene. I sum fører dette til en tjeneste
som oppleves som lite tilgjengelige, helhet
lige og koordinert for pasienter og brukere.
Primærhelsetjenestemeldingen presenterer
tiltak for å svare på disse utfordringene.
Helse- og omsorgsdepartementet arbeider
med å realisere tiltakene. Blant de viktigste
er å utvikle en teamorganisert tjeneste,
styrke og endre kompetansen, styrke
ledelse og bedre tilgjengeligheten til data.
Det er igangsatt piloter med primærhelseteam og oppfølgingsteam. Fra 1. mars 2017
ble det innført krav om å være spesialist
i allmennmedisin eller under spesialisering for å være fastlege. Det er etablert en
masterutdanning i avansert klinisk allmenn
sykepleie, med tilhørende offentlig spesialist
godkjenning, tilpasset behovet for klinisk
breddekompetanse i kommunene. Det er gitt
tilskudd til utvikling av kompetanse i kommunene gjennom Kompetanseløft 2020.
Det er etablert en god lederutdanning og
kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
er opprettet.
Utfordringsbildet beskrevet i Primærhelse
tjenestemeldingen ligger fast men har blitt
utvidet og forsterket på noen områder.
Meldingen fanget ikke i tilstrekkelig grad opp
de økende utfordringene med rekruttering
til fastlegeordningen og arbeidsbelastningen
for fastlegene. I tillegg er behovet for bedre
samhandling mellom leger i kommunen og
i spesialisthelsetjenesten, for digitalisering og
for å bygge ned siloene mellom tjenestene blitt
tydeligere. Dette er særlig viktig for pasienter
med langvarige og sammensatte behov, og
for pasienter med psykiske plager og
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ruslidelser. I forbindelse med behandlingen
av statsbudsjettet høsten 2017, ba Stortinget
Helse- og omsorgsdepartementet om å
evaluere fastlegeordningen. Samme høst
reetablerte departementet trepartssamarbeidet. I dialog med partene, ble evalueringen bestilt tidlig i 2018. En grundig evaluering
tar tid. Resultatene forelå høsten 2019.
Evalueringen er solid. Det er bred enighet
mellom partene om funnene i rapportene
og vurderingene knyttet til disse. Det danner
et godt grunnlag for å vurdere og iverksette
tiltak.
Handlingsplanen for allmennlegetjenesten
følger opp resultatene fra evalueringen.
Samtidig skal den bidra til å realisere de
overordnede politiske føringene for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten. Disse er
beskrevet i en rekke meldinger, fremfor alt
i Primærhelsetjenestemeldingen, i Nasjonal
helse- og sykehusplan 2020-2023 Meld. St. 7
(2019–2020) og i Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre, Meld. St. 15 (2017–2018).
Handlingsplanperioden løper fra 2020 til og
med 2024, men inneholder også tiltak som
innføres utover handlingsplanperioden.

Planen opererer med kortsiktige tiltak som
skal innføres raskt, i 2020 og 2021. De langsiktige tiltakene vil bli innført over en lengre
periode, det vil si de neste åtte til ti årene.
I arbeidet med handlingsplanen har departementet samarbeidet tett med partene
gjennom trepartssamarbeidet. Partene har
sammen bestilt flere utredninger som har
bidratt til å belyse både utfordringsbildet og
som peker på mulige tiltak.
Høsten 2019 gjennomførte departementet
i tillegg fire innspillsmøter på ulike steder
i landet. Formålet var å høre brukernes,
fastlegenes, kommunenes og sykehusenes
synspunkter på utfordringer og tiltak.

– Primærhelsetjenestemeldingen
fanget ikke i tilstrekkelig grad opp
de økende utfordringene med
rekruttering til fastlegeordningen
og arbeidsbelastningen for
fastlegene.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020–2024

Allmennlegetjenesten –
status og fakta
I helse- og omsorgstjenesteloven
fremgår det at kommunene skal sørge for
nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som bor eller oppholder seg
i kommunen. Fastlegeordningen inngår
i dette sørge-for-ansvaret. Legene som
jobber i kommunen er fastleger, men som
allmennleger utfører de også oppgaver innen
legevakt og sykehjem, helsestasjons- og
skolehelsetjenesten. Enkelte arbeider også
i fengsler. I tillegg til avtaler med næringsdrivende fastleger har kommunene også
ansatte allmennleger og kommuneoverleger
(samfunnsmedisinere) som blant annet har
ansvaret for helsefaglig rådgivning med vekt
på folkehelse, forbyggende helsearbeid og
helsemessig beredskap. Til sammen ble
det utført om lag 5960 legeårsverk i den

kommunale helse- og omsorgstjenesten
i Norge i 2018.
Veksten i antall legeårsverk i kommunal
helse- og omsorgstjeneste var på 19 prosent
i perioden 2012 til 2018. Til sammenligning
var veksten i spesialisthelsetjenesten på 27
prosent i samme periode.
De fleste legeårsverkene i kommunene
utføres av leger med fastlegeavtale med
kommunen. I dag jobber det nærmere 4860
fastleger i Norge. Om lag 44 prosent er
kvinner. Om lag 1080 av fastlegene var ved
utgangen av 2018 innvandrere. Ved utgangen
av 2019 var om lag 63 prosent av fastlegene
spesialister i allmennmedisin. I 2019 fikk
296 leger spesialistgodkjenningen for første
gang. I 2019 utførte fastlegene over 14 mill.
konsultasjoner. Klart flest konsultasjoner
og kontakter foregår på fastlegens kontor.
Dataene viser at bruken av tidstakst øker noe
per fastlege.

Figur 1. Vekst i legeårsverk 2012–2018

Kommunale helse- og
omsorgstjenester

19 %

Spesialisthelsetjenesten

27%
Kilde: SSB
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Fastleger i aldersgruppen 39 år og yngre
utgjorde om lag 27 prosent av fastlegene
i 2019. Veksten i den yngste gruppen har
flatet ut den seneste tiden.
Fastlegenes gjennomsnittsalder var i 2019
47,4 år. Gjennomsnittsalderen har sunket
svakt siden 2012. Fastleger i aldersgruppen
40 til 54 år utgjorde om lag 41 prosent av
fastlegene. Denne gruppen, som var dominerende i fastlegeordningens første år, utgjør
nå en økende andel av fastlegene igjen. Fastleger i alderen 55 til 66 år utgjorde om lag 26
prosent av fastlegene i 2019. Denne gruppen
utgjør en lavere andel av fastlegene enn
gruppen har gjort på mange år, ettersom
mange har gått over i den eldste alders
gruppen eller har pensjonert seg. Fastleger
som er 67 år eller eldre tilsvarer om lag
5 prosent av fastlegene. Totalt var om lag
31 prosent av fastlegene over 55 år i 2019.

Figur 2.
Andel kvinnelige fastleger 2019

Fastlegene har en gjennomsnittlig listelengde
på 1084. Ved utgangen av 2001 var gjennomsnittlig listelengde 1184. Listene var på sitt
lengste i 2005 (1204). Listelengden har falt
siden 2005. Den årlige reduksjonen har
vært noe høyere i siste del av perioden enn
i første del. Det er betydelige geografiske
variasjoner på den gjennomsnittlige listelengden fra 1370 i Oslo til 690 i Finnmark.
De aller fleste av fastlegene er selvstendig
næringsdrivende. Noen av disse har en
8.2-avtale, dvs. en avtale med kommunen
om leie av kontorlokaler, utstyr mv., mot en
avtalt sum, ofte på nivå med per capitatilskuddet. Departementet har ikke oversikt
over hvor mange som har 8.2 avtaler. Ved
utgangen av 2019 var 14 prosent av fast
legene fast ansatte i kommunen. De fleste
av disse fastlegene jobbet i små og usentrale
kommuner.

Figur 3.
Fastlegenes gjennomsnittsalder
2019
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Fastlegene har ansvaret for sin egen liste
med navngitte innbyggere, men jobber ofte
i kontorfellesskap. 40 prosent av fastlegene
jobber i kontorfellesskap med 2–3 fastleger
ved kontoret. Det finnes fortsatt knappe
14 prosent som driver solopraksiser, mens
om lag 46 prosent jobber i legekontor med
mer enn 3 fastleger.

Selv om det har vært en netto vekst i antall
fastleger også den seneste tiden, har antall
leger som slutter i fastlegeyrket økt de siste
par årene, og spesielt i den yngste aldersgruppen. I 2019 var gjennomsnittsalderen
på leger som går ut av ordningen 48,6 år.
Med unntak av 2018, er det den laveste
gjennomsnittsalderen siden 2012.

På fastlegekontor i Norge er legene den
desidert største yrkesgruppen. I den europeiske studien Quality and Costs of Primary
Care in Europe (QUALICOPC) publisert i 2016
har forskerne stilt spørsmål til allmennleger
om hvilke andre yrkesgrupper som jobber
ved deres kontor, med muligheter til å svare
opp til 12 ulike grupper. De norske respondentene svarte i snitt 2,1 andre grupper.
Snittet i de andre europeiske landene
varierer mellom 0,7 og 7,7.

Ved utgangen av 2019 var 2,5 prosent av
fastlegelistene uten fast lege. Det betyr at om
lag 76 000 innbyggere sto på en fastlegeliste
som ikke hadde en fast lege knyttet til seg.
Årsaken til legeløse lister er problemer med
å rekruttere fastleger. Det er store geografiske
variasjoner. Størst er utfordringene
i Nordland, Møre og Romsdal og Finnmark.
I desember 2019 var det registrert vikarer
knyttet til 1115 fastlegelister. Dette tilsvarer
omtrent 22 prosent av fastlegelistene.

Tabell 1. Utvalgte nøkkeltall for fastlegenes aktivitet 2011–2019
2011

2013

2015

2017

2019

3 192

3 128

3 034

3 047

2 958

903

962

1 019

1 035

1 050

-

0,6*

4

20

92

SYKEBESØK

22

22

20

19

18

TVERRFAGLIGE SAMARBEIDSMØTER

34

33

31

29

25

KONSULTASJONER
TILLEGG FOR TIDSBRUK
E-KONSULTASJON

Gjennomsnittlig antall per fastlege per år
* Innført juli 2013

Kilde: KUHR og Samdata Kommune
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Figur 5. Kommunenes erfaringer med å rekruttere fastleger, 2012–2019
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I overkant av 27 prosent av f astlegelistene
var åpne ved utgangen av fjerde kvartal
2019, dvs. at de hadde rom for å ta inn nye
innbyggere på listen. Åpne lister av et visst
omfang er nødvendig for at innbyggernes
rett til å velge fastlege skal være reell.
Andelen av listene som er åpne går nedover.
Ved utgangen av fjerde kvartal 2019 var det
57 kommuner der ingen fastleger hadde
åpen liste. Av disse 57 kommunene, var det
åtte kommuner som kun hadde én fastlege
og ni kommuner som ikke hadde noen fastlege. Det var også 93 kommuner med kun én

fastlege med åpen liste. 22 av disse
kommunene har kun denne ene fastlegen.
Det er flere aktører som har gjort under
søkelser av kommunenes utfordringer med
å rekruttere leger de siste årene. Disse
undersøkelsene indikerer at rekrutteringsutfordringene er omfattende og økende.
Distriktskommuner har større utfordringer
enn kommuner i mer tettbygde strøk, men
flere av undersøkelsene viser at også
sentrale kommuner og større byer
i økende grad opplever utfordringer.
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En godt likt tjeneste
har utfordringer
Evalueringen av fastlegeordningen (2019)
viser at legedekningen i landet er god.
Nesten hele befolkningen står på listen til
en fastlege, og et stort flertall av landets innbyggere er fornøyde med fastlegeordningen.
Evalueringen peker samtidig på utfordringer
i ordningen i dag.
Det har blitt gjennomført flere tiltak de siste
årene for å møte utfordringene i fastlegeordningen. I denne handlingsplanen foreslås
nye og forsterkede tiltak samtidig som de
etablerte tiltakene videreføres. Hovedvekten
av tiltakene handler om fastlegeordningen,
siden det er her det er størst utfordringer nå.
Samtidig inneholder planen tiltak også for
andre deler av allmennlegetjenesten. En del
av disse er utredningsoppgaver for å utvikle
treffsikre tiltak.

Vanskeligere å rekruttere og
økende arbeidsbelastning

Evalueringen av fastlegeordningen viser at
det har blitt vanskeligere å rekruttere nye
leger inn i ordningen. Samtidig slutter flere
fastleger enn før. Mens det tidligere i hovedsak var små distriktskommuner som opp
levde rekrutteringsutfordringer og lav stabilitet blant fastlegene, er rekruttering blitt et
problem i store deler av landet. Dette gjelder
også for flere av de største byene.
Allmennmedisinen er faglig utfordrende. Den
har stor bredde og varierte typer oppgaver.
I tillegg får fastlegen muligheten til å følge
mennesker i alle aldre og gjennom hele livet.
Ifølge legene selv er det ikke faget som er

problemet for å få til rekruttering, men
rammebetingelsene. Leger oppgir imidlertid
små faglig miljø og lite faglig nettverk som
viktige årsaker til at de ikke velger å bli fastlege. De jobber ganske alene sammenliknet
med det man gjør i sykehus. Det krever tid å
bli trygg i rollen og i faget. I etableringsfasen
som fastlege er det behov for trygg veiledning av erfarne kolleger og forutsigbare
rammer for kompetansebygging og utdanning. Erfarne leger ønsker også å være del av
et fagmiljø og mulighet for faglig utvikling.
De oppgir at en for stor del av arbeidstiden
nå går til administrative oppgaver.
Det er også utfordringer knyttet til det å
starte som selvstendig næringsdrivende.
Inntjeningen for en ung lege som går inn
i næringsdrift kan være lav i begynnelsen.
Dette kan være utfordrende med tanke på
de økonomiske forpliktelsene de påtar seg.
Det skaper økonomisk utrygghet. Dette
gjelder særlig for fastleger som går inn i nye
avtaler med få innbyggere på listen. Fravær
fra praksis, som ved svangerskap og egen
eller barns sykdom, oppleves av legene som
vanskelig. Unge leger trenger i tillegg tid til
å lære seg å drive sin egen praksis, samarbeide med andre deler av tjenesten og til
faglig oppdatering i takt med den medisinske
utviklingen. Rammebetingelsene forutsetter
imidlertid full drift fra dag én.
Mange fastleger opplever arbeidsbelastningen som stor. I evalueringen svarer nesten
20 prosent at den samlede belastningen er
uhåndterbar. Fastlegene har i alle år jobbet
lange dager. Nå synes mange at dagene har
blitt for lange. Det er mange forklaringer
på det. Samhandlingsreformen med tidlig
utskriving av mer behandlingstrengende
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Boks 2. Pasienterfaringer med fastlegen og fastlegekontoret
I 2018 fikk Folkehelseinstituttet i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å
gjennomføre en undersøkelsen om brukererfaringer med fastlegen. Undersøkelsen ble
gjennomført som en spørreskjemaundersøkelse. Undersøkelsen besto av 47 spørsmål,
de fleste med følgende fempunkts svarskala: 1= «Ikke i det hele tatt», 2= «I liten grad»,
3= «I noen grad», 4= «I stor grad» og 5= «I svært stor grad». Når det gjelder tolkning av
svar viser undersøkelser at pasienterfaringer og tilfredshet i spørreskjemaundersøkelser
er skjevfordelt mot den positive siden av skalaen uten at det nødvendigvis betyr at
erfaringene er så gode. Å svare midt på skalaen indikerer ofte et forbedringspotensial.
Enkelte spørsmål i FHI sin undersøkelse presenteres som fem indikatorer: fastlegen,
organisering og øvrige ansatte, tilgjengelighet, koordinering/samhandling og mestring.
Indikatorer er mer reliable enn enkeltspørsmål og gjør det også mulig å presentere mer
sammenfattede og robuste resultater. Indikatorskårene i FHI sin undersøkelse er beregnet som gjennomsnittet av de enkeltspørsmålene som inngår, omregnet lineær til en
0–100-skala, der 100 er best. Pasientene gir best vurderinger på indikatorene om fastlegen
og organisering og øvrige ansatte, skårene er henholdsvis 78 og 77 på skalaen fra
0 til 100. Legens koordinering og samhandling med andre tjenester har en skår på 73,
mens opplæring for å mestre egen sykdomssituasjon (65) og tilgjengelighet (63) har de
laveste skårene av de fem indikatorene.
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– Evalueringen viser at desto mer
omfattende behov brukeren har,
desto mindre fornøyd er brukeren.

pasienter fra spesialisthelsetjenesten er en
av dem. Selv om det er en ønsket utvikling,
medfører det samtidig økt arbeidsbelastning
for fastlegene.
Flere innbyggere har flere kroniske syk
dommer, der fastlegene har en sentral rolle
i oppfølgingen og den medisinskfaglige
koordineringen. Mer av oppfølgingen skal
skje i kommunen. Den medisinske utviklingen
forsterker en slik oppgaveforskyvning.
Samtidig opplever fastlegene at sykehusene
tidvis bruker fastlegene som administratorer
i pasientforløpet.
Den store arbeidsbelastningen har også flere
andre opphav. Legevaktsarbeid er en særlig
årsak til den samlede belastningen for fast
legene i mange mindre kommuner. Brukernes
forventninger og behov har endret seg og
spiller inn. Legens rolle i sykemeldings
arbeidet krever mer tid enn før. Flere
etterspør også attester eller erklæringer
fra fastlegene for mange ulike formål.
Summen av dette har økt arbeidsbyrden.

Utfordringer med tjenestene til
dem med størst behov

Den store arbeidsbelastningen er et problem
i seg selv. Få ønsker å forbli i en situasjon de
opplever som uhåndterbar. I tillegg bidrar
belastningen til at færre vil bli fastleger.
Konsekvensen er svekket kvalitet på de
tjenestene fastlegene leverer. Innbyggerne
opplever at tilgjengeligheten til fastlegen
går ned. Det er vanskelig å finne en ny lege
med åpen liste når det er behov for å bytte
fastlege. Flere må forholde seg til vikarer.
Evalueringen viser også at desto sykere
brukeren er, desto mindre fornøyd er
brukeren. Behovene til blant annet pasienter

med psykiske lidelser og ruslidelser møtes
ikke i tilstrekkelig grad. Dette er ikke nytt.
Også evalueringen av fastlegeordningen
i 2005–2006 viste at behovene til brukere
med store behov ikke møtes.

Lite systematisk arbeid med
kvalitetsforbedring og pasient
sikkerhet

Mange innbyggere er fornøyde med fastlegeordningen. Det er bra. Det finnes imidlertid
lite kunnskap om kvaliteten på tjenestene
som leveres. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er etablert, men det eksisterer
fortsatt ingen nasjonale kvalitetsindikatorer.
Det gjennomføres ingen systematiske eller
regelmessige brukerundersøkelser, og det
er ikke etablert brukeropplevde kvalitetsmål.
Fastlegene oppgir i evalueringen at de i liten,
men varierende grad, driver med systematisk
kvalitetsarbeid. Få opplever at kommunene
etterspør dette.
Fastleger har ansvaret for den medisinsk
faglige koordineringen av tjenester til
brukere med sammensatte behov. Likevel
viser evalueringen at kommunene i liten grad
benytter deres kompetanse i arbeid med
tjenesteutvikling, inkludert samhandling
med spesialisthelsetjenesten.

Uutnyttede muligheter ved
arbeidsdeling, teknologi og nye
arbeidsformer

I årene fremover vil behovet for allmennlege
tjenester øke. Mange av de trendene som
allerede har ført til høy arbeidsbelastning, vil
fortsette. Antallet unge uføre øker. Psykiske
helseplager er en viktig årsak. Det vil bli flere
eldre og flere med kronisk sykdom og sammensatte sykdomsbilder. I tillegg er deler av
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innvandrerbefolkningen særlig utsatt når
det gjelder enkelte sykdommer.
De medisinske mulighetene blir flere.
Sykehusene skal jobbe mer utadrettet,
og det vil bli mer digital hjemmeoppfølging.
Mer behandling og oppfølging skal skje
i pasientenes hjem, blant annet ved mer bruk
av oppsøkende og tverrfaglige team med
ansatte fra spesialisthelsetjenesten og
kommunale tjenester. Dette krever at
allmennlegene samhandler mer både med
sykehusene og med øvrige deler av de
kommunale tjenestene.
For at sykehusene skal kunne påta seg mer
spesialisert behandling, må kommunene
tilby flere tjenester. Her vil allmennlege
tjenesten være helt sentral.
For å møte de samlede behovene i befolkningen på en bærekraftig måte, må ressursene
brukes best mulig. I dag ligger det ikke godt
nok til rette for det. Sammenligner man
norske fastlegekontor med andre land, er
andelen annet personell lavt. Dette
skyldes blant annet dagens finansierings
modell. Det betyr at allmennleger i Norge
gjør oppgaver som i andre land utføres av
annet personell. Det gjelder både drift av
legekontor, andre ikke-kliniske oppgaver og
kliniske oppgaver. Det er en ineffektiv bruk
av ressurser. Det betyr også at tilbudet blir
dårligere enn det kunne vært. Annet helsepersonell vil kunne bidra til større bredde
i tilbudet legekontoret kan levere.
Ny teknologi gir mulighet for å effektivisere
helsetjenesten, også fastlege- og annen
allmennlegevirksomhet. Bedre deling av data
på tvers, tilgjengeliggjøring av data for kvalitets

arbeid på en effektiv måte og innebygd
beslutningsstøtte i pasientjournalsystemene
er eksempler på dette. Det er stor variasjon
i hvor raskt fastlegene tar i bruk ny teknologi.
Heller ikke innen annet allmennlegearbeid er
teknologien i særlig grad tatt i bruk. Journal
systemene er lite tilpasset legenes arbeids
prosesser på legevakt og sykehjem, og de gir
lite støtte til å jobbe med kvalitetshevende
tiltak og pasientsikkerhet. Det vil i økende grad
være behov for å bruke teknologi til å bedre
kvaliteten i tjenestene for brukerne, tilrette
legge for forskning og lette arbeidshverdagen
for legene.

– Andelen annet personell er lav
i norske fastlegekontorer.
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Gjennomførte og
pågående tiltak
Det har i flere år vært jobbet for å bedre
rekrutteringen til, stabiliteten i og innovasjon
i fastlegeordningen og allmennlegetjenesten.
Flere tiltak er gjennomført eller pågår.

Trepartssamarbeid og
styrket ramme

Trepartssamarbeidet er reetablert og det
avholdes jevnlige møter der KS og Oslo
kommune, Legeforeningen og staten drøfter
utfordringer og tiltak for å utvikle allmenn
legetjenesten og fastlegeordningen. Partene
har blant annet sett på ulike modeller for
utdanningsstillinger for spesialisering
i allmennmedisin, konsekvenser av økte
kompetansekrav, alternative finansieringsmodeller for fastlegeordningen og på kvalitet
og innovasjon i allmennlegetjenesten.
Fastlegene er tilført midler i takstforhandlingene utover inntektsveksten i årene 2018
og 2019. Det ble blant annet tilført midler til
en tilskuddsordning for å tilrettelegge for at
selvstendig næringsdrivende fastleger
i kommuner med rekrutteringsutfordringer
spesialiserer seg. Det er også etablert en ny
takst som støtter opp under og stimulerer
til økt samhandling mellom fastleger og
spesialisthelsetjenesten.

En rekke rekrutteringstiltak

Helse- og omsorgsdepartementet har i flereår ytt tilskudd til rekruttering av fastleger.
I forbindelse med at fastlegeforskriften ble
revidert, ble det i 2012 bevilget 50 mill.
kroner til styrking av fastlegeordningen.
Det ble etablert et rekrutteringstilskudd av
en del av disse midlene. De siste par årene
er ordningen blitt utformet sammen med
partene. Den har dekket etableringstilskudd
ved inngåelse av fastlegeavtale, tilskudd til
ALIS-avtaler i de tilfeller rekruttering til
fastlegeavtale med spesialiseringsløp
betinger særlig tilrettelegging, og tilskudd til
andre tiltak som kan bidra til stabilitet blant
allmennleger.
I tillegg til tilskuddsordningen til selvstendig
næringsdrivende i spesialisering, er det
igangsatt to egne ALIS-prosjekter, ALIS-Vest
og ALIS-Nord. ALIS-Vest er forankret i Bergen
og omfatter kommuner i Vestland fylke.
Prosjektet har som mål å rekruttere og
utdanne spesialister i allmennmedisin
gjennom å opprette fastlønte stillinger.
Prosjektet startet høsten 2017. 26 leger
inngår i prosjektet. ALIS-Nord er forankret
i Bodø og startet opp i 2019. Prosjektet
har som mål å rekruttere 32 ALIS-leger
i både næringsdrift og fastlønnsstillinger
i Nord-Norge.
Det blir i 2020 opprettet 5 ALIS-kontorer,
i Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og
Hamar. De skal rådgi og bistå kommuner
med tilrettelegging av ALIS-avtaler. Kontorene skal også bistå kommunene i arbeidet
med helhetlige utdanningsløp, skaffe kvalifiserte veiledere og bistå regionalt/nasjonalt
med å utvikle, gjennomføre og koordinere
læringsaktiviteter.
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Flere tiltak på legevaktområdet

Med bakgrunn i Primærhelsetjeneste
meldingen og NOU 2015:17 Først og fremst
har Helsedirektoratet utarbeidet forslag til
en modell for fremtidig organisering av det
akuttmedisinske tilbudet i kommunene.
Denne prøves ut i et treårig prosjekt som
ble startet høsten 2019. Et viktig formål
i prosjektet er å ta i bruk ny teknologi og å
bruke lokalt personell bedre, slik at færre
brukere må reise langt og belastningen på
legene i vakt skal bli mindre. I prosjektet
inngår en forsterket legevaktstasjon og en
legevaktsentral der lege er tilgjengelig for
avklaringer hele døgnet og kan være
beslutningsstøtte for annet helsepersonell
i de deltakende kommunene.
Det er også utarbeidet veileder for lege
vakttjenesten og utredet kvalitetsmål for
legevaktstjenesten som vil inngå i et helhetlig
kvalitetsindikatorsett for de prehospitale
tjenestene. Akuttmedisinforskriften er
gjennomgått og kravet til bakvakt er endret.

Primærhelseteam

I april 2018 startet et treårig pilotprosjekt
med primærhelseteam i fastlegepraksiser.
Målgruppen er alle innbyggerne på fast
legenes lister, med særlig fokus på å sikre
bedre oppfølging av brukere med kroniske
sykdommer og sammensatte behov.
Dette skal gjøres gjennom teamorganisering
i fastlegepraksiser og bedre samarbeid med
øvrige kommunale tjenester og spesialist
helsetjenesten.

Teamet består av fastlege, sykepleier og
helsesekretær. To ulike finansierings
modeller testes ut. Piloten består i dag av
13 fastlegekontor med 87 fastleger
i 9 kommuner. Piloten sluttevalueres
desember 2021.

Oppfølgingsteam og annet
personell i kommunene

Det ble i 2018 igangsatt et treårig pilot
prosjekt for strukturert tverrfaglig oppfølging
i seks kommuner. Målgruppen for teamene
er personer med store og sammensatte
behov. Oppfølgingsteam skal bidra til bedre
koordinerte og tverrfaglige tjenester, som tar
utgangspunkt i brukerens individuelle behov.
Det etableres strukturer og system for tidlig
å identifisere personer med risiko og behov
for oppfølging. Det testes ut et nytt elektronisk verktøy for risikokartlegging der fast
legene er involvert.
Regjeringen har også tilrettelagt for
flere ansatte i helsestasjons- og skolehelse
tjenesten, samt innført plikt for alle
kommuner til å ha psykolog. Flere ACT- og
FACT-team legger også til rette for bedre
oppfølging av brukere med rus- og psykiske
problemer.

– Målet med teamorganiserte
fastlegepraksiser er bedre opp
følging av brukere med kroniske
sykdommer og sammensatte
behov.
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Spesialistutdanning

Fra 1. mars 2017 er spesialisering i allmennmedisin obligatorisk for alle nye leger
i allmennpraksis som ikke allerede er spesialister eller under veiledning for godkjenning
som allmennlege. Det er unntak for vikariater
av en viss lengde og for andre typer spesialister som jobber i annet allmennlegearbeid.
Minst to år av spesialistutdanningen skal
foregå i åpen uselektert allmennpraksis. Fra
1. mars 2019 trådte nye bestemmelser om
spesialistutdanning for leger i kraft som gir
kommunene en tydeligere plikt til å tilrette
legge for spesialiseringen. Det stilles krav
om hvor mange timer veiledning kommunen
minimum skal tilby den enkelte lege som er
under spesialisering i allmennmedisin. Det er
opprettet en tilskuddsordning som kommunene kan søke på og som skal kompensere
for kostnader ved kravet om veiledning og
for- og etterarbeid for veileder. Helse- og
omsorgsdepartementet tar sikte på å øke
krav til antall timer veiledning kommunen
skal tilby og tilsvarende tilskudd fra staten
fra 1. januar 2021.

Vikarer for fastleger og i legevakt

Det er innført forskriftsendringer som vil
gjøre det lettere for kommuner å benyttet
fastlegevikarer og vikarer i legevakt.
Endringene innebærer at det kan ytes
trygderefusjon til fastlegevikarer og vikarer
i legevakt uten at legene har gjennomført
norsk turnustjeneste/LIS 1. Slik får kommunene mulighet til å benytte for eksempel
danske og svenske leger de har brukt som
vikarer tidligere.

19 helsefellesskap skal opprettes

I Nasjonal helse- og sykehusplan som ble
lagt frem høsten 2019, og som nå ligger til
behandling i Stortinget, er samhandling et
sentralt tema. Det er lagt opp til å etablere
19 Helsefellesskap. Hvert helsefellesskap
inkluderer et helseforetak med tilhørende
kommuner. Representanter fra sykehus,
kommuner, fastleger, pasienter og brukere
møtes for å planlegge og utvikle tjenestene
sammen og finne gode lokale løsninger.
Fire grupper skal prioriteres: barn og unge,
personer med alvorlige psykiske lidelser og
rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer
med flere kroniske lidelser. Fellesskapene er
organisert på tre nivåer, dvs. partnerskapsmøtet, strategisk samarbeidsutvalg og faglig
samarbeidsutvalg. For å bidra til gode
pasientforløp og en helhetlig strategisk
tenkning bør lokale fastleger være
representert på alle nivåene. Regjeringen og
KS inngikk en avtale om å etablere 19 helsefellesskap i oktober 2019.

Covid-19

Covid-19-pandemien berører allmennlege
tjenesten i stor grad. Både staten og
kommunene har iverksatt en rekke tiltak for
å møte utfordringene. Disse justeres fortløpende. Pandemien kan få betydning for
fremdriften av enkelte av tiltakene i planen.
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En bærekraftig og fremtidsrettet
allmennlegetjeneste
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Målområdene
Innbyggerne i Norge lever stadig lenger.
Det er veldig bra. Samtidig innebærer det at
flere lever med kroniske sykdommer og med
sammensatte sykdomstilstander, hvilket gjør
at behovet for helse- og omsorgstjenester
øker. Målet er at flest mulig skal leve lange
og gode liv med de helsemessige utfordringer
de har. Flest mulig skal kunne bo hjemme
og så langt det er mulig få behandling og
oppfølging i sitt nærmiljø. Brukerne skal få
opplæring og hjelp til å mestre mest mulig
selv. Kvaliteten på helse- og omsorgs
tjenesten skal være lik uavhengig av hvem
du er. Dette betyr muligheter, men også
utfordringer for helse- og omsorgstjenestene.
Disse må organiseres på nye måter. En god
allmennlegetjeneste er en av de viktigste
byggesteinene.

Attraktiv

En nyutdannet lege skal oppleve fastlege
yrket som en attraktiv og trygg karrierevei
med god faglig veiledning fra erfarne
kolleger. De etablerte fastlegene skal få
drive med faglig relevante oppgaver, ha en
rimelig arbeidsbelastning og bidra med sin
kompetanse til å forme og lede tjenesten på
tjenestenivå og utvikle den på systemnivå.

Kvalitetssikker

Vi skal utforme allmennlegetjenesten slik at
alle innbyggere, uavhengig av helsetilstand,
geografi, sosioøkonomiske forhold og etnisk
bakgrunn opplever en tilgjengelig tjeneste
av god kvalitet. Fremover er det helt sentralt
at allmennlegetjenesten, herunder fastlege
ordningen, er utformet slik at den også ivareta
brukerne med omfattende behov. Dette er
grupper som ikke i tilstrekkelig grad mottar
tjenester av god nok kvalitet i dag.

Teambasert

Fastlegene skal på sikt lede teambaserte
virksomheter med annet personell. For å
møte morgendagens utfordringer, er det
nødvendig at legene arbeidsdeler mer og
samarbeider med andre om oppgavene til
det beste for innbyggerne. Det vil gi kvalitativt gode tjenester, et spennende fagmiljø og
bidra til en fastlegetjeneste som er integrert
i øvrig kommunal helse- og omsorgstjeneste.
Tiltakene i denne handlingsplanen er
avhengig av økte bevilgninger og priori
teringer i de årlige budsjettprosessene.
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En attraktiv og trygg karrierevei
Allmennmedisin er et spennende fag i stadig utvikling. Allmennlegene,
herunder fastlegene, inngår i grunnmuren i helse- og omsorgstjenestene.
Det må vi sørge for at de fortsatt gjør og vil gjøre.
Regjeringen vil at nyutdannede leger skal oppleve fastlegeyrket som en
trygg og samtidig faglig attraktiv karrierevei. Det betyr at det er behov
for tiltak som legger til rette for gode utdanningsløp med blant annet
veiledning og supervisjon fra erfarne kolleger. Supervisjon forstås som
å bistå og gi råd til leger i spesialisering i konkrete arbeidssituasjoner
i den daglige virksomheten. Det krever også tiltak som bidrar til lavere
terskel for å etablere seg som næringsdrivende fastlege gjennom en
finansielt tryggere start.
Like viktig som å rekruttere nye fastleger, er det å holde på dem
vi har. For at færre skal slutte, er det behov for tiltak som gir
mulighet til å redusere arbeidsbelastningen noe, ha tid til å
holde seg faglig oppdatert, drive fagutvikling og kvalitetsarbeid, utvikle tjenesten og lede fastlegekontoret.
Det betyr at omfanget av ikke-kliniske
oppgaver må ned. Den totale arbeids
belastningen ved fastlegekontoret,
i legevakt og med annet allmenn
medisinsk arbeid må være rimelig.
I tillegg må det legges til rette for
at fastlegene kan og skal bidra
til å utvikle tjenesten på
systemnivå.

– En god fastlegehverdag
er helt sentral for å gjøre
yrket attraktivt.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020–2024

Tiltak 1
Regjeringen vil endre og styrke basisfinansieringen av
fastlegeordningen
Regjeringen vil senke terskelen for å gå inn
i en fastlegevirksomhet. Regjeringen vil gjøre
det mer attraktivt å bli fastlege og bidra til at
færre fastleger velger å slutte.
Flere unge leger kvier seg for å gå inn i fast
legeordningen. Driftskostnadene løper fra
dag én, mens inntektene kan la vente på seg
når legen går inn i en ny praksis, særlig innledningsvis med få pasienter på listen. Dette
er et etableringshinder. For å redusere terskelen foreslås det å innføre et tidsbegrenset
grunntilskudd. Grunntilskuddet skal tilsvare
basistilskuddet ved 500 innbyggere på listen.
Fastleger med en listelengde på under 500
pasienter vil ha krav på dette grunntilskuddet
i inntil to år fra de inngår avtale, dersom de
har et listetak på 500 innbyggere eller flere.
Fastlegene har lange arbeidsdager. Mange
mener de må ha lange lister av økonomiske
hensyn. Fastlegene oppgir i evalueringen at
dette går utover både egen livskvalitet og
kvaliteten på pasientbehandlingen. Flere vurderer å slutte. Regjeringen vil legge til rette
for noe lavere arbeidsbelastning. Det foreslås å innføre et knekkpunkt i basistilskuddet

svarende til 1000 listepasienter med høyere
per capitatilskudd under knekkpunkt enn
over. Da kan legene korte listen noe uten
like stort tap i basistilskudd. Bevilgningen
til styrket basistilskudd og grunntilskudd
må ses i sammenheng, da satsen per capita
er den samme for alle listeinnbyggere
under 1000.
Knekkpunkt bidrar til noe bedre basis
finansiering for listene med færre innbyggere.
Dette vil gjøre det mer attraktivt for unge
leger å gå inn i ordningen siden de yngre
legene ofte har færre innbyggere på listene
enn sine eldre kolleger.
Endringene i basisfinansieringen foreslås
innført fra 1. mai 2020.
Utjamningstilskuddet er ment å skulle
kompensere næringsdrivende fastleger i små
kommuner (<5000 innbyggere) for ufrivillig
korte lister. Endringene i basistilskuddet som
her foreslås og kommunereformen gjør det
nødvendig å se på utjamningstilskuddets
innretning og treffsikkerhet.

– For å redusere terskelen for å gå inn i fastlegeordningen foreslås det å
innføre et tidsbegrenset grunntilskudd.
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Tiltak 2
Regjeringen vil gjennomgå takstsystemet for å
understøtte faglig riktig praksis
Takstrefusjonssystemet er komplekst med
mange ulike takster. Takstsystemet har økt
i omfang over år, samtidig som lite brukte
takster har blitt værende. Fastlegene bruker
kun en liten andel av takstene ofte. Flere
fastleger opplever at takstene ikke samsvarer
med oppgavene de har i dag.
Det er viktig at takstsystemet understøtter
god faglig praksis og er lett å forstå og
benytte. Det bør også i størst mulig grad
være sted- og teknologinøytralt. Det vil

tilrettelegge for at leger tar i bruk teknolo
giske løsninger som bygger opp under
pasientens helsetjeneste og gi økt bærekraft
for helse- og omsorgssystemet i stort.
Regjeringen vil derfor gjennomgå takst
systemet. Takstsystemet skal være faglig
oppdatert, enkelt og forståelig. Målet er
færre og treffsikre takster som speiler det
som forventes av allmennlegene i dag.

– Takstsystemet skal understøtte god faglig praksis, være lett å
forstå og benytte.
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Tiltak 3
Regjeringen vil øke antallet ALIS-avtaler
i kommuner med rekrutteringsutfordringer
ALIS-avtaler er et rekrutteringstiltak som har
vist god effekt. ALIS-avtaler er avtaler mellom
kommune og leger i spesialisering i allmennmedisin om særskilte tiltak som skal bidra til
økt trygghet i tiden spesialistutdanningen
pågår. Det er kommuner med rekrutteringsutfordringer som kan inngå denne typen
avtaler. Avtalene inneholder tiltak og oppfølging i spesialiseringsløpet som kommer
i tillegg til det legen har krav på som følge
av dagens avtale- og regelverk. ALIS-avtaler
kan for eksempel inneholde avtale om mer
veiledning enn kravet i forskriften tilsier,
gjennomføring av læringsaktiviteter, nettverkssamlinger for leger i spesialisering,
inntektsgaranti og/eller kompensasjon for
kortere lister i en periode.

i Nord-Norge i 2019 (ALIS-Nord). Per september 2019 var det 26 leger i ALIS-Vest.
ALIS-Nord er i oppstartsfase og er planlagt å
omfatte 32 leger.

Høsten 2017 ble et eget ALIS-prosjekt startet
opp i kommuner på Vestlandet (ALIS-Vest).
Tilsvarende prosjekt startet i kommuner

Regjeringen vil i planperioden legge til rette
for å øke antall ALIS-avtaler over 4 år.

På bakgrunn av erfaringene med
rekrutteringstilskuddet for fastleger ble
det i 2019 opprettet 86 ALIS-avtaler i 44
kommuner, fordelt på 67 fastlønnede og
19 næringsdrivende fastleger. Det ble
innvilget støtte til 65 av disse ALIS-avtalene.
Gjennom tilskuddsordningen til ALIS-avtaler
for næringsdrivende fastleger, som ble
etablert høsten 2019, er det tildelt tilskudd
til 54 ALIS-avtaler, fordelt på 18 kommuner.
Totalt var det 200 leger som hadde ALISavtaler ved utgangen av 2019.
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Tiltak 4
Regjeringen vil styrke ALIS-kontorene
I 2020 opprettes 5 ALIS-kontor, i Bodø,
Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar.
Kontorene skal rådgi kommunene i sine
regioner om rekrutteringstiltak som kan
inngå i ALIS-avtaler, bistå med maler for
ALIS-avtaler, innhente og formidle erfaringer
med de ulike tiltakene og bistå for øvrig
i spesialistutdanningen i allmennmedisin.
Målet er gode og enhetlige utdanningsløp.
Alle kommuner med ALIS-kandidater skal
kunne tilby forutsigbare utdanningsløp med
veiledning, supervisjon og læringsaktiviteter.
Fra 1. mars 2017 er det er krav om at alle
nye fastleger skal være spesialister i allmenn
medisin eller under spesialisering. For leger
som jobber i annet allmennlegearbeid
gjelder samme krav, men de kan ha annen
medisinsk spesialitet.

Fra 2019 fikk kommunene nye oppgaver
knyttet til å tilrettelegge for leger som
spesialiserer seg i allmennmedisin. Dette er
en viktig oppgave for kommunene. Det er
ønskelig at tilnærmingen er mest mulig lik
slik at kvaliteten sikres, det blir nasjonal
likhet, samt at det blir effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpet.
ALIS-kontorene skal rådgi og bistå kommunene i planlegging, etablering og oppfølging
av utdanningen.
Etableringen av kontorene er godt mottatt.
Regjeringen vil styrke ALIS-kontorene i planperioden for at kontorene kan ta en enda
mer aktiv rolle og bistå til god rekruttering og
opplæring i sin region.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020–2024

Tiltak 5
Regjeringen vil tilrettelegge for en bedre arbeidsdeling
og samhandling med spesialisthelsetjenesten
Legeoppgaver, som alle andre oppgaver
innenfor helse- og omsorgstjenesten, skal
løses på laveste effektive omsorgsnivå.
I mange tilfeller er det effektivt og faglig riktig
at fastlegene gjør oppgaver som leger i sykehus gjorde tidligere. Det er likevel ikke
effektivt dersom spesialisthelsetjenesten
flytter administrative oppgaver som burde
gjøres i spesialisthelsetjenesten, over på fastlegene. Det gir heller ikke alltid god pasient
sikkerhet. Av den grunn har regjeringen flere
tiltak i planen som skal bidra til at oppgaver
utføres på mest hensiktsmessige og faglig
riktige måte.
Fra andre halvår 2019 ble det innført en
samhandlingstakst som skal simulere til økt
samhandling mellom fastlegene og sykehuslegene.
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt
de fire regionale helseforetakene (RHF)
i oppdrag å bidra til en faglig riktig oppgave
deling mellom helseforetak og fastleger. Det
betyr at sykehusene ikke skal bruke
fastlegene til administrativt arbeid som

naturlig tilligger sykehusene. Det gjelder
blant annet viderehenvisning til under
søkelser og kontroller basert på funn og
vurderinger gjort av spesialisthelsetjenesten,
rekvisisjoner på bildediagnostikk eller
laboratorieanalyser som ledd i sykehusets
vurderinger, rekvirering av pasientreiser til
og fra undersøkelser i sykehus. Dette
gjelder også resepter på nye legemidler, ved
endret dosering og ved skifte av legemidler og
sykemeldinger for sykehusopphold og den
første tiden etterpå frem til neste kontroll
hos fastlege eller ny vurdering hos spesialist.
Legeforeningens «Anbefalinger om
samarbeid mellom fastleger og sykehus»
bør legges til grunn for arbeidsdelingen.
Regjeringen etablerer helsefellesskap der
fastleger skal inngå. Helsefellesskap skal
legge til rette for bedre samhandling og
skape partnerskap på tvers av nivåene.
Regjeringen vil også skape en møteplass for
direkte dialog mellom trepartssamarbeidet
og RHFenes ledelse om oppgavedeling og
hvordan denne skjer på en planmessig måte.
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Tiltak 6
Regjeringen vil avlaste fastlegene for oppgaver
Fastlegenes oppgaver har økt i antall og
omfang. Flere innbyggere krever mer
medisinsk oppfølging og koordinering av
tjenester enn tidligere. Dette bidrar til lange
arbeidsdager for fastlegene. Enkelte av oppgavene kan utføres av andre enn fastleger.
For å redusere arbeidsbelastningen og få
bedre kontroll med hvilke oppgaver fast
legene forventes å gjøre, gjennomføres
flere tiltak.
Regjeringen vil regulere i en egen bestemmelse i fastlegeforskriften hvilke attester og
erklæringer fastlegene skal være forpliktet
til å utstede. Øvrige attester og erklæringer
skal fastlegene fortsatt kunne utstede, men
listeinnbyggerne eller andre kan ikke kreve
slike attester eller erklæringer.
Regjeringen vil foreta en gjennomgang av
andre typer attester og erklæringer som
leger utsteder for Arbeids- og velferdsetaten,
med sikte på å forenkle eller ta bort oppgaver.
Regjeringen vil vurdere tiltak som kan
forenkle legenes arbeid innenfor syke
meldingsfeltet.

Regjeringen vil redusere omfanget av
fraværsattester fastleger utsteder. Fastleger
skal fortsatt utstede fraværsattest for elever
i videregående skole som har behov dette.
Kunnskapsdepartementet og Helse- og
omsorgsdepartementet vil utrede om
andre personellgrupper eventuelt kan
avlaste fastlegene med fraværsattester
som ikke er begrunnet med medisinskfaglig
diagnostikk og behandling. Departementene
vil blant annet vurdere om helsesykepleier
kan ha en slik attesteringsrolle. Departementene vil i utredningen sørge for dialog med
de yrkes-/faggruppene som eventuelt skal
avlaste fastlegene.
Pasientreiser HF har på oppdrag fra departementet gjennomgått fastlegenes arbeid med
pasientreiser. Blant annet skal rekvisisjonspraksis endres, IKT-systemet tilrettelegges og
en informasjonskampanje for å tydeliggjøre
ansvar og roller vil gjennomføres. I tillegg
ser Pasientreiser HF på hvordan pasientene
kan gjøre mer selv og pasientreisekontorene
utføre mer av arbeidet.
På lengre sikt vil en teambasert fastlege
ordning bidra til en annen arbeidsdeling på
legekontoret.

– Regjeringen vil regulere i en egen bestemmelse i fastlegeforskriften
hvilke attester og erklæringer fastlegene skal være forpliktet til å utstede.
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Tiltak 7
Regjeringen vil skaffe økt innsikt om legevaktsarbeid og
prøve ut nye måter å organisere legevakt
Legevaktsarbeidet utgjør en stor del av
arbeidsbelastningen for mange fastleger,
særlig i mindre kommuner. Vi vil innhente
mer kunnskap om hva legevaktsarbeidet
krever. Vi vet hvor mange konsultasjoner
som utføres i legevakt, men ønsker å vite
hvor mange timer fastleger faktisk er
i beredskap, jobber aktivt eller har bakvakt
i kommuner av ulik størrelse og sentralitet.
Slik kunnskap er viktig ettersom mange leger
jobber utover arbeidsmiljølovens grenser.
Vi vil også innhente kunnskap om hvem som
betjener legevakt utover fastlegene og hva
som er gode måter å organisere legevakts
arbeidet på. En vet fra evalueringen at
interkommunale samarbeid om legevakt ofte
fungerer bra, selv om det kan gi innbyggerne

lengre reisevei til legevakt. Men vi vet også
at enkelte kommuner ikke velger en slik
løsning av geografiske eller andre årsaker.
For å få et bedre beslutningsgrunnlag vil
departementet, sammen med partene,
nedsette en ekspertgruppe som skal kartlegge hvor høy arbeidsbyrden er og hvordan
den fordeler seg på leger i legevakt og hvilke
konsekvenser en eventuelt redusert belastning vil få for behovet for leger.
Legevaktspiloten vil bli videreført for å få
erfaring med alternative måter å organisere
legevakt på.
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Tiltak 8
Regjeringen vil i 2020 styrke Sykehjelps- og pensjons
ordningen for leger og Fond for kvalitetsforbedring og
pasientsikkerhet
Sykehjelps- og pensjonsordningen for
leger (SOP), ble etablert i 1965 etter forhandlinger mellom Den norske legeforening og
Sosialdepartementet. SOPs formål er å
bidra til økonomisk sikring av medlem
mene og deres familie ved arbeidsuførhet,
alderdom og død, samt ved fravær fra egen
praksis i forbindelse med sykdom, fødsel og
adopsjon.
I takstforhandlingene for 2019-2020 ble
det besluttet å innføre et tilskudd til særlig
arbeidskrevende lister. Dette tilskuddet
innføres likevel ikke. 25 mill. kroner av
midlene, for høsten 2019, tilføres SOP for å
styrke ordningen. 24 mill. kroner av
midlene omdisponeres til Legeforeningens

fond for kvalitetsforbedring og pasient
sikkerhet under forutsetning av de skal
inngå i søkbare ordninger for å dekke kostnader ved fravær fra praksis i forbindelse
med kurs i kvalitet og/eller pasientsikkerhet.
1 mill. kroner av midlene benyttes til utvikling
av nettbasert ledelsesutdanning.
Regjeringen har også de siste årene
styrket den økonomiske sikringen av
næringsdrivende leger ytterligere. I 2015 fikk
selvstendig næringsdrivende rett til pleie
penger og opplæringspenger, i tillegg til
samme rett til omsorgspenger som andre
arbeidstakere. Fra 1. oktober 2019 ble rett til
sykepenger fra Folketrygden økt til 80
prosent av beregningsgrunnlaget.
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Tiltak 9
Regjeringen tilrettelegger for et hensiktsmessig antall
LIS1 stillinger
For å rekruttere leger til sykehusene og
allmennlegetjenesten, legger regjeringen til
rette for et hensiktsmessig antall LIS1 stillinger. I budsjettet for 2020 økte regjeringen
antallet LIS1 stillinger. Færre ferdigutdannede
medisinere må da vente på å begynne sitt
arbeidsliv og sin spesialisering.

LIS1 arbeider et halvt år i kommunene.
At flere får fullført LIS1-tjeneste betyr også at
det er flere som kan søke seg fastlegeavtaler
og allmennlegestillinger i kommunene.
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God kvalitet til alle
Alle innbyggere skal oppleve en allmennlegetjeneste av god kvalitet. Det
betyr at det er behov for tiltak som sikrer en tilgjengelig og tilpasset tjeneste for alle. LEON-prinsippet skal ligge til grunn. Det vil si at
undersøkelse og behandling av pasienter skal foretas på det lavest
mulige effektive omsorgsnivå i helse- og omsorgstjenesten. I tillegg må
tjenesten være utformet slik at det er tid og rom til å møte behovene
til alle, også dem med behov for tett oppfølging og god opplæring og dem
med omfattende behov for helse- og omsorgstjenester. Dette betyr at
fastlegens tid må brukes riktig og at annet personell må avlaste og bidra
med sin kompetanse der det er faglig riktig og hensiktsmessig. Det betyr
også at teknologi og andre virkemidler som understøtter god tilgjengelighet må tas i bruk. Effektiv og sikker tilgangsstyring må
ivaretas.
Hvis alle innbyggere skal møte en kvalitativ god og forskningsbasert tjeneste, må det være tid og rom for systematisk kvalitetsarbeid ved fastlegekontoret og på systemnivå i kommunen. I tillegg må vi også
på nasjonalt nivå etterspørre og ha kunnskap om kvaliteten
i tjenestene. Bare da kan vi ivareta vårt ansvar for å legge
gode rammer for arbeidet som skjer i kommunene og i
tjenestene.
I dag er det mangler på alle nivåene i denne
kvalitetskjeden. Det betyr at det er et stort
behov for tiltak som tilrettelegger for
systematisk arbeid med kvalitetsforbedring
og pasientsikkerhet. Nasjonale myndigheter
og kommuner trenger data og indikatorer.
Fastlegene trenger kunnskap, ferdigheter,
verktøy og virkemidler for å drive kvalitetsarbeid. Det er behov for videreutdanning for
allmennlegene som gjør det mulig å drive og
lede kvalitetsarbeidet.

– Det er behov for en systematisk og
samlet satsing på kvalitetsarbeid
i allmennlegetjenesten.
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Tiltak 10
Regjeringen vil bedre kvaliteten på legetjenester
til brukere med omfattende behov
Det har vært en positiv utvikling i antall
legeårsverk til beboere i sykehjem. Samtidig
har det vært en økning i andelen institusjons
beboere på langtidsopphold som har vært
vurdert av lege de siste 12 månedene,
jf. figur 6. Økningen må ses i sammenheng
med at det brukes store ressurser på pasientene det siste leveåret, og spesielt de siste tre
månedene. Dette gjelder også de medisinskfaglige ressursene. Økningen i vurdering av
lege siste 12 månedene av andelen institusjonsbeboere på langtidsopphold må også
ses i sammenheng med at andelen som dør
på sykehjem har økt siden 2005.
Samtidig blir beboere i sykehjem stadig
sykere. Hva som er forsvarlig antall legetimer
i sykehjem vil variere etter beboernes behov
og hvordan tjenestetilbudet i kommunen
for øvrig er organisert og dimensjonert. For
å skaffe seg den oversikten og sørge for en
rett legedekning bør kommunene utarbeide
lokale bemanningsnormer for legetjenesten
i sykehjem. Kommunene vil derfor bli opp
fordret til å utarbeide en lokal norm for
legebemanningen i sykehjem som en del
av sin helhetlige plan for tjenestene.
Kommuner som utarbeider en norm, skal,
basert på risiko- og behovsvurderinger,
tallfeste hvor mange legetimer som kreves
for å oppfylle lovkravet om faglig forsvarlig-

het og egne krav til kvalitet i legetjenesten
i sykehjem. Videre skal kommunen lage en
plan for hvordan den skal oppnå det
ønskede antallet legetimer. Oppfølgingen
skal dokumenteres, og fylkesmannen skal
samle inn kommunenes rapporteringer av
udekkede behov.
Den lokale normeringsprosessen skal ta
utgangspunkt i erfaringene fra tilsvarende
normering i 2007. Gjennom et eget rundskriv
ba regjeringen da kommunene om å foreta
en lokal bemanningsvurdering og fastsette
en lokal norm for legedekning i sykehjem.
Rundskrivet beskrev prosesskriterier for
fastsettelse av lokale normer. 212 kommuner
fastsatte egne normer. I tillegg rapporterte
75 kommuner, som ikke hadde hatt en slik
prosess, om behov for økt antall legetimer.
Tilsammen viste dette et at det var behov
for å øke antall legeårsverk med 39 prosent.
I de påfølgende årene ble det en jevn økning
i legedekningen. Fra 320 legeårsverk i 2007
til 532 legeårsverk i 2014, som utgjorde en
økning på om lag 66 prosent.
Departementet vil også utvikle en veileder
for hvordan kommunene kan jobbe
med kompetanseplanlegging for å se
kompetansebehovet i hele den kommunale
helse- og omsorgstjenesten samlet.
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En kartlegging av det medisinskfaglige
tilbudet i sykehjem og heldøgns omsorgsbolig viser at det er flere områder hvor det
er behov for mer kunnskap. Dette gjelder
spesielt legetjenester til personer i heldøgns
omsorgsbolig. Kunnskap knyttet til om de
medisinskfaglige behovene dekkes, om
innbyggeren oppsøker fastlegen ved behov,
og om vedkommende er i stand til å møte til
konsultasjon hos fastlegen, om fastlegenes
prioritering av hjemmebesøk til målgruppa,
samt samarbeid med øvrige hjemme
tjenester bør være temaer for videre
kartlegginger.
Helsedirektoratet har gjennom tildelingsbrevet for 2020 fått i oppdrag å skaffe mer
kunnskap om det medisinskfaglige tilbudet
til personer i heldøgns omsorgsboliger.
Dette skal gi et grunnlag for å vurdere om
det er behov for ytterligere tiltak for å bedre
den medisinskfaglige oppfølgingen av disse
brukerne.
Et sentralt tiltak for brukere med omfattende
behov er også å tilrettelegge for en mer
teambasert tjeneste, jf. omtale under
Målområde 3.

Figur 6.
Andel institusjonsbeboere på
langtidsopphold per 31.12 som er
vurdert av lege siste 12 mnd.

2015

50%
2016

55%
2017

55%
2018

66%
Kilde: IPLOS/KPR
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Tiltak 11
Regjeringen vil innføre introduksjonsavtaler
At allmennlegene er spesialister i allmennmedisin, gir god kvalitet for innbyggerne.
For å bli spesialist i allmennmedisin må legen
blant annet ha minst to års praksis i åpen
uselektert allmennpraksis. For leger som er
ansatt i annet allmennlegearbeid i kommunen, som for eksempel legevakt og sykehjem,
er det utfordrende å få gjennomført dette
fordi det ofte er for få fastlegevikariater av
et stort nok omfang. For ansatte leger er det
sjeldent aktuelt å gå over til privat næringsdrift for å oppfylle spesialiseringskravet om
to års praksis ved et ordinært legekontor.
Mange leger velger å slutte i kommunen
dersom ikke kommunene kan gi dem
trygghet for at de kan bli spesialister
i allmennmedisin. Det gir ustabilitet og
høy gjennomstrømning av uerfarne leger
i stillinger ved sykehjem og i legevakt.
Dette er svært uheldig siden dette er
krevende legearbeid der brukerne ofte
tilhører de mest sårbare pasientgruppene.
For å legge til rette for spesialisering
i allmennmedisin for leger ansatt i annet
allmennlegearbeid vil vi etablere introduksjonsavtaler. Introduksjonsavtaler er avtaler
som gir leger under spesialisering i allmennmedisin rett til trygderefusjon under visse

vilkår, når de jobber på andre fastlegers lister
selv om fastlegen som har ansvar for listen(e)
er til stede på legekontoret samtidig.
Dagens regelverk åpner ikke for dette.
Helse- og omsorgsdepartementet vil derfor
sende på høring forslag om endring
i refusjonsforskriften for å legge til rette for
introduksjonsavtaler. Legen med introduksjonsavtale kan jobbe parallelt med fastlegen
som har listeansvaret. Introduksjonsavtaler
vil gi nyutdannede leger mulighet til å få
erfaringer med det å arbeide som fastlege
uten å måtte investere i egen praksis som
næringsdrivende. I tillegg vil slike avtaler
kunne avlaste de etablerte fastlegene
ved legekontoret som har en lege med
introduksjonsavtale hos seg.
Regjeringen åpner ikke for en generell
vikarordning. Helsedirektoratet skal ved
tildeling av avtaler til kommuner som søker
legge særlig vekt på formålet med ordningen,
nemlig stabilisering i og rekruttering til annet
allmennlegearbeid og fastlegeordningen.
Helse- og omsorgsdepartementet vil legge
overordnede føringer for avtalene, men
samtidig tilrettelegge for lokale tilpasninger
i kommunene.

Boks 3. Introduksjonsavtaler skal gjøre det lettere å bli spesialist
i allmennmedisin
Antallet introduksjonsavtaler fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirek
toratet skal tildele avtaler etter søknad fra kommuner. Avtaleparter i introduksjons
avtalene er lege i spesialisering i allmennmedisin (LIS), fastleger som stiller liste og
eventuelt lokaler mv. til rådighet for LIS, samt kommune. Introduksjonsavtaler
begrenses til LIS i et avgrenset tidsrom på to år ved fulltids arbeid. Det forutsettes at LIS
i introduksjonsavtale oppfyller kravene i forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om veiledet
tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon. LIS
må ha gjennomført norsk turnustjeneste eller ha oppnådd alle læringsmålene i spesialist
utdanningens første del. Fastlegene skal ikke kunne øke sitt listetak etter at søknad om
introduksjonsavtale er sendt Helsedirektoratet og frem til avtaleperiodens avslutning.
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Tiltak 12
Regjeringen vil bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten
og det systematiske arbeidet med kvalitet og pasient
sikkerhet 
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring
i helse- og omsorgstjenesten pålegger alle
som yter helse- og omsorgstjenester
å bruke kunnskap om kvalitet og pasient
sikkerhet i planlegging, gjennomføring,
evaluering og korrigering av tjenestetilbudet.
Formålet er å bidra til faglig forsvarlige helseog omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og
pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav
i helse- og omsorgslovgivningen etterleves.
Det er behov for mer kunnskap om kvaliteten på allmennlegetjenestene og det må
arbeides mer med systematisk kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Fastlegene
oppgir at de bruker lite tid på systematisk
kvalitetsarbeid og kommunene etterspør
i liten grad styringsdata fra fastlegekontorene.
Det er derfor et behov for en systematisk
og samlet satsing på kvalitetsarbeid
i allmennlegetjenesten.
Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere
hvordan man kan utforme et nasjonalt
system for systematisk arbeid med kvalitets
forbedring og pasientsikkerhet i fastlege
ordningen og øvrig allmennlegetjeneste
i kommunen. Helsedirektoratet skal gjøre
dette sammen med relevante aktører som

Folkehelseinstituttet (FHI), KS, Direktoratet
for e-helse, Legeforeningen, Senter for
kvalitet i legekontor (SKIL) og Norsk kvalitets
forbedring av laboratorieundersøkelser
(NOKLUS).
Kvalitetssystemet skal ha som formål å
heve kvaliteten på tjenestene til pasienter
og brukere i kommunene og å bidra til og
støtte opp under krav i Forskrift om ledelse
og kvalitetsforbedring. Kvalitetsarbeidet må
integreres i den daglige drift gjennom lokal
ledelse av både legekontor og den øvrige
legetjenesten i kommunen. Lokalt arbeid
med kvalitetsforbedring bør stimuleres
og etterspørres av kommunen. Både
legepraksiser og kommuner må fremme
forbedringskultur. Kvalitetssystemet vil
understøttes av en rekke konkrete tiltak.
OECD arbeider med å utvikle og samle inn
internasjonalt sammenliknbare pasient
rapporterte indikatorer (PROMS og PREMS).
Arbeidet omtales som PaRIS (PatientReported Indicators Surveys). Som en del av
PaRIS inngår "The PaRIS international survey
on patients with chronic conditions".
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Bakgrunnen er at personer med kroniske
lidelser utgjør en stor og økende brukergruppe. Det finnes lite systematisk kunnskap
om denne gruppen erfaringer med helse
tjenesten og deres helserelaterte livskvalitet.
I forbindelse med PaRIS utvikles et verktøy
for å måle pasientopplevd kvalitet.
Regjeringen vil ta i bruk verktøyene som
utvikles i forbindelse med PaRIS, slik at alle
fastlegekontor kan å måle pasienterfaringer
på en systematisk måte. Første hovedundersøkelse planlegges gjennomført i perioden
2021–2023.
Sammenstilling av data fra mange ulike
kilder legger til rette for kvalitetsforbedring
og ledelse. Dataene kan anvendes til å skape
oversikt over innbyggernes behov for
tjenester og til å predikere fremtidige behov.
Dette åpner for nye måter å jobbe fore
byggende på.

Det må utarbeides relevante og valide
nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal
Helsedirektoratet gjøre i samarbeid med
kommunene, fagmiljøene og praksis.
Tiltaket må også ses i sammenheng med
allerede pågående arbeid med utvikling av
indikatorer basert på allmennlegedata.
Helsedirektoratet skal få i oppdrag å
utarbeide en veileder for hvordan
kommunene kan utarbeide planer for
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet,
med særlig fokus på legetjenesten.
Regjeringen vil gjøre kvalitetsarbeid tellende
for etterutdanningen for spesialister
i allmennmedisin for å gi ytterligere
insentiver til å understøtte dette kvalitets
arbeidet. Det vil også bli vurdert læringsmål
i spesialistutdanningen i allmennmedisin
særlig rettet inn mot kvalitetsarbeid
i allmennlegetjenesten i kommunen.
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Boks 4. PaRIS skal innhente pasientrapportert data på kvalitet
Pasientens stemme er viktig i kvalitetsarbeid og utformingen av helse- og omsorgs
tjenester. Det er viktig å avdekke om helsetjenesten møter pasientenes behov.
I likhet med Norge ser mange OECD-land en økning i antall personer som lever med
kroniske lidelser. Dette utgjør en utfordring for daglig praksis i kommunale helse- og
omsorgstjenester, men er også en utfordring for kvalitetsarbeidet. Kroniske lidelser følger
personer livet ut og pasientene er i kontakt med helsepersonell på ulike nivåer av helse- og
omsorgstjenesten. Det betyr at tradisjonelle kvalitetsindikatorer som antall konsultasjoner hos fastlegen, ikke fanger opp helheten i behandlingen som pasientene mottar. Innen
kvalitetsarbeid må man derfor tenke nytt. Metodene for å evaluere kvalitet utvides til å
inkludere pasientens egen vurdering av behandlingens effekt på deres livskvalitet og
erfaringer med ulike behandlingssituasjoner.
OECD utvikler et verktøy som systematisk skal innhente pasientrapporterte indikatorer på
helserelatert livskvalitet og pasienters erfaringer i møtet med helse- og omsorgstjenesten.
Verktøyet, PaRIS (Patient-Reported Indicators Surveys), består av to hoveddeler, hvorav en
er utviklet spesifikt for pasienter med kroniske lidelser. Spørreskjemaet som utvikles vil
fokusere på innhenting av to typer informasjon. Pasientrapportert erfaring (PREMs) måler
praktiske aspekter ved behandlingen som spiller inn på kvalitet. Et eksempel på dette er
pasientens opplevde erfaring med koordinering av behandling, kommunikasjon, ventetid
og tilgjengelighet til helsetjenester. Pasientrapportert utfall av behandling (PROMs) vil
omhandle for eksempel smertelindring, funksjonsevne, psykisk helse og innvirkningen
behandlingen har på livskvalitet. Med bakgrunn i denne informasjonen dannes et bilde av
den pasientopplevde kvaliteten av behandlingen av kroniske lidelser i den kommunale
helse- og omsorgstjenesten. PaRIS systematiske innhenting av informasjon vil gi et bedre
grunnlag for å utarbeide anbefalinger og gjøre prioriteringer som kan bidra til kvalitets
forbedring i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Sammenliknbare data på tvers
av flere land skaper mulighet for læring og forbedring over landegrensene.
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Fremtiden er teambasert
Siden fastlegeordningen ble innført har kravene til allmennlegetjenesten og fastlegene endret seg. Det blir stadig flere brukere med kroniske sykdommer og flere
pasienter med omfattende behov for tjenester. Brukerne skal leve lenge med sine
sykdommer, og har behov for mer opplæring enn før, for å kunne mestre mest
mulig og best mulig selv. Brukerne har også behov for at tjenestene deler data og
samhandler mer og bedre. Endrede og mer omfattende krav til opplæring og
oppfølging av og samhandling om pasientene, betyr at fastlegeordningen også
må endre seg. Tjenesten må organiseres annerledes og kommunen må sørge for
en bedre integrering opp mot øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester.
Målet er å skape et bredere og mer sammenhengende helse- og omsorgstilbud til
innbyggerne. Tilbudet skal særlig møte brukere med kronisk sykdom og sammensatte behov. Det skal legges til rette for en mer faglig riktig arbeidsdeling mellom
leger og annet personell på legekontoret.
Et teambasert fastlegekontor skal samhandle og samarbeide tettere med
øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten.
Bruk av nye arbeidsverktøy er en viktig del av den fremtidsrettede allmenn
legetjenesten, herunder verktøy for å samhandle med andre aktører.
Et teambasert fastlegekontor skal ha handlingsrom for
god styring og ledelse. Dette vil legge til rette for en god
oppgaveløsning og arbeidsdeling i fastlegekontoret.
I tillegg vil det bidra til å forenkle dialogen og
samhandlingen med kommunen og spesialist
helsetjenesten.
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Tiltak 13
Regjeringen vil skape en teambasert fastlegeordning
Allmennlegetjenesten i andre land har en
større bredde i det faglige tilbudet og flere
helsepersonellgrupper som jobber
i team om pasienten. Dette gir god kvalitet
og effektiv utnyttelse av ressursene.
Fremtiden for fastlegeordningen er team
basert. Fastlegene skal lede det kliniske
arbeidet i legekontor med flere personellgrupper, arbeidsdele med disse og utvikle
tjenesten til det beste for pasientene.
En teambasert tjeneste er deler av svaret
på de utfordringene vi står i. Det er først og
fremst et tiltak for å løse de mer langsiktige
utfordringene, øke kvaliteten på tjenesten til
brukerne og bidra til riktig bruk av de
samlede ressursene.
En teambasert fastlegeordning kan bidra
til at sårbare grupper som ikke har lett for å
oppsøke fastlegen, får bedre oppfølging enn
i dag. Dette gjelder for eksempel alvorlig
psykisk syke, skrøpelige eldre og pasienter
i palliativ fase. Skrøpelige eldre behandles ofte
av legevaktsleger på initiativ fra hjemme
tjenestene, og de legges ofte inn på sykehus.
En teambasert fastlegeordning med annet
helsepersonell kan bedre løse oppgaven
med å behandle disse sårbare pasientene,

og fastlegetjenesten kan lettere delta i tverrfaglige team der personell fra ulike tjenester
inngår.
Målet er å skape et bredere og mer
sammenhengende tilbud til innbyggerne.
Tilbudet skal særlig møte brukere med
kronisk sykdom og sammensatte behov.
Piloten med primærhelseteam vil bli
ferdigstilt. Det skal utvikles en teambasert
fastlegeordning med utgangspunkt i evalueringen av piloten og internasjonale erfaringer
med lignende ordninger. Det skal i dette
arbeidet bygges videre på alt som fungerer
godt i fastlegeordningen. Fastleger skal, som
i piloten, lede det kliniske arbeidet.
Piloten primærhelseteam startet opp
1. april 2018 og sluttevalueringen leveres
ved utgangen av 2021. Kontorene som er
med i forsøket kan drive frem til mars 2023.
Effektmålene er bedret helsetilstand og
mestringsevne for pasienter som følges
opp av primærhelseteam, økt pasient- og
brukertilfredshet, bedre koordinerte og
sammenhengende tjenester for brukere
som er særskilt omtalt i oppdraget,
redusert forekomst/utvikling av behov
for omfattende helse- og omsorgstjenester,
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bedre samhandling innen kommunens helseog omsorgstjeneste og mellom primærhelseteam og spesialisthelsetjenesten, og bedre
ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten.
Følgeevalueringen viser så langt at flere
hjemmebesøk gjennomføres, diabetes
pasienter følges tettere opp og tjenesten er

noe mer proaktiv. Informantene i evalueringen peker på økt kvalitet i legekontorets
oppfølging samtidig som de oppfatter at
pasientene blir tryggere og/eller friskere av
å følges opp av primærhelseteam. Evalueringen peker på betydningen av god ledelse for
å lykkes med primærhelseteam. Ledelses
kurs inngår derfor som et ledd i piloten.

Boks 5. Tverrfaglig samarbeid og legekontor med flere yrkesgrupper
I Legeforeningens Utviklingsplan for fastlegeordningen (2019) side 31 heter det:
I noen kommuner er det legekontor hvor leger, sykepleiere, psykologer, fysioterapeuter,
helsesekretærer m.v. samarbeider på tvers for å gi pasientene et best mulig tilbud.
Legeforeningen støtter denne utviklingen. Legeforeningen ønsker blant annet at
annet helsepersonell kan jobbe på delegert myndighet fra fastlegene og utløse egnetakster. Yrkesgruppene kan avlaste hverandre for oppgaver, øke det samlede tilbudet til
pasientene, styrke ledelsen av kontoret og bidra til å gjøre dialogen med andre tjenester
i kommunen enklere. Flere legekontor har i dag gode erfaringer med å være samlokalisert
med annet helsepersonell.

– Fastlegene skal lede det kliniske arbeidet i legekontor med flere
personellgrupper, arbeidsdele med disse og utvikle tjenesten til det beste
for pasientene.
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Tiltak 14
Regjeringen vil utrede gruppeavtaler for fastlegekontor
Hver enkelt fastlege er i dag en fastlege
praksis for seg selv, selv om fastlegen deler
kontor med andre fastleger. Hver enkelt fastlege er ansvarlig for innbyggerne på sin liste.
I fremtiden ønsker vi oss legekontor som har
styrket fokus på ledelse, der legene fordeler
arbeidsoppgaver mellom seg og annet
personell på en faglig og effektiv god måte,
og som tar et felles ansvar for en listepopulasjon. Samtidig skal det individuelle liste
ansvaret videreføres.

avtale innebærer at et legekontor har én
felles avtale med kommunen som gir kontoret et samlet og overordnet ansvar. Ansvaret
må ivaretas av en leder. Bare fastleger, dvs.
en eller flere fastleger sammen, skal kunne
inngå gruppeavtaler. Å inngå gruppeavtale
skal være frivillig både for kommuner og
fastleger. Innbyggerne skal fortsatt stå på
en enkelt fastleges liste. Fastlegekontor med
gruppeavtale skal kunne ansette og inngå
avtale med annet helsepersonell etter behov.

Som et virkemiddel for å skape en team
basert fastlegeordning, som legger til rette
for en effektiv arbeidsdeling, ledelse, kvalitetsarbeid, innovasjon og proaktivitet, vil
regjeringen utrede gruppeavtaler. En gruppe

Utredning av gruppeavtaler innebærer også
å utrede en finansieringsmodell som understøtter denne løsningen. Modellen skal bidra
til en kostnadseffektiv og bærekraftig fast
legeordning.

– Å inngå gruppeavtale skal være frivillig både for kommuner og fastleger.
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Tiltak 15
Regjeringen vil legge til rette for bruk av nye
arbeidsverktøy
Digitalisering muliggjør nye måter å jobbe
på og kan bidra til bedret kvalitet og pasient
sikkerthet. Helsepersonell kan samarbeide
og dele oppgaver annerledes og flere
arbeidsoppgaver kan automatiseres. Noen
tjenester kan ytes uten at helsepersonellet
og brukeren er fysisk på samme sted. Pasientene kan i større grad følge opp egen tilstand
hjemme. Leger kan veilede hverandre og
dele informasjon virtuelt. Digitalisering gir
helsepersonell bedre mulighet til å følge med
på kvaliteten og effekten av behandling.
Digitaliseringen som skjer i samfunnet fører
også til at innbyggerne har en annen forventning til helse- og omsorgstjenestenes tilgjengelighet og arbeidsmetoder enn tidligere.
En mye brukt samhandlingsform i helse- og
omsorgstjenestene i dag er elektronisk
meldingsutveksling, dvs. utveksling av
krypterte og standardiserte skriftlige
meldinger. Meldingsutveksling vil være en
viktig kommunikasjonsform også fremover.
EPJ-løftet har vært er et viktig samarbeid om
videreutvikling av fastlegenes pasientjournalsystemer. Staten, KS og Legeforeningen har
gjennom takstforhandlingene sikret finan
siering for prioriterte forbedringer i journalsystemene.
Informasjonen i journalsystemene må være
tilpasset, tilgjengelig og følge pasienten for at
det skal være mulig å tilrettelegge for helhetlige, sammenhengende helse- og omsorgstjenester på tvers av aktører og ansvarsnivå.
Flere digitaliseringstiltak pågår for å bedre

arbeidsverktøyene og samhandlingen for
fastlegene.
Norsk helsenett og de nasjonale e-helse
løsningene kjernejournal, e-resept og
helsenorge.no, har allerede gitt bedre
samhandling og pasientinvolvering, og skal
videreutvikles og innføres i hele helse- og
omsorgstjenesten for å styrke samhand
lingen mellom helsepersonell. Forslag til ny
e-helselov, Prop 65 L (2019–2020) som er
fremmet for Stortinget skal bidra til å styrke
digitaliseringen slik at aktørene raskere tar
i bruk de nasjonale e-helseløsningene.
De nasjonale e-helseløsningene er også
viktige forberedelser for å kunne realisere
de langsiktige målene om én innbygger – én
journal. Det innebærer at innbyggere skal
møte en helhetlig og koordinert helse- og
omsorgstjeneste hvor helsepersonell har
tilgang til nødvendig informasjon, og at data
skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring,
styring og forskning. Målene skal realiseres
gjennom tre parallelle tiltak: 1. Videreut
vikling av eksisterende regionale løsninger
i spesialisthelsetjenesten i Nord, Vest og
Sør-Øst, 2. Etablering av Helseplattformen
i Midt-Norge og 3. Etablering av en nasjonal
løsning for kommunal helse- og omsorgs
tjeneste utenfor helseregion Midt-Norge.
I tillegg vil en nasjonal samhandlingsløsning
være et nav for å binde de ulike journal
løsningene sammen. Arbeidet med å etablere en nasjonal løsning for kommunal
helse- og omsorgstjeneste og en nasjonal
samhandlingsløsning har fått navnet Akson.
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Tabell 2. Aktivitetstall for utvalgte nasjonale e-helseløsninger

2016

2017

2018

2019

192,8

213,7

210,5

211,5

Besøk på helsenorge.no i løpet av året (mill.)

12,7

18,7

25,6

37,2

Innlogginger på selvbetjeningsløsninger (mill.)

3,2

7

12

20,5

24,1

25,8

26,6

28

2 900

8 200

14 000

20 200

Elektronisk meldingsutveksling
Totalt antall medisinske meldinger (mill.)
Helsenorge.no

E-resept
Totalt antall rekvirerte e-resepter årlig (mill.)
Kjernejournal
Antall oppslag i kjernejournal per uke

Kilde: Direktoratet for e-Helse, nasjonal e-helsemonitor

Boks 6. Region Midt-Norge arbeider med Helseplattformen som etter planen
vil innføres gradvis fra høsten 2021
Helseplattformen er del av et samlet veikart for å realisere visjonen én innbygger – én
journal. For første gang får sykehus og kommunal helse- og omsorgstjeneste, fastleger
inkludert, en felles digital plattform for samhandling. Helsepersonell får funksjonelle
arbeidsverktøy som sikrer bedre sammenheng i pasientforløp. Helseplattformen innfører
felles standardisert språk for strukturering av informasjon i sektorens pasientjournalsystemer.
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Kjernejournal skal videreutvikles med ny
funksjonalitet for å imøtekomme økt
informasjonsbehov. Det pågår et arbeid med
å gjøre journaldokumenter som epikriser,
henvisninger, radiologi- og prøvesvar og
annen klinisk informasjon tilgjengelig
gjennom dokumentdeling i kjernejournal.
Kjernejournal er i dag innført på alle sykehus,
legevakter og ved 90 prosent av fastlegekontorene. Det er viktig at resten av den kommunale helse- og omsorgstjenesten kobles
på for å oppnå mer helhetlig samhandling.
Feil legemiddelbruk er blant de viktigste
årsakene til pasientskader. Det pågående
arbeidet med å få på plass en felles nasjonal
oversikt over pasientens legemiddelbruk
(pasientens legemiddelliste) er viktig for
å styrke samhandlingen om legemidler på
tvers av nivåer, og redusere risikoen for feil.

Pasientens legemiddelliste vil bli et viktig
verktøy for dem som gir nødvendig helsehjelp og for pasienten selv. Dette vil også
styrke fastlegenes mulighet til å utøve sitt
medisinskfaglige koordineringsansvar for
listeinnbyggeren.
Digital hjemmeoppfølging vil være viktig
fremover for å sørge for en hensiktsmessig
behandling og oppfølging av pasienter, også
når det gjelder spesialisthelsetjenester. Dette
fordrer ofte tett og god samhandling mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunale
helse- og omsorgstjenester. Bruk av tekno
logi vil være en integrert del av pasientfor
løpet. Avklaringer om felles problemstillinger
knyttet til digital hjemmeoppfølging bør
inngå i helsefellesskapenes planlegging og
utvikling.

Boks 7. Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke
Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke er et prosjekt i Nasjonalt velferdsteknologiprogram i regi av Helsedirektoratet. Pasientene har utstyr hjemme for å måle og registrere
egne helsedata som sendes inn og følges opp i fastlegepraksisen. Målet er bedre psykisk
og fysisk helse for pasientene og økt opplevelse av mestring og trygghet. Medisinsk
avstandsoppfølging kan bidra til at sykdomsforverring kan avdekkes så tidlig som mulig,
til redusert bruk av legevakt og akuttinnleggelser, og lavere kostnader for helse- og
omsorgstjenesten samlet sett. Seks kommunale samarbeidsprosjekter deltar i den videre
utprøvingen av medisinsk avstandsoppfølging som skal pågå ut 2021. Utprøvningen gjennomføres både i kommuner med ordinær fastlegetjeneste og i praksiser som også deltar
i utprøvningen av primærhelseteam. Prosjektet er organisert som en randomisert kontrollert studie, noe som vil bidra til å utforske effekt og gevinst av å levere tjenester på nye
måter. Kunnskapen vil bygges gradvis i takt med at pasientene tar tilbudet i bruk.

– Informasjon må være tilpasset, tilgjengelig og følge pasienten for at det
skal være mulig å tilrettelegge for helhetlige, sammenhengende helse- og
omsorgstjenester på tvers av aktører og ansvarsnivå.
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Tiltak 16
Regjeringen vil øke bruken av e-konsultasjon
For å møte innbyggernes forventninger til en
moderne allmennlegetjeneste, er det viktig
at fastlegene også er tilgjengelige på digitale flater og at fastlegene benytter digitale
verktøy der det er hensiktsmessig. Mange
pasienter vil på denne måten få et bedre og
mer tilgjengelig tjenestetilbud.
Regjeringen vil derfor legge til rette for
økt bruk av e-konsultasjon der dette er en
hensiktsmessig konsultasjonsform.
E-konsultasjon kan gjennomføres både
i form av skriftlige meldinger eller som video.
Det er viktig at e-konsultasjon tas i bruk
på en måte som ikke fører til økt press på
fastlegene. Det skal benyttes der det fører til
bedre oppfølging, bedre effektivitet eller økt
kvalitet i tjenesten.
Covid-19 situasjonen aktualiserte bruk av
e-konsultasjon, og andelen konsultasjoner
som ble gjort digitalt eller per telefon gikk
fra 5 prosent til nærmere 60 prosent i løpet
av marsmåned 2020. I forbindelse med
Covid-19 ble det også gjort vesentlige
endringer i hvilke takstkombinasjoner som
kan brukes ved e-konsultasjon, og hvordan
hjelpepersonell også kunne bistå.

Regjeringen vil i det videre arbeidet prøve ut
et triageringssystem for e-konsultasjoner hos
fastlegene som bidrar til sikker prioritering
av henvendelser og riktig bruk av fastlegens
tid. Vi vil følge med på gevinster og effekter
underveis.
Regjeringen vil også vurdere på hvilken
måte e-konsultasjoner kan benyttes
i sykemeldingsarbeidet. Arbeids- og sosial
departementet vil i samarbeid med Helse- og
omsorgsdepartementet vurdere om
e-konsultasjon skal godkjennes som
grunnlag for å skrive sykmelding.
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Figur 7.
Andel e-konsultasjoner i forbindelse med covid-19 utbruddet mars 2020*
100%

80%

60%

40%

20%

0%
uke 10

uke 11

uke 12

uke 13

uke 14

Andel e-konsultasjon fastlege
Andel konsultasjon fastlege

* E-konsultasjon gjøres enten pr video eller tekst, men ble utvidet med telefonkonsultasjon
i forbindelse med covid 19.
Kilde: KUHR
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Tiltak 17
Regjeringen vil gi flere leger mulighet for lederutdanning
Systematisk, god og trygg ledelse i og av
allmennlegetjenesten i kommunen er viktig
for å sikre kvalitet i tjenestene og en effektiv
ressursutnyttelse. Det er behov for å styrke
ledelseskompetansen både for kommune
overleger og for ledere av primærhelseteam/
gruppepraksiser. Vi vil derfor legge til rette
for bedre ledelse ved fastlegekontor og
i allmennlegetjenesten i kommunene.
God ledelse er en forutsetning for effektiv
ressursutnyttelse. I midtveisevalueringen av
pilotprosjekt primærhelseteam fremheves
det at god ledelse er én av suksessfaktorene
for at et primærhelseteam skal fungere godt.
Dagens lederutdanning for primærhelse
tjenesten ved Handelshøyskolen BI vurderes
som vellykket og attraktiv. Utdanningen skal
legges ut på anbud og Helsedirektoratet
forventer å inngå avtale med ny leverandør
i løpet av året. Vi vil utvide antall plasser på
den nye utdanningen. Kommuneleger og
ledere av primærhelseteam vil få reservert
plasser.

Utdanningen er imidlertid omfattende, med
30 studiepoeng, og krever et relativt stort
fravær fra praksis. Det vil derfor bli anskaffet
utvikling og gjennomføring av en tilrettelagt kortere utdanning rettet mot ledere av
primærhelseteam og gruppepraksiser, men
utdanningen vil også tilrettelegges for øvrige
fastleger. Utdanningen skal være en kombinasjon av nettbaserte studier og samlinger.
Grunnprinsippene skal være de samme
i begge utdanningsløp.
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Slik gjør vi det
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Nå som handlingsplanen er lagt frem
begynner det viktigste arbeidet – oppfølging
og gjennomføring. Endringer kommer ikke
av seg selv. Det er nødvendig med et apparat
som sikrer at tiltak iverksettes. Det er også
nødvendig å følge med på effekten av og
evaluere tiltakene i handlingsplanen for
å være sikker på at tiltakene virker etter
hensikten. Det kan bli nødvendig å gjøre
tilpasninger og justeringer, både i innretningen
av tiltakene og i fordelingen av ressurser
mellom dem.
Trepartssamarbeidet har vært viktig
i arbeidet med handlingsplanen og vil
også være det i arbeidet med gjennom
føringen.
Noen av tiltakene som inngår i planen
krever mer utredning. I tillegg vil det kunne
bli behov for nye tiltak ut over dem som
inngår i planen. Dette kan skyldes utviklingen i årene fremover. En annen årsak er at
handlingsplanen, selv om den dekker hele
allmennlegetjenesten, har en hovedvekt på
fastlegeordningen. Det er der utfordringene
er størst nå. Planen inneholder imidlertid
også tiltak som angår andre deler av
allmennlegetjenesten.
Enkelte av tiltakene i planen er i sin form
tiltak som skal utvikles over tid. Det gjelder
det nasjonale kvalitetssystemet og det
gjelder flere av tiltakene på e-helsefeltet.
Ikke minst gjelder det veien fremover med å
utvikle en teambasert fastlegeordning. Både
organisering, regulering, finansiering og
fremdriftsplan krever mer utredning
basert på evalueringen av piloten.

Det vil være behov for en planmessig
understøttelse i gjennomføringsfasen.
Helsedirektoratet har som en sentral del
av sin rolle et følge-med-ansvar for hele
helse- og omsorgstjenesten, inkludert
allmennlegetjenesten. Helsedirektoratet vil
derfor være en naturlig og viktig del av et
gjennomføringsapparat. En av de viktigste
oppgavene for direktoratet vil være å innhente
data for å beskrive status for og effekt av
tiltakene. Helsedirektoratet må blant annet
utvikle fastlegestatistikken, følge med på
rekrutteringen til og stabiliteten i fastlegeordningen, fastlegenes arbeidsbelastning,
legefordelingen, størrelsen på fastlege
praksiser, bruken av annet helsepersonell og
merkantilt personell, inngåtte introduksjonsog ALIS-avtaler.
Samtidig vil Helsedirektoratet være ansvarlig
for å gjennomføre flere av tiltakene.
Det gjelder for eksempel det nasjonale
kvalitetssystemet, å utvikle nye kvalitets
indikatorer, administrere ordningen med
introduksjonsavtaler, yte tilskudd til og følge
med på effekten av ALIS-avtaler, og ikke
minst sørge for en aktiv bistand til og opp
følging av kommuner og fastlegepraksiser
som deltar i piloten med primærhelseteam.

– Trepartssamarbeidet har vært
viktig i arbeidet med handlings
planen, og vil også være det
i gjennomføringen.
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Helsedirektoratet vil derfor ivareta sekretariats
funksjonen for oppfølgings- og gjennom
føringsapparatet. Gitt direktoratets faglige
uavhengighet, må direktoratet selv vurdere
hvordan dette best organiseres. Det er
imidlertid naturlig at direktoratet, slik de
vanligvis gjør, innhenter innspill fra både
brukere og andre berørte, ikke minst
kommunene, som har sørge-for-ansvar
for tjenestene, og Legeforeningen. Også
fylkesmenn, kompetansemiljøer og
nyetablerte ALIS-kontor vil være aktuelle
å spille på lag med.
Helse- og omsorgsdepartementet er
ansvarlig for gjennomføringen av planen.
Det innebærer at det er Helse- og
omsorgsdepartementet som må fastsette
en fremdriftsplan, prioritere mellom
tiltakene på bakgrunn av budsjettvedtak og
andre faktorer, følge opp utredninger,

vurdere behovet for nye utredninger og
eventuelt justere eksisterende og vurdere
nye tiltak. I dette arbeidet vil departementet
videreføre det gode samarbeidet med
partene gjennom trepartssamarbeidet.
Helse- og omsorgsdepartementets arbeid
vil bygge på råd fra Helsedirektoratet.
Departementet vil ha behov for å hente inn
råd fra praksisfeltet, kommunene og
innbyggerne.
Det skal gjennomføres en ekstern evaluering
av de endringene som det nå tas sikte på
i fastlegeordningen og allmennlegetjenesten
totalt sett. Dette bidrar til økt kunnskap om
en tjeneste vi til nå har hatt lite data om og
som det også er gjort lite forskning på. En
ekstern evaluering vil bidra til økt legitimitet
i gjennomføringsprosessen som vil pågå
i planperioden.
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27.08.2020 Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Uttalelse fra rådet for personer med nedsatt funksjonevne, foreslått av ,
1. Reformarbeidet for økt kvalitet i tjenesten til eldre starter med en eldrestyrt
innspillskonferanse for kartlegging av utfordringer og prioriteringer for lokal innsats.
For å få gode innspill ser Rådet det som viktig at pårørendeutvalg og brukerutvalg ved
de kommunale institusjonene, og Pensjonistorganisasjonene og Eldrerådet er sentrale
aktører i arbeidet med innspillskonferansen, både i forarbeidet, i gjennomføringen og i
oppsummeringen.
2. Saksframlegg og rapporter i prosessen videre med utvikling av aldersvennlige helse‐ og
omsorgstjenester, må være flerstemmig i den betydningen at brukerstemmen kommer
tydelig og direkte fram i dokumentene gjennom bl.a. direkte sitater.
3. Videre må det være en stor grad av tallfesting i gjennomføringen de lokale tiltakene og
hvordan de er mottatt av brukere og pårørende.
4. Det må være en stor grad av organisert brukermedvirkning med i enhver
evalueringsrunde i utviklingsprosessen, enten evalueringen er nasjonal eller lokal.

Enstemmig vedtatt
RMNF‐016/20 vedtak:
Uttalelse fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse:
Reformarbeidet for økt kvalitet i tjenesten til eldre starter med en eldrestyrt innspillskonferanse for
kartlegging av utfordringer og prioriteringer for lokal innsats.
1. For å få gode innspill ser Rådet det som viktig at pårørendeutvalg og brukerutvalg ved

de kommunale institusjonene, og Pensjonistorganisasjonene og Eldrerådet er sentrale
aktører i arbeidet med innspillskonferansen, både i forarbeidet, i gjennomføringen og i
oppsummeringen.
2. Saksframlegg og rapporter i prosessen videre med utvikling av aldersvennlige helse‐ og
omsorgstjenester, må være flerstemmig i den betydningen at brukerstemmen kommer
tydelig og direkte fram i dokumentene gjennom bl.a. direkte sitater.
3. Videre må det være en stor grad av tallfesting i gjennomføringen de lokale tiltakene og
hvordan de er mottatt av brukere og pårørende.
4. Det må være en stor grad av organisert brukermedvirkning med i enhver
evalueringsrunde i utviklingsprosessen, enten evalueringen er nasjonal eller lokal.

31.08.2020 Behandling i Eldreråd
Eldrerådet slutter seg til uttalelsen fra Rådet for personer med funksjonsnedsettelse.
Reformarbeidet for økt kvalitet i tjenesten til eldre starter med en eldrestyrt innspillskonferanse for
kartlegging av utfordringer og prioriteringer for lokal innsats.
1. For å få gode innspill ser Rådet det som viktig at pårørendeutvalg og brukerutvalg ved
de kommunale institusjonene, og Pensjonistorganisasjonene og Eldrerådet er sentrale
aktører i arbeidet med innspillskonferansen, både i forarbeidet, i gjennomføringen og i
oppsummeringen.
2. Saksframlegg og rapporter i prosessen videre med utvikling av aldersvennlige helse‐ og
omsorgstjenester, må være flerstemmig i den betydningen at brukerstemmen kommer
tydelig og direkte fram i dokumentene gjennom bl.a. direkte sitater.
3. Videre må det være en stor grad av tallfesting i gjennomføringen de lokale tiltakene og
hvordan de er mottatt av brukere og pårørende.
4. Det må være en stor grad av organisert brukermedvirkning med i enhver
evalueringsrunde i utviklingsprosessen, enten evalueringen er nasjonal eller lokal.

ELDRENH‐011/20 vedtak:
Eldrerådet slutter seg til uttalelsen fra Rådet for personer med funksjonsnedsettelse.
Reformarbeidet for økt kvalitet i tjenesten til eldre starter med en eldrestyrt innspillskonferanse for
kartlegging av utfordringer og prioriteringer for lokal innsats.
1. For å få gode innspill ser Rådet det som viktig at pårørendeutvalg og brukerutvalg ved
de kommunale institusjonene, og Pensjonistorganisasjonene og Eldrerådet er sentrale
aktører i arbeidet med innspillskonferansen, både i forarbeidet, i gjennomføringen og i
oppsummeringen.
2. Saksframlegg og rapporter i prosessen videre med utvikling av aldersvennlige helse‐ og
omsorgstjenester, må være flerstemmig i den betydningen at brukerstemmen kommer
tydelig og direkte fram i dokumentene gjennom bl.a. direkte sitater.
3. Videre må det være en stor grad av tallfesting i gjennomføringen de lokale tiltakene og
hvordan de er mottatt av brukere og pårørende.
4. Det må være en stor grad av organisert brukermedvirkning med i enhver
evalueringsrunde i utviklingsprosessen, enten evalueringen er nasjonal eller lokal.

01.09.2020 Behandling i Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd
Kommunestyret har merket seg innspillet fra eldrerådet og rådet for personer med
funksjonsnedsettelse og ber at disse innspillene tas med i det videre arbeidet.
Enstemmig vedatt
HOV‐020/20 vedtak:
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd henstiller kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Innledende arbeid med utvikling av aldersvennlige helse‐ og omsorgstjenester, som del av reformen
Leve hele livet, gjennomføres som beskrevet.
Kommunestyret har merket seg innspillet fra eldrerådet og rådet for personer med
funksjonsnedsettelse og ber at disse innspillene tas med i det videre arbeidet.

Sammendrag
Kvalitetsreformen Leve hele livet er forankret som del av det pågående kommuneplanarbeidet. Dels
handler reformen om å gjennomføre store strukturelle grep for at lokalsamfunnet kan håndtere en
økende andel eldre og hjelpetrengende parallelt med at ressursene er, og blir, knappere. Dels
handler den om å gjennomføre justeringer for å sikre økt kvalitet på helse‐ og omsorgstjenestene til
eldre. Parallelt med det mer omfattende tverrsektorielle kommuneplanarbeidet skal helse‐ og
omsorgstjenestene i kommunen bidra til å skape aldersvennlige sykehjem, botilbud og tjenester.
Innsatsen skal bidra til at eldre brukere av ulike tilbud og tjenester opplever økt trygghet og livsglede,
mestrer livet lenger og får god hjelp når de har behov for det. Pårørende ska kunne involvere seg
uten å bli utslitt og ansatte skal kunne bruke sin kompetanse i tjenestene. Fra 2020 til 2023 skal nye
og innovative løsninger for økt kvalitet i tilbud og tjenester til eldre utforskes, beskrives og innføres i
samskaping med de eldre selv. Samskaping skal anvendes som metode for å utforske opplevde
barrierer og lokale utfordringer, og for å utvikle nye strukturer for å styrke kvaliteten på tjenestene.
Samskaping som metode skal sikre en lokal eldrestyrt prosess som kan gi avkastning i form av nye og
bærekraftige løsninger. Lokalt reformarbeid for mer aldersvennlig tjenester med økt kvalitet skal
søkes gjennomført med tilskudd fra statlige støtteordninger. Et samlet utfordringsbilde og konkrete
endringstiltak som sikrer aldersvennlige helse‐ og omsorgstjenester i Holmestrand vil beskrives og
forankres politisk medio 2021 før iverksetting.
Faktaopplysninger
Kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet, ble vedtatt i Stortinget desember 2018. Målgruppen for
reformen er alle eldre over 65 år. Reformen løfter fram 25 løsninger knyttet til følgende fem
innsatsområder:
1. Aldersvennlig samfunn. Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å
møte utfordringer og muligheter knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer, og eldre
selv, må involveres i samskaping om muligheter og endringer slik at flere skal bo hjemme lengst
mulig, kunne oppholde seg i nærmiljøet, ha lystbetonte aktiviteter og muligheten til å oppsøke
dem. Lokal eldrebefolkning skal stimuleres til selv å engasjere seg i planlegging av egen
alderdom og utforming av sine omgivelser.
2. Aktivitet og fellesskap. Kommunen skal samarbeide med frivillige og lokalsamfunn for å skape
gode øyeblikk for eldre. Fysisk, sosial, kulturell eller åndelig aktivitet skal være tilpasset den
enkeltes ønsker og behov. Det skal legges til rette for generasjonsmøter, samfunnskontakt,
sambruk og samlokalisering rundt omsorgsbolig‐ og sykehjemslokaler.
3. Mat og måltid. Det skal legges til rette for at eldre får velge hva, når og med hvem de vil spise,
og få næringsrik mat som både ser god ut, dufter godt og smaker godt.

4. Helsehjelp. Eldre skal stilles spørsmålet; Hva er viktig for deg? Helse‐ og omsorgstjenestene skal
bidra til at eldre opplever øke mestring og livskvalitet, forebygge funksjonsfall og gi rett hjelp til
rett tid.
5. Sammenheng I tjenesten. Eldre skal oppleve trygghet og forutsigbarhet gjennom pasientforløp
og overganger mellom eget hjem, sykehus og sykehjem med få ansatte å forholde seg til.
Pårørende skal få støtte og avlastning slik at de ikke sliter seg ut.

Fasene i reformen Leve hele livet:
1. Forberedelse og oppstart (2019). Spre informasjon og kunnskap om reformen, etablere et
regionalt støtteapparat og utvikle verktøy og materiell for gjennomføring av reformen lokalt.
Støtteapparatet regionalt inviterer kommuner til deltakelse i læringsnettverk for faglig
veiledning og støtte.
2. Kartlegging og planlegging (2019–2020). Kommunene bør i 2020 ta stilling til løsningene i
reformen og planlegge hvordan de vil utforme og gjennomføre dem lokalt.
3. Implementering og gjennomføring (2021‐2023). Lokal gjennomføring. Kommuner som omstiller
seg i tråd med reformen, vil bli prioritert innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye
øremerkede ordninger.
4. Evaluering og forbedring (2023). Reformen skal evalueres gjennom følgeforskning i et
representativt utvalg kommuner.
Reformen Leve hele livet handler om å endre praksis og bidra til omstilling og kvalitetsutvikling av
ordinær virksomhet. For å gjennomføre reformen kreves en mobilisering av alle samfunnets
ressurser; statlige og kommunale aktører, frivillige lag og organisasjoner og næringsliv.
Samfunnsressursene må dra i samme retning slik at lokalsamfunn evner å bidra til gode liv for sine
innbyggere. I reformen ligger det også føringer om å øke kvalitet og utvikle helse‐ og
omsorgstjenestene i en mer aldersvennlig retning. For å sikre måloppnåelse gjennomføres det
parallelle prosesser i utviklingsarbeidet gjennom reformperioden.
Status aldersvennlige tjenester i Holmestrand
Helse‐ og omsorgtjenestene til eldre i Holmestrand kommune, og tidligere Holmestrand og Sande
kommuner, har hatt fokus på kvalitetsreformen Leve hele livet siden før Stortingsbehandlingen i
2018. Praksis og tilbud er kartlagt og kompetanseheving av medarbeidere er gjennomført som
forberedende tiltak for utvikling av aldersvennlige helse‐ og omsorgstjenester inn mot
hovedområdene i Leve hele livet.
Kurs i samskaping
En tverrsektoriell og tverrfaglig gruppe på 25 medarbeidere har gjennomført kurs i samskaping ved
Universitetet i Sørøst‐Norge i 2019 og 2020. Samskaping er en metode for reell involvering handler
om å invitere til likeverdige samarbeidende partnerskap lokalt for å definere, designe, implementere
og drive fram løsninger på komplekse utfordringer. I veilederen for Leve hele livet anbefales
samskaping som metode for prosessarbeidet med reformen.
Deltakelse i regionalt læringsnettverk for Leve hele livet
Fylkesmannen, KS Regionalt og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester støtter opp om
kommunenes endringsarbeid og legger til rette for erfaringsdeling, kunnskapsutveksling og lokalt
forbedringsarbeid i reformperioden. Medarbeidere i kommunen har deltatt på 9 dialogmøter om
Leve hele livet i 2019 og 2020.

Deltakelse i kommunenettverk for aldersvennlig lokalsamfunn
Regjeringen, Rådet for et aldersvennlig Norge og KS har etablert et kommunenettverket for
aldersvennlig lokalsamfunn som medarbeidere i Holmestrand deltar i. Nettverket har fokus på
utvikling og innføring av en modell for mobilisering av den eldre befolkningen i utforming av egen
alderdom. Programmet for et aldersvennlig Norge er en del av kvalitetsreformen Leve hele livet.
Programmet skal bidra til å realisere et aldersvennlig samfunn og bygger på WHOs konsept for
aldersvennlige byer og lokalsamfunn. Norge som nasjon er i ferd med å slutte seg til WHO sitt globale
nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn.
Lokale tiltak for aldersvennlige helse‐ og omsorgstjenester innenfor innsatsområdene i Leve hele livet

Tiltak
Planlegge for egen
alderdom

Eldrestyrt planlegging

Nettverk – globalt og
nasjonalt
På tvers av sektorer
Seniorressursen

Utvikling av et aldersvennlig lokalsamfunn
Status
Planlegging av egen alderdom er fast tema i forebyggende
hjemmebesøk til eldre, som alle i Holmestrand får tilbud om.
Herunder om tilpasning av bolig, sosialt nettverk og fysisk
aktivitet, nå og i fremtiden.
Det har, gjennom år, vært gjennomført ulike temamøter og
foredrag, i samarbeid mellom kommunen og pensjonistforeninger,
om best planlegging for egen alderdom lokalt. Lokal
pensjonistforening har en løpende kampanje siden 2015 om
«Risikorydding før alderdommen».
Pensjonistforeninger og eldreråd i Holmestrand involveres alltid i
planleggingsprosesser for utvikling av kommunens helse‐ og
omsorgstjenester. Det er etablert kultur og praksis for involvering
av eldre i utvikling av kommunens helse‐ og omsorgstjenester.
Eldre er også aktive i forhold til kultur‐, aktivitets‐ og frisklivstilbud
til eldre, og i aktivitet for å sikre rettigheter. Lokale eldre har vært
pådrivere for risikorydding før alderdommen, innføring av
velferdsteknologi, styrking av eldre sin generelle deltakelse og
deltakelse i frivillig arbeid, utvikling av flerbrukshuset i Hof samt i
etablering av digitalt veiledningstilbud Digihjelp på bibliotekene.
Representanter fra Holmestrand kommune deltar i nasjonalt
nettverk for aldersvennlig lokalsamfunn.
Pågående kommuneplanprosess involverer på tvers av sektorer og
inkluderer Leve hele livet‐reformen.
Seniorene i kommunen er sentrale i frivilligheten, de fyller roller
som blant annet resepsjonister, kafèbetjening, arrangerer
seniordans og pentanque klubb. Seniorene i kommunen er aktive
som frivillige på språkkafè, matlevering til private, på
aktivitetssentrene og som leksehjelpere på biblioteket.
Veletablerte tiltak som øvelseskjøring og Mekkegarasjen drives av
seniorer i kommunen.
Forebyggende hjemmebesøk (FBH) er ressursorientert og
mulighet for deltakelse i frivillig arbeid er ofte tema. Flere er
rekruttert til frivillig arbeid.
Sterk og stødig treningsgrupper er drevet av frivillige eldre
treningsinstruktører. 10 sertifiserte instruktører som driver 5
treningsgrupper for seniorer på ulike lokasjoner i kommunen.

Aktivitet og fellesskap
Tiltak
Gode øyeblikk

Status
Kulturavdelingen, aktivitetssentra og frisklivssentralen arrangerer
alle aktiviteter tilpasset eldre ukentlig for å bidra til gode øyeblikk.
Pensjonistforeningene i kommunen er initiativtakere til mange
flotte arrangementer; aktivitetsdager, konserter og foredrag.
Den kulturelle spaserstokken er en verdifull ordning for gode
øyeblikk til eldre.
Pensjonister har tilbud om fellesturer til kulturarrangement, som
ligger utenfor kommunegrensen, og ikke kan eller vil oppsøke på
egen hånd.
Konserter, små teaterstykker og andre form for underholdning
gjennomføres på aktivitetssentrene og institusjoner tilpasset
beboernes helsetilstand.

Tro og liv

Omsorgssang er et etablert tilbud: Spesialtilpasset tilbud for å
implementere sang i omsorgen i den siste levetiden.
Kommunens helse‐ og omsorgstjenester legger til rette for;
prestens time
diakonbesøk
andakt på sykehjem
kirke kjøring ved behov
ukentlig herreprat
besøksvenn og våketjeneste ved Røde kors
pårørendegrupper ved bo‐ og behandlingsentra
kreftkoordinatorer for støttesamtaler

Generasjonsmøter

Generasjonsmøter mellom barnehagebarn og eldre på
aktivitetssentrene og institusjoner arrangeres med felles
aktiviteter og konserter som passer både barn og eldre.
Barnehagene besøker sentrene jevnlig.
Ungdomsskoleelever har veiledning i digital kompetanse for eldre.
Foreninger samarbeider med kommunen om finansiering og
gjennomføring av ulike prosjekter som fremmer møter og
nettverksbygging på tvers av generasjoner lokalt.

Samfunnskontakt
Sambruk og
samlokalisering

Lokaler på aktivitetssentra og bo‐ og behandlingssenter brukes til:
Baby‐sang samlinger.

Foreningsmøter for frivillige lag

Mat og måltider
Tiltak
Det gode måltidet

Status
Aktivitetssentrene i kommunen har kafè og middagstilbud hver
dag med varierte middagsmåltider og dessert.
Kjøkken på tre bo og behandlingssenter sørger for middag til eldre
innbyggere med behov.

Måltidstider

Valgfrihet og variasjon

Systematisk
ernæringsarbeid

Kommunen tilbyr middag til hjemmeboende eldre og bringer den
ut.
På sykehjem og omsorgsboliger er nattfastetiden redusert med
endret tidspunkt for servering av middag og innføring av et ekstra
måltid.
Det foreligger system for valg mellom to ulike middagsretter for
eldre som får middag hjem eller bor i omsorgsbolig og sykehjem.
Det tilbys også ulike dietter og individuell tilpasning av mat for de
som har behov for det.
God kunnskap i kommunens lokale kjøkken ved bo‐ og
behandlingssentra sørger for variasjon og næringsrik kost.
I sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenester er det innført
rutiner for screening av ernæringsstatus hos mottakere av
tjenester.
Mat og ernæring er del av samtalen i forebyggende hjemmebesøk
til eldre som tilbys alle.

Kjøkken og kompetanse
lokalt

Eldre som ønsker støtte til å endre matvaner får hjelp av
Frisklivssentralen.
Kjøkken og personal samarbeider om beboer og pasienters
ernæring (deltar på innkomst og tavlemøter) for hensyn til
individuelle behov og preferanser.
Frisk Mat Systemet anvendes/innføres for å sikre næringsrik mat
tilberedt fra bunnen med kortreiste råvarer.
Helsehjelp

Tiltak
Hverdagsmestring

Proaktive tjenester

Status
Kommunen arbeider spesifikt for implementering av
velferdsteknologi for å fremme økt hverdagsmestring og tid i eget
hjem.
Det tilbys hverdagsrehabilitering til eldre.
Strøsandprosjektet er et fallforebyggende prosjekt som
gjennomføres kontinuerlig hver vintersesong, som et samarbeid
mellom kommune og frivillige lag lokalt.
Forebyggende hjemmebesøk til eldre.

Frisklivskurs.
Målrettet bruk av fysisk
trening

Eldre stimuleres til fysisk aktivitet gjennom ulike tilbud:
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ

ꞏ
ꞏ
Miljøbehandling

Systematisk kartlegging
og oppfølging

LHL har ukentlig trimgruppe inne i gymsal og rusletur.
Med rett til vind i håret benyttes flittig; sykkel med sitteplass til
to foran.
Seniordansen og sittedans.
Fysio‐ og Ergoterapitjenesten har flere treningsgrupper tilpasset
ulikt funksjonsnivå for hjemmeboende eldre.
Frisklivssentralen hjelper eldre i gang med aktivitet gjennom
motivasjonssamtaler, informasjon og deltakelse på
frisklivstrening.
Sterk og stødig: Styrke‐, balanse‐ og kondisjonstrening ledet av
frivillige instruktører.
Frivillige turledere arrangerer turer i skog og mark.

Digitale verktøy brukes for minnearbeid, gjenkjenning og
sansestimulering for eldre personer med demens i bo‐ og
behandlingssentra.
For systematisk kartlegging og oppfølging av eldre gjennomføres:
Forebyggende hjemmebesøk
Ernæringsscreening for alle nye tjenestemottakere.
NEWS‐kartlegging hos alle tjenestemottakere for tidlig oppdagelse av
forverret tilstand.

Tiltak
Den enkeltes behov

Sammenheng i tjenestene
Status
Hva er viktig for deg dagen arrangeres årlig. Hensikten er å
tydeliggjøre brukerstemmen og bidra til at helsetjenestene møter
og styrker individets egne ressurser og mestringsevne.
Alle nye tjenestemottakere får samtale med erfaren
saksbehandler ved kommunens tjenestekontor og det
gjennomføres grundig innkomst (samtale og kartlegging) ved de
ulike tjenestestedene.

Avlastning og støtte til
pårørende

Koordinator tilbys etter kriterievurdering.
Kommunen tilbyr avlastning og støtte til pårørende gjennom:
Praktisk bistand
Samtaler med helsepersonell via digitale kanaler
Pårørendegrupper
Samtalegrupper
Frisklivskurs

Støttekontakt til den syke
Ulike avlastningstilbud
Dagaktivitet
Døgn‐ og ukesopphold
Færre å forholde seg til

Mykere overgang mellom
eget hjem og sykehjem
Planlagte overganger
mellom kommuner og
sykehus

Kommunen tilbyr primærkontakter til eldre
hjemmetjenestebrukere og beboere i sykehjem og
omsorgsboliger.
Arbeid med å sikre gode pasientforløp har kontinuerlig fokus.
Arbeid med å sikre gode pasientforløp har kontinuerlig fokus.

Utvikling av aldersvennlige helse‐ og omsorgstjenester i Holmestrand
Økt livsglede og trygghet blant eldre er en foreløpig visjon for utvikling av aldersvennlige helse‐ og
omsorgstjenester i Holmestrand. Lokal innsats vil i gjennomføringsperioden rettes mot mål om å
skape aldersvennlige sykehjem, botilbud og tjenester.
Gjennomføring av arbeidet med utvikling av mer aldersvennlige tjenester vil foregå suksessivt i faser.
Innledningsvis skal det sikres størst mulig involvering og forankring i lokal eldrebefolkning gjennom
kartlegging av lokalt utfordringsbilde, vurdering av risiko og forankring av arbeidet i alle ledd før
iverksetting. Organiseringen og innhold i utvikling av aldersvennlige helse‐ og omsorgstjenester skal
etter iverksetting vurderes jevnlig for å sikre reell involvering og samskaping, gjennomføring av
endringstiltak og evaluering av innsatsen.
Innledende fase høst 2020‐ vår 2021
Reformarbeidet for økt kvalitet i tjenestene til eldre starter med en eldrestyrt innspills‐konferanse for
kartlegging av utfordringer og prioriteringer for lokal innsats. Konferansen gjennomføres etter modell
for radikal samskaping, der kommunen bare fungerer som fasilitator for prosessen og sørger for
dokumentasjon av resultatet. Målet er å utforske det lokale utfordringsbildet, eldre og pårørende
sine ønsker og prioriteringer i utvikling av aldersvennlige tjenester, samt å sikre felles eierskap i
prosessen videre. Avhengig av resultatene må det i etterkant inviteres bredt inn fra ulike tjenester og
sektorer lokalt for samskaping om hvordan målene skal nås, med hvilke aktiviteter og tiltak,
gjennomført av hvem? Et samlet beskrivelse av utfordringsbildet og konkrete endringstiltak som
sikrer aldersvennlige helse‐ og omsorgstjenester i Holmestrand vil beskrives og forankres politisk
medio 2021 før iverksetting av gjennomføringsarbeidet høst 2021.
Høst 2021‐høst 2023
Gjennomføringsfasen for tiltak og justeringer i helse‐ og omsorgstjenestene. Organiseringen og
innhold i tiltakene vurderes jevnlig for å sikre reell involvering, samskaping og progresjon samt
eventuelle justeringer. Samskaping skal følges opp i de ulike innsatsene som gjennomføres.
Juridiske forhold
Leve hele livet reformen består av eksempler som bygger på tidligere sentrale føringer som allerede
er gitt for å utsette og forhindre sykdomsutvikling, fremme mestring og livskvalitet og styrke
kompetansen, kvaliteten og kapasiteten i helse‐ og omsorgstjenestene. Samtidige og senere føringer
og initiativer benevner Leve hele livet som en viktig reform for å sikre fremtidig bærekraft for
velferdsstaten og lokalsamfunn.
Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019‐2023

Meld. St nr. 47 (2008‐2009) Samhandlingsreformen‐Rett behandling‐på rett sted‐til rett tid
Meld. St nr 16.(2010‐2015) Nasjonal helse‐og omsorgsplan.
Meld. St. 28 (2014–2015) Legemiddelmeldingen — Riktig bruk – bedre helse
Meld. St. 10 (2012‐2013) God kvalitet‐trygge tjenester. Kvalitet og pas.sikkerhet i helse og omsorgstj
Meld St. 29 (2012‐2013) Morgendagens omsorg
Meld. St. 19 (2014‐2015) Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter.
Meld.St. 26 (2014‐2015) Fremtidens primærhelsetjeneste‐nærhet og helhet
Meld. St. 7 Nasjonal helse‐ og sykehusplan (2020‐2023)
Meld.St. 11 (2018‐2019) Kvalitet og pasientsikkerhet.
Meld. St 15 (2017‐2018) Leve helse livet. En kvalitetsreform for eldre.
Meld.St 18 (2018‐2019) Helsenæringen‐sammen om verdiskaping og bedre tjenester.
Meld. St 9 (2019‐2020) Kvalitet og pasientsikkerhet 2018
Meld. St 27 (2015‐2016) Digital agenda for Norge ‐ IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.
Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn
Meld. St. 24 (2019–2020) Lindrende behandling og omsorg — Vi skal alle dø en dag. Men alle andre
dager skal vi leve.
Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereformen – Lære hele livet
Meld. St. 13 (2018–2019) Muligheter for alle — Fordeling og sosial bærekraft
Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege
frivilligheitspolitikken
Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028
Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden — Fagskoleutdanning
Meld. St. 30 (2019–2020) En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse
Omsorg 2020: Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015‐2020
Kompetanseløftet 2020
Prop. 15 S (2015–2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)
Mestre hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)
Prop. 12 S (2016–2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)
Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021) Sunt kosthold, måltidsglede og god helse for
alle!

Strategi for seksuell helse 2017‐2022
Strategi for et aldersvennlig samfunn, Flere år – flere muligheter
Handlingsplan for Trygghet, mangfold, åpenhet
Handlingsplan for Universell utforming 2015‐2019
Digihjelpen
Det er gjort egne kunnskapsoppsummeringer innenfor hvert av reformens hovedområder.
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse‐og‐omsorg/innsikt/leve‐hele‐
livet/kunnskapsoppdateringer‐‐‐‐leve‐hele‐livet/id2577266/
Veiledningshefte Leve hele livet
Økonomiske konsekvenser
Det er varslet at de kommunene som politisk vedtar planer for gjennomføring av reformen, vil bli
prioritert innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede tilskuddsordninger.
Innfasingen av dette vil skje fra 2021 og en utviklingsprosess mot mer aldersvennlige helse‐ og
omsorgstjenester må beskrives for å sikre tilskudd til gjennomføring.
I og med at koronasituasjonen innebærer stor risiko for at mange kommuner blir forsinket i sine
planprosesser, vil det også bli justert noe på kravene for tilskudd. Kommunene må enten ha vedtatt
en plan eller beskrevet en prosess for hvordan og når de skal vedta en plan for å komme i posisjon til
å få tilskudd. Dette er nærmere beskrevet i Kommuneproposisjonen 2021
Holmestrand kommune har forankret reformen Leve hele livet i sin planstrategi, politisk vedtatt
24.06.2020, sak 072/20.
Barn og unges interesser
Ingen.
Miljøkonsekvenser
Ingen.
HMS/Folkehelse
Aldersvennlige helse‐ og omsorgstjenester kan bidra til reduksjon av ensomhet, stress og avmakt hos
brukere av tjenester og deres pårørende. Dette med resultat i økt livsglede hos flere eldre med
betydning for folkehelsen lokalt.
Vurderinger
Kommunedirektøren støtter gjennomføring av parallelle prosesser for hhv. utvikling av
aldersvennlige helse‐ og omsorgstjenester og et eventuelt aldersvennlig lokalsamfunn. Dette både
for å sikre måloppnåelse i reformarbeidet, erfaringsutveksling med andre kommuner underveis og
sikre finansiering av aktivitet som må gjennomføres.
Videre behandling
Saken avsluttes i kommunestyre.
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1 Sammendrag
De fleste eldre i Norge lever gode liv. De former
sin egen hverdag. De er aktive og deltar i sosiale
fellesskap. De får gode helse- og omsorgstjenester
når det trengs. De bidrar med sine ressurser i
jobb, for familie og venner eller i nærmiljøet, og
det blir verdsatt.
Alle eldre bør fortsatte å ha disse gode hverdagene, også når helsa etter hvert kan svikte og det
offentlige må trå til med et omsorgstilbud.
Ute i lokalsamfunnene finnes det gode løsninger som sikrer dette. Men mange av de gode løsningene blir tatt i bruk av for få kommuner og for
tilfeldig. Derfor blir ikke tilbudet godt nok og kvaliteten på tjenestene til eldre varierer for mye.
Reformen Leve hele livet består av 25 konkrete
og utprøvde løsninger på områder hvor vi vet at
det for ofte svikter i tilbudet til eldre i dag:
• et aldersvennlig Norge
• aktivitet og fellesskap
• mat og måltider
• helsehjelp
• sammenheng i tjenestene
Reformen bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis. Hva som løfter kvaliteten på tjenestene og bidrar til trygg, verdig alderdom. Et
eksempel er at alle eldre bør ha tilbud om minst
en times aktivitet hver dag med bakgrunn i egne
interesser og ønsker. Et annet er at helse- og
omsorgstjenesten kan opprette en funksjon som
samfunnskontakt for å mobilisere til frivillig innsats. Et tredje er at eldre bør få større mulighet til
å velge hva de vil spise og dele et godt måltid med
andre.
Regjeringen har reist landet rundt for å finne
de gode tiltakene. Det er arrangert dialogmøter
for å få råd og innspill. Hundrevis av eksempler på
gode lokale tjenester og tilbud er mottatt. Alle innspillene er vurdert, og sammen med ny forskning
danner de grunnlaget for reformen. Reformen legger opp til at eldre skal få brukt ressursene sine

og dekket behovene sine i de ulike fasene av
alderdommen. Det handler om å skape et mer
aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv
og delta i fellesskapet.
Regjeringen legger opp til en prosess hvor
kommunestyrene behandler og vedtar hvordan
reformens løsninger kan innføres. Når dette er
gjort, og kommunene har beskrevet hvordan de
vil utforme løsningene, starter arbeidet med å
gjennomføre reformen. Kommuner som omstiller
seg i tråd med reformen vil prioriteres innenfor
relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger. Reformperioden vil starte 1.
januar 2019 og vare i fem år med ulike faser for
planlegging, gjennomføring og evaluering.
Det beste er at kommuner lærer av hverandre
og inspirerer hverandre. For å gjøre det enda raskere og sikre at løsningene spres i hele landet,
blir satt i system og kan tas i bruk av alle kommuner, vil regjeringen etablere et nasjonalt og regionalt støtteapparat for reformperioden. Støtteapparatet skal veilede og bistå kommunene med å
planlegge, utforme og gjennomføre reformen
lokalt. Alle kommunene vil bli invitert til å delta i
læringsnettverk for å dele erfaringer og lære av
hverandre.
Med Leve hele livet har en regjering for første
gang samlet og systematisert arbeidet i noen av
de kommunene som har funnet nye og bedre løsninger i tilbudet til eldre. Sammen med allerede
igangsatte og gjennomførte satsinger og tiltak,
signaliserer regjeringen gjennom Leve hele livet
en ny og bærekraftig politikk som skal sikre alle
innbyggere en god og trygg alderdom. Det innebærer både bedre tjenester og tilbud, men også et
samfunn der eldre får brukt sine ressurser.
Tidligere reformer har ofte handlet om
systemer. Leve hele livet handler om mennesker.
Det som er viktigst i livet. Fellesskap, aktivitet,
god mat og helsehjelp. Med Leve hele livet skal
eldre få mulighet til å mestre eget liv der de bor,
hele livet.
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Boks 1.1 Mellom to helsekonferanser skapes en reform
«Når jeg så arbeidet med reformen, så var det
Dørene ble åpnet for Helsekonferansen 2017 i
noe jeg kjente igjen. Dette er prosjekt vi har hatt
regi av Helse- og omsorgsdepartementet og
i Stavanger siden 2010. Det er et omstillingsHelsedirektoratet. Det strømmet på med deltaprosjekt som vi begynte med for mange år siden,
kere fra hele landet. I gangen foran konferanfordi vi så at vi måtte møte framtidas eldresesalen ble det servert en liten matbit. Rundt
omsorg på en annen måte enn å bare bevilge
bord og i grupper fant 750 eldre, fagfolk, pårømer ressurser og bruke mer penger.»
rende, ledere, representanter for frivillige organisasjoner og andre samfunnsaktører sammen.
Kåre Reiten var opptatt av at man må starte tidDet summet godt i gangen, og engasjementet
lig i arbeidet med omstilling i kommunene for å
var stort allerede før konferansen startet.
møte de kommende utfordringene:
Den årlige Helsekonferansen er en viktig
møteplass. Årets konferanse skulle bli start«For å endre kurs på skuta må vi ha framdriftsskuddet for å skape Leve hele livet – en kvalitetsfart.»
reform for eldre.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet
Erlend Eliassen, kjøkkensjef på Nygård sykekonferansen med å fortelle om reformen som
hjem i Sandefjord kommune, fortalte om hvorskal omhandle de grunnleggende tingene som
dan sykehjemsmat kan være god mat. I Nygårdoftest svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og
modellen står tilbakemeldinger fra brukerne
felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenessentralt. Det gjennomføres kostundersøkelser
tene:
hver uke, og ernæringskontakter på avdelingene
møtes ukentlig:
– Hvis vi sørger for aktiviteter og fellesskap
for eldre i lokalsamfunnet, gjør vi ikke bare
«Vi glemmer menneskene – det er den største
livet bedre og mer meningsfullt for mange.
feilen. Jeg må stadig overbevise andre om at
Vi forebygger en rekke helseplager også,
menneskene faktisk er det viktigste.»
både fysiske og psykiske. Derfor er aktivitet
og fellesskap en viktig del av den nye reforMaurtuva Vekstgård i Inderøy kommune er et tilmen for eldre
bud til hjemmeboende med demens og deres
– Eldre som får i seg nok mat og riktig mat,
pårørende, som drives i samarbeid mellom
har det bedre og holder seg friske lenger.
Inderøy kommune og sosiale entreprenører, og tilDerfor er god mat og gode måltider en vikbyr trivselstreff og pensjonistpensjonatet. Maurtig del av den nye reformen for eldre
tuva Vekstgård skal gi god avlastning til pårø– Tidlig innsats hindrer at sykdommer forrende, og være en plass hvor det er godt å være
verrer seg, og at helseplager vokser seg store
for de som har demens. Tilbudet ble presentert av
og gjør det vanskelig å mestre hverdagen.
Kjerstin Heggdal Grimstad og Ida Stene Tangstad:
Derfor er gode helsetjenester en viktig del
av den nye reformen for eldre
– God avlastning er avlastning med god sam– At tjenestene er mer sammenhengende og
vittighet
forutsigbare, er svært viktig både for dem
– Målet med dagene er god mat og sosialt felsom trenger hjelp, og for dem som er pårølesskap, mestring og livsglede – de gylne øyerende. Derfor er bedre sammenheng og konblikk som sitter og lagres i kroppen
tinuitet en viktig del av den nye reformen
– Utrolig hva man kan få til når man har en
for eldre
god porsjon egeninnsats og engasjement
med hjelp fra sentrale aktører
Underveis i konferansen fikk deltakerne lytte til
innlegg fra fagfolk og forskere, pårørende og
I pausene hadde deltakerne mulighet til å
brukere om temaene i Leve hele livet. Blant
besøke standområdet og få eksempler på gode
annet presenterte Kåre Reiten, leder av leveverktøy og løsninger.
kårsstyret i Stavanger kommune deres prosjekt
Leve HELE LIVET:
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Boks 1.1 forts.
På dag to entret statsminister Erna Solberg
podiet:
«Vi har gjort mye for å forbedre tjenestene til
eldre. Likevel svikter det for ofte med det aller
viktigste i eldreomsorgen. Det gjør siste del av
livet tyngre å mestre for mange eldre og deres
pårørende. Det er dette som er bakgrunnen for
at vi nå starter arbeidet med en reform for
eldre.»
Hun ble etterfulgt av finansminister Siv Jensen:
«Det er på tide å tenke nytt. Vi greier ikke å
viske ut forskjellene i tjenestene til eldre på et
skrivebord i et departement. Vi må snakke med
dem som har skoene på. Det er ute i kommunene forskjellene oppstår. Det er der de gode løsningene også finnes.»
Konferansen ble avsluttet med at helse- og
omsorgsminister Bent Høie beskrev prosessen
for det videre arbeidet med reformen:
«Vi vil legge fram rådene og innspillene vi får i
form av en stortingsmelding våren 2018. Kommunene vil da ha fått noen konkrete satsingsområder og verktøy for å gjennomføre dette. Så
bruker vi resten av 2018 på å forberede kommunene på reformen. Reformen skal iverksettes fra 2019.»
Herfra startet arbeidet med å arrangere dialogmøter ulike steder i landet for å få innspill til løsninger og gode eksempler. Det ble gjennomført
fem dialogmøter om reformens hovedtema:
– Mat, ernæring og måltidsfelleskap, Stavanger 30. mai 2017
– Helsehjelp for eldre, Bergen 20. juni 2017
– Aktivitet og felleskap, Bodø 31. august 2017
– Sammenheng, Hamar 26. september 2017
– Gjennomføring og spredning, Stjørdal
7. november 2017

Eldre og pårørende, ansatte og ledere i kommunene, frivillige, fagfolk og forskere ble invitert.
Til sammen var det mer enn 400 som deltok på
dialogmøtene. Tilbakemeldingen fra deltakerne
var positive:
«Veldig kjekt å få være med å spille inn til en
reform som skal skrives, og ikke er ferdigstilt.»
Alle dialogmøtene er oppsummert i egne rapporter på regjeringen.no.
Ved siden av dialogmøtene ble alle oppfordret til å komme med innspill til reformen. Til
sammen kom det inn flere hundre brev og e-poster fra eldre, pårørende, ansatte, kommuner,
interesseorganisasjoner, fagmiljø og andre samfunnsaktører. Alle gode eksempler og innspill
ble oppsummert og sammenstilt med nyere
kunnskap og forskningsresultater som grunnlag
for stortingsmeldingen. Helse- og omsorgsdepartementet innhentet syv rapporter som oppsummerer kunnskap og forskningsresultater:
– Mat og ernæring til eldre (1)
– Aktivitet og fellesskap for eldre (2)
– Overganger og brudd i pasientforløp for
eldre (3)
– Spredning og implementering av gode tiltak
for eldre (4)
– Pårørende til eldre (5)
– Kompetanseutvikling og forutsetninger for
faglig gode arbeidsmiljø i kommunal helseog omsorgstjenester til eldre (6)
– Helsehjelp til eldre (7)
Et års arbeid med å utforme reformen avsluttes
på Helsekonferansen 2018. Her presenteres
stortingsmeldingen om den nye reformen av
eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Da
går startskuddet for behandlingen av stortingsmeldingen og arbeidet med å sette kvalitetsreformen Leve hele livet ut i livet.
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1.1

Leve hele livet

Mål og målgruppe

Reformen Leve hele livet skal bidra til:
– Flere gode leveår der eldre beholder god helse
lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at
de i større grad mestrer eget liv, samtidig som
de får den helsehjelpen de trenger når de har
behov for den
– Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha
en jevn innsats for sine nærmeste
– Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort
en faglig god jobb
Målgruppen er eldre over 65 år, både de som bor
hjemme og de som bor i institusjon. Dette er en
målgruppe med ulike forutsetninger og store
variasjoner i behov og ønsker.
Reformen er særlig rettet mot helse- og
omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for
å skape et mer aldersvennlig samfunn hvor eldre
kan være aktive og selvstendige.

1.2

2017–2018
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Innsatsområder

Leve hele livet har fem innsatsområder:
1. Et aldersvennlig Norge
2. Aktivitet og fellesskap
3. Mat og måltider
4. Helsehjelp
5. Sammenheng i tjenestene
På hvert av innsatsområdene legger reformen
fram fem utfordringer og fem forslag til løsninger,
som alle viser til lokale eksempler. Løsningene
som legges fram i denne stortingsmeldingen, er
forslag til endringer som kommunene kan tilpasse
lokale forhold og behov i samarbeid med andre
tjenesteområder, frivillig sektor og andre aktører i
lokalsamfunnet.
Innsatsområdene i reformen er nært forbundet med hverandre. Det er en sterk sammenheng
mellom de ulike temaene. Oppmerksomhet på ett
område vil kunne påvirke de andre områdene. For
eksempel er det godt dokumentert at aktivitet,
både fysisk og sosialt, øker matlyst og trivsel.
Sosialt felleskap gir bedre fysisk og psykisk helse.
Denne reformen skal løfte fram de fem innsatsområdene hver for seg og sammen.
Kjernen i Leve hele livet kan samles i noen
hovedtema, som til sammen vil bidra til å gi eldre
og deres pårørende økt glede, livskvalitet og
trygghet i hverdagen:

Muligheten til å velge
Leve hele livet er en reform for større valgfrihet.
Den skal gi den enkelte større mulighet til å velge
tjenesteyter (hvem), medvirke til innholdet i tjenestetilbudet (hva), på hvilken måte den ytes
(hvordan) og på hvilket sted og tidspunkt tjenesten gis (hvor og når).
Matglede for de eldre
Leve hele livet er en reform for større matglede,
enten du bor hjemme eller du er på sykehjem eller
sykehus. Den skal gjøre måltidet til en begivenhet
i hverdagen, sørge for flere måltider gjennom døgnet og sikre god ernæring med gode kokker og
lokale kjøkken.
De eldres helse- og omsorgstjeneste
Leve hele livet er en reform for å skape de eldres
helse- og omsorgstjeneste, der det viktigste spørsmålet er: Hva er viktig for deg? Den skal gi trygghet for å få hjelp når en trenger det. Den skal invitere til aktivitet og deltakelse og gi bistand til selv
å mestre hverdagen til tross for sykdom og funksjonstap.
Pårørendeomsorg
Leve hele livet er en reform for pårørende. Den
skal vise omsorg for de som yter omsorg, og ta
vare på de som tar vare på sine nærmeste, slik at
de ikke sliter seg ut. Den skal legge til rette for
tettere samarbeid om felles oppgaver mellom
pårørende og helse- og omsorgstjenesten.
Alternative arbeidsordninger
Leve hele livet er en reform for alle som gjør jobben i helse- og omsorgstjenesten. Den skal inspirere til å finne nye arbeidsordninger og ta i bruk
ny teknologi, nye metoder og nye løsninger. Den
skal utfordre til å organisere seg slik at det blir
større kontinuitet i tjenestetilbudet, med mykere
overganger og færre å forholde seg til for dem
som mottar tjenester.

1.3

Gjennomføring og virkemidler

For å få mest mulig felles framdrift, fastsettes
reformperioden til fem år, med felles oppstart
1. januar 2019 og med ulike faser for kartlegging,
planlegging, gjennomføring og evaluering.

2017–2018

Fase 1
2019
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• Informasjon
• Spredning
• Oppstart

Fase 2
2019–20

• Kartlegging
• Planlegging
• Beslutninger

Fase 3
2020–23

• Gjennomføring
• Implementering
• Rapportering

Fase 4
2023

• Evaluering
• Forbedring

Figur 1.2 Tidsplan

Fase 1 Forberedelse og oppstart (2019)
Det første året skal Leve hele livet settes på dagsorden i kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og allmenheten. Regjeringen vil etablere
et støtteapparat for gjennomføring av reformen for
perioden 2019–2023. Støtteapparatet skal i første
omgang formidle, informere og inspirere kommunene til å sette reformens innhold på dagsorden
og utvikle verktøy og materiell for gjennomføring
lokalt. Kommunene inviteres til å delta i læringsnettverk der de kan dele erfaringer og bli inspirert av hverandre.
Fase 2 Kartlegging og planlegging (2019–2020)
Kommunene har årene 2019–2020 til å ta stilling
til løsningene i reformen, og planlegge hvordan
de vil utforme og gjennomføre dem lokalt. Det legges opp til at kommunene og fylkeskommunene
kartlegger egne behov og utfordringer og gjennom politiske vedtak selv tar stilling til forslagene
i Leve hele livet. Kommunene oppsummerer sine
vedtak om oppfølging av reformen i budsjett og
økonomiplan med handlingsprogram, før de setter reformen ut i livet. Spesialisthelsetjenesten vil
bli fulgt opp i ordinære styrings- og rapporteringssystemer.
Fase 3 Implementering og gjennomføring
(2021–2023)
Når kommuner, fylkeskommuner og helseforetak
har tatt stilling til forslagene i reformen og beskrevet hvordan de vil utforme dem, starter arbeidet
med gjennomføring lokalt. Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen, vil bli prioritert
innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye
øremerkede ordninger.
Fase 4 Evaluering og forbedring (2023)
Reformen skal evalueres gjennom følgeforskning
i et representativt utvalg kommuner. Midtveis i

reformperioden skal det utarbeides en forskningsrapport for blant annet å kunne følge endringene i
kommunene, og ved behov justere kurs og virkemiddelbruk. Følgeforskningen avsluttes med
resultatevaluering av hele reformen etter 2023.
Utgangspunktet for reformen er en erkjennelse av
at de gode løsningene finnes lokalt. Mange arbeider systematisk og godt på ett eller flere av reformens områder. Det er samtidig en erkjennelse av
at løsningene i mindre grad implementeres eller
spres til andre. Denne reformen skal derfor legge
til rette for at kommuner, helseforetak og andre
kan lære av hverandre og implementere gode og
innovative løsninger i tjenestene.
Regjeringen ønsker å inngå et samarbeid med
kommunesektoren ved KS om gjennomføring.
Ansvaret for spredning og implementering av
Leve hele livet legges til Helsedirektoratet med
styringslinje til fylkesmannen. I samarbeidet om
gjennomføring av tiltak rettet mot helse- og
omsorgssektoren knytter Helsedirektoratet også
til seg et nasjonalt fagmiljø etter nærmere avtale.
Arbeidet med et aldersvennlig Norge er mer sektorovergripende, og vil bli organisert i nært samarbeid med KS og sett i sammenheng med framtida for Statens seniorråd. Støtteapparatet skal
bidra til å skape oppslutning, engasjement og aktivitet i reformperioden.
Hovedinnsatsen fra statens side vil ligge på
regionalt nivå, der fylkesmennene samarbeider
med KS og Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester (USHT), fylkeskommunene og
andre regionale fagmiljø, samt fylkeseldreråd og
aktuelle organisasjoner. Det regionale støtteapparatet for reformperioden vil drive nettverksarbeid,
gi informasjon, råd og veiledning og bistå kommunesektoren i planlegging, omstillings- og endringsarbeid.
Det forutsettes at kommunene gjennom politisk behandling tar stilling til forslagene i reformen, og beskriver hvordan de vil utforme og gjennomføre dem lokalt. Det vil være naturlig å prioritere dette i kommunens handlingsplan/økonomi-
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plan som revideres årlig. Det er også naturlig at
arbeidet med å bli en aldersvennlig kommune
tematiseres i den kommunale planstrategien og
det øvrige kommune- og fylkesplanarbeidet.
Reformen legger ikke opp til at kommunene
blir pålagt nye krav eller oppgaver som medfører
økte utgifter. Flere av de foreslåtte løsningene kan
tvert imot bidra til bedre og mer effektive tjenester og et mindre omfattende tjenestebehov hos de
eldre på sikt. Forbedring av eldreomsorgen skal i
hovedsak dekkes av kommunenes frie inntekter.
Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen, vil bli prioritert innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger.

1.4

Nasjonalt program for et
aldersvennlig Norge

Å bare bygge ut dagens tjenestetilbud i takt med
den demografiske utvikling vil ikke være tilstrekkelig for å møte de nye eldregenerasjonene.
Denne meldingen inviterer derfor de eldre selv og
befolkningen for øvrig til å være med på å skape et
mer aldersvennlig Norge. Aldringen av befolkningen berører alle samfunnsområder, markeder og
sektorer.
Leve hele livet vil ha som en av sine hovedsaker å følge opp Flere år – flere muligheter – regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn, og
bidra til å sette den ut i livet i kommuner og lokalsamfunn i hele landet. Dette arbeidet må bygge på
et bredt partnerskap mellom offentlige myndigheter i stat og kommune, arbeids- og næringsliv,
private aktører, sivilsamfunn og forsknings- og
utdanningsinstitusjoner. Programmet skal utfordre den eldre befolkning til selv å engasjere seg i
planlegging av egen alderdom og utforming av
sine omgivelser. Samtidig blir det viktig å sørge
for at også helse- og omsorgssektoren gjør sin del
av arbeidet ved å skape aldersvennlige sykehus,
sykehjem, botilbud og tjenester.
Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge har
fem hovedelementer:
1. Planlegg egen alderdom
I møte med de demografiske endringene blir det
nødvendig å utfordre befolkningen til selv i større
grad å ta ansvar for å planlegge for egen alderdom. Programmet legger derfor opp til en informasjonskampanje med fokus på å:
– tilrettelegge egen bolig
– investere i venner og sosialt nettverk og

–

2017–2018

opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv

2. Eldrestyrt planlegging
Kommunene bør involvere eldre i arbeidet med å
planlegge og utforme nærmiljø og lokalsamfunn.
Metoden Seniortråkk, som er testet ut i tre ulike
kommuner, har vist hvordan eldrerådene selv kan
delta aktivt i kartlegging og planlegging av et
trygt og aldersvennlig nærmiljø. Pensjonistforeninger og eldre involveres i arbeidet. Resultatet av
kartleggingen oppsummeres og adresseres både
til kommunen, næringslivet, lokale organisasjoner
og sentrale myndigheter.
3. Nasjonalt nettverk
Norge knytter seg til Verdens helseorganisasjon
sitt globale nettverk for aldersvennlige byer og
kommuner (WHOs Global Network for Agefriendly Cities and Communities), og støtter og
koordinerer det lokale arbeidet gjennom å etablere et eget nasjonalt nettverk for norske kommuner i samarbeid mellom regjeringen og KS.
Nettverket støtter nå om lag 500 lokalsamfunn
i 40 land og tilbyr et femårig opplegg og planprosess for å skape aldersvennlige byer og lokalsamfunn. Fra Norge deltar foreløpig kommunene
Oslo og Trondheim. Flere kommuner arbeider
med spørsmålet om å slutte seg til nettverket.
4. Partnerskap på tvers av sektorer
Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn skal også realiseres på nasjonalt nivå gjennom planprosesser i alle bransjer og sektorer. Det
nasjonale nettverket inviterer derfor til en partnerskapsordning for institusjoner, organisasjonsliv, utdanning, forskning og næringsliv med sikte
på å skape mer aldersvennlige institusjoner og
bedrifter.
5. Seniorressursen
Det samlede verdibidraget til samfunnet fra pensjonister gjennom formelt og uformelt frivillig
arbeid er i en undersøkelse anslått til vel 45 000
årsverk, eller litt over 25 mrd. kroner for 2016.
Undersøkelsen konkluderer med at potensialet for
ytterligere bidrag fra pensjonister er stort, og at
det totale bidraget nesten kan dobles mot 2030.
Det forutsetter imidlertid mer målrettet rekruttering, organisering og tilrettelegging gjennom ulike
organisasjonsformer i offentlig og privat regi.

2017–2018
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Tabell 1.1 Internasjonale og lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 4.2
Tiltak

Hva

Hvem

The WHO
Global Network

Nettverk for aldersvennlige byer
og lokalsamfunn

Verdens helseorganisasjon

Aldersvennlig by

Deltar i WHO Global Network

Oslo kommune

Storbykonferansen
for eldreråd

Anbefaler sine kommuner å delta
i WHO Global Network

Eldrerådene i Bergen, Drammen,
Fredrikstad, Kristiansand, Oslo,
Sandnes, Stavanger, Tromsø og
Trondheim kommuner

Pop-up leilighet

Den trygge boligen utstilt på
kjøpesenter

Bydel Alna i Oslo kommune og
Skadeforebyggende forum

Informasjonsmesse

Om planlegging av alderdommen

Søndre Land kommune
Frivilligsentralen

Seniortråkk

En medvirkningsmodell for
planlegging av aldersvennlige
lokalsamfunn

Testet ut i Skjeberg i Sarpsborg
kommune, Sagene bydel i Oslo
kommune og Skotterud i Eidskog
kommune av By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Tidsrom

Plattform for å dele kunnskap,
løsninger og inspirasjon i planlegging
av et aldersvennlig samfunn

Demografifloken
Æra Strategic Innovation

18 turveier for alle

Sentrumsnære turveier som
er universelt utformet

18 kommuner i Telemark
Fylkesmann og fylkeskommune

Age Friendly Ireland

Nasjonal overbygning for aldersvennlig Driftes av Dublin City Council
nettverk av byer og regioner

The AARP Network

Nettverk for aldersvennlige stater,
byer, tettsteder og lokalsamfunn
over hele USA

Driftes av pensjonistorganisasjonen
AARP

Pasientverter

Pasientverter på sykehus gir hjelp
til å finne fram

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Gammel nok

Bedrift basert på seniorer
Sosial entreprenør

Gammel nok AS

Eldre hjelper eldre

Formidling av hjelp i hverdagen

Klepp frivilligsentral i Trondheim
kommune

Mentor+

Forebygge ensomhet blant eldre

Frelsesarmeen

1.5

Aktivitet og fellesskap

Leve hele livet er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Målet er å ta vare på
eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape gode opplevelser og møter på tvers
av generasjonene. Fysisk, sosial og kulturell aktivitet skal være tilpasset den enkeltes interesser,
ønsker og behov. Når livet blir ekstra sårbart, skal
eldre få mulighet til samtale, motivasjon og støtte.
Slik skal eldre få mulighet til å leve livet – hele
livet.

Samtidig tyder mange tilbakemeldinger fra
dialogmøtene, brukerundersøkelser og annen
kunnskap på at dette er områder helse- og
omsorgstjenestene kan bli bedre på. Mange eldre
uttrykker at de i for liten grad får tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter. Flere steder er ikke
samarbeidet med frivillig sektor satt i system.
Oppsummert er utfordringene:
• Ensomhet blant eldre relatert til endringer i
livssituasjon, partners død, endret helsetilstand og funksjonsnivå
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Inaktivitet og aktivitetstilbud som ikke er tilpasset individuelle ønsker og behov
Manglende ivaretakelse av sosiale, kulturelle
og eksistensielle behov
Lite systematisk samarbeid mellom helse- og
omsorgstjenesten og frivillige/sivilsamfunn
Manglende møteplasser, samlokalisering og
digitale generasjonsskiller

For å møte utfordringene foreslås fem løsninger,
der målet er å skape økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap:
• Gode øyeblikk
• Tro og liv
• Generasjonsmøter
• Samfunnskontakt
• Sambruk og samlokalisering

1. Gode øyeblikk
Eldre bør få tilbud om minst én time aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og
behov. Aktiviteten skal gi gode opplevelser og øyeblikk i hverdagen og stimulere sanser og minner,
bevegelse og deltakelse i sosialt fellesskap. Forutsetningen er at helse- og omsorgstjenesten skaffer seg informasjon og kunnskap om den enkeltes
bakgrunn, interesser og livshistorie, og bruker
dette til å møte den enkeltes behov. Helse- og
omsorgstjenesten skal bidra til skape gode øyeblikk og meningsfull aktivitet i hverdagen og
arbeide systematisk med dette. Det kan handle
om både fysiske, sosiale og kulturelle opplevelser.
Det finnes mange eksempler på kommuner som
har satt dette i system, og som samarbeider med
frivillige og lokalsamfunn for å skape gode øyeblikk for eldre.

Tabell 1.2 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 5.2
Tittel

Hva

Hvem

Livsarket mitt

Metode for informasjon om den
enkeltes livshistorie

Norsk Ergoterapeutforbund

Aktivitetsdosetten

Plan for daglige aktiviteter for den
enkelte

Memoria

Digitalt kommunikasjonsverktøy basert Mørkved sykehjem i Bodø kommune
på brukerens livshistorie
Memoria AS

Aktivitetsvenn

Eldre med demens gjør aktiviteter
sammen med frivillige

Nasjonalforeningen for
folkehelsen og nærmere
200 kommuner

Ruslevenn

Eldre med demens går tur sammen
med frivillige

Songdalstunet i Songdalen kommune

Ut å sykle med MOTiview

Sykkeltur gjennom kjente omgivelser
ved hjelp av video, musikk og lyder

Flere kommuner i Norge og Norden

Sang i eldreomsorgen

Sang som del av daglige rutiner
i sykehjem

Folkeakademienes Landsforbund,
Akershus Musikkråd

Inn på tunet

Aktivitetstilbud i gårdsmiljø

Rundt 400 godkjente Inn på tunet
gårder

Trivselsreise med ekstra
trygghet

Reise til Syden for de som ikke kan
reise alene

Os kommune

Lavterskeltilbud i distriktet

Ulike lavterskeltilbud i distriktet, som
seniordans og turgruppe

Vestvågøy kommune

Seniorsenter og
kulturrullator

Aktiviteter, kurs og sosiale møteplasser Kristiansand kommune
for 60 + og en flyttbar kulturformidler

Øyane sykehjem i Stavanger kommune

Aktivitetsdosetten AS

2017–2018
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2. Tro og liv
Helse- og omsorgstjenestene må sørge for at den
enkeltes tro- og livssynsutøvelse og behov for
samtaler om eksistensielle spørsmål blir ivaretatt.
Hverdagen i norske omsorgsboliger og sykehjem
preges av kulturelt og religiøst mangfold, som i
befolkningen ellers. Åndelige og eksistensielle
behov er en del av det livet vi lever. For noen
handler det om trostilhørighet og religion, for
andre kan det handle om livssyn uten religion. For

de fleste handler det om hva som gir mening og
oppleves som betydningsfullt både i hverdagen og
i møte med livets store spørsmål. Eksistensiell
omsorg inngår derfor som en del av den helhetlige omsorgen til pasienter og pårørende. Behov
skal kartlegges på en forsvarlig måte på linje med
øvrige behov. Helse- og omsorgstjenesten bør innføre faste prosedyrer og samarbeide med tro- og
livssynssamfunn slik at de kan møte brukernes og
de pårørendes behov.

Tabell 1.3 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 5.3
Tittel

Hva

Hvem

Prosedyrer i tros- og
livssynsutøvelse

Informasjon og tiltaksplan for brukere
– egen tros- og livssynsutøvelse

Borg bispedømme

Veileder for å ivareta
åndelige og eksistensielle
behov

Ivareta åndelige behov hos brukere
i omsorgstjenesten – film og læringsmateriell

Utviklingssenter for hjemmetjenester
og sykehjem i Nordland

Samhandling på siste vakt

Et opplæringsprogram med fagdager,
refleksjonsgrupper for ansatte og
frivillige som arbeider med syke og
døende

Surnadal kommune i samarbeid
med Rindal og Surnadal kirkelige
fellesråd

Åndelige og eksistensielle
samtaler i et livsynsåpent
samfunn

Samtaletilbud til pasienter
og pårørende

St. Olavs hospital

Veileder for samhandling
om tros- og
livssynsutøvelse

Veileder om samhandling mellom helse- Samarbeidsrådet for tros- og livssynsog omsorgstjenesten i kommunene og samfunn, Norges Kristne Råd,
tros- og livssynssamfunn
Kirkerådet og Helsedirektoratet

3. Generasjonsmøter
Å skape generasjonsmøter handler både om å etablere møteplasser mellom unge og eldre i dagliglivet og om å organisere aktivitet og virksomhet
på tvers av generasjonene. Det kan for eksempel
skje på skoler og arbeidsplasser, eller i sykehjem
og nærmiljø. For å skape flere gode møteplasser,
er det viktig at kommunene utvikler politikk og

Fredrikstad kommune

planverk som tilrettelegger for et tettere samarbeid mellom generasjonene. Et viktig utgangspunkt for generasjonsmøter er vissheten om at
interesser og aktiviteter ikke er generasjonsbetinget. Det gjelder å finne de rette og naturlige møteplassene og aktivitetene som er godt lokalt forankret og tilpasset. Mange kommuner har satt dette
i system og skaper gode generasjonsmøter mellom unge og gamle.

Tabell 1.4 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 5.4
Tittel

Hva

Hvem

Eldre møter unge –
EMUprosjektet

En møteplass for elever i videregående Byåsen videregående skole, Byåsen friog eldre med ulike aktiviteter som
villigsentral i Trondheim kommune
matlaging, snekring og data

Generasjonssang

Barn i barnehager og eldre i sykehjem Generasjonssang i Lillehammer
synger kjære og kjente sanger sammen kommune

Pensjonister lager
skolemat

Pensjonister lager skolemat til elever

Skage frivilligsentral i Overhalla
kommune

Lyttevenn

Pensjonister gir grunnleggende lesetrening for barn i alderen 7–9 år

Flere kommuner i Agder
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Tabell 1.4 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 5.4
Tittel

Hva

Hvem

Drop – in

Ungdom som står utenfor skole og
arbeidsliv er frivillige på dagsenter for
eldre

Songdalen kommune

Innsats for andre

Samarbeid skole og sykehjem

Tokerud skole og Stovnerskogen
sykehjem i Oslo kommune

Sykling uten alder

Sykkeltur med inntil to passasjerer og
sjåfør

Mange kommuner i Norge

Flerkulturell møteplass

Møteplass for å fremme inkludering og Sørum kommune i samarbeid med
bedre integrering mellom mennesker frivillige lag og foreninger
fra forskjellige kulturer

Skånlandtrimmen

Lavterskel trimtilbud til hele Skånlands Skånland kommune
befolkning

Generation Games

Sportsarrangement der eldre, middelaldrende og unge konkurrerer i ulike
grener

Oslo kommune

Digital torsdagstreff

Møteplass for hjelpere og eldre som
trenger bistand på PC og digitale
medier

Asker Frivilligsentral og Kulturhjørnet
i Asker kulturhus i Asker kommune

4. Samfunnskontakt
Helse- og omsorgstjenesten bør vurdere å opprette en funksjon som samfunnskontakt, som kan
være helse- og omsorgstjenestens bindeledd og
koordinator mot nærmiljø, familie og pårørende,
frivillige og andre i lokalsamfunnet. Målet med en
samfunnskontakt er å mobilisere til frivillig innsats i helse- og omsorgstjenestene og styrke sam-

arbeidet med skole, barnehage, organisasjoner og
sivilsamfunn. Erfaringene fra kommuner som har
etablert denne funksjonen, viser at det er et stort
potensial for samhandling og frivillig engasjement
i lokalsamfunnet. Dette er ressurser som best
utløses gjennom systematisk arbeid med rekruttering, organisering, veiledning og klare samarbeidsavtaler.

Tabell 1.5 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 5.5
Tittel

Hva

Hvem

Samarbeid mellom
kommune og frivillige

Frivillighetskoordinator som setter
samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor i system

Drammen kommune

Med hjerte for Arendal

Koordinator som et bindeledd
mellom offentlig sektor og frivillige
organisasjoner

Arendal kommune, KS Agder og fem
frivillige organisasjoner

Nedre Eiker koordinerer

Frivillighetskoordinator som
mobiliserer og følger opp frivillige

Nedre Eiker kommune

Tid som gave

Koordinator som organiserer frivillige Sandefjord kommune og Utviklingssom gir omsorg for pasienter med kort senter for sykehjem og hjemmeforventet levetid
tjenester i Vestfold

Villig og fri

Frivillige ved dagaktivitetstilbudet for
personer med demens får systematisk
oppfølging

Dagaktivitetssenteret Veglo i Førde
kommune

2017–2018
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Tabell 1.5 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 5.5
Tittel

Hva

Hvem

Samarbeid skole og
sykehjem

Livgledekonsulent som skaper
samarbeid blant annet mellom skole
og sykehjem

Sentrum sykehjem og Bodø videregående skole i Bodø kommune

Aktive seniornettverk –
Aktive sammen

Nettverk mellom tjenestene, frivilligsentralen og videregående skole

Frivilligsentralen og Vennesla
kommune

Utdanning i frivillighetskoordinering

Tverrfaglig utdanning som frivillighets- Verdighetssenteret i Bergen og Oslo
koordinator i omsorgstjenesten

5. Sambruk og samlokalisering
Sykehjem og omsorgsboliger bør bygges slik at
de blir en integrert del av lokalmiljøet, gjerne med
felles møteplasser og naboskap på tvers av generasjoner og funksjoner. Mange nærmiljø mangler

et lokalt møtested. Sambruk av lokaler legger
grunnlag for felles aktiviteter, uformelle møter og
gjensidig utnyttelse av ressursene. Ved å åpne
omsorgssenterets tilbud, også for andre i nærmiljøet, gir det et rikere liv for dem som bor der, og et
bedre tilbud til kommunens øvrige innbyggere.

Tabell 1.6 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 5.6
Tittel

Hva

Hvem

Studenter flytter inn

Studenter tilbys en rimelig leilighet og
måltider mot å sette av timer til sosial
aktivitet med beboere

Braarudtoppen og Åsentunet omsorgsboliger i Horten kommune

Helse- og aktivitetssenter

Senteret tilbyr aktiviteter og tilbud til
alle innbyggerne i kommunen

Bråta helse- og aktivitetssenter
i Nedre Eiker kommune

Det åpne sykehjemmet –
et møtested i nærmiljøet

Sykehjemmene skal være møtesteder
for nærmiljøet med kafé, kulturtilbud
mv

Kirkens Bymisjon

Kulturhus og omsorgssenter

Sykehjemsplasser og omsorgsboliger Tysværtunet aktivitets- og omsorgshar samme inngang som kulturhus med senter i Tysvær kommune
bibliotek, kino, teater- og konsertsaler,
idrettshall og badeanlegg

Nærbutikk som servicepunkt og møteplass

Nærbutikken som sosial arena, med
eldre som en viktig målgruppe

Ullensvang, Vingrom og Kvænangen
kommuner

Aktivitetspark

Friluftsport og aktivitetspark for alle
i Melhus sentrum

Buen omsorgssenter
i Melhus kommune

1.6

Mat og måltider

Leve hele livet er en reform for større matglede.
Målet er skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring. God mat er grunnleggende
for god helse og livskvalitet gjennom hele livet.
Eldre skal få næringsrik mat som både ser god ut,
dufter godt og smaker godt. Maten skal være tilpasset den enkeltes behov og serveres i en hyggelig ramme. Eldre bør få større mulighet til å velge
hva de vil spise, og når de vil spise og dele et godt
måltid med andre.
Slik skal eldre få mulighet til å leve livet – hele
livet.

Mat og måltider blant eldre har i de senere
årene blitt satt på dagsorden i Norge. Likevel ser
det ut til å være et stort gap mellom det helsemyndighetene anbefaler og det som er tilbudet til
mange eldre. Tilbakemeldinger fra dialogmøtene
og kunnskap på området tyder på at ikke alle
eldre får ivaretatt sine grunnleggende behov for
mat, ernæring og gode måltidsopplevelser.
Oppsummert er hovedutfordringene:
• Manglende systematisk oppfølging
• Manglende sosialt fellesskap og lite vektlegging av måltidsomgivelsene
• Få måltider og for lang nattfaste
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Lite mangfold og valgfrihet
Lang avstand mellom produksjon og servering

For å møte utfordringene foreslås fem løsninger,
der målet er å redusere underernæring og skape
gode mat- og måltidsopplevelser for den enkelte:
• Det gode måltidet
• Måltidstider
• Valgfrihet og variasjon
• Systematisk ernæringsarbeid
• Kjøkken og kompetanse lokalt

1. Det gode måltidet
Et godt måltid skal bestå av næringsrik mat som
ser god ut, lukter godt og smaker godt. Maten og
måltidet må tilpasses den enkeltes forutsetninger
og behov, og serveres i en hyggelig ramme. Det
betyr at maten skal ha tilstrekkelig og riktig innhold av energi og næringsstoffer og samtidig se
appetittvekkende og delikat ut, slik at den aktiverer sansene.
Det bør legges til rette for sosiale måltidsfellesskap for de som ønsker det, med møteplasser
for å kunne spise sammen med andre. Spisevenner er et eksempel på hvordan kommunene kan
tilrettelegge for dette.

Tabell 1.7 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 6.2
Tittel

Hva

Hvem

Gylne måltidsøyeblikk

God mat og hyggelige omgivelser
tilpasset den enkelte beboer

Døli pleie- og omsorgssenter i Nittedal
kommune, Blidensol sykehjem
i Stavanger kommune og Nygård boog behandlingssenter i Sandefjord
kommune

Konsistenstilpasset mat

Forskningsbasert prosjekt som bidrar
til å utvikle metoder og verktøy for
konsistenstilpasset meny til beboere
ved sykehjem og hjemmeboende

Sandnes kommune

Hygge og samvær under
måltidet

Helsesenter med hjemmekoselig,
varm og trygg atmosfære

Åfjord helsesenter i Åfjord kommune

Granitten kafé & spiseri

Et samlingssted for alle bydelens
innbyggere

Grorud bydel i Oslo kommune

Lokal møteplass for
måltider

Et sosialt og kulturelt tilbud med
matservering til alle som ønsker det

Tyholmen frivilligsentral i Arendal
kommune

Fellesmåltid

Et tilbud om måltidsfellesskap

Eldresenter i Oslo kommune

Spisevenn og måltidsvenn

Et tilbud som legger til rette for at
ensomme eldre får noen å spise
sammen med

Horten og Bergen kommuner

Samspising med hjemmeboende eldre

Hjemmesykepleien spiser sammen
med eldre som er i risiko for underernæring

Hamar, Oslo og Rælingen
kommuner

2. Måltidstider
Helse- og omsorgstjenestene bør ha som ambisjon at eldre som har behov for mat- og ernæringsbistand, skal få tilbud som tilpasses de eldres
egen måltidsrytme. Måltidene bør fordeles jevnt
utover dagen og kvelden, og det bør ikke gå mer
enn 11 timer mellom kvelds- og frokostmåltidet.

Det er flere kommuner som har endret måltidsrytmen i sine helse- og omsorgstjenester med
gode resultater. En generell tilbakemelding fra
disse kommunene er at de eldre har gått opp i
vekt og bedret sin ernæringstilstand. I tillegg har
endringene bidratt til mer tid til måltidene, mer ro
om kvelden, bedre søvn og mer tid til aktiviteter
på formiddagen.

2017–2018
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Tabell 1.8 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 6.3
Tittel

Hva

Hvem

Endrede måltidstider

Endret tidspunkt for servering
av middag, innført lunsj og et senere
kveldsmåltid

Bjørkelia bokollektiv i Gjøvik
kommune, Døli pleie- og omsorgssenter i Nittedal kommune,
Nannestad sykehjem i Nannestad
kommune, Kåfjord sykehjem
i Alta kommune, Birtavarre
sykehjem i Kåfjord kommune og
Hovli sykehjem i Søndre Land
kommune

Fjerde måltid

Innført et fjerde måltid for
beboerne i sykehjemmet

Stange kommune

Redusert nattfaste
i sykehjem

Måltider er forskjøvet ut fra
kartlagt brukerbehov, og
nattfasten er redusert

Time kommune

3. Valgfrihet og variasjon
Den enkelte må i størst mulig grad få mulighet til
å ivareta egne mattradisjoner og spisevaner når
det gjelder meny, tidspunkt for måltidene og
hvem de vil spise sammen med. Det betyr at

helse- og omsorgstjenesten bør fange opp individuelle ønsker og behov. En systematisk kartlegging kan danne grunnlag for å utforme et tilpasset
mattilbud og sikre større mangfold og variasjon i
mat og måltider for den enkelte.

Tabell 1.9 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 6.4
Tittel

Hva

Hvem

Samarbeid om menyen

Menyen på sykehjemmet lages
sammen med de eldre. Stor daglig
valgfrihet og hyppig fornyelse av
menyen

Gloppen omsorgssenter i Sandane
kommune

Meny – involvering i praksis Kjøkkensjefen involverer eldre
i menyplanlegging

Sundheim bo- og treningssenter
i Nord-Fron kommune

Samisk mat for eldre

Bok med innføring i samisk
tradisjonsmat

Tysfjord demensforening
i Tysfjord kommune

APPETITT

Applikasjon Appetitus for nettbrett
skal bidra til å forenkle planlegging av
måltider

Universitetet i Oslo, Institutt for
helse og samfunn

Elektronisk meny

Namsos og Trondheim kommuner
Elektroniske løsninger for bestilling
av mat til hjemmeboende for å øke valgfrihet og fleksibiliteten i tilbudet
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4. Systematisk ernæringsarbeid
Systematisk ernæringsarbeid handler om å følge
opp den enkeltes ernæringsbehov for å unngå
under- og feilernæring. Eldre som mottar helseog omsorgstjenester i sykehus, sykehjem og av
hjemmesykepleie må kartlegges for ernæringsstatus. Helse- og omsorgstjenesten må vurdere

risiko for feil- og underernæring og om det skal
utarbeides en individuell ernæringsplan. Dette
innebærer at helse- og omsorgstjenesten setter av
nok tid og riktig kompetanse til å kartlegge, vurdere og dokumentere ernæringsstatus, evaluere
mat- og ernæringstilbudet og igangsette målrettede tiltak til den enkelte.

Tabell 1.10 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 6.5
Tittel

Hva

Hvem

Matfaglige ressurspersoner Ressurspersoner i klinisk ernæringsi eldreplan
fysiologi for å bedre kvaliteten på
ernæringsarbeidet

Trondheim kommune

Opplæring i mat- og
ernæringsarbeid

Kompetansehevingsprogrammer
i mat, måltid og ernæring

Oslo kommune, Hol kommune,
Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester i Nordland og
i Møre og Romsdal

Målrettet ernæringstiltak

Ernæringskartlegging og felles
prosedyrer for oppfølging av eldres
ernæringssituasjon

Tromsø kommune

Mat og måltider i sykehusets ernæringsstrategi

Ernæringsstrategi for å sikre kvalitet
i ernæringsarbeidet

Helse Stavanger HF og Haukeland
universitetssykehus

Mat- og måltidspolitikk
for eldre

En plan for å sikre at eldre skal
København kommune
serveres velsmakende og næringsrik
mat og at måltidene kan skape felleskap
og gode opplevelser

5. Kjøkken og kompetanse lokalt
Alle kommuner bør ha kjøkken- og matfaglig
kompetanse i helse- og omsorgstjenesten, uavhengig av hvor maten produseres. For å sikre god
mat og riktig ernæring, er det også viktig at det
lages gode rutiner for hvordan maten skal tilberedes og serveres. Regjeringen vil utrede utformin-

gen av et eget tilskudd til renovering, etablering
eller gjenetablering av lokalkjøkken på sykehjem
f.o.m. 2020. Det skjer etter modell av tilsvarende
ordning i Danmark, der målet har vært å gi de
eldre innbyggerne bedre måltidsopplevelser og
gjøre matlagningen til en større del av hverdagen.
Utformingen av tilskuddet skal utredes i 2019.

Tabell 1.11 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 6.6
Tittel

Hva

Hvem

Samarbeid storkjøkken og
helse- og omsorgstjenesten

Samarbeid mellom kjøkken og
helse- og omsorgstjenesten

Bærum og Grimstad kommuner

Samarbeid om mat
og ernæring

Samarbeid mellom kjøkken og
avdeling, sykehjemslederen og
kommunepolitikerne

Glomstua omsorgssenter i Molde
kommune

Lokalkjøkken

Samarbeid mellom lokalkjøkken og
sykehjemsavdeling, der kjøkkenpersonalet serverer maten

Ørnes sykehjem i Meløy kommune

Jobbvinner

Elever på helse- og oppvekstfag
deltar i ernæringsarbeid på Namsos
Helsehus

Olav Duun videregående skole
og Namsos helsehus i Namsos
kommune

2017–2018
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Helsehjelp

Leve hele livet er en reform for å skape de eldres
helse- og omsorgstjenester, der det viktigste
spørsmålet er: Hva er viktig for deg? Eldre skal
føle seg verdsatt og sett og involveres i beslutninger som angår dem selv. Eldre skal få mulighet til
å leve hjemme så lenge som mulig, og få støtte til
å mestre hverdagen, på tross av sykdom og funksjonssvikt. Samtidig skal de ha trygghet for å få
hjelp når de trenger det. Når livet går mot slutten,
skal de få god lindrende omsorg og pleie.
Slik skal eldre få mulighet til å leve livet – hele
livet.
Tilbakemeldinger fra dialogmøtene og kunnskap på området tyder på at mange eldre ikke får
ivaretatt sine grunnleggende behov for helsehjelp
og bistand til å forebygge sykdom og funksjonssvikt. Mange ønsker en helse- og omsorgstjeneste
som i større grad tar utgangspunkt i de eldres
behov, og lar eldre få være sjef i eget liv lengst
mulig.
Oppsummert er utfordringene:
• Manglende oppmerksomhet på mestring og
forebygging
• Dårlig oversikt over sammensatte behov og
problemer

•
•
•

Lite bruk av fysisk aktivitet og trening
Manglende bruk av nye behandlingsformer
Lite systematisk kartlegging og oppfølging av
den enkelte

For å møte utfordringene foreslås fem løsninger,
der målet er å øke mestring og livskvalitet, forebygge funksjonsfall og gi rett hjelp til rett tid:
• Hverdagsmestring
• Proaktive tjenester
• Målrettet bruk av fysisk trening
• Miljøbehandling
• Systematisk kartlegging og oppfølging
1. Hverdagsmestring
Eldre skal ha mulighet til å være mest mulig selvhjulpne og klare seg selv i størst mulig grad. Det
betyr at helse- og omsorgstjenesten bør vurdere
den enkeltes behov og potensial for rehabilitering
og egenomsorg før det iverksettes tiltak som kompenserer for tap av funksjonsevne. Hverdagsrehabilitering er et sentralt virkemiddel som både kan
gi økt selvstendighet i dagliglivets aktiviteter, forbedre funksjonsevnen og utsette ytterligere funksjonsfall. Velferdsteknologiske løsninger som bidrar
til å opprettholde livskvalitet, selvstendighet og
mestring er viktige virkemidler.

Tabell 1.12 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 7.2
Tittel

Hva

Hvem

Leve HELE LIVET

Omstilling av tjenestene fra kompenStavanger kommune
serende til forebyggende tiltak gjennom
hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi,
forebyggende hjemmebesøk mv.

Tidlig innsats og hverdagsrehabilitering

Ergoterapeut kommer hjem til bruker
og bistår med forebyggende tiltak.
Hverdagsrehabilitering til
hjemmeboende eldre som allerede
mottar hjemmetjenester

Trondheim kommune

Vossamodellen

Tverrfaglig modell for hverdagsrehabilitering

Voss kommune og
Høgskulen på Vestlandet

Hverdagsrehabilitering

Utprøving av hverdagsrehabilitering
som er følgeevaluert

Utprøving i 47 kommuner
Senter for omsorgsforskning vest
og Universitetet i Oslo

Helsestasjon for eldre

Et forebyggende og helsefremmende
tiltak for hjemmeboende eldre
over 67 år

Harstad kommune
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2. Proaktive tjenester
Proaktive tjenester er tjenester som settes inn på
et tidlig tidspunkt, før alvorlig sykdom har utviklet
seg. Proaktive tjenester innebærer at tjenestene
aktivt oppsøker innbyggere som ikke selv oppsøker helsetjenesten, og tilbyr tettere oppfølging.
Det kan forhindre at sykdom og funksjonssvikt
forverres, og at eldre kan mestre livet lenger.
Helsetjenesten bør ta i bruk verktøy og sjekklister som kan oppdage risiko for sykdomsutvikling og funksjonstap på et tidlig tidspunkt. Dette
tiltaket må ses i nær sammenheng med utviklingen av teambaserte tjenester som primærhelseteam og oppfølgingsteam i kommunen.

For å forebygge økende hjelpebehov og sikre
eldre mennesker mulighet til å bo selvstendig
lengst mulig, er det viktig å identifisere personer
med risiko for funksjonstap tidlig. Å mestre dagliglivets aktiviteter er avgjørende for å leve selvstendig i eget hjem. Helse- og omsorgstjenestens
kartlegging bør derfor skje i de eldres egne omgivelser, i form av hjemmebesøk. Reformen foreslår
at helse- og omsorgstjenesten bør vurdere å
bruke forebyggende hjemmebesøk ikke bare når
innbyggerne har nådd en viss alder, men for
eksempel også ved alvorlige hendelser, partners
dødsfall, utskrivning fra sykehus eller ny kronisk
diagnose.

Tabell 1.13 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 7.3
Tittel

Hva

Hvem

Digital kartlegging

Digitalt kartleggingsskjema for å kartlegge behov for velferdsteknologiske
tjenester blant innbyggere

Stovner bydel i Oslo kommune

Ressurssenter for seniorer

Proaktiv innsats for å unngå eller
utsette hjelpebehov

Steinkjer kommune

Veiledere for forebyggende
hjemmebesøk

Etablering og gjennomføring av forebyggende hjemmebesøk for eldre

Helsedirektoratet

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Arbeide for å fange opp helsesvikt
på et tidligere tidspunkt for å unngå
akuttinnleggelser eller reinnleggelser
i sykehus

Tromsø og Harstad kommuner
og Universitetssykehuset
i Nord-Norge

3. Målrettet bruk av fysisk trening
Eldre bør få tilbud om fysisk trening og aktivitet
som forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak. Dette kan for eksempel skje gjennom
kommunens frisklivstilbud, ved å etablere treningstilbud/treningsgrupper for eldre, og ved
individuelt tilpasset trening.
Fysisk aktivitet er et tiltak som har stort potensiale for å forebygge fall, tap av fysisk funksjon og
kognitiv svikt og demens. Organiserte tilbud om

trening i gruppe gir best effekt. Mange kommuner har tilbud som gir fysisk trening på en systematisk og målrettet måte.
Et treningstilbud rettet mot eldre bør blant
annet:
– Gjennomføres i små treningsgrupper
– Tilby en kombinasjon av balansetrening og trening av beinstyrke
– Tilbys av instruktører som kan gi individuell
oppfølging og veiledning

2017–2018
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Tabell 1.14 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 7.4
Tittel

Hva

Hvem

Bowls for eldre

Modifisert bowlingspill rettet spesielt
mot eldre menn

Mental Helse Moss og Eldreliv
ved Moss frivilligsentral

Sterk og stødig

Et kunnskapsbasert fallforebyggende
treningsopplegg for eldre

Trondheim kommune,
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet og Pensjonistforbundet

På stødig fot

Et kurs for eldre som har falt,
eller er redde for å falle

Bydel Bjerke i Oslo kommune

Fallforebyggende
gruppetrening

Gruppetrening for eldre med
begynnende funksjonsfall og eldre
med nedsatt balanse, falltendens eller
som har falt

Tromsø kommune

Aktive eldre i sykehjem

Treningsprogram for beboere
i sykehjem

Norsk Sykepleierforbund, Løvåsen
sykehjem og Etat for alders- og
sykehjem i Bergen kommune

–

4. Miljøbehandling
Miljøbehandling kan øke mestring og velvære,
skape nye muligheter for kommunikasjon, dempe
angst og uro og redusere unødig legemiddelbruk
hos eldre. Miljøbehandling kan inneholde integrert bruk av musikk og andre kulturuttrykk i
behandling og daglige aktiviteter, minnearbeid,
gjenkjenning og sansestimulering. Miljøbehandling kan være på tre nivåer:

–

–

Miljøbehandlingstiltak er enkelttiltak rettet
mot en enkelt person eller en gruppe som for
eksempel bruk av musikk og sang under stell
eller organisert som fellesaktivitet
Miljøterapeutiske metoder kan for eksempel
være bruk av minnearbeid eller reminisens,
sansestimulering, bruk av fysisk aktivitet eller
tilrettelagte måltider
Miljøbehandling kan også handle om å utnytte
og skape gode fysiske og psykososiale rammebetingelser

Tabell 1.15 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 7.5
Tittel

Hva

Hvem

Film for minnene

Filmer med innhold som er tilpasset
Produksjonsselskapet Glefs i samarbeid
personer med demens, og som kan
med Nasjonal kompetansetjeneste for
brukes i stimulerings- og aktiviserings- Aldring og helse og Asker kommune
tiltak

Musikkbasert miljøbehandling

Systematisk bruk av sang, musikk og
Feviktun bo- og omsorgssenter
bevegelse integrert i daglige aktiviteter i Grimstad kommune
og gjøremål
Ytterøy helsetun i Levanger kommune

Gjenklang

Et opplæringstiltak for bruk av sang
for personer med demens

Songdalen kommune

Skrivekurs for eldre

Eldre ved sykehjem, eldresenter og
dagsenter skriver tekster om eget liv

Kirkens Bymisjon og Mortensnes
sykehjem og dagsenter i Tromsø
kommune

Kunstterapi for eldre

Uttrykke følelser og opplevelser
kreativt gjennom å male, lage et bilde,
forme i leire, bevegelse mv.

Hamar kommune

Samisk tun

En levende møteplass med rot i samisk Karasjok skole og Karasjok sykehjem
tradisjon og kultur for personer med
i Karasjok kommune
demens
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5. Systematisk kartlegging og oppfølging
Å fange opp tegn på utvikling av sykdom, funksjonstap eller problemer, er en forutsetning for å
komme tidlig i gang med tiltak, både hos hjemmeboende eldre og eldre på sykehjem. Helse- og
omsorgstjenesten bør derfor utvikle og bruke
ansattes kompetanse i systematisk kartlegging,
observasjon og oppfølging.

Slik kartlegging og oppfølging må, i tillegg til
fysisk helse og funksjon, omfatte ernæringsstatus,
munn- og tannhelse, sansetap, psykisk helse og
sosiale forhold. Dette forutsetter personell med
bred kompetanse og ofte et samarbeid mellom
flere faggrupper som tannpleiere, ergoterapeuter,
fysioterapeuter, sosialarbeidere og personell med
ernæringskompetanse, i tillegg til sykepleiere og
leger, og må ses i sammenheng med utviklingen
av teambaserte tjenester.

Tabell 1.16 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 7.6
Tittel

Hva

Hvem

Sykepleieklinikk for
hjemmeboende

Kommunale sykepleiertjenester
i tilrettelagte lokaler

Stavanger kommune

Akuttsekk

Ansatte i hjemmesykepleien har med
Skedsmo kommune
seg en utstyrssekk med nødvendig
utstyr i møte med akutte syke pasienter

ALERT

Et kompetanseprogram for å øke
kompetanse i og bruk av systematisk
observasjon og kommunikasjon

ABCDE

Et kompetanseprogram som skal
Utviklingssenter for sykehjem og
bidra til å bygge systematisk
hjemmetjenester i Rogaland, Sola
observasjons- og handlingskompetanse og Stavanger kommuner
hos ansatte i sykehjem og hjemmetjenester

Intravenøs behandling
i sykehjem

Ansatte i sykehjemmene får
teoretisk og praktisk opplæring
i intravenøs behandling ved
dehydrering og infeksjoner

Systematisk kompetansekartlegging

Opplæringstilbud basert på systematisk Verdal kommune
kartlegging av kompetansen
i kommunen

Tannhelsesamarbeid

Avtaler om samarbeid mellom
tannhelsetjenesten og helse- og
omsorgstjenesten

Nettverk eldre og rus
Oslo

Motiverende samtale for å avdekke
Nettverk eldre og rus i Oslo
skadelig rusbruk blant hjemmeboende kommune (NERO)
eldre

1.8

Sammenheng

Leve hele livet er en reform for å skape et mer
sammenhengende tjenestetilbud til eldre og deres
pårørende. Målet er å gi eldre økt trygghet og forutsigbarhet gjennom pasientforløp og overganger
mellom eget hjem, sykehus og sykehjem og færre
ansatte å forholde seg til. Målet er også å ta vare på
de som tar vare på sine nærmeste, og gi pårørende
støtte og avlastning, slik at de ikke sliter seg ut.
Slik skal eldre og deres pårørende få mulighet
til å leve livet – hele livet.

Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester i Akershus

Sykehuset i Vestfold, Høgskolen
i Sørøst-Norge, Universitetet i Oslo
og 30 sykehjem i Vestfold

Buskerud, Troms og Sogn og
Fjordane fylkeskommuner og
Høgskulen på Vestlandet

Tilbakemeldinger fra dialogmøtene og kunnskap på området tyder på at mange eldre og deres
pårørende opplever at tjenestene er for oppstykket og mangler helhet og kontinuitet. Det fører til
utrygghet og bekymringer, og rammer særlig
dem med størst behov.
Oppsummert er utfordringene:
• For lite personsentrert tilnærming
• For lite avlastning og støtte til pårørende

2017–2018
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•
•
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For lite kontinuitet og trygghet, for mange
ansatte å forholde seg til og usikkerhet om
eller når hjelpen kommer
For mange brudd og krevende overganger
mellom tjenestetilbud i kommunene
For lite kontinuitet og trygghet i overgangen
mellom de ulike tjenestenivåene

For å møte utfordringene foreslås fem løsninger,
der målet er økt trygghet og forutsigbarhet i
pasientforløpet til eldre og deres pårørende:
• Den enkeltes behov
• Avlastning og støtte til pårørende
• Færre å forholde seg til og økt kontinuitet
• Mykere overgang mellom hjem og sykehjem
• Planlagte overganger mellom kommuner og
sykehus

1. Den enkeltes behov
Tjenestetilbud skal ta utgangspunkt i hva som er
viktig for den enkelte. En personsentrert tilnærming innebærer å ivareta de eldre som hele mennesker, ikke bare deres sykdom og funksjonssvikt. Målet er at hvert enkelt menneske skal ta i
bruk sine ressurser og opprettholde selvstendighet så langt som mulig. Det betyr å verdsette mennesket uavhengig av alder eller funksjonsevne.
Den enkeltes livsfortellinger, verdier og ønsker
skal danne utgangspunkt for helse- og omsorgstjenestens tilbud. Dette innebærer også å respektere
og ta hensyn til språk, kultur og identitet.
For å få til dette må helse- og omsorgstjenesten blant annet kartlegge den enkeltes behov,
utforme en individuell plan og sørge for jevnlige
samtaler med bruker og pårørende.

Tabell 1.17 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 8.2
Tittel

Hva

Hvem

Personsentrert omsorg til
personer med demens

Ansatte arbeider etter personsentrert
metode når de yter tjenester til
personer med demens

Vågan kommune og Tasta sykehjem
i Stavanger kommune

Arbeidslag arbeider
personsentrert

Hjemmetjenesten er inndelt
i arbeidslag. Primærkontakt eller
arbeidslagsleder gjør kartlegging og
lager tiltaksplaner

Hamar kommune

Hva er viktig for deg?

Læringsnettverk for gode
pasientforløp med utgangspunkt
i spørsmålet: Hva er viktig for deg?

Om lag 200 kommuner

2. Avlastning og støtte til pårørende
Mange pårørende har krevende omsorgsoppgaver og utsettes for store belastninger. Det er derfor viktig at pårørende får god støtte og avlastning, og at innsatsen deres anerkjennes. For å gi
økt støtte og avlastning til pårørende, løfter reformen fram tre løsninger:
• Mer fleksible kommunale avlastningstilbud
som møter pårørendes behov, med hensyn til
tidspunkt, varighet og om tilbudet skjer i eget
hjem, i institusjon eller på annen måte

•
•

Informasjon og dialog blant annet ved bruk at
digitale verktøy
Pårørendeskoler og samtalegrupper som medvirker til læring og mestring

Langvarig og omfattende omsorgsinnsats kan øke
risikoen for helseskader. En helhetlig pårørendepolitikk må ta høyde for dette og sette inn tiltak
som hindrer at pårørende blir utbrent og selv får
behov for hjelp.
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Tabell 1.18 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 8.3
Tittel

Hva

Hvem

Fleksible avlastningsordninger

Avlastningsordninger som også
tilbyr tjenester på kveld og natt

Maurtuva Vekstgård i Inderøy
kommune, Råkhaugen omsorgssenter
i Molde kommune og Vittersø gård
i Larvik kommune

Friskus – informasjon og
dialog med pårørende

Et digitalt verktøy for kommunikasjon
og samarbeid mellom kommune,
lokalsamfunn, frivillige og pårørende

Førde, Voss og Naustdal kommuner,
Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester, Nasjonalforeningen
for folkehelsen og Røde Kors i Sogn
og Fjordane

Informasjon til pårørende

Nettside for pårørende med
aktuell informasjon

Gjøvik kommune

KOMP

Dataskjerm for enkel kontakt
med familie og sosialt nettverk

Kreftforeningen og No Isolation

Helhetlig pårørendetilbud

Bredt pårørendetilbud til innbyggerne, Ålesund kommune
blant annet lavterskeltilbud

Pårørendeskoler og
samtalegrupper

Pårørendeskoler og samtalegrupper for 258 kommuner
pårørende til personer med demens

3. Færre å forholde seg til – økt kontinuitet
Brukere og pårørende har behov for tilgjengelighet, kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet i tjenestene. Mange kommuner har tatt ulike grep for
å bidra til dette, blant annet gjennom nye arbeidsog organisasjonsmodeller og alternative turnusordninger. Reformen løfter fram fire forslag til løsninger som kan bidra til at den enkelte bruker og
deres pårørende får færre å forholde seg til, og
opplever økt trygghet og kontinuitet i tjenestetilbudet:
Primærkontakt
Helse- og omsorgstjenesten bør organisere sine
tjenester slik at beboere i sykehjem og eldre brukere i hjemmetjenestene får en fast primærkontakt. Hensikten med primærkontakten er at brukeren og deres pårørende skal oppleve trygghet
gjennom en klar ansvarsfordeling og et nært forhold til én person. Primærkontakten skal bidra til
en hverdag preget av kontinuitet og forutsigbarhet for de eldre.
Riktig hjelp til riktig tid
Alle brukere i hjemmetjenestene bør være sikret
at hjelpen kommer til avtalt tid, og at de får
beskjed ved endringer av tidspunkt. Målet er økt
forutsigbarhet og trygghet for den enkelte bruker
og deres pårørende. Det finnes ulike verktøy for å

bidra til dette, blant annet elektroniske programmer som optimaliserer planleggingen av arbeidslister og oppgavefordeling.
Nye arbeids- og organisasjonsformer
For at brukerne skal få bedre kontinuitet i tjenestetilbudet, har mange kommuner prøvd ut ulike
arbeids- og organisasjonsformer. Fellesnevneren
for disse er at de i all hovedsak er funksjonsinndelte arbeidslag. Lagene utgjør en liten og stabil
personalgruppe som er organisert slik at pasienter skal få en oversiktlig og trygg hverdag med
forutsigbare tjenester.
Alternative turnusordninger
For å gi eldre bedre og mer helhetlige helse- og
omsorgstjenester, har flere kommuner prøvd ut
alternative turnusordninger. Alternative turnusordninger, for eksempel langturnus, kan bidra til
mer tilpassede tjenester ved at den ansatte er mer
til stede og at det blir færre skifter av ansatte i
løpet av et døgn. Flere studier i Norge viser at
langturnus reduserer stress for de ansatte, og skaper mer kontinuitet og tid til brukerne. Langturnus inneholder vakter med daglig og ukentlig
arbeidstid som fraviker arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljølovgivningen. Avtaler om alternative turnusordninger er derfor en forhandlingssak mellom partene i arbeidslivet.
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Tabell 1.19 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 8.4
Tittel

Hva

Hvem

Primærkontakt

Alle eldre får tildelt primærkontakt
for å sikre at brukeren får best mulig
tilrettelagte tjenester og individuell
oppfølging

Bodø, Eidskog, Tromsø, Sortland
og Kristiansund kommuner

Hjelp til avtalt tid –
logistikk

Logistikkløsning for mer optimale
kjøreruter og bedre fordeling av
oppgaver

Horten kommune

Tjenesteshop

Nettbasert kalender- og bestillerfunksjon der tjenestemottakere kan
bestille kommunale tjenester til det
tidspunktet som passer den enkelte

Larvik kommune

Digitale
innbyggertjenester

Digital tjeneste som sender meldinger
mellom innbygger, pårørende og
hjemmetjeneste. Brukere kan bestille
og avbestille timer

Helsenorge.no

Nye arbeids- og
organisasjonsformer

Funksjonsinndelte arbeidslag
i hjemmetjenesten

Hamar kommune

Alternative
turnusordninger

Langturnus i bofelleskap for
personer med utviklingshemming

Lillevollen bofellesskap i Bodø
kommune

En rekke ulike arbeidstidsordninger,
blant annet langturnus

Bergen kommune

Fast bemanning i helgene og flere
heltidsstillinger gjennom særavtale
med fagorganisasjonene

Tromsø kommune

Tromsømodellen

4. Mykere overgang mellom eget hjem og sykehjem
Kommunene bør legge til rette for bedre pasientforløp og mykere overgang mellom eget hjem og
sykehjem. For eldre brukere kan det bety større
trygghet og mindre påkjenning ved flytting. For
pårørende kan det bety mer avlastning og støtte
før flytting, og invitasjon til å fortsette å bidra etter
flytting. For ansatte kan det bety lengre vekslings-

felt og bedre overlapping ved flytting. For kommunen kan det bety mer samordnet bruk av ressursene på tvers av hjemmetjeneste og sykehjem og
bedre overlapping mellom tjenestetilbudet. For
staten kan det bety å vurdere om det er barrierer i
statlig regelverk som hindrer samordning og
gode pasientforløp mellom eget hjem og sykehjem.

Tabell 1.20 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 8.5
Tittel

Hva

Hvem

Integrerte tjenester

Sykehjem er integrert med hjemmetjenesten. Ansatte gir hjelp både
i hjemmet og i institusjon

Kvitsøy kommune

Enkelte deler av hjemmetjenesten
og institusjonstjenesten er integrert

Bardu kommune

Beboere i sykehjem får samme
rett til vedtak om innholdet i tjenestetilbudet som hjemmeboende

Fræna kommune

Enkeltvedtak i sykehjem
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5. Planlagte overganger mellom kommuner og
sykehus
For å sikre gode overganger mellom tjenestenivåene, bør det legges til rette for tidlig planlegging
og saksbehandling for utskriving i samråd med
pasient og pårørende, og for gjensidig kompetanseoverføring mellom tjenestenivåene. Målet er
god og sammenhengende behandling og oppfølging, og å hindre uønskede reinnleggelser.

Reformen foreslår å videreføre læringsnettverk for gode pasientforløp i perioden 2020–2022,
slik at alle kommuner og helseforetak får mulighet til å delta i læringsnettverket. Formålet er å
støtte kommunene og helseforetakene i å bedre
overgangene i pasientforløpet og sikre brukernes
behov for å møte helhetlige, trygge og koordinerte
tjenester.

Tabell 1.21 Lokale eksempler til inspirasjon, se også boks 8.6
Tittel

Hva

Hvem

Tidlig planlegging og
saksbehandling for
utskriving

Samhandlingskontor mellom forvaltningsnivåene for å koordinere
kommunene i samarbeid og
forhandling med sykehusene

Akershus universitetssykehus
og kommunene på Romerike

Tverrfaglig
vurderingsteam

Tverrfaglig vurderingsteam
i prosjektet Innovativ Rehabilitering
i Indre Østfold

Helsehuset i Indre Østfold

Vurderingsteam

Vurderingsteam som har kontakt
med sykehuset ved inn- og
utskrivning av pasienter

Stovner bydel i Oslo kommune

Trygg utskriving fra
sykehjem og sykehus

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge Helsedirektoratet
hender 24-7 med nasjonalt læringsFlere kommuner
nettverk for å spre tiltakspakke for
trygg utskriving

Trygg utskriving

Team med ansvar for prosjekt Trygg
utskriving med pasienten som likeverdig part

Kristiansund kommune

Gjensidig kompetanseoverføring

Retningslinjer for gjensidig
kompetanseoverføring mellom
sykehus og de kommunale helse- og
omsorgstjenestene

St. Olavs hospital og kommunene
i opptaksområdet

Strategi for helsetjenester
til eldre

Strategi for helsetjenester til eldre

Diakonhjemmet og
Oslo kommune

SAM-AKS

Samhandlingsprosjekt mellom
avdeling for alderspsykiatri og
kommunale sykehjem (SAM-AKS) for
opplæring og veiledning i enkeltsaker

Avdeling for alderspsykiatri ved
Sykehuset Innlandet HF

KVALAP

Kvalitetsregister i alderspsykiatri

Nasjonal kompetansetjeneste
for Aldring og helse

1.9

Fundamentet for reformen

Samfunnet vil framover bli preget av at vi blir flere
eldre, at andelen eldre i befolkningen vil øke, og at
det etter hvert vil bli en sterk vekst blant de eldste
eldre. På nasjonalt nivå dobles både andelen og
antallet som er 80 år eller mer fram mot 2040. I til-

legg vil framtida kunne innebære mangel på både
arbeidskraft, pårørende og frivillige som er villige
til å påta seg omsorgsoppgaver. Den største utfordringen vil kanskje være økende regionale forskjeller knyttet til de demografiske endringene. I
2040 vil mer enn hver tredje innbygger i mange
distriktskommuner kunne være over 65 år.
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Mange problemstillinger som følger av endringene i befolkningssammensetning blir ivaretatt
i de meldinger og handlingsplaner som tidligere
er lagt fram.
Regjeringen har tatt grep for å utvikle gode og
bærekraftige løsninger gjennom ulike folkehelsetiltak, tiltak for økt kompetanse og kapasitet i tjenestene og ved utvikling av nye løsninger og
arbeidsformer både i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene og i spesialisthelsetjenesten.
Dette følger blant annet av Meld. St. 11 (2015–

29

2016) Nasjonal helse- og sykehusplan 2016–2019,
Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen –
Mestring og muligheter og Meld. St. 26 (2014–
2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet
og helhet, samt Kompetanseløft 2020 og Omsorg
2020 med investeringstilskudd til sykehjem og
omsorgsboliger, demensplan og forsøk med statlig finansiering. Gjennomføringen av tiltakene i
disse meldingene og planene danner grunnlaget
for Leve hele livet.
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2 Aldring og eldre – helse og velferd
Eldrepolitikk er mye mer enn helse- og omsorgspolitikk. Dagens og morgendagens eldre lever
lenger, og mange har både 20 og 30 år som pensjonister foran seg. Mange lever aktive liv med god
helse og livskvalitet, og deltar aktivt i samfunnet,
både lokalt og sentralt, i familie, organisasjoner,
arbeidsliv og kulturliv.
Folkehelsepolitikk og helse- og omsorgstjenester skal bidra til at vi kan fortsette å leve hele
livet, fortsette å ta del i familieliv, kulturliv og samfunnsliv og ha en meningsfull tilværelse i fellesskap med andre, til nytte og glede for samfunnet.
Helse- og omsorgslovgivningen skiller ikke på
alder. Den er lik for alle. Allmenne helse- og
omsorgstjenester som gjelder alle, uavhengig av
kjønn, alder, bosted og økonomi, er en av de viktigste styrkene ved velferdssamfunnet vårt. Når
denne reformen velger å fokusere på de eldste
aldersgruppene, er det for å se nærmere på og forsikre oss om at vi har ordninger og tjenester som
er godt tilpasset og har nok bærekraft til å møte
en framtid med flere eldre, flere eldste eldre og
høyere andel eldre i befolkningen.

2.1

Aldring og alderdom

Aldring kan forstås både som biologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle prosesser.
Den biologiske og fysiologiske aldersprosessen starter allerede i 20-årene. Kroppslig viser aldringen seg gjennom kjennetegn som redusert
muskelstyrke, endringer i blodtrykk og redusert
syn og hørsel. Denne reduksjonen fører ikke i seg
selv til sykdom, men til økt sårbarhet for forskjellige påkjenninger.
Den psykologiske og kognitive aldersprosessen starter senere og arter seg annerledes. Tegn
på kognitiv aldring kan være langsommere reaksjonsevne, langsommere tempo og glemsomhet.
Noen opplever at aldring og reduserte funksjoner
gir svekket selvbilde, noe som også øker sårbarheten.
Sosial alder viser seg gjennom sosiale kjennetegn som kontakt med andre, deltakelse i samfunnslivet, i arbeid, nabolag og familie. Den mest

typiske sosiale aldersforandringen finner sted ved
pensjonering. Ved avslutning av arbeidslivet opplever mange at kontaktnettet reduseres og at de
ikke lenger blir verdsatt på samme måte som når
de står i produktivt arbeid.
Overganger og rolleendringer preger den sosiale aldringsprosessen. De sosiale og kulturelle
aldringsendringene handler også om hvordan
samfunnet organiserer og deler livet inn i ulike
livsfaser, og knytter plikter, oppgaver og forventninger til de ulike fasene: Barn/ungdom, voksne
og eldre. Den tredje fasen er senere delt i den
tredje og fjerde alder, der den siste beskriver
livets siste periode, der flere får behov for bistand
og hjelp.
I dagens samfunn er holdningene til eldre og
aldring preget av ambivalens. Alle vil leve lenger,
men ingen vil bli gamle. Vi hyller vitale, ungdommelige og aktive 80-åringer som fortsatt går Birkebeineren. Samtidig kommer det oppslag i avisene
som ensidig beskriver gamle som syke og skrøpelige.
Aldring er forandring som innebærer både
vekst og tap. På det psykologiske området kan det
innebære vekst og utvikling nær sagt hele livet ut.
Da handler det om vekst i modenhet, livsvisdom
og mentale evner. Sosialt og kulturelt sett er
spørsmål om vekst i status og anseelse mer avhengig av samfunnsmessige forhold. For mange av de
som lever lenge innebærer alderdommen også tap
av kollegaer, venner og ektefelle og roller som tidligere i livet har gitt mening og hatt samfunnsnytte.
Kroppslig starter aldringsprosessen tidlig i
livet og innebærer aldersforandringer i form av
redusert fysisk kapasitet og funksjonssvekkelse
som er biologisk bestemt. Aldring er ingen sykdom, men med stigende alder øker risikoen for å
bli syk. Fortsatt økende levealder og lavere dødelighet i eldre år, viser imidlertid at vi fortsatt ikke
har realisert våre biologiske forutsetninger. Utvikling av gunstige levekår, miljøforutsetinger, levevaner, kosthold og sosial og fysisk aktivitet kan
fortsatt påvirke aldringsprosessene.
Slik vil det også være meningsfullt å forstå aldring som en egenskap ved samfunnet. Vi står i
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Figur 2.2 Antall menn og kvinner i befolkningen 67 år og eldre i perioden 1950–2017
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 2018

årene som kommer overfor demografiske endringer som vil påvirke de fleste markeder og samfunnsområder. Det aldrende samfunnet er først og
fremst et resultat av etterkrigskullet som nå blir
gamle, kombinert med økende levealder og lavere
fødselstall.
Historiske utviklingstrekk
Norge har de siste sytti åra hatt en befolkningsøkning på nærmere 66 prosent. For aldersgruppen
67 år og eldre har veksten vært nesten tredoblet i
samme periode, fra 264 000 innbyggere i 1950 til
766 000 innbyggere i 2017. I tillegg til å være flest i
antall, har kvinner også hatt den største veksten i
store deler av perioden. Siden begynnelsen av
2000-tallet har imidlertid veksten blant menn vært
høyest. Det er verdt å merke seg at landet allerede
har hatt en sterk vekst i andelen eldre over 80 år,
men at denne veksten har flatet ut de siste ti år.
Det er først og fremst de yngste eldre i aldersgruppen 67–80 år som nå vokser. Det vil gi seg
utslag i sterk vekst i eldre over 80 år når vi nærmer oss 2030.

2.2

Eldres levekår og helse

Aldring er bare et stykke på vei forklart av medfødte forutsetninger. Like viktig er miljøbetingelsene som vi lever under. Lengre levealder kan
vanskelig forklares innenfra, og er like mye for-

klart av levekår, livsstiler, sosiale relasjoner og
medisinsk behandling (8).
Studier av aldring på befolkningsnivå gjør det
tydelig at levekår og aldring henger nært
sammen. Det er store sosiale forskjeller i forventet levealder blant eldre. I grupper som har lengre
utdanning og god økonomi, er levealderen høyere
enn i grupper med lavere utdanning og dårligere
økonomi. Dette gjelder både i Norge og andre
land.
Studier viser at Norge skårer høyt sammenliknet med andre land, både når det gjelder eldres
økonomi, utdanning, arbeid og tilrettelagt miljø
(9). Samtidig har Norge gått fra å ha verdens høyeste levealder til å havne et stykke ned på verdensrankingen, særlig for kvinner. Sammenliknet
med andre OECD-land har Norge hatt en mindre
gunstig utvikling i dødelighet særlig i de yngste
og de eldste aldersgruppene (10).
Lokale forskjeller
Norge er et lite land med en nokså homogen
befolkning og en universell velferdsstat som
bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Av den
grunn kan det være rimelig å anta at forskjeller
mellom kommuner og lokalmiljøer er forholdsvis
beskjedne også når det gjelder opplevd livskvalitet. Forskning viser imidlertid at det er betydelige
forskjeller i livskvalitet fra kommune til kommune
og fra bydel til bydel. Forskjellen mellom et utvalg
bydeler øst og vest i Oslo er for eksempel betydelig. Lav skår på livskvalitet forklares primært av
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levekårene i den aktuelle befolkningen, som
lavere inntekt, dårligere helse og flere arbeidsledige (11).
Geografien kan gjøre det lettere eller vanskeligere å bo et sted, arbeidsmarkedet kan gi trygge
eller utrygge utsikter, og godt sosialt samhold kan
kompensere for dårlige levekår. Ulike kvaliteter
ved stedet kan slå ulikt ut. Gjensidig tillit til
naboer og øvrige medborgere er en ressurs for
både individet og nærmiljøet, og antas ofte å være
sterkest og mest utbredt på mindre steder med en
stabil befolkning. Storbyen kan også ha sine lommer av tette naboskap og gjensidig tillit, og tilhørende høy grad av trivsel og trygghet. Nærmiljøet
består også av formelle sosiale og politiske institusjoner, ikke minst kommunens tjenester og tilbud.
Det kan være variasjon i tilgangen til velferdstjenester fra kommune til kommune, herunder tilgangen til helsetjenester og eldreomsorg (12).
Arbeid og frivillig innsats
Yrkesaktiviteten blant eldre har økt i årene etter
pensjonsreformens innføring i 2011, ikke minst i
aldersgruppen 62–66 år. Over halvparten av 63åringene var i arbeid i 2016. Blant 69-åringer er
andelen 14 prosent (13). Økningen i yrkesaktivitet
har funnet sted både for kvinner og menn. Personer med høyere utdanning står atskilling lenger i
arbeid enn personer uten høyere utdanning (14).
Andelen mottakere av alderspensjon i aldersgruppen 67 år og over, som fortsatt er registrert i
arbeid er fortsatt lav, men har steget jevnt fra 5,2
prosent i 2010 til 6,6 prosent i 2014. Økningen er
jevnt fordelt mellom de som arbeider mindre enn
30 timer og de som arbeider 30 timer eller mer
per uke.
Egenvurdert helsetilstand ser ut til å ha relativt stor innvirkning på de eldres aktiviteter. De
som uttaler at helsa er utmerket eller meget god,
bruker mest tid til frivillig arbeid og organisasjonsdeltakelse (15). Tiden pensjonister bruker
på organisert og uorganisert frivillig arbeid anslås
i en undersøkelse utført for Statens seniorråd til
45 000 årsverk i 2016, noe som gir et verdibidrag
til samfunnet på over 25 mrd. kroner i året. Til forskjell fra yngre aldersgrupper har eldres frivillige
innsats økt de siste tiårene. Kanskje har dagens
pensjonister i større grad enn tidligere generasjoner blitt sosialisert inn i et aktivt og voksende
organisasjonssamfunn, og tatt med seg denne
aktiviteten inn i pensjonisttilværelsen, godt hjulpet av bedre helse og et høyere utdanningsnivå
(16).
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Frivillig arbeid er en måte å bidra til fellesskapet på. Deltakelse i frivillighet er høy i de nordiske
landene, som har vært karakterisert som verdensmestre i frivillig arbeid sammen med Nederland
(17). Frivilligheten er høy i Norden både blant
yngre og eldre, og er særlig høy blant personer
med høy utdannelse, god helse, et stort sosialt
nettverk som er godt integrert i lokalmiljøet (18;
19). Selv om deltakelsen er høy sammenliknet
med andre land, er den samlede tiden som brukes
på frivillighet fortsatt lav (20; 21). Det kan dermed
være et betydelig potensial for å øke den frivillige
innsatsen.
Helse
Helsa og familien ses av både unge og gamle som
viktigst for livskvaliteten. De materielle levekårene kommer i andre eller tredje rekke, kanskje til
dels fordi den materielle velstanden er såpass god
i dagens Norge.
Seks av ti 80-åringer vurderer sin egen helse
som god eller svært god. Andelen med god helse
synker med alderen, fra nesten 90 prosent blant
de yngste (16−24 år) til 75 prosent blant de middelaldrende (45−66 år) og til knapt 60 prosent
blant de aller eldste (22). Helse- og levekårsundersøkelser og internasjonale studier viser at selv om
forekomsten av sykdommer øker, har andelen
eldre med hjelpebehov gått noe ned, eller vært
stabil de siste 20 til 30 årene (23; 24).
Selv om flere eldre enn tidligere rapporterer
god funksjonsevne og i større grad enn tidligere
klarer hverdagens utfordringer, er det også
mange som lever lenge med kroniske sykdommer
og funksjonssvikt. For mange kan aldring innebære sansetap og svekket syn, hørsel, lukt og
smak. Nesten alle som har passert 75 år oppgir for
eksempel at de sliter med hørselen i sosiale sammenhenger. Forekomsten av mange sykdommer
øker med økende alder. Eldre har i tillegg ofte
flere sykdommer samtidig, og andelen som har
flere kroniske sykdommer er derfor høyere hos
de eldste, særlig de over 80 år. Forskning har vist
at blant personer over 75 år, har mer enn halvparten fire eller flere sykdommer som de trenger
behandling for (15). Flere eldre vil leve med kreft.
Færre vil dø av hjertesykdom, og flere vil få
demens. Det er anslått at om lag 70 000 personer i
Norge har demens. Mange hjerneslagpasienter
får nedsatt funksjonsevne og trenger hjelp i hverdagen. Forekomsten av brudd i Norge er blant de
høyeste i verden. Hoftebrudd har størst konsekvenser. Mange brudd skyldes redusert benmasse (osteoporose) kombinert med et fall. Fore-
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komsten av brudd i Norge er blant de høyeste i
verden. Det anslås at det skjer om lag 9 000 hoftebrudd i året i Norge. En av seks dør innen det har
gått ett år, en av fire går fra å bo hjemme til å bo på
institusjon (225). Fallskader er rangert som den
sjette viktigste bidragsfaktoren til helsetap i
Norge.
Forskning på eldres helse og sykelighet de
siste årene viser at eldre ikke nødvendigvis har
fått færre år med sykdom enn før, kanskje snarere
flere (15). Likevel ser det ut til at de klarer seg
bedre med disse sykdommene enn tidligere. Det
kan henge sammen med høyere utdanning, bedre
mestringsevne, bedre medisinsk behandling, og
fysiske omgivelser og teknologi som tilrettelegger
for at eldre kan klare seg selv.
I den eldre befolkningen er depresjon (12–19
prosent) og angst (5–10 prosent) de vanligste psykiske lidelsene (25). Hos pasienter i sykehjem er
det anslått at så mye som 40 prosent har symptomer på psykiske lidelser. Nyere studier viser at
sosial isolasjon og ensomhet er knyttet til økt
risiko for alvorlige sykdommer og tidlig død (26).
En økende andel beholder egne tenner hele
livet. Samtidig har den eldre befolkningen større
problemer med tannhelsen sammenliknet med
den yngre befolkningen. Bivirkninger av legemidler og reduksjon i kognitive og fysiske funksjoner
fører til økende risiko for tannhelseproblemer.
Eldre dominerer blant dem med høyest utgifter til
tannbehandling (27).
Det er lite som tyder på at det er forskjeller
mellom den samiske befolkningen og andre når
det gjelder forventet levetid, helsetilstand og forekomst av sykdom (28; 29; 30). Sykdomsbildet skiller seg lite fra den øvrige norske befolkningen.
Forskning tyder også på at helseproblemer som
oppleves av andre urfolk i den polare region, som
for eksempel økt risiko for diabetes, hjerte- og
karsykdom, infeksjonssykdommer og lungekreft,
ikke slår ut på samme måte i Norge (28). Det er
grunn til å tro at dette har sammenheng med
sosio-økonomiske forhold i vårt land. Det er likevel behov for tilrettelegging av helse- og omsorgstjenester for den samiske befolkningen, tilpasset
samisk språk, kultur, tradisjoner og sykdomsforståelse (31).
Norge blir i økende grad preget av mangfold i
befolkningen. Blant alle i Norge som er 70 år eller
mer, er bare 4 prosent innvandrere. Om 30 år kan
denne andelen ha økt til 15 prosent. Innvandrere
er ingen homogen gruppe, og de helserelaterte
utfordringene varierer. Enkelte sykdommer har
en betydelig høyere forekomst i enkelte grupper
av innvandrere, enn i den øvrige befolkningen.
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Det er også betydelige kjønnsforskjeller i yngre
aldersgrupper, som jevnes noe ut i eldre år (32).
Statistikken viser likevel at forekomsten av kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og andelen
med minst en diagnose er omtrent den samme for
innvandrere med lang botid som den er for den
øvrige befolkningen (15).
Fordi det kan være store forskjeller mellom
eldre, blant annet når det kommer til helse, kan
det være nyttig å skille mellom følgende tre
hovedgrupper:
1. Eldre personer med god helse, som lever et
aktivt liv uten helseproblemer langt inn i alderdommen
2. Personer som eldes normalt med en eller flere
kroniske sykdommer som ikke påvirker livskvaliteten nevneverdig. De klarer seg fint
hjemme med oppfølging fra fastlege
3. Personer med tidlig aldring, vanligvis personer
under 75 år med flere helseproblemer – både
akutte og kroniske. De har høyt forbruk av helsetjenester og høy risiko for institusjonalisering
De to første gruppene utgjør omtrent 80 prosent
av eldre, mens 20 prosent tilhører den siste gruppen (7).
Sosiale relasjoner og sosial støtte
Livet selv setter sine spor. Historiske begivenheter og levevilkår påvirker aldringsforløpet for den
enkelte på godt og vondt. Individet er også selv en
aktør i sin egen aldring, ofte i samspill med sine
nærmeste, som normalt er en sosial støtte og en
kilde til hjelp og omsorg. De nærmeste relasjonene kan også være byrdefulle i deler av livet.
Familien står sentralt i de flestes liv og gir en
grunnleggende sosial og følelsesmessig forankring. For noen representerer familien likevel
et savn og en sorg.
Eldre spiller ofte en sentral rolle når det gjelder omsorg for barnebarn og avlastning for yrkesaktive barn (33). Barnebarn er også viktig for
mange eldres livskvalitet. Rollen som besteforeldre er sentral i mange eldres liv, og bygger
broer mellom generasjonene.
Endringer i familiemønster, fallende fruktbarhet og økt gjennomsnittsalder for førstegangsfødende, gjør imidlertid at færre får oppleve å bli
besteforeldre (34; 35). Mens besteforeldre tidligere hadde mange barnebarn å forholde seg til,
hender det nå at et barn har flere sett besteforeldre og reservebesteforeldre.
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Vi blir tildelt en familie, men velger selv våre
venner. Vennskap er dermed en høyst personlig
relasjon, oftest også likeverdig og preget
av gjensidighet, balanse og tillit. I vennskapet ligger særegne trekk og verdier av betydning for
livskvalitet, som vanskelig kan erstattes av andre
relasjoner.
Ensomhetsfølelsen rammer innvandrere dobbelt så ofte som andre, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Hele 39 prosent av innvandrerne sier at
de ofte eller av og til er ensomme mot 21 prosent
hos resten av befolkningen i Norge. Dårlig kontakt med det norske samfunnet og svekket familienettverk bidrar til sosial isolasjon.
Vennskap kan ha fått stigende betydning i
moderne samfunn, der individualisme og autonomi er sentrale verdier, og vi kan vise hvem vi er
gjennom hvem vi omgås (36; 37; 38). Det store
flertallet av befolkningen har jevnlig kontakt med
venner. 47 prosent av menn og 57 prosent av kvinner i alderen 70 år og over treffer venner ukentlig
eller oftere. De kan ha mistet gode venner i dødsfall, og dårlig helse kan sette sine grenser. Bare få
er likevel uten gode venner, menn litt oftere enn
kvinner (8).
Bolig
Boligen er både en arena for sosialt samvær, en
kilde til identitet og en ramme om mange av våre
viktigste behov. De fleste ønsker å bo hjemme så
lenge som mulig. Mange eldre eier store og gamle
boliger som gjennomgående er dårlig tilpasset
beboere med nedsatt funksjonsevne, og kan ha
tungvint adkomst og flere etasjer med trapper. For
mange eldre kan det være vanskelig å flytte, og
mange blir derfor boende i en bolig selv om den
er dårlig egnet (39). Omtrent halvparten i alderen
50 år og over, har en bolig de ikke vurderer som
egnet for eldre år. Data fra Levekårsundersøkelsen 2007 (39) viste at 30–40 prosent av seniorene
bor i boliger med ytre eller indre hindringer.
En rekke forhold ved boligen og bomiljøet kan
påvirke helsen. Tilgang på bolig, boligens beskaffenhet og beliggenhet har betydning for den
enkeltes helse. Dårlig inneklima, trangboddhet og
ytre forurensing er eksempler på faktorer i og
rundt boligen som kan forårsake helseproblemer.
De samme faktorene kan påvirke attraktiviteten
på boligen, og påvirke hvem som vil kjøpe den og
bo der. Slik kan sosiale forskjeller i helse også
være knyttet til boligen (40).
Det er en betydelig samfunnsøkonomisk
gevinst ved at eldre kan bli boende i egen bolig og
få pleie og omsorg her framfor å måtte flytte på
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institusjon (41). I egen bolig er det lettere å tilpasse helse- og omsorgstilbudet til den enkeltes
behov, og det er lettere å mobilisere familie, venner og det sosiale nettverket. I tillegg kan eldre
holde seg friskere lenger ved at egne ressurser
utnyttes bedre. For mange eldre er det viktig å
slippe å bryte opp fra kjente og kjære omgivelser.
Nærmiljø
Mange eldre gir uttrykk for at lokalmiljøet har
stor betydning for deres livskvalitet. Nærmiljøets
kvaliteter og muligheter får større betydning for
pensjonistene fordi de tilbringer mer tid der enn
folk som er i arbeid. De er avhengige av å få dekket mange av sine ulike behov der og ha en nærhet til det meste: offentlige og private tjenester,
handel og service, sosiale møteplasser, kulturtilbud og arrangementer, turveier og grøntområder.
Slik tilgjengelighet i nærmiljøet er grunnleggende
for å få muligheten til et hverdagsliv der de i stor
grad kan fungere selvstendig og klare seg selv.
Nabolag der folk kjenner hverandre og hjelper
hverandre ved behov kan være en vesentlig kilde
til trygghet og trivsel. Betydningen av naboer
kan bli særlig viktig i eldre år, fordi de er de geografisk nærmeste, mens de sosialt nærmeste ofte
bor lenger borte. Nabolag har for øvrig også grenser for tilgjengelighet. Naboer kan være lette å be
om litt hjelp, ta inn posten når en er bortreist eller
følge med om noe skjer. Mer omfattende og
varige behov går ofte lenger enn naboskapsnormene rekker, og blir som regel et ansvar for helseog omsorgstjenestene og den nære familien. Vissheten om å ha vennlige naboer, som det går an å
spørre om det skulle være nødvendig, kan under
alle omstendigheter representere en vesentlig
kilde til trygghet.
Det er betydelig variasjon kommuner imellom
når det gjelder naboskapsintegrasjon (11). Jo
større kommune, desto mindre kontakt. Nabokontakten er vanligvis tettere på landet enn i
byene. I de minste kommunene hadde 56 prosent
mye kontakt med naboene, mot 13 prosent i de
største kommunene. Småsteder kan imidlertid
også være sårbare på grunn av lange avstander og
fraflytting, der unge flytter ut og gamle blir igjen.
Dette har bidratt til en voksende etterspørsel etter
sentrumsnære seniorboliger (8).
Økonomi
Generelt har eldres økonomi blitt klart bedre de
siste årene. Seniorer over 67 år har hatt en gunstig inntektsutvikling av flere grunner. Dagens
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pensjonister har bedre pensjonsopptjening enn
gårsdagens. De har oftere tjenestepensjon og mer
oppsparte midler (42). Dagens seniorer står dessuten noe lenger i arbeid. Også dette bidrar til å
løfte økonomien for eldre som gruppe, men ikke
alle nyter godt av denne utviklingen.
I Norge har andelen med lavinntekt blant de
over 67 år falt de siste årene. Nedgangen i andelen
med lavinntekt blant eldre skyldes flere forhold.
Nye alderspensjonister har de senere årene et
høyere pensjonsgrunnlag enn tidligere årskull. En
økning av minste pensjonsnivå har også bidratt til
en nedgang i andelen med lavinntekt blant de
eldre (43).
En rimelig god økonomi kan være en nødvendig forutsetning for sosial deltakelse. Sammenlignet med andre, har pensjonistene som gruppe, en
forholdsvis lav inntekt, men fordi de gjerne har
betalt ned sin gjeld, klarer de fleste seg likevel
godt.
Det er like fullt betydelig økonomisk ulikhet
også blant norske seniorer (42). Fortsatt er det
personer og grupper med lave inntekter og dårlig
råd. Blant disse er aleneboende minstepensjonister og innvandrere. Pensjonister med dårlig råd
har ellers tilgang til sosiale stønader på linje med
andre, så som bostøtte, hjelpestønad og sosialhjelp. Av disse er bostøtte den viktigste, og gir for
mange et vesentlig tilskudd ved høye boutgifter,
f.eks. ved flytting til en ny senior- eller omsorgsbolig.
Lavinntekt og fattigdom kan ha negativ innflytelse på helsen fordi et rimelig nivå av levekår krever en viss inntekt. Økt inntekt gir statistisk sett
bedre helse, men den positive effekten avtar gradvis med økende inntekt. Imidlertid vil eldre med
større økonomisk handlingsrom kunne tilrettelegge bolig og nærmiljø, samt kjøpe seg tjenester
som kan bidra til å øke deres funksjonsnivå.
Utdanning
Befolkningens utdanningsnivå har økt kraftig de
siste tiårene, og hvert nye fødselskull oppnår i
hovedsak et høyere utdanningsnivå enn forrige
kull (15).
Sammenhengen mellom utdanning og helse er
sterkere enn sammenhengen mellom inntekt og
helse (15). Helsen generelt er bedre blant personer med høy utdanning. I Norge har levealderen
økt for alle utdanningsgruppene siden 1960-tallet,
men de med høy utdanning har hatt den beste
utviklingen. Det vil derfor trolig slå positivt ut at
en økt andel av framtidas eldre vil ha bedre utdanning sammenliknet med dagens situasjon.
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Samtidig er det store geografiske variasjoner i
utdanningsnivået til framtidas eldre. Særlig ser vi
at fylker med storbyer og store utdanningsinstitusjoner har en befolkning med klart høyere utdanning enn fylker med mer rurale bosettingsmønstre, og at økningen i andelen med høyere utdanning har vært sterkere i storbyfylkene. Dette innebærer at de regionale forskjellene i utdanningsnivå blant eldre trolig vil øke framover (15).
Levevaner, livsstil og mestringsevne
Den største andelen av tidlig død og tapte leveår i
den norske befolkningen skyldes de ikke-smittsomme sykdommene som hjerte-karsykdommer,
diabetes type 2, kroniske lungesykdommer og
kreft. Fysisk aktivitet, sunt kosthold, røykfrihet og
redusert alkoholbruk vil gi god beskyttelse og
redusere risiko for utvikling av kroniske sykdommer. I følge Folkehelseinstituttet er det fire nøkkelfaktorer som er viktige for helse i eldre år: Høy
kognitiv aktivitet, høy fysisk aktivitet, et aktivt
sosialt liv og et godt kosthold.
Vi lever lenger, men det er noe usikkert om de
ekstra leveårene medfører bedret helse. Vi har
begrenset med kunnskap om hvordan sykeligheten endrer seg når levealderen øker, eller hvor
stor del av levealdersøkningen som skyldes medisinske framskritt og livsforlengende behandling.
Forskning gir ikke noe entydig svar på om økt
antall leveår gir gjennomsnittlig flere, færre eller
like mange år i god helse. Mye tyder likevel på at
flere lever lenger med bedre funksjonsnivå (15).
Resultater fra studier i Sverige, England, USA
og Norge kan likevel tyde på at eldre er friskere,
mer funksjonsdyktige og har bedre hukommelse
enn tidligere (23; 44; 45; 46; 47; 48; 49). En stor
landsdekkende helseundersøkelse blant eldre i
Sverige (SWEOLD) viste imidlertid det motsatte
for en del helseutfall blant de eldste (23).
Eldre synes i alminnelighet å mestre dårlige
levekår bedre. Det å ha lav inntekt, dårlig helse
eller å bo alene gir mindre utslag for livskvaliteten
blant personer over 70 år enn blant yngre (50).
Eldre mennesker har hatt mer tid til å tilpasse seg
sin livssituasjon, og kan ha lært seg å mestre
negative hendelser bedre enn tidligere i livet.
Det er lite kunnskap om hva som bekymrer de
eldre og hvordan de klarer å uttrykke dette. Et
studie av eldre hjemmetjenestemottakere viser
fire hovedkategorier av bekymringer (51):
1. Bekymringer knyttet til deres forhold til andre,
det vil si være en byrde for andre, miste selvråderett og sosiale bånd
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2. Bekymringer knyttet til helserelaterte spørsmål
3. Bekymringer knyttet til aldring og kroppslig
svekkelse, blant annet eksistensielle utfordringer med å takle hverdagen, framtida og døden
4. Bekymringer knyttet til livsfortelling og verdispørsmål, det vil si å miste tilknytning til medmennesker og ikke fungere som aktivt samfunnsmedlem
Den tidlige alderdommen oppleves generelt som
god, til dels som svært god. Personer i 60-årene
og langt inn i 70-årene er minst like tilfredse som
yngre og opplever mindre negative følelser. Den
sene alderdommen er mer krevende. Relativt
mange over 75 år er deprimerte og ensomme og
mindre tilfreds enn fem år tidligere. At det især er
de siste årene som er så kritiske for livskvaliteten,
er i tråd med internasjonal litteratur fra mange
land (52). Studier som har fulgt personer fram til
de dør, viser et særlig kraftig fall i livskvalitet de
aller siste årene (53; 54).
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Eldres bruk av kommunale helseog omsorgstjenester

Utbyggingen av de kommunale helse- og omsorgstjenestene de siste tre tiårene har først og fremst
sammenheng med ulike handlingsplaner og reformer, som:
– Samlet de viktigste tjenestetilbudene i eldreomsorgen på kommunalt nivå

–

La ansvaret for bo- og tjenestetilbudet til nye
yngre brukergrupper til kommunene

Samtidig har tjenestetilbudet endret karakter, ved
å legge større vekt på helsetjenester framfor sosiale forhold og praktisk hjelp i hverdagen.
De fleste eldre er i jevnlig kontakt med fastlege
Med flere eldre hjemme og større satsing på
hjemmebasert omsorg, blir kontakten med fastlegen viktig. Eldre over 67 år utgjør 14 prosent av
befolkningen, men står for 24 prosent av konsultasjonene hos fastlegene.
I 2015 var 89 prosent av eldre mellom 67 og 79
år og 93 prosent av eldre mellom 80 og 89 år i kontakt med fastlege. Aldersgruppen 80–89 år var hos
fastlegen nesten seks ganger i året (55). Blant
eldre over 80 år er det flere menn enn kvinner som
bruker fastlegen. Hos de aller eldste er det færre
som har jevnlig kontakt med fastlegen. Det skyldes
sannsynligvis at de i større grad får dekket sine
medisinske tjenester fra sykehjem og spesialisthelsetjeneste (56). Samtidig var hele 37 prosent i den
samme aldersgruppen i kontakt med legevakt.
Eldre går regelmessig til tannlegen
Flere enn 9 av 10 eldre har vært hos tannlege i
løpet av siste 12 måneder (57). Av de som er over
80 år, oppgir nesten to av tre at de vurderer sin
tannhelse som god. Eldre som oppholder seg på
sykehjem eller mottar hjemmesykepleie over len-
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Figur 2.3 Andel mottakere av omsorgstjenester i aldersgruppene 67–79 år, 80–89 år og 90 år og eldre per
31.12.2017
Kilde: Statistisk sentralbyrå Statistikkbanken (foreløpige tall)
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Figur 2.4 Mottakere av ulike omsorgstjenester per 31.12 2009–2017
Kilde: Statistisk sentralbyrå Statistikkbanken

gre tid, har vederlagsfri rett til nødvendig tannhelsetjeneste fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud.
Flere eldre trener hos fysioterapeut
Eldre over 67 år utgjør en økende andel av pasientgrunnlaget hos private avtalefysioterapeuter. I
2015 var 26 prosent av pasientene over 67 år, og
nesten 7 prosent av pasientene over 80 år gamle.
Mer enn halvparten over 80 år mottar omsorgstjenester
En ikke ubetydelig andel av befolkningen mottar
en eller flere kommunale omsorgtjenester (ulike
former for hjemmetjenester, aktivitetstilbud og
heldøgns tjenester i omsorgsbolig eller institusjon) gjennom året. I 2017 var det over 360 000
som i løpet av året mottok kommunale omsorgstjenester.
Per 31. desember 2017 var det 283 000 brukere av en eller flere kommunale omsorgstjenester. Av dem var 169 000 eller 60 prosent 67 år
og eldre. Mens tallet på mottakere av omsorgstjenester totalt har økt med 16 000 fra 2009, har det
vært en nedgang på nesten 2000 brukere blant
eldre i samme periode. Dette kan først og fremst
sees i sammenheng med at det er blitt færre eldre
i aldersgruppen 80–89 år.

Andelen mottakere av omsorgstjenester stiger med økt alder, med et gjennomsnitt på knapt
10 prosent i aldersgruppen 67–79 år, vel 43 prosent i 80–89 år, til et gjennomsnitt på 85 prosent i
aldersgruppen 90 år og eldre. De aller fleste mottar tjenestene i eget hjem.
Det er tallet på mottakere av helse- og sosialtjenester
i hjemmet som vokser
Siden 2009 har det vært en betydelig økning i
antall mottakere av helse- og sosialtjenester i
hjemmet, i form av sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialfaglig og pedagogisk bistand m.v. Samtidig har vært en nedgang i mottakere av hjemmehjelp og praktisk bistand. Tallet på mottakere av
tjenester i institusjon og øvrige tjenester holder
seg ganske stabilt. Det har blant annet sammenheng med veksten i tallet på yngre tjenestemottakere, og økningen i mer omsorgsboligbaserte tjenestetilbud både til eldre og yngre mottakere.
Størst bistandsbehov blant eldre over 90 år
Mottakere av omsorgstjenester over 90 år har
klart størst bistandsbehov. 34 prosent av denne
gruppen har omfattende behov for bistand og 36
prosent har middels til stort bistandsbehov. I
aldersgruppen 67–89 år har nesten 4 av 10 tjenestemottakere bare noe/avgrenset bistandsbehov.
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Figur 2.5 Mottakere av omsorgstjenester etter bistandsbehov 67 år og eldre i 2016
Kilde: Iplos. SSB-rapport 2017/26

2.4

Eldres bruk av
spesialisthelsetjenester

Endringene i befolkningens alderssammensetning reflekteres i bruken av spesialisthelsetjenester, ettersom andelen av befolkningen som
mottar slike tjenester øker gradvis med høyere
alder, både for menn og kvinner. I perioden 2012–
2016 (58) økte antall personer over 67 år som mottok behandling i spesialisthelsetjenesten med 17

prosent, mens befolkningsveksten var på 14 prosent.
Det er først og fremst en betydelig økning i
poliklinisk behandling i alle aldersgrupper, også
for de eldste over 90 år. Samtidig er det en reduksjon i døgnopphold per innbyggere blant eldre
under 90 år, og gjennomsnittlig liggetid går ned
for pasienter over 67 år (58).
Om lag 80 prosent av befolkningen over 80 år
hadde kontakt med et helseforetak, et privat syke-
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Figur 2.6 Prosentvis endring i bruk av somatiske spesialisthelsetjenester fordelt på døgnopphold og
poliklinikk blant eldre 67 år og over (2012–2016)
Kilde: Helsedirektoratet 2017 (58)
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hjelp i hjemmet og langtidsopphold i institusjon,
og færrest liggedøgn på sykehus for begge aldersgruppene.

hus eller en avtalespesialist i 2016. De utgjorde 4
prosent av befolkningen og 8 prosent av pasientene i 2016 og sto for 17 prosent av totalt ressursbehov i spesialisthelsetjenesten. Ø-hjelpsinnleggelser inklusive kirurgi utgjør nesten 60 prosent
av estimerte ressurser for aldersgruppen 80–89
år og nesten 80 prosent for de som er 90 år eller
eldre. Målt per innbygger har det likevel vært en
nedgang i denne typen innleggelse for alle eldre
(58).
Endringer i befolkningens helsetilstand, utvikling av medisinsk teknologi og endret organisering av helsetjenester er forhold som kan påvirke
framtidig behov for tjenestetilbud og ressurser.
Økt forventet levealder kombinert med store fødselskull etter 2. verdenskrig fører til at antall eldre
i befolkningen øker, og vil fortsette å øke framover.
At eldre pasienter i snitt hadde kortere opphold på sykehus i 2016 enn i 2012, må sees i sammenheng med nye og mindre belastende behandlingsmetoder som kan gjøres poliklinisk, bedre
logistikk i sykehusene og samhandlingsreformens mål om å redusere liggetiden på sykehus.
Det er ulikheter i antall liggedøgn for medisinske
ø-hjelpsinnleggelser for små og større kommuner,
og størst forskjeller for eldre over 90 år. Kommunegruppen med flest liggedøgn hadde 2,5 ganger
flere liggedager enn kommunegruppen med færrest liggedøgn.
Sett i sammenheng med det kommunale tjenestetilbudet har de minste kommunene samlet
sett flest mottakere per innbygger av både helse-

2.5

Morgendagens eldre og framtidas
helse- og omsorgstjenester

2.5.1 Demografiske endringer
Demografisk sett er Norge ett av de landene i
Europa som vil ha de minst dramatiske endringene i alderssammensetningen i befolkningen.
Dette skyldes delvis at vi allerede har gjennomgått slike endringer, og delvis at vi har hatt noe
høyere fødselstall.
En million eldre 67 år+ om ti år
Folketallet i Norge ble i forrige århundre mer enn
fordoblet, fra 2,2 mill. i 1900 til 4,5 mill. i 2000. I
følge Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger kan folketallet fortsette å stige jevnt til 5,9
mill. i 2030 og 6,7 mill. i 2050.
Antall personer over 67 år vil nesten fordobles
fra 2000 til 2050. Antall personer 80 år og eldre
kan komme til å øke fra 190 000 i 2000 til i overkant 350 000 i 2030 og nesten 590 000 i 2050.
Nå er det de yngste eldre som øker
Norge er midt i en periode der det er tallet på de
yngste eldre som vokser i befolkningen. Mens
aldersgruppen 67–79 år vokste med 14 prosent
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Figur 2.7 Antall personer i aldersgruppen 67 år og eldre 1950–2050
Kilde: Statistisk sentralbyrå 2016. Middelalternativet (MMMM) i befolkningsframskrivningene.
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Figur 2.8 Prosentvis årlig endring i antall personer 67 år og over i perioden 2000–2050
Kilde: Statistisk sentralbyrå 2016. Middelalternativet (MMMM) i befolkningsframskrivningene.
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Figur 2.9 Andel personer 80 år og over i kommunene i 2016 og 2040 i prosent
Kilde: Statistisk sentralbyrå 2016. Middelalternativet (MMMM) i befolkningsframskrivningene.
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Figur 2.10 Antall personer i yrkesaktiv alder (16–66 år) per antall eldre i gruppen 67 år og mer (Koeffisienten
for aldersbæreevne) 2000–2050
Kilde: Statistisk sentralbyrå 2016. Middelalternativet (MMMM) i befolkningsframskrivningene.

fra 2012 til 2016, gikk tallet på eldre 80–89 år ned
med vel 2 prosent Samtidig ble det 9 prosent flere
eldre over 90 år.
Dette er en særlig utfordring for kapasiteten i
hjemmetjenester og lettere helse- og omsorgstilbud. Etter hvert som de store kullene blir 80 og 90
år forskyves også veksten i antall eldre, med en
sterk økning i gruppen 80–89 år i slutten av 2020årene og i gruppen 90 år og eldre i 2030-årene.
Økningen blant de aller eldste vil da komme til å
stille krav til videre utbygging av tilbudet til de
som har det største tjenestebehovet. Figur 2.7
viser nasjonale tall, men det vil være store variasjoner mellom kommunene og regionene i Norge.
Den største utfordringen er regional
Et viktig budskap fra Statistisk sentralbyrås regionale framskrivninger er at økningen i antall eldre
vil bli svært ujevnt fordelt over kommunene på
grunn av store geografiske forskjellene i befolkningens aldring (15). Dette vil kanskje vise seg å
være den største demografiske utfordringen
Norge vil stå overfor.
Alderssammensetning og aldersbæreevne
Aldersbæreevnen viser forholdet mellom den
yrkesaktive befolkningen og den eldre delen av
befolkningen, og er viktig for framtidas økonomiske bæreevne og for velferdstilbud og helse- og

omsorgstjenester. I 2000 var det 4,7 personer i
yrkesaktiv alder per eldre, mens koeffisienten for
aldersbæreevne reduseres til 3,6 i 2030 og 2,9 i
2050. På regionalt nivå opplever flere distriktskommuner allerede en svakere aldersbæreevne.
Nedgangen i andel personer i yrkesaktiv alder i
forhold til andel eldre, vil trolig bli en utfordring
både for personellsituasjonen i helse- og omsorgssektoren og for verdiskaping og velferdsutvikling.
I tillegg til den økonomiske belastningen det
innebærer å få flere brukere av helse- og
omsorgstjenester, kan flere kommuner få problemer med å rekruttere arbeidskraft til helse- og
omsorgssektoren (15). Samtidig viser utviklingen
i sysselsetting blant eldre at det er en tendens til
at flere velger å stå lenger i jobb. Det kan avhjelpe
situasjonen noe (59).
Omsorgsgivere i familienettverket
Endringer i befolkningens alderssammensetning
har betydning for hvor mange familieomsorgsgivere de aller eldste kan støtte seg på, og vil kunne
påvirke framtidige familieomsorgsmønstre.
FNs familieomsorgskoeffisient, eller forholdet mellom antall personer over 85 år og antall
personer i alderen 50–66 år, er et demografisk
uttrykk for potensiell omsorgsevne.
Familieomsorgskoeffisienten faller fra 9,3 i
2018 til 4,3 i 2050. Den kan gi et noe forenklet
bilde av utviklingen framover, fordi det er flere
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Figur 2.11 Antall personer i aldersgruppen 50–66 år per person i aldergruppen 85 år og over
(Familieomsorgskoeffisienten) 2000–2050
Kilde: Statistisk sentralbyrå 2016. Middelalternativet (MMMM) i befolkningsframskrivningene.

utviklingstrekk enn alderssammensetningen som
har betydning for potensiell omsorgsyting i familien, og fordi kulturelle endringer også påvirker
omsorgsyting. I Norge har familieomsorgen vist
seg å være stabil i omfang de siste 20–30 år (38;
60). Det kan synes som om familie og offentlig
omsorg utfyller hverandre, gitt visse vilkår for
dette. Familien kan stille opp om de slipper å
måtte ta hele ansvaret.
Egne ressurser
I følge Statistisk sentralbyrå vil framtidas eldre
trolig være annerledes sammensatt enn dagens
eldre når det gjelder viktige kjennetegn med
betydning for ressurssituasjon, helse og funksjonsevne. Framtidas eldre har høyere utdanning,
en mer fordelaktig økonomisk situasjon, bedre
boforhold og færre vil bo alene. Forskning og statistikk på eldres helse og sykelighet de siste årene
viser at eldre ikke nødvendigvis har fått færre år
med sykdom enn før – kanskje snarere flere. Likevel ser det ut til at de klarer seg bedre med disse
sykdommene enn tidligere, og er bedre i stand til
å håndtere utfordringer i hverdagen (15).

2.5.2

Framskrivninger av de kommunale
omsorgstjenestene
Statistisk sentralbyrås framskrivninger av mottakere og behovet for personell og heldøgns

omsorgsplasser i omsorgstjenestene fram til 2060,
bygger på forutsetninger om noen av de viktigste
drivkreftene for etterspørselen etter omsorgstjenester: demografi, sykelighet, omfang av familieomsorg, standard på tjenestene og produktiviteten (61).
Ulike kombinasjoner av forutsetninger spenner ut et relativt stort variasjonsområde for etterspørselen etter omsorgstjenester, behovet for
arbeidsinnsats og heldøgns omsorgsplasser fram
mot 2060.
Referansebanen bygger på følgende forutsetninger:
– Middelalternativet (MMMM) i Statistisk sentralbyrås siste framskrivninger fra 2016
– Konstant standard og produktivitet på 2016nivå
– Utsatt sykelighet, der sykelighet reduseres i
takt med økende levealder
– Uendret pårørendeomsorg der omfanget holder seg konstant på 2014-nivå
Det vil alltid være betydelig usikkerhet knyttet til
slike tallmessige framskrivninger. Det foreligger
lite forskning på trendene i behovet for omsorgstjenester som framskrivningene kan basere seg
på. Det er i tillegg viktig å understreke at framskrivningene ikke har tatt hensyn til virkningene
av de strategiene og tiltakene regjeringen har
utformet for å forebygge eller redusere veksten av
omsorgsbehovet i framtida. Framskrivningene er
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Figur 2.12 Framskrivning av mottakere av omsorgstjenester fram til 2060. Per 1000 personer.
Kilde: Statistisk sentralbyrå (61)

øke med nærmere 25 prosent eller om lag 60 000
mottakere fram til 2030, og i overkant av 80 prosent fram til 2060. Denne veksten kan bli vesentlig
høyere dersom en eller flere av følgende
utviklingstrekk slår til i stedet for forutsetningene
i referansebanen:
– levealderen øker mer enn i referansebanen
– tjenestestandarden heves fra dagens nivå
– uendret helsetilstand for gitt alder og kjønn
– redusert pårørendeomsorg

derfor ikke ment som et forsøk på å forutsi framtida, men som illustrasjoner til debatten om hva
slags framtid vi kan skape, og hvilke forutsetninger det er viktig å påvirke.
Mottakere av omsorgstjenester
Med de forutsetninger som er lagt inn i referansebanen, kan antall mottakere av omsorgstjenester
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Figur 2.13 Framskrivninger av årsverk i omsorgstjenestene til 2060. Per 1000 årsverk.
Kilde: Statistisk sentralbyrå (61)
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Figur 2.14 Framskrivninger av heldøgns omsorgsplasser til 2060. Per 1000 plasser.
Kilde: Statistisk sentralbyrå (61)

På den annen side kan man heller ikke utelukke at
antall brukere vil endres lite fra dagens nivå (61).
Det kan skje gjennom en kombinasjon av vekst i
produktiviteten og familieomsorgen, samtidig
som helsetilstanden bedres og levealderen øker
mindre enn i referansebanen.
Personellbehov
Referansebanen gir en svært nøktern framskrivning av framtidig personellbehov, der antall
årsverk i omsorgssektoren kan øke med nærmere
20 prosent eller om lag 27 000 årsverk fram til
2030, og i overkant av 75 prosent fram til 2060.
Denne økningen vil være mindre hvis levealderen
øker i henhold til lavalternativet, hvis produktiviteten øker med 0,5 prosent per år, eller hvis familieomsorgen beholder sin andel av den samlede
årsverksinnsatsen.
På den annen side vil en standardheving alene
på bare 1 prosent per år, bringe årsverksbehovet
opp i 428 000 i 2060. Om vi ikke ser en bedring av
helsetilstanden, vil det også ha en sterk effekt på
bemanningsbehovet. Det samme kan skje om
levealdersøkningen forsterkes, eller pårørendeomsorgen reduseres.
Statistisk sentralbyrå har ikke gjort noe forsøk
på å vurdere sannsynligheten for de ulike framskrivningene. Statistisk sentralbyrås vurdering er
likevel at det er mer sannsynlig at referansebanen
undervurderer veksten i etterspørselen etter
arbeidskraft (61), først og fremst fordi det kanskje

er lite realistisk å unngå standardheving av disse
tjenestene i årene som kommer.
Behov for heldøgns omsorgsplasser
Av referansebanen framgår det at summen av
omsorgsboliger og institusjonsplasser for beboere
med behov for heldøgns tjenestetilbud, vil kunne
øke med nærmere 20 prosent eller om lag 13 000
plasser fram til 2030, og i overkant av 90 prosent
fram til 2060. Økningen blir vesentlig raskere dersom helsetilstanden ikke forbedres fra dagens
nivå, hvis standarden heves og hvis levealdersøkningen blir som i høyalternativet.

2.5.3

Framskrivninger av samlet behov for
sysselsatte i helse og omsorg
I 2016 sto helse- og omsorgssektoren for om lag
21 prosent av sysselsettingen i Norge. Samfunnsøkonomisk Analyse har i en rapport sammenstilt
ulike framskrivninger av sysselsettingsbehovet i
helse- og omsorgssektoren fram mot 2035 og
antyder en behovsvekst på om lag 75 prosent eller
fra 400 000 til om lag 700 000 personer i løpet av
20 år. Analysen viser at dersom det legges til
grunn at helse- og omsorgssektoren i stor skala
tar i bruk teknologiske løsninger, vil dette trolig
innebære en noe lavere samlet etterspørselsvekst
etter sysselsatte, men desto høyere etterspørsel
etter helsepersonell med høy utdanning (62).
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I en analyse utført for Helsedirektoratet (63)
har samme miljø vurdert etterspørselen etter sysselsatte innen helse- og omsorgsyrker fram mot
2040 i fire ulike scenarier, med bakgrunn i tall fra
framskrivninger gjort av SSB (64). I det ene fordobles sysselsettingsbehovet fram mot 2040, og de
ulike scenariene varierer fra om lag 700 000 til
900 000 sysselsatte i 2040.
Veksten er sterkest når helse- og omsorgssektoren er prioritert på bekostning av andre offentlige tjenester og privat næringsliv. Lavere vekst er
det der veksten vil komme fra privat næringsliv
som tilbyr private helse- og omsorgstjenester
nasjonalt og for eksport. Samlet sett gir disse
scenariene en lavere etterspørsel, «siden ikke alle
vil ha råd til å kjøpe private helse- og omsorgstjenester, og som følge av at privat sektor typisk har et
større insentiv til å drive fram mer arbeidsbesparende løsninger. Resultatet er høyere akademikerandel».
Implementering av nye teknologiske løsninger
er antatt å ha betydning for endringer i standarden og produktiviteten på tjenestene. Scenarioanalysene viser at det er all grunn til å tro at det er
mulig å løse noen av dagens helse- og omsorgsoppgaver med langt mindre menneskelig rutinearbeid. Det er imidlertid usikkert i hvilken grad
arbeidsbesparende og velferdsfremmende teknologiske løsninger vil bli tatt i bruk (62).
Kompetansebehovsutvalget, som ble oppnevnt
for å gi en best mulig faglig vurdering av Norges
kompetansebehov konkluderer i sin første rapport (65) blant annet med at
«Den demografiske utviklingen innebærer at det
blir store behov innen helse- og omsorgssektoren,
selv om teknologiske framskritt og organisatoriske endringer kan bidra til å dempe etterspørselsveksten noe.»
Utfordringer – men også muligheter
Alle disse framskrivningene viser at helse- og
omsorgssektoren uansett vil stå overfor betydelige kapasitetsmessige utfordringer i tiårene som
kommer, og at disse utfordringene vil være ulikt
fordelt regionalt og på kommunenivå. De synliggjør imidlertid også en bredde av påvirkbare forutsetninger og muligheter, som inviterer til å ta
grep som nyanserer og reduserer konsekvensene
av rene demografiske framskrivninger:
– Nye generasjoner eldre har andre ressurser
enn tidligere eldregenerasjoner å møte alderdommen med, og må utfordres til å bruke dem

–

–

2017–2018

til å planlegge og mestre egen tilværelse og ha
et aktivt liv i fellesskap med andre
Det vil åpenbart være klokt å støtte og ta godt
vare på pårørende som påtar seg omsorgsoppgaver, og legge forholdene godt til rette for
samarbeid med lokalsamfunn og frivillig sektor
I helse- og omsorgssektoren ligger det store
muligheter i å utvide fagkompetansen, ta i bruk
nye metoder, ny logistikk, alternative arbeidsordninger, velferdsteknologi, nye boformer og
nye innovative løsninger, framfor rene effektiviseringstiltak som reduserer tjenestetilbudet
til den enkelte og fører til at ansatte må løpe
enda fortere i korridoren

2.6

Pårørendeomsorg – og omsorg for
pårørende

Den frivillige og i hovedsak familiebaserte omsorgen, er nesten på størrelse med den kommunale
omsorgstjenesten. En av fem eldre som bodde
hjemme i 2008 fikk regelmessig hjelp fra slekt,
venner eller naboer. Et forsiktig anslag med
utgangspunkt i Levekårsundersøkelsen fra 2008
viser at det ble utført nesten 100 000 årsverk i
ulønnet omsorgsarbeid til syke, eldre og funksjonshemmede i og utenfor husholdningen (66).
Det er ingen selvfølge at dette vil vare i tiårene
som kommer. Snarere taler både endringer i
befolkningens alderssammensetning, familieforhold og bosettingsstruktur for at familiens
omsorgsevne kan bli svekket. Dette er en av de
mest krevende utfordringene vi står overfor på
omsorgsfeltet. Det er derfor viktig å støtte og
avlaste pårørende og legge til rette for familiens
mulighet til å kombinere yrkesaktivitet med
omsorg for sine nære.
Pårørende er en uvurderlig ressurs, både for
sine nærmeste og for helse- og omsorgstjenesten.
Den er også en fornybar ressurs om den blir tatt
godt vare på.
Pårørende kan være både livspartner/ektefelle, barn og barnebarn, venner, kollegaer og
andre nærpersoner. I tillegg til å utføre omsorgsoppgaver, tar mange pårørende en aktiv rolle som
koordinator for sine nærmeste. De følger med på
tjenestetilbudet som gis til sine nærmeste, går i
dialog med kommunen og andre tjenesteytere, og
hjelper sine nærmeste å klage dersom de opplever tjenestetilbudet som utilstrekkelig. Mange
pårørende fungerer som koordinator og omsorgsytere over mange år. I følge Pårørendealliansen er
nær en fjerdedel aktive pårørende i 15 år eller
mer.
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Boks 2.1 Pårørendealliansen
Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som har som mål å synliggjøre
pårørende og arbeide for å forbedre deres vilkår og rettigheter, uavhengig av hvem man er
pårørende til. Organisasjonen arbeider blant
annet med å finne løsninger som kan gjøre
pårørendes hverdag enklere, og ønsker å
være en aktiv pådriver i utformingen av en
pårørendepolitikk i Norge som sidestiller alle
pårørendegrupper. Organisasjonen står også
bak en større pårørendeundersøkelse som
kan besvares via organisasjonens nettside.
Kilde: https://parorendealliansen.no/

Det er kulturelle forskjeller i hvordan og i hvilken utstrekning pårørende yter omsorg. Blant
enkelte innvandrergrupper er omsorg for foreldre
og nære familiemedlemmer en selvfølgelighet.
Mange innvandrere kommer fra samfunn hvor
familiestrukturer, bånd og forventninger om
omsorg fra familien i alderdommen kan være sterkere enn hos mange eldre i majoritetsbefolkningen. En undersøkelse fra 2007 viser samtidig at 54
prosent av den voksne befolkningen i Norge
mener barn bør ta ansvar for omsorg når foreldrene trenger det, mens 14 prosent mener barn
bør ha foreldrene boende hos seg når foreldrene
ikke kan ta vare på seg selv. Samtidig mener drøyt
70 prosent at omsorg er en oppgave som bør utføres av samfunnet (66).
Samfunnet har endret seg over tid og utviklet
større aksept for ulike familie- og samlivsformer.
Det innebærer også at tjenestene framover, i
større grad enn tidligere, vil møte brukere og
pårørende som lever eller har levd i likekjønnede
parforhold. Høyere skilsmisserater og nye familiekonstellasjoner innebærer også at tjenestene må
forholde seg til et mer komplekst nettverk av
pårørende rundt den enkelte bruker.
Samfunnets omsorgstilbud ville trolig bryte
sammen om den uformelle omsorgen forsvant
eller ble kraftig redusert. Flere utredninger og
meldinger viser til at det er viktig at omsorgen
som ytes av pårørende opprettholdes på dagens
nivå. Samtidig vet vi at pårørende som yter
omsorg er mer utsatt for fysiske og psykiske plager enn befolkningen for øvrig, noe som kan tilskrives belastningen omsorgsarbeidet medfører.
Fordelingen av arbeidsbyrden mellom offentlig
omsorg og pårørende endrer seg dramatisk i over-

gangen mellom eget hjem og sykehjem. Innsatsen
fra pårørende kan være så omfattende at den går
på helsa løs før innleggelse, mens den av ulike
grunner nesten blir fraværende i sykehjemmet
når kommunen overtar døgnansvaret (67; 68; 69).
En jevnere ressursfordeling mellom offentlig
omsorg og pårørendes innsats før og etter flytting,
er derfor et tema for denne meldinga, jf. kapittel 8.
Mulighet for fortsatt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv kan motvirke de negative effektene av
omsorgsarbeidet, og det blir viktig å sikre ordninger hvor pårørendes ønske om og mulighet til å
bidra forvaltes på en slik måte at det ikke skapes
nye helseutfordringer i form av utbrente og deltidsarbeidende pårørende. Pårørende er en fornybar ressurs, forutsatt at vi lykkes med en bærekraftig ressursutnyttelse i tråd med den eldre og
de pårørendes ønsker og behov.

2.7

Sivilsamfunn og frivillighet

I et velferdssamfunn er det offentlige ansvaret for
helse- og omsorgstilbudet nedfelt i helse- og
omsorgslovgivningen. Det betyr ikke at alle oppgaver kan løses av helse- og omsorgstjenestene.
Kommunen er ikke bare en forvaltning, den er
også et lokalsamfunn med familier, sosiale nettverk, organisasjoner, bedrifter og tiltak. For å
skape et omsorgsfullt samfunn, er alle involvert i
denne oppgaven. Nye innovative løsninger finner
vi først og fremst i mellomrommene og samspillet
mellom alle samfunnets ulike omsorgsaktører.
Norge er et land med et godt utbygd sivilsamfunn, og i europeisk målestokk skiller Norge
seg ut med en meget høy grad av organisasjonstilhørighet (70). Frivilligheten forandrer samfunnet
gjennom sine initiativ og sin rolle som fellesskapsbygger og identitetsskaper. Mange opplever å bli
integrert og få sin sosiale tilhørighet gjennom frivillig sektor. Frivilligheten har en svært viktig
plass i samfunnslivet (71; 72). Dette gjelder særlig
i kultur- og idrettssektoren, men også i helse- og
omsorgssektoren.
Satellittregnskapet for ideelle og frivillige
organisasjoner (2013) indikerer at det frivillige og
ideelle arbeidet i Norge utgjorde nærmere
148 000 årsverk i 2014. Den samme statistikken
sier at det er om lag 100 000 ulike lag og
foreninger i Norge. 79 prosent av befolkningen er
medlem av en eller flere frivillige organisasjoner
(73).
Over halvparten av alt frivillig arbeid legges
ned i kultur- og fritidsorganisasjoner, inkludert
idrett. En mindre del går til omsorgssektoren, der
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frivillige organisasjoner bidrar med mellom 5 000
og 10 000 årsverk. Rundt 75 prosent av de frivillige
bak denne innsatsen er over 50 år. Mange fra
minoritetsbefolkningen deltar med frivillig innsats. De engasjerer seg mindre i kultur- og fritidssektoren, men er mer aktive innen velferd, rettighetsarbeid og religiøse organisasjoner (16).
Frivillig innsats utenom de frivillige organisasjonene er i vekst (74). I nordisk sammenheng
skiller Norge seg ut ved at den mer prosjektorienterte frivilligheten etter hvert har fått større plass,
på bekostning av den tradisjonelle som er knyttet
til langvarig medlemskap i en organisasjon (75).
Ser vi historisk på dette, finner vi at frivillighet
i omsorgssektoren har vært mindre omfattende i
Norge enn i andre deler av Europa. Dette skyldes
trolig tanken bak utbyggingen av det skandinaviske velferdssamfunnet (72; 76; 77). Frivillig innsats forstås som et supplement til den offentlige
velferden. Erfaringer fra de nordiske landene
viser at en relativt omfattende offentlig organisert
og finansiert omsorg ikke utkonkurrerer frivillighet. Tvert imot kan erfaringene tyde på at redusert offentlig omsorg også medfører redusert frivillig innsats. Frivilligheten tilfører samfunnet
store økonomiske verdier. En gjennomtenkt og
kompetent organisering er en av suksessfaktorene for å sikre økt frivillighet i omsorgstjenesten.
En undersøkelse gjennomført av KS viser at
det er et stort omfang av samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner innenfor kommunale tjenesteområder. Det er imidlertid bare 20
prosent av kommunene som har utviklet en lokal
frivillighetspolitikk. Et stort flertall mener at det
vil være behov for tettere samarbeid med frivillig
sektor i framtida (78). En studie viser også at samarbeid med frivillige har betydning for kvaliteten i
eldreomsorgen (79).

2.8

Uønsket variasjon eller nødvendig
mangfold

Det er ikke vanskelig å finne eksempler på variasjoner i helse- og omsorgstjenestetilbudet, både
mellom sykehus, kommuner, internt i kommunene og mellom ulike brukergrupper. Mange av
disse variasjonene avspeiler et mangfold som må
være til stede i et land som Norge, og for tjenestetilbud til mennesker med svært ulike behov. Noen
av dem kan imidlertid også være det en kan kalle
uønskede variasjoner, spesielt om de bryter med
forsvarlighetskravet i lovgivningen.
I denne meldingen har vi valgt å sette fokus på
tre områder, der data tyder på at det foreligger
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store ulikheter, og forsøke å finne ut om slike variasjoner har rimelige forklaringer, eller om de
representerer en variasjon som kan være til
ugunst for eldre tjenestemottakere:
– Ulikhet i tjenestetilbudet til yngre og eldre tjenestemottakere
– Ulikhet i kommunal tjenesteprofil sykehjem/
hjemmetjenester
– Variasjon i reinnleggelser av eldre i sykehus
Generelt om kommunal variasjon
Kommunenes stilling som selvstendig rettssubjekt gir dem stor grad av lokalt selvstyre og handlefrihet. Det er en målsetting at kommunale helseog omsorgstjenester skal tilpasses lokale behov
og prioriteringer. Dette innebærer at ikke all variasjon mellom kommunene kan regnes som uønsket, og at lokal kunnskap ofte er en forutsetning
for å tolke påvist variasjon.
På den annen side definerer lov om kommunale helse- og omsorgstjenester skranker for det
lokale handlingsrommet ved at alle innbyggere
har rett til nødvendige og forsvarlige tjenester.
Forskning, fagkunnskap og verdier gir dessuten
en retningsgivende norm for hva som er god kvalitet, som i en del tilfeller er fastsatt i faglige retningslinjer og veiledere. Ut fra dette er det ikke
ønskelig med stor variasjon mellom kommuner i
kvaliteten i tjenestene.
Enkelte grunnleggende egenskaper ved kommunale helse- og omsorgstjenester bidrar til at
variasjon oppstår. Primærhelsetjenestens oppgave
er blant annet å motta pasienter i første hånd, til
forskjell fra pasienter som mottas via henvisning
til spesialisthelsetjenesten. Det finnes med andre
ord en spennvidde som kan gå fra helt uproblematiske til akutte, livstruende tilstander. Mange av
de som behandles i kommunene har dessuten
uavklarte eller sammensatte tilstander, der kunnskapsgrunnlaget for hva som er riktig behandling
er mye svakere enn de langt mer definerte tilstandene som behandles i spesialisthelsetjenesten.
Dette tilsier større grad av variasjon enn i spesialisthelsetjenesten.

2.8.1

Ulikhet i tjenestetilbud til yngre og
eldre
Den sterke veksten i yngre brukere av hjemmetjenester, er et av de tydeligste utviklingstrekkene i
de kommunale helse- og omsorgstjenestene de
siste tiårene. Mens sykehjem og hjemmetjenester
for 30 år siden i hovedsak var eldreomsorg, var
nær 40 prosent av de vel 355 000 som mottok
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Figur 2.15 Antall mottakere av omsorgstjenester etter alder 1998–2017
1

Mottakere er her beboere i institusjoner for eldre og funksjonshemmede og mottakere av hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand.
2
Fram til 2006 ble tallet på mottakere innhentet per summariske skjema. Fra og med 2007 er data hentet fra IPLOS-registeret .
Tall fra 2007 og senere lar seg derfor ikke uten videre sammenligne med tidligere år.
Kilde: Statistikkbanken / Statistisk Sentralbyrå

helse- og omsorgstjenester gjennom året i 2016
under 67 år (80).
Dette er i hovedsak et resultat av statlige reformer og endringer i oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjeneste og kommune som har kommet i kjølvannet av reformen for mennesker med
utviklingshemming, opptrappingsplan for psykisk
helse og til sist samhandlingsreformen.
Veksten i nye yngre brukergrupper har reist
spørsmålet om denne utviklingen kan ha skjedd
på bekostning av de eldre, og om det er ulikhet i
tjenestenivå for eldre og yngre mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester, til tross for at
tjenestetilbudet reguleres i samme lovgivning.
Statistisk sentralbyrås Statistiske Analyser om
eldres bruk av helse- og omsorgstjenester spør
om eldre får mindre enn før, og viser til at eldres
andel av utgiftene både til pleie og omsorg og
somatiske tjenester i sykehus gikk betydelig ned i
perioden 1998–2011 (81).
I flere forskningsrapporter blir det hevdet at
yngre brukeres behov fortrenger eldres tjenestetilbud og skaper prioriteringsutfordringer:
«Et av hovedfunnene er at kommuner som opplever økt press fra yngre brukere av hjemmetjenester, reduserer det institusjonsbaserte tilbudet
til eldre. Reduksjonen kompenseres ikke gjennom
økt satsing på hjemmetjenester til eldre.» (82)

Flere forskere har sett nærmere på dette, delvis
på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet,
og spør blant annet om det delvis er etablert forskjellige omsorgsregimer for yngre versus eldre
brukere (83).
I en rapport som stiller spørsmålet om yngre
og eldre brukere av hjemmetjenesten har ulike
behov eller utsettes for forskjellsbehandling, blir
det konkludert med at alder utgjør en uuttalt
norm og blir lagt til grunn for vurdering av
bistandsbehov (84). Dette blir nyansert i en kvantitativ studie som legger større vekt på helsemessige årsaker til variasjon (85).
Flere av rapportene som har framhevet de
store forskjellene i tjenestetilbud til eldre og
yngre brukere av hjemmetjenester, bygger på
gjennomsnittstall for ressurstildeling til ulike
aldersgrupper. Nærmere analyser av Iplos-data
viser at den høye gjennomsnittlige bruken av
hjemmetjenester i aldersgruppen 0–66 år i hovedsak skyldes de av brukerne som kommer inn
under den statlige toppfinansieringsordningen for
ressurskrevende tjenester, mens de øvrige brukerne med omfattende bistandsbehov i denne
aldersgruppen mottar om lag det samme som brukere i aldersgruppen 67 år og eldre med omfattende bistandsbehov (86; 87):
«For øvrige er det egentlig svært små forskjeller
mellom samtlige brukere av heimebaserte tjenes-
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ter under og over 67 år når vi holder utenfor de
5.700 brukerne (eller 3,3 pst) brukere med
omfattende bistandsbehov under Toppfinansieringsordningen.» (87)
De betydelige forskjellene i gjennomsnittlig hjemmetjenestetilbud til yngre og eldre brukere er
altså knyttet til finansieringsordninger som er
begrenset til tjenestemottakere under 67 år. Det
gjelder både brukerstyrt personlig assistanse
(BPA) og tilskuddsordningen til ressurskrevende
tjenester, som i budsjettet for 2018 har en overslagsbevilling på over 9,6 mrd. kroner. Personer
over 67 år med store bistandsbehov omfattes i dag
ikke av disse ordningene.
Til tross for at eldre og yngre brukere mottar
tjenester etter samme lovgivning, som ikke gjør
forskjell på alder, er det variasjoner i tjenestetilbudet som utfordrer den kommunale prioriteringen
av ressurser, dels fordi:
– alder ser ut til å være en faktor som blir lagt til
grunn i vurdering av behov i saksbehandling
ved tildeling av tjenester
– statlige finansieringsordninger med aldersgrensebestemmelser ser ut til å fungere slik at
yngre og eldre med store bistandsbehov ikke
blir behandlet likt

Det er derfor grunn til å se nærmere på utilsiktede virkninger av aldersbegrensninger i enkelte
finansieringsordninger. Samtidig må den lokale
saksbehandlingen være basert på at det er likhet
for loven både for gammel og ung, og at det må
være det faktiske behovet til den enkelte som legges til grunn ved tildeling av tjenester, og ikke
alder.

2.8.2 Ulik tjenesteprofil
Norske kommuner bruker ressursene til helse- og
omsorgstjenester forskjellig. Av de ressursene
som går til omsorgstjenestene i kommunene, prioriterer mange kommuner sykehjem. Andre prioriterer helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, og midler til aktivisering. Variasjonen i tjenesteprofil mellom kommunene kan illustreres i
utgiftsfordeling på hjemmetjenester, aktivitet og
institusjon:
Når det gjelder variasjon i tjenesteprofil, går
det i Samdatarapporten for 2016 fram at:
– De største kommunene har et lavere nivå av
helsetjenester i hjemmet for eldre innbyggere
enn små og mellomstore kommuner, og et høyere nivå av langtidsopphold på institusjon
– Det er høyere dekningsrate for helsetjenester i
hjemmet i små kommuner enn i de store kommunene
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Figur 2.16 Variasjon i brutto driftsutgifter fordelt på institusjon, hjemmetjenester og aktivisering i landets
kommuner 2017
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Statistikkbanken, KOSTRA
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Kommuner som relativt sett har et lavt nivå av
både helsetjenester i hjemmet og institusjonstjenester til eldre tenderer til å ha et høyere
nivå av liggedager på sykehus for utskrivningsklare pasienter enn andre kommuner
Størst variasjon i kommunale helse- og
omsorgstjenester finner vi for rehabilitering i
og utenfor institusjon, tildeling av individuell
plan og bruk av fysioterapeuter
Det er store variasjoner i dagtilbudet som er en
av tjenestene med størst variasjon innenfor
omsorgstjenestene

–

–
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Et prosjekt utført for KS Storbynettverk (88) har
forsøkt å identifisere faktorer knyttet til organisering, ledelse og kultur som kan forklare de store
forskjellene i ressursbruk mellom de fem største
byene i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Et hovedfunn fra dette arbeidet er at forskjeller i tjenesteprofil som ser ut til å
forklare forskjeller i ressursbruk:
«Våre funn tyder på at høy andel hjemmetjenester
og lav andel institusjonstjenester bidrar til lavere
ressursbruk. Dette henger naturligvis sammen
med at institusjonstjenester generelt sett genere-
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Over mange år har vi sett en generell utvikling der
ressursene til institusjonsomsorg er omtrent konstant, mens vi har en klar vekst i andelen ressurser til hjemmetjenester, omsorgsboliger og aktivitetstilbud. Dette kan ha sammenheng med mange
forhold:
– Den sterke veksten i tallet på yngre tjenestemottakere, har bidratt til veksten i utbyggingen
av omsorgsboliger og hjemmetjenester. Det
har gjennom flere tiår vært nasjonal politikk å
gi de unge bo- og tjenestetilbud utenfor institusjon. Alderssammensetningen i befolkningen i
den enkelte kommune vil derfor også avspeiles
i kommunens tjenesteprofil
– Samtidig har kommunene gått i noe ulik retning på eldreomsorgens område. Flere kommuner har valgt å bygge omsorgsboliger i stedet for sykehjem, eller omgjort institusjonene

–

til omsorgsboliger, og organisert tjenestetilbudet som en del av hjemmetjenesten. Enkelte
undersøkelser kan tyde på at dette gir en mer
effektiv utnyttelse av økonomiske og faglige
ressurser og et bedre samlet tjenestetilbud
(88)
Statistikken skjuler ellers at det mer enn før er
uklare grenser mellom hva som kan regnes
som helse- og omsorgstjenestetilbud i institusjon og i omsorgsbolig eller eget hjem. På
mange måter handler det om hvordan tjenestetilbudet er organisert, og etter hvert mindre
om tjenestetilbudets omfang, innhold og kvalitet. Om en vil danne seg et bilde av de reelle
variasjonene mellom kommunene, er det derfor avgjørende å se på og sammenligne det
samlede tjenestetilbudet
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Figur 2.17 Variasjon i timetall og ressursbruk i sykehjem i Trondheim kommune.
Variation in individual care. Mean and 95 % confidence interval for each nursing home, Total average=14.8
Kilde: Døhl, Øystein; Helge Garåsen, Jorid Kalseth and Jon Magnussen (2014)
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rer høyere ressursbruk enn hjemmebaserte tjenester. Dette bildet er særlig tydelig for kommunene
Kristiansand, som har lavest ressursbruk, og
Stavanger, som har høyest ressursbruk.»
Sykehjem er heller ikke et entydig begrep. En
undersøkelse (67) viser stor variasjonen i antall
timer individuell hjelp ved sykehjem i Trondheim
kommune. Timetallet varierer fra 7 timer pr uke
til nesten 35 timer per uke. Variasjonen er også
stor innenfor den enkelte institusjon.
En sykehjemsplass er altså ikke en sykehjemsplass i den forstand at det er et noenlunde likt pakketilbud til den enkelte. Sykehjemmene brukes til
mange ulike formål og utfra lokale forhold og
behov. Dette kan også illustreres ved det store
spennet i gjennomsnittlige kostnader pr plass fra
kommune til kommune. Om vi ser på 95 prosent
av kommunene, varierer den gjennomsnittlige
kostnad per sykehjemsplass fra 750 000 og
1 450 000 kroner per år.
De observerte variasjonene i tjenesteprofil kan
altså både være begrunnet med de mange brukerens ulike behov eller avspeile noe av det mangfoldet som må være til stede i et land som Norge. De
kan også være uttrykk for lokale politiske prioriteringer, preferanser og ønsker, og være tilpasset
særlige lokale forhold og behov. Det er først når
tjenestetilbudet bryter med forsvarlighetskravet i
helse- og omsorgstjenestelovgivningen og god
faglig praksis, det er sterke grunner til å bruke
variasjon som utgangspunkt for inngrep fra statlige myndigheter.
Variasjonene i tjenesteprofil er imidlertid
svært store. I tillegg til forsvarlighetskravet, bør
derfor både kommuner og tilsynsmyndigheter
legge vekt på hva som er god faglig standard og
vurdere hvordan de samlede ressursene best kan
brukes til å skape et best mulig tjenestetilbud. Det
innebærer et løpende kvalitetsutviklingsarbeid,
der sammenlignende analyser mellom kommunene kan benyttes til å vurdere hva som er godt
begrunnede ulikheter og hva som anses å være
uønskede variasjoner. Det er grunn til å tro at et
slikt arbeid vil redusere variasjonene.

2.8.3

Reinnleggelser av eldre i sykehus

I 2016 ble totalt 15,9 prosent av pasienter som er
67 år eller eldre innlagt på nytt innen 30 dager
etter et sykehusopphold. Om lag 73 000 primærinnleggelser i sykehus ble inkludert i beregningene. Pasienter med astma, kols, eller hjertesvikt
har størst sannsynlighet for reinnleggelse. Reinnleggelse defineres som akutt innleggelse av pasi-
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enter som er 67 år og eldre innen 30 dager etter
primæropphold i sykehus, og er en nasjonal kvalitetsindikator.
Analyser foretatt av Folkehelseinstituttet (89)
av data fra 2012–2016 viser at forekomsten av
reinnleggelser varierte betydelig både mellom
kommunene og mellom helseforetakene.
Det er flest innleggelser på mandager (19,2
prosent), mens det er flest utskrivninger på fredager (22,1 prosent). Pasienter som ble lagt inn i helgen, hadde større sannsynlighet for reinnleggelse
enn pasienter som ble lagt inn i løpet av arbeidsuken. På den annen side var sannsynligheten for å
bli reinnlagt lavere for pasienter som ble skrevet
ut i løpet av helgen.
Sannsynlighet for reinnleggelse var i stor grad
avhengig av hvilken diagnosegruppe pasienten tilhørte. Lavest sannsynlighet for reinnleggelse har
pasienter som hadde vært lagt inn med brudd.
Dette var også den største pasientgruppen. Høyest var den for pasienter som hadde vært innlagt
med astma/kols.
Analysen fra Folkehelseinstituttet viser en
marginal, men signifikant økning i reinnleggelse
fra 2012 til 2016. Folkehelseinstituttet (89) peker
på at faktorer som geografiske forskjeller, kommunestørrelse, bosetning og avstand til nærmeste
sykehus kan ha betydning for hvorvidt pasienter
oftere legges inn og reinnlegges i spesialisthelsetjenesten. I tillegg kan sosiale forskjeller, sivilstand og om pasienten bor alene eller sammen
med noen påvirke sannsynligheten for reinnleggelse. Evnen til egenomsorg og muligheten til å
forstå og gjennomføre opptrening og oppfølging
etter sykehusopphold vil selvfølgelig også være
avgjørende.
Det er mange aktører i dette bildet. Reinnleggelser kan være uttrykk for avtalte ordninger med
lavterskelsenger, der pasientene selv bestemmer
om de ønsker å legges inn, men de kan også
reflektere svakhet og mangler både i spesialisthelsetjenesten og i de kommunale tjenestene. Når
pasientene trenger innleggelse på sykehus, skal
informasjon om tilstanden og undersøkelser som
er gjort ligge ved for at sykehuslegene raskt skal
kunne stille diagnose og iverksette behandling.
Riksrevisjonen har beskrevet (90) i en rapport at
mellom 80–90 prosent av sykehusene opplever
jevnlig at henvisningene ikke inneholder den
informasjonen de trenger for å kunne gjøre en
korrekt vurdering og prioritering av pasienten. I
tillegg til kvaliteten på behandlingen i sykehus,
kan sannsynligheten for en reinnleggelse derfor
også avhenge av tilgangen på kompetente kom-
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munale helsetjenester og samhandling mellom tjenestenivåene.
Det er satt i gang flere tiltak for bedre samhandling mellom sykehus og kommuner, blant
annet læringsnettverk og bedre utskrivningsrutiner ved sykehus og sykehjem.
I pasienterfaringsundersøkelser Folkehelseinstituttet har gjennomført, er det et tydelig funn at
pasientene ønsker at informasjon og forhold rundt
utskrivningen skal bli bedre (91). Det nasjonale
pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender
24/7 har utformet en tiltakspakke for å forbedre
utskrivningen ved sykehus og sykehjem. Sentrale
tiltak er å starte planlegging av utskrivning allerede ved innkomst, formidle viktig informasjon til
alle parter i tide, gjennomføre strukturerte samtaler og utarbeide sjekkliste før utskrivning.
Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke
er et annet tiltak for å møte disse utfordringene. I
løpet av perioden 2016 til 2019 skal det gjennomføres åtte læringsnettverk over hele landet. Totalt vil
rundt 200 kommuner delta i arbeidet. Målet er å
sikre brukernes behov for å møte helhetlige,
koordinerte og trygge tjenester. Læringsnettverkene skal forbedre overgangene i pasientforløpet,
både internt i kommunene og sykehusene, og
mellom sykehus og kommune. Et av virkemidlene
i dette arbeidet er å flytte oppmerksomheten fra
Hva er i veien med deg? til Hva er viktig for deg?
Se for øvrig kapittel 8.
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lever lenger og har en annen helsetilstand, funksjonsevne og mestringsmuligheter.
Å bare bygge ut dagens tjenestetilbud i takt
med den demografiske utvikling, vil derfor være
et for enkelt og dårlig svar i møte med nye eldregenerasjoner. Denne meldingen inviterer derfor
de eldre selv og befolkningen for øvrig til å være
med på skape et mer aldersvennlig Norge, som
legger til rette for aktiv deltakelse og for å ta i
bruke seniorressursene på en annen måte enn i
dag. Det berører alle samfunnsområder, markeder og sektorer, slik de demografiske endringene
også vil gjøre. For helse- og omsorgstjenestene vil
det blant annet bety å være mer ressursorientert
og legge større vekt på proaktivitet, tidlig intervensjon, forebygging og hverdagsmestring, ofte
med utgangspunkt i det grunnleggende spørsmålet: Hva er viktig for deg? De fleste ønsker å delta
og greie seg selv så lenge som mulig, og det er
også det beste for felleskapet og framtidig bærekraft.
Norges aldring er svakere enn andre land vi
ofte sammenligner oss med. Mange andre land i
Europa får en sterk vekst i tallet på eldre samtidig
med generell befolkningsnedgang og svært lave
fødselstall. Vi vil derfor kunne ha stor nytte av å
delta i internasjonalt arbeid på dette området, og
se hvilke løsninger andre land med betydelig
større utfordringer har valgt, og hvordan disse
løsningene fungerer. Active ageing and solidarity
between generations er overskriften på dette
arbeidet både i regi av FN og EU.

Aldring og framtidig bærekraft

Det store spørsmålet i årene som kommer er
hvordan vi kan sikre ordninger, tjenester og løsninger som er bærekraftige i møte med tre av de
viktigste demografiske utfordringene vi står overfor:
1. De mange nye eldre
Befolkningsutviklingen vil bli preget av at vi blir
flere eldre, at andelen eldre i befolkningen vil øke,
og at det etter hvert vil bli en sterk vekst blant de
eldste eldre. På nasjonalt nivå dobles både andelen og antallet som er 80 år eller mer fram mot
2040.
Det som først og fremst nyanserer denne
utfordringen er at de nye eldre selv har helt andre
ressurser enn tidligere generasjoner å møte alderdommen med. De har høyere utdanning, bedre
boliger, bedre økonomi og har vokst opp under
andre forhold. Det er noe av grunnen til at de

2. Større geografiske ulikheter
På samme måte som det er store forskjeller i aldringen av befolkningen landene imellom, står
også norske kommuner og regioner overfor helt
ulike utfordringer knyttet til de demografiske
endringene. Den nasjonale befolkningsveksten,
slik Statistisk sentralbyrå framskriver den, vil bli
svært ujevnt geografisk fordelt. Den vil først og
fremst komme i byer og større kommuner som
fra før har en relativt ung befolkning, mens mange
kommuner som i dag har en høy andel eldre samtidig vil få befolkningsnedgang. Som en konsekvens av lave fødselstall og manglende innflytting
fra andre kommuner eller fra utlandet, vil derfor
aldringen bli sterkest og skje raskest i distriktene.
I 2040 vil mer enn hver tredje innbygger i mange
distriktskommuner være over 65 år.
Dette bildet forsterkes av at de eldres ressurser også er ujevnt fordelt. De fylkene der vi kan
forvente den sterkeste aldringen framover, er
ifølge Statistisk sentralbyrå samtidig fylker der de

54

Meld. St. 15
Leve hele livet

eldre har lavest utdanningsnivå og minst økonomiske ressurser, mens de mest ressurssterke
eldre bor i fylkene der aldringen vil bli svakest
(15).
For helse- og omsorgstjenestene framstår det
derfor som en betydelig utfordring å få en bærekraftig balanse mellom tilbud og behov for helseog omsorgstjenester, når både tilgangen på pårørendeomsorg svikter fordi yngre familie har flyttet
og tilgangen på arbeidskraft og helse- og sosialpersonell blir liten. Nye kommunale oppgaver må
framover derfor også ses i lys av en mer ujevn
befolkningsstruktur og ta hensyn til de mulighetene distrikts-Norge har for å påta seg oppgaver
utover de som følger av den raske aldringen av
befolkningen i egen kommune. Statistisk sentralbyrå peker på at det spesielt er Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Telemark og Nordland
som kan forvente høye omsorgsbyrder framover,
og at de kommunene som er i en slik situasjon
ofte også ligger mindre sentralt til, med lang reisevei for eventuelle pendlende fagfolk. I tråd med
kommunereformens intensjoner, kan imidlertid
nabokommuner med ulik alderssammensetning
utjevne noe av denne utfordringen ved å vurdere å
slå seg sammen.
3. Rekruttering
Rekruttering av arbeidskraft og fagutdannet
helse- og sosialpersonell til helse- og omsorgstjenestene står på denne bakgrunn som en av de viktigste utfordringene som følge av befolkningsutviklingen. Det samme gjør god tilrettelegging og
oppfølging av pårørende og frivillige omsorgsytere. Dette gjelder både nasjonalt og ikke minst
som følge av større geografiske ulikheter i alderssammensetningen.
Framtida kan innebære mangel på både
arbeidskraft og pårørende og frivillige som er villige til å påta seg omsorgsoppgaver. Å arbeide
videre med å finne mer fleksible og bærekraftige
løsninger som gjør det mulig å kombinere
omsorgsarbeid med yrkesaktivitet vil derfor være
en utfordring både for arbeidslivet og helse- og
omsorgstjenestene.
Det er mange kvinner og for få menn i dagens
helse- og omsorgstjeneste. Kvinnene beveger seg
også etter hvert over i de fleste bransjer og sektorer. Mens menn etter hvert tar større ansvar for
omsorgsoppgaver på familiearenaen, er det fortsatt et fåtall som velger utdanning og yrke innenfor helse- og omsorgssektoren. Prosjektet Menn i
helse viser imidlertid vei på dette området, og
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etter hvert som det har fått fotfeste i stadig større
deler av landet, ser vi at flere og flere menn kvalifiserer seg for og finner gode og meningsfulle
arbeidsmuligheter i sykehjem og hjemmetjenester. Det er vanskelig å tenke seg at rekrutteringsutfordringene kan løses uten at menn i
større og større omfang gjør sitt inntog i helse- og
omsorgssektoren.
På samme måten som helse- og sosialarbeidere vurderes som attraktiv arbeidskraft i andre
bransjer og finner seg arbeid der, må også helseog omsorgssektoren åpne seg for å konkurrere
om personell med annen fagbakgrunn og erfaring, for eksempel innenfor serviceyrker og
hotell- og restaurantfag. Bredere rekruttering
innebærer også at tradisjonelle helsefag, i større
grad kan suppleres med personell med sosialfaglig, pedagogisk eller kulturfaglig bakgrunn, i tråd
med reformen Leve hele livet sitt fokus på aktivitet og fellesskap, måltider og miljøarbeid. Det frigjør også helsepersonellressursene til å konsentrere innsatsen mer om helseoppgavene.
Bærekraftige løsninger
De kvantitative utfordringene som følger av
endringene i befolkningssammensetning blir i første rekke ivaretatt gjennom veksten i kommunesektorens frie inntekter og sykehusenes aktivitetsvekst. Det følges også opp i de meldinger og
handlingsplaner som tidligere er lagt fram blant
annet om helse- og sykehusplan, folkehelse og primærhelsetjenester, gjennom Kompetanseløft 2020
og Omsorg 2020 med investeringstilskudd til
sykehjem og omsorgsboliger, demensplan og forsøk med statlig finansiering. Status for dette arbeidet er det redegjort for i kapittel 3.
Denne meldingens hovedfokus vil imidlertid
være å finne nye og innovative løsninger på de
mer kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet
og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, kontinuitet og sammenheng og en mer aldersvennlig
samfunnsutvikling. Forslagene til løsninger bygger på erfaringer som allerede er gjort i enkeltkommuner, sykehus, organisasjoner og næringsliv.
Det handler om å gjøre enkelte ting på andre
måter enn før, og skape forenkling, fornyelse og
forbedring gjennom innovasjon. Nye arbeidsmetoder, nye samarbeidsformer, ny teknologi og nye
løsninger vil gi noen av svarene på hvordan vi i fellesskap kan skape et mer bærekraftig samfunn i
møte med aldringsutfordringene.
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3 Grunnlaget for reformen
Det er de senere årene lagt fram flere meldinger
og planer for å møte de store demografiske utfordringene samfunnet står overfor. Denne reformen
bygger på initiativ og tiltak som allerede er satt i
gang for å utsette og forhindre sykdomsutvikling,
fremme mestring og livskvalitet og styrke kompetansen, kvaliteten og kapasiteten i helse- og
omsorgstjenestene. I det følgende gis en kort
oversikt over de meste sentrale meldingene og
planene. Disse utgjør fundamentet i kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet.

3.1

Meldinger til Stortinget

3.1.1 Folkehelsemeldingen
Med Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, fastsetter regjeringen tre nasjonale mål for folkehelsepolitikken:
– Norge skal være blant de tre landene i verden
som har høyest levealder
– Befolkningen skal oppleve flere levekår med
god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller
– Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i
hele befolkningen
Hovedinnretningen er tiltak i alle sektorer som
fremmer en helsevennlig livsstil for alle. Nye innsatsområder for folkehelsepolitikken er aktive
eldre, å inkludere psykisk helse i folkehelsearbeidet og å legge til rette for helsevennlige valg. I
meldingen har regjeringen blant annet lansert en
mobilisering mot ensomhet, og det er gitt tilskudd
til aktiviteter for å få flere ensomme eldre med på
sosiale og fysiske aktiviteter.
Det er også inngått et samarbeid med KS om
et kommunalt folkehelseprogram. Bedre helsedata og analyser er viktig for å få bedre oversikt
over befolkningens helse, og det er etablert et
nasjonalt sykdomsbyrdeprosjekt.
Fysisk aktivitet i form av styrke- og balansetrening er særlig viktig for godt voksne og eldre for å
opprettholde selvstendighet, forebygge fall og mestre dagliglivets aktiviteter. Regjeringen vil legge
fram en handlingsplan for fysisk aktivitet. Videre er

regjeringen i gang med å utarbeide en handlingsplan for friluftslivet hvor eldre vil være en av målgruppene.
Regjeringen vil legge fram en ny stortingsmelding om folkehelse våren 2019.

3.1.2 Legemiddelmeldingen
Meld. St. 28 (2014–2015) Legemiddelmeldingen –
Riktig bruk – bedre helse, skal bidra til bedre folkehelse. Med meldingen setter regjeringen fire
nasjonale mål for legemiddelpolitikken:
– Sikre god kvalitet ved behandling med legemidler
– Legemidler skal ha lavest mulig pris
– Likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler
– Legge til rette for forskning og innovasjon
Legemidler brukes både for å forebygge og
behandle sykdommer, og for mange pasienter
innebærer legemiddelbehandling bedre livskvalitet og færre sykehusinnleggelser. I takt med
økende legemiddelbruk i befolkningen øker imidlertid også risikoen for alvorlige bivirkninger og
legemiddelinteraksjoner.
Pasientens legemiddelliste og legemiddelgjennomgang
For å unngå skadelige bivirkninger er det viktig at
legemiddelbruken hos eldre følges nøye opp, for
eksempel med regelmessige kontroller. Legemiddelfeil er en av de hyppigst forekommende uønskede hendelsene. Regjeringen har derfor innført
krav om legemiddelgjennomgang på sykehjem.
Denne trådte i kraft 1. januar 2017. Det skal gjennomføres legemiddelgjennomgang for pasient
med langtidsopphold i sykehjem ved innkomst og
minst en gang årlig. Utover dette skal legemiddelgjennomgang utføres når det er nødvendig av
hensyn til forsvarlig behandling.
En oppdatert oversikt over legemidlene som
hver enkelte pasient bruker, antas å være det viktigste enkelttiltaket for å bedre pasientsikkerheten på legemiddelområdet. Forskriftsendringer
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som er nødvendige for å etablere pasientens legemiddelliste, ble vedtatt 8. desember 2017. Første
skritt videre vil være at pasienter som har elektronisk multidose får tilgang til sin legemiddelliste på
helsenorge.no høsten 2018. Regjeringen tar sikte
på at nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste kan starte i 2021.

skap og åpenhet om hvordan helse- og omsorgstjenestene fungerer. Det er viktig for å gi brukerne og pasientene enda bedre tjenester. Det nye
registeret vil være et viktig redskap for kommunale og statlige myndigheter i styringen, finansieringen og evalueringen av helse- og omsorgstjenestene.

3.1.3 Primærhelsetjenestemeldingen
I Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, skisserer regjeringen en rekke tiltak som skal bidra til at brukerne får mer helhetlige helse- og omsorgstjenester. Tverrfaglige team, økt kompetanse og
bedre ledelse er sentrale satsningsområder. Dette
er endringer som vil gi bedre tjenester til eldre
innbyggere.

3.1.4

En teambasert tjeneste
For å gi mer sammenhengende tjenester og et
bedre tilbud til blant annet eldre med kronisk sykdom skal det i 2018 gjennomføres to ulike piloter;
en med primærhelseteam, og en med oppfølgingsteam
Primærhelseteam er en utvidet allmennlegepraksis bestående av fastlege, sykepleier og helsesekretær. Våren 2018 starter en pilotering av primærhelseteam i åtte kommuner og tre bydeler.
Målet er å se om ny organisering av fastlegetjenestene kan gi et bedre tilbud til pasienter på fastlegens liste. Piloten skal gjennomføres over tre år
og følgeevalueres.
Oppfølgingsteam skal gi syke med store og
sammensatte behov et bedre tilbud. En viktig del
av piloten er å prøve ut et nytt digitalt verktøy for å
identifisere pasienter som har behov for tverrfaglig oppfølging, og som blant annet kan ha risiko
for sykehusinnleggelse. Piloten skal gjennomføres over tre år og følgeevalueres.
Læringsnettverk for gode pasientforløp
Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre
og kronisk syke gjennomføres i perioden 2016–
2019. Til sammen 200 kommuner med tilhørende
helseforetak deltar i inneværende periode. Målet
er å sikre at brukerne får helhetlige, koordinerte
og trygge tjenester.

Regjeringen la høsten 2017 fram Meld. St. 6 (2017–
2018) Kvalitet og pasientsikkerhet. Målet med meldingen er større åpenhet og økt bevissthet rundt
kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet, både i helsepolitikken og på alle nivå i tjenesten.
Pasientsikkerhetsprogrammet
Ett av de viktigste tiltakene i Meld. St. 6 (2017–
2018) Kvalitet og pasientsikkerhet, er Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7. Pasientsikkerhetsprogrammet er rettet mot både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og
omsorgstjenesten, og har tre overordnede mål:
– Redusere pasientskader
– Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
– Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten
Pasientsikkerhetsprogrammet arbeider ut mot
kommunene gjennom to løp. Det ene er samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for spredning av konkrete tiltakspakker gjennom læringsnettverk. Det er i regi programmet utarbeidet flere tiltakspakker som er
relevante for kommunene, herunder å forebygge
trykksår og fall, riktig legemiddelbruk, samstemming av legemiddellister, forebygging av underernæring og tidlig oppdagelse av forverret tilstand.
Det andre sporet er oppbygging av helhetlige
pasient- og brukersikre kommuner. Fem kommuner deltar i piloten pasient – og brukersikker kommune. Pasient- og brukersikre kommuner innebærer at det skal etableres systematisk og vedvarende arbeid med pasient- og brukersikkerhet på
alle nivå i kommunal helse- og omsorgstjeneste,
fra kommuneledelsen til de som arbeider tett på
pasienter og brukere hver dag

3.1.5
Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) ble
etablert 1. desember 2017. KPR skal gi mer kunn-

Kvalitet- og
pasientsikkerhetsmeldingen

Meldingen om Nasjonal helse- og
sykehusplan
I Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og
sykehusplan 2016–2019, gir regjeringen rammene

2017–2018

Meld. St. 15
Leve hele livet

for utviklingen av sykehustjenestene. Planen er en
viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Utgangspunktet er demografiutviklingen, med mer enn dobling av befolkningen over 75 år fram mot 2030. Siden sykdom
øker med alderen er det særlig den eldre befolkningen som har behov for sykehusenes tjenester.
Gjennomsnittlig bruker 70-åringene mer enn dobbelt så mye spesialisthelsetjenester som 40-åringene. Nasjonal helse- og sykehusplan skal sikre
trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett
bosted. Planen framhever også betydningen av
desentraliserte spesialisthelsetjenester og samlokalisering med kommunale tjenester. Det gir
større mulighet for helhetlige pasientforløp for
eldre, som ofte er avhengig av tjenester fra begge
nivå.
Det planlegges en ny helse- og sykehusplan
som skal legges fram i 2019. Planen skal skissere
den overordnede strategien for å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte. Teknologi, samhandling, kompetanse og psykisk helsevern vil være sentrale temaer.

3.2

Omsorg 2020

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015–2020. Den inneholder en rekke tiltak for
å styrke kvaliteten, kompetansen og kapasiteten i
sykehjem og hjemmetjenester og for å utvikle nye
og mer bærekraftige løsninger.

3.2.1

Investeringstilskuddet til heldøgns
omsorgsplasser

Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser i institusjon og omsorgsboliger skal stimulere
kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser
i sykehjem, institusjoner og omsorgsboliger.
Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser ble styrket betydelig i 2014 ved at regjeringen økte statens andel fra 35 til 50 prosent ved bygging og rehabilitering av plasser. Dette har ført til
et taktskifte i kommunenes byggeplaner.
Stortinget har i Innst. 110 S (2017–2018) bedt
regjeringen sørge for at investeringstilskuddet til
sykehjem og heldøgns omsorgsboliger likebehandler nybygg og oppgradering og modernisering av eksisterende bygningsmasse. Regjeringen
vil komme tilbake til dette i budsjettsammenheng.
Regjeringen samarbeider med KS for å bygge
flere heldøgnsplasser og for å få bedre oversikt
over behovet. Med bakgrunn i dette samarbeidet
og en analyse gjennomført av Statistisk sentral-
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byrå, er det lagt til grunn et behov for om lag 2500
plasser årlig i årene fram mot 2030.

3.2.2 Forsøk med statlig finansiering
Forsøksordning med statlig finansiering av
omsorgstjenesten startet opp 1. mai 2016. Målet
er å undersøke om statlig finansiering kan bidra til
økt likebehandling over kommunegrensene og
sikre at brukernes behov dekkes på en bedre
måte enn i dag. Forsøket gjennomføres i seks
kommuner og omfatter to modeller.
Forsøket følgeevalueres. Erfaringene så langt,
spesielt for kommuner i forsøkets modell A, er at
brukermedvirkningen er styrket og kompetansen
og samhandlingen har økt.
I regjeringsplattformen for perioden 2017–
2021 legges det opp til å forlenge og utvide forsøket. Regjeringen vil komme tilbake til dette i budsjettsammenheng.
3.2.3 Nasjonalt velferdsteknologiprogram
Morgendagens omsorgstjeneste må legge til rette
for at brukerne i større grad blir en ressurs i eget
liv. Velferdsteknologi gir eldre mulighet til å
bevare livskvalitet, mestring og selvstendighet
lenger. Det gir også eldre mulighet til å bo
hjemme lenger. Økt bruk av velferdsteknologi er
en av flere faktorer som kan bidra til en bærekraftig omsorgstjeneste i framtida. Nasjonalt velferdsteknologiprogram har som mål at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i
omsorgstjenestene innen 2020.
Som del av programmet er det utviklet en
metodikk for tjenesteinnovasjon (kalt Veikart for
tjenesteinnovasjon). Videre har KS i samarbeid
med SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge
utviklet Velferdsteknologiens ABC, en tverrfaglig
opplæringspakke for ansatte i de kommunale
helse- og omsorgstjenestene. Målet er å gi ansatte
i helse- og omsorgstjenestene grunnleggende
kompetanse i velferdsteknologi og tilgang til nødvendige arbeidsverktøy for å vurdere, ta i bruk og
følge opp tjenester og tiltak der velferdsteknologi
brukes.
Nasjonalt velferdsteknologiprogram ledes av
Helsedirektoratet i samarbeid med Direktoratet
for e-helse og KS.
Trygghet og mestring
Som del av velferdsteknologiprogrammet, har
flere kommuner prøvd ut teknologier for trygghet
og mestring, blant annet varsling- og lokali-
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seringsteknologi, fallsensorer, elektroniske medisineringsstøtte og elektroniske dørlåser. Resultatene fra utprøvningen gjorde at programmet i
2017 gikk over fra pilotering til spredning og
implementering i nye kommuner. 234 kommuner
gjennom 28 samarbeidsprosjekter fikk i 2017 tilskudd til dette. Det skal bygges videre på erfaringer og kompetanse utprøvningskommunene har
opparbeidet.
Avstandsoppfølging
Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke er
et utprøvingsprosjekt under Nasjonalt velferdsteknologiprogram. I prosjektet får pasienter med kroniske lidelser oppfølging hjemmefra via nettbrett
og mobile sensorer. Pasienter og brukere forteller
om bedre kontroll på egen helse, mer frihet og
trygghet, og færre legebesøk og sykehusinnleggelser. Kommunene rapporterer om økt omsorgskapasitet og bærekraft. Prosjektet avsluttes våren
2018, og det vil utarbeides en endelig gevinstrapport fra prosjektet høsten 2018. Det skal bygges
videre på erfaringene og kompetansen som er
opparbeidet i prosjektet for medisinsk avstandsoppfølging. Høsten 2018 vil utprøvningen videreføres og rettes inn mot pilotene for primærhelseteam der dette er mulig. Formålet er å få tilstrek-

Vestlandet
Kristiansund, Averøy, Gjemnes,
Halsa, Smøla, Sunndal, Rindal,
Surnadal, Tingvoll, Ålesund,
Sandøy, Haram, Ørskog, Skodje,
Molde, Vestnes, Rauma,Midsund
Eide, Aukra, Nesset, Fræna,
Masfjorden , Gulen, Modalen,
Vaksdal, Osterøy, Lindås,
Meland, Radøy, Austerheim,
Fedje, Førde , Balestrand,
Bremanger, Eid, Fjaler, Flora,
Gloppen, Hyllestad, Jølster,
Leikanger, Luster, Naustdal
Sogndal, Stryn, Karmøy
Haugesund, Tysvær, Bokn
Sveio, Utsira, Etne, Vindafjord
Sauda, Suldal, Sola, Randaberg
Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time,
Eigersund, Hå, Lund, Soknedal
Bjerkreim, Ulstein, Vanylven,
Sande, Hareid, Volda, Ørsta,
Herøy, Stavanger, Bergen, Stord

Trøndelag
Høylandet, Overhalla, Vikna ,Melhus,
Midtre Gauldal, Skaun, Osen, Ørland,
Åfjord, Namsos, Namdalseid, Lierne,
Røyrvik, Namsskogan, Grong,
Høylandet, Overhalla, Fosnes,
Flatanger, Vikna, Nærøy, Leka,
Steinkjer, Snåsa, Inderøy, Verran,
Trondheim, Bjugn, Selbu, Tydal,
Meråker, Stjørdal, Frosta
33 kommuner

77 kommuner
Sørlandet
Kristiansand, Mandal, Farsund, Flekkefjord, Vennesla, Songdalen,
Søgne, Marnardal, Åseral, Audnedal, Lindesnes, Lyngdal,
Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Risør, Grimstad, Arendal,
Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes,
Åmli, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle , Bykle
31 kommuner

kelig kunnskap om avstandsoppfølging for å gi
grunnlag for nasjonale anbefalinger og nasjonal
innføring.
Teknologi for å motvirke ensomhet
For å mobilisere eldre og pårørende på måter som
kan motvirke ensomhet og styrke det sosiale nettverket er det opprettet en tilskuddsordning for å
utvikle og prøve ut teknologiske verktøy. Tiltaket
skal legge til rette for møteplasser og samhandling mellom generasjoner for eksempel gjennom
tilbud om datahjelp fra unge til eldre mennesker.
Resultatene så langt viser at eldre kan bli mindre
ensomme ved å få opplæring i informasjonsteknologi. En positiv effekt er at de føler seg mer inkludert i samfunnet når de mestrer digitaliserte ordninger som banktjenester og selvangivelse.
Arkitektur og infrastruktur
En viktig del av velferdsteknologiprogrammet er
arbeidet med nasjonal arkitektur og infrastruktur
for realisering av velferdsteknologiske løsninger.
Felles arkitektur skal bidra til helhetlige tjenester
hvor ulike løsninger fungerer sammen uavhengig
av leverandør, kommunegrenser og aktør i helseog omsorgssektoren.

Nord-Norge
Alta, Karasjok, Loppa, Sør-Varanger, Vågan,
Bodø, Røst, Rødøy, Bindal, Flakstad, Evenes,
Tjeldsund, Moskenes, Nordreisa, Kvænangen,
Kåfjord, Lyngen , Skjervøy, Storfjord, Harstad,
Kvæfjord, Skånland, Bardu, Målselv, Sørreisa,
Dyrøy, Tromsø
27 kommuner
Østlandet
Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg,
Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Tinn, Hjartdal,
Ål, Flå, Nes, Gol, Hol, Hemsedal, Elverum, Åmot
Stor-Elvdal, Engerdal, Trysil, Våler, Eidskog
Kongsvinger, Grue, Sør-Odal, Nord-Odal
Åsnes, Folldal, Tynset, Alvdal, Rendalen,Tolga
Øyer, Lillehammer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron
Nord-Fron , Oslo kommune helseetaten (11
bydeler), Oslo kommune sykehjemsetaten
(sykehjem i alle bydeler), Ski , Ås, Frogn, Oppegård
Nesodden, Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Sørum,
Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Siljan,
Drangedal, Nome, Sauherad, Bø, Vinje, Fyresdal,
Nissedal, Tokke, Seljord, Sandefjord, Larvik,
Holmestrand, Tønsberg, Hof, Horten, Lardal,
Nøtterøy, Re, Sande, Tjøme, Eidsberg, Askim,
Spydeberg, Hobøl, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss,
Rygge, Hurdal, Ullensaker, Løten, Hamar, Stange,
Røyken, Hurum, Asker, Bærum, Vestre Toten,
Søndre land, Drammen, Stokke,
94 kommuner

Figur 3.2 Spredning og implementering av utprøvd trygghetsteknologi
Kilde: Helsedirektoratet/Direktoratet for e-helse

• 35 prosjekter
• 263 kommuner med om
lag 3,8 mill. innbyggere

2017–2018

Meld. St. 15
Leve hele livet

I regjeringsplattformen for perioden 2017–
2021 står det at regjeringen vil legge til rette for at
flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi.

3.2.4

Demensplan 2020

Demensplan 2020 er regjeringens femårsplan for
å forbedre tjenestetilbudet til personer med
demens og deres pårørende. Målet er å skape et
mer demensvennlig samfunn som tar vare på og
integrerer personer med demens i fellesskapet.
Brukerne har hatt en sentral rolle i utvikling av
planen. Planen løfter fram tiltak som lovfesting av
dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer
med demens, brukerskoler for personer med
demens og modeller for systematisk oppfølging
etter diagnose. Andre tiltak er modeller for hjemmetjenester til personer med demens og pårørendeskoler.
Regjeringen vil i løpet av 2018 sende på høring
forslag til endring av lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester som fastsetter en plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.

3.2.5

Program for en aktiv og framtidsrettet
pårørendepolitikk
Som del av Omsorg 2020 er det etablert et eget
program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk. Målet med Pårørendeprogrammet er å
anerkjenne og støtte pårørende som står i krevende omsorgssituasjoner. Programmet skal også
styrke kvaliteten på tjenestene til brukerne og
deres pårørende.
I 2017 styrket regjeringen pårørendes rettsstilling. En ny lovbestemmelse i lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester tydeliggjør kommunens plikt til å tilby støtte til pårørende i form av
blant annet avlastning, veiledning og omsorgsstønad. Kommunen skal også vurdere de pårørendes
behov, og utforme et helhetlig tilbud som både
ivaretar den enkelte bruker og deres pårørende.
I regjeringsplattformen for perioden 2017–
2021 står det at pårørende er en ressurs, og støtten til og samarbeidet med pårørende skal styrkes. Regjeringen vil legge fram en egen pårørendestrategi.
3.2.6

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på
helse- og omsorgsfeltet
Helse- og omsorgsdepartementet har sammen
med Frivillighet Norge og KS utarbeidet en nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og
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omsorgsfeltet 2015–2020. Strategien skal legge til
rette for samarbeid mellom offentlig og frivillig
sektor og bidra til å rekruttere flere frivillige til
helse- og omsorgssektoren. Et viktig mål med
strategien er å styrke den enkeltes sosiale nettverk og redusere ensomhet.
Stiftelsen Livsglede for eldre arbeider for å
styrke den aktive omsorgen og sette brukernes
sosiale og kulturelle behov i sentrum. Tiltaket
skal bidra til at alle sykehjem som ønsker det, får
opplæring, støtte og veiledning til å sette i system
aktiviteter og gode opplevelser for den enkelte
sykehjemsbeboer. Verdighetssenteret i Bergen
driver opplæring av koordinatorer for frivillig
arbeid og spredning av opplæringsprogrammet
Omsorg ved livets slutt. Tilskuddene til Livsglede
for eldre og Verdighetssenteret er styrket i regjeringsperioden.

3.2.7 Andre tiltak
Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
Regjeringen har lovfestet rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig og har samtidig pålagt
kommunene å lage forskrifter med kommunale
kriterier for tildeling av plass. Kommunene skal
også føre ventelister over pasienter som oppfyller
disse kriteriene, men som med forsvarlig hjelp
kan bo hjemme i påvente av langtidsplass. Dette
skal bidra til mer forutsigbarhet for eldre og deres
pårørende.
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt
Helsedirektoratet sørge for tertialvis rapportering
av antall brukere som står på venteliste etter vedtak om at de oppfyller kommunens kriterier for
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Det er
også bedt om rapportering over antall brukere
som står på venteliste for korttidsopphold der
dette er tilgjengelig hos kommunene.
Trygghetsstandard
Regjeringen har tatt initiativ til å utvikle en trygghetstandard for sykehjem. Trygghetsstandarden
skal konkretisere hvordan sykehjemmet kan sikre
god ledelse, organisering, profesjonell praksis,
innovasjon og måling av resultater. Helsedirektoratet har, sammen med representanter for brukerog pårørendeorganisasjoner, KS, yrkesorganisasjonene og aktuelle fagmiljø utarbeidet en første
versjon av trygghetsstandard. Denne piloteres nå
i fire kommuner: Tromsø, Sortland, Kristiansund
og Eidskog. Piloteringen omfatter tre temaområ-
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der: Ernæring, mat og måltider, aktivitet og
omsorg mot livets slutt. Trygghetsstandarden vil
videreutvikles i løpende samarbeid med de fire
pilotkommunene. Prosjektet følgevalueres. Prosjektet avsluttes i 2018. Sluttproduktet skal være
et kvalitetsutviklingssystem for sykehjem som
kan tas i bruk i hele landet.
Kvalitetsindikatorer og nasjonal bruker- og pårørendeundersøkelse
Regjeringen vil at pasienter, pårørende og publikum skal få bedre kunnskap om kvaliteten på
behandlingen i helsetjenesten. Helsedirektoratet
har ansvaret for å utvikle et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenestene. Det
er utviklet 31 indikatorer for de kommunale helseog omsorgstjenestene.
Regjeringen vil innføre flere kvalitetsindikatorer for omsorgssektoren basert på bruker- og pårørendeerfaringer. Det er etablert et nasjonalt program for bruker- og pårørendeundersøkelser som
startet opp høsten 2017. Programmet ledes av Helsedirektoratet med deltakere fra KS, Kommuneforlaget, Oslo kommune og Folkehelseinstituttet.
I regjeringsplattformen for perioden 2017–
2021 står det at regjeringen vil legge til rette for å
utvide bruken av objektive kvalitetsindikatorer og
målinger av brukertilfredshet i kommunene, og
sikre åpenhet om denne kunnskapen.
Forebyggende hjemmebesøk
Helse- og omsorgsdepartementet ga våren 2016 ut
Rundskriv I-2/2016 Om forebyggende hjemmebesøk i kommunene. Rundskrivet er del av regjeringens satsning på å styrke de eldres ressurser, og å
sikre dem gode og trygge helse- og omsorgstjenester. Forebyggende hjemmebesøk fremmer
helse og mestring, og gir eldre mulighet til å leve
et aktivt og selvstendig liv også når helsen blir
redusert. Helsedirektoratet har utarbeidet veiledere som beskriver hvordan kommunene kan etablere og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk. I regjeringsplattformen for perioden 2017–
2021 står det at regjeringen vil stimulere til at
flere kommuner gjennomfører forebyggende
hjemmebesøk for eldre.

3.3

Utdanning og forskning

3.3.1 Kompetanseløft 2020
Regjeringen vil ha en faglig sterk kommunal
helse- og omsorgstjeneste med dyktige ansatte
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som kan gi god helsehjelp og omsorg. Kompetanseløft 2020 er regjeringens plan for å sikre god
kompetanse, rekruttering og fagutvikling i de
kommunale helse- og omsorgstjenestene. Tiltakene omfatter alle nivå i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten og favner bredt. Samlet er det
bevilget om lag 1,6 mrd. kroner til Kompetanseløft
2020 i 2018.
Kompetanseløft 2020 består av seks strategier:
– Sikre god rekruttering og stabil bemanning av
helse- og sosialfaglig personell
– Sikre at grunn- og videreutdanningene har god
kvalitet og er tilpasset tjenestens behov
– Heve kompetansen hos de ansatte med mål om
styrket forskning, innovasjon og kunnskapsbasert praksis
– Legge til rette for tjenesteutvikling, teamarbeid
og innovasjon
– Bidra til god praksis, faglig utvikling, større
faglig bredde og kunnskapsspredning
– Bidra til bedre ledelse gjennom målrettet satsing på økt lederkompetanse
Riktig kompetanse på riktig sted er avgjørende for
at brukerne skal få gode helse- og omsorgstjenester. Personell i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene trenger i mange tilfeller høyere og bredere kompetanse enn i dag. For å heve
kvaliteten på tjenestene i kommunene, har regjeringen lagt fram lovendringer som stiller krav til
hvilke profesjoner kommunene må sørge for å ha
for å gi innbyggerne gode og forsvarlige tjenester.
Fra 1. januar 2018 stilles det krav om at kommunene skal ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster. Fra 1. januar
2020 skal kommunene i tillegg ha knyttet til seg
ergoterapeut og psykolog.
God ledelse er en forutsetning for tjenester av
god kvalitet og for gjennomføring av reformen
Leve hele livet. Gjennom Nasjonal lederutdanning
for primærhelsetjenesten tilbys ledere i den kommunale- og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenesten en utdanning skreddersydd behovet i
sektoren. Hittil har om lag 250 personer fullført
utdanningen. Et samarbeid mellom Nasjonal
ledelsesutvikling i helseforetakene (NLU) og KS
skal blant annet bidra til å styrke ledelsen og samhandlingen på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakene skal,
sammen med KS, utrede felles lederutviklingsprogram med sikte på iverksettelse fra 2019.
Regjeringen har med virkning fra 1. januar
2017, fastsatt Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Den stiller klarere krav til lederskap i
helse- og omsorgstjenesten. Forskriften er tydelig
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på hvilke oppgaver plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere omfatter. Det slås
tydelig fast et det er toppledelsen som har dette
ansvaret. Dette er et hovedverktøy for å jobbe systematisk med kvalitetsforbedring i tjenestene.
Gjennom Kompetanseløft 2020 er det satset på
desentraliserte utdanningsløp, som har vist seg å
være særlig effektivt for å sikre rekruttering og
stabil bemanning i områder som ligger langt fra
utdanningsinstitusjoner. Nærmere 4300 kandidater har fullført en grunn- eller videreutdanning
med tilskudd knyttet til Kompetanseløft 2020 i
2016. I tillegg er 9400 personer under utdanning.
Kommunene kan gjennom et eget kompetanse- og innovasjonstilskudd søke om midler til
både grunn-, videre- og etterutdanning av sine
ansatte og til innovasjonsprosjekter for å utvikle
nye og bedre løsninger i omsorgssektoren.
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester og andre kunnskaps- og kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenestene bidrar
med oppdatert kunnskap som kan styrke kvaliteten i tjenestene. I tillegg pågår det nærmere 30 tiltak knyttet til kompetanseheving av ansatte i de
kommunale helse- og omsorgstjenestene, blant
annet i etikk.
Faglig bredde kan vurderes både gjennom
variasjon av faggrupper i tjenesten og gjennom
konkrete tiltak for å tilføre nye behandlings- og
oppfølgingsmetoder. For å utvikle og spre miljøbehandlingsmetoder og arbeidsformer er det oppretter et nasjonalt kompetansemiljø for kultur, helse
og omsorg. Det er videre utviklet et opplæringsprogram om miljøbehandling og integrert bruk av
musikk og sang til ansatte i omsorgstjenestene. I
tillegg dekker oppstart av Mitt livs ABC høsten
2016 et lenge etterspurt opplæringstilbud til
ansatte som arbeider med mennesker med
utviklingshemming.
Ny organisering av tjenestene i team vil føre til
at nye personellgrupper får nye roller og oppgaver. Blant annet kan sykepleiere med videreutdanning i avansert klinisk sykepleie fylle nye roller i oppfølging av eldre gjennom sin utvidete kliniske kompetanse. Regjeringen har derfor etablert en tilskuddsordning for nettopp videreutdanning for sykepleiere i avansert klinisk sykepleie.
Blant andre viktige tiltak er krav om at alle nye
leger som ansettes i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten etter 1. mars 2017, skal være
spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.
Det pågår også et arbeid for å sikre at relevante grunn- og videreutdanninger besvarer kom-
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petansebehovet i tjenestene. Som en oppfølging
av Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd
– Samspill i praksis, lages det et nytt system for
styring av læringsutbytte i de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene. Innholdet i utdanningene skal i større grad enn i dag utvikles og oppdateres regelmessig i tråd med tjenestenes behov.

3.3.2 Forskning og innovasjon
Regjeringen har lagt fram en langtidsplan for forskning og høyere utdanning for perioden 2015–
2024. Denne er nå til revidering. En av prioriteringene i planen er fornyelse av offentlig sektor og
bedre og mer effektive velferds-, helse- og
omsorgstjenester. Regjeringen ønsker en offentlig
sektor som er pådriver for innovasjon og kunnskapsutvikling i helse og omsorg. Regjeringens
handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21 –
strategien, Forskning og innovasjon i helse og
omsorg (2015–2018) har et kunnskapsløft for
kommunene som ett av sine innsatsområder.
De viktigste virkemidler for å få til mer praksisnær tjenesteforskning som er relevant for de
kommunale helse- og omsorgstjenestene, ligger i
Norges forskningsråds programmer. Følgende
programmer, som finansieres av Helse- og
omsorgsdepartementet, er relevante og aktuelle
for forskning på og om eldre: Bedre helse og livskvalitet (BEDREHELSE), God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering (BEHANDLING) og Gode og effektive helse-, omsorgs- og
velferdstjenester (HELSEVEL). Det siste programmet skal bidra til forskning og innovasjon på
kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-,
omsorgs- og velferdstjenestene, og løfter fram
pasientforløp, omsorgsforskning, tjenesteinnovasjon og innovasjoner gjennom velferdsteknologi.
Gjennom HELSEVEL øremerkes midler til
Senter for omsorgsforskning, som er regionalt
lokalisert ved fem høgskoler og universitet med
helse- og sosialutdanning, med senteret på Gjøvik
som koordinator. Denne satsingen skal styrke
praksisnær forskning og bidra til å øke kvaliteten
på et forskningssvakt område som omsorgsforskning har vært.
Helse- og omsorgsdepartementet har som
ledd i oppfølgingen av HelseOmsorg21-strategien
gitt Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse i
oppdrag å utrede et helhetlig nasjonalt innovasjonssystem og innovasjonsmodell for helse- og
omsorgstjenestene, samt utarbeide en veileder for
tjenesteinnovasjon innenfor helse- og omsorgstjenesten. Endelig rapport ble levert i februar 2018.
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Andre handlingsplaner og
strategier
Opptrappingsplan for rusfeltet
2016–2020

Prop. 15 S (2015–2016) Opptrappingsplanen for
rusfeltet (2016–2020) er regjeringens satsing på
rusfeltet. Planen har en økonomisk ramme på 2,4
mrd. kroner i planperioden. Opptrappingsplanen
tar for seg de tre innsatsområdene: tidlig innsats,
behandling og oppfølgingstjenester.
Regjeringen vil i planperioden bidra til å øke
oppmerksomheten om eldre og rus. Viktige tiltak
er blant annet å øke kompetansen blant helse- og
sosialpersonell og styrke behandlings- og oppfølgingstilbudet til et voksende antall eldre med rusproblemer. Opptrappingsplanen for rusfeltet skal
bidra til en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og
samordnet innsats overfor grupper som står i fare
for å utvikle rusproblemer og for personer med
alvorlig rusavhengighet, samt deres pårørende.
Hovedinnsatsen rettes mot kommunene der utfordringene er størst.

3.4.2

Opptrappingsplan for habilitering og
rehabilitering 2017–2019
Som oppfølging av Meld. St. 26 (2014–2015)
Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, la regjeringen høsten 2016 fram Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017–
2019. Planen retter seg i hovedsak mot brukere
med funksjonsnedsettelser som følge av fysisk
sykdom. Planen skal gjøre det lettere for innbyggere i alle aldre å få tilgang til tjenester. Blant
annet er kravene for å få tilgang til logoped forenklet, og antallsbegrensningen på kiropraktorbehandling er avviklet.
I opptrappingsplanen inngår tiltaket ParkinsonNet. Det er en modell som skal gi personer
med parkinson bedre tjenester. ParkinsonNet tar
utgangspunkt i pasientens kunnskap om egen
sykdom og tilpasset egentrening. Modellen prøves ut i et pilotprosjekt i perioden 2017–2019, i
nært samarbeid med Norges Parkinsonforbund.
3.4.3

Strategi for god psykisk helse
2017–2022

Regjeringen har lagt fram en strategi for god psykisk helse, Mestre hele livet (2017–2022). Dette
er den første strategien som spenner over hele
psykisk helsefeltet, fra folkehelse til behandling
og rehabilitering. Målet er at flere skal oppleve
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god psykisk helse og trivsel, og at de sosiale forskjellene i psykisk helse skal reduseres. Strategien vektlegger tidlig innsats for å fange opp de
som trenger hjelp og gode, tilgjengelige og koordinerte tjenester til de som utvikler psykisk sykdom. Strategien retter seg mot hele befolkningen,
men har et særskilt kapittel om barn og unge som
i tråd med Stortingets anmodningsvedtak kan
danne grunnlag for en opptrappingsplan for barn
og unges psykiske helse. Grepene og tiltakene
som presenteres i strategien for øvrig er like aktuelle for eldre som for befolkningen for øvrig.

3.4.4

Opptrappingsplan mot vold og
overgrep 2017–2021
Regjeringens Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021) inneholder en rekke satsinger
for at voldsutsatte skal få bedre beskyttelse.
Videre skal tjenestene ha god og riktig kompetanse og det forebyggende arbeidet skal styrkes.
Fra 1. januar 2018 er lovverket endret slik at
helse- og omsorgstjenestenes ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle
overgrep er tydeliggjort.
En rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om
vold og traumatisk stress (NKVTS) i 2017 viser at
eldre utsettes for vold i større grad enn tidligere
antatt. Eldre som har vært utsatt for alvorlig fysisk
vold eller overgrep tidligere i livet, er vesentlig
mer voldsutsatt også i eldre år. Forebygging og
tidlig avdekking vil dermed kunne bidra til å redusere forekomsten av vold og overgrep også blant
eldre.
3.4.5

Nasjonal handlingsplan for bedre
kosthold 2017–2021
Regjeringen har lagt fram en nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021). Planen tydeliggjør at helse- og omsorgstjenesten og andre
offentlige tjenester må ivareta ernæringshensyn
og sørge for at de som trenger det, får god oppfølging av tjenestene. Bærekraftig kosthold, sammenhengen mellom kosthold og psykisk helse og
måltidsglede er vektlagt i større grad enn tidligere. Flere tiltak i planen er relevante i arbeidet
med riktig ernæring og gode måltidsvaner for
eldre.
Mat, matlaging og måltider er sosiale aktiviteter som kan skape gode relasjoner og er aktuelt
som tema i Helsedirektoratets tilskuddsordninger
knyttet til mobilisering mot ensomhet. For å motivere til matglede og bedre matomsorg for eldre,
er det samlet erfaringer fra Landbruks- og matde-
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partementets konkurranse Gylne måltidsøyeblikk
og etablert en nettverksgruppe. Dette arbeidet
styrkes og videreutvikles i 2018.
Samarbeidet med matvarebransjen om å øke
tilbud av og tilgjengelighet av sunne produkter,
med redusert innhold av salt, mettet fett og sukker er forankret i en intensjonsavtale mellom helsemyndighetene og bransjen. Om lag 80 bedrifter
har så langt sluttet seg til intensjonsavtalen
Innen helse- og omsorgstjenesten er kompetanseheving og implementering av nasjonale faglige retningslinjer, der kosthold er integrert, viktige tiltaksområder. Gode eksempler er lagt ut på
nettsidene til Helsedirektoratet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.
Nasjonal faglig retningslinje for forebygging
og behandling av underernæring er under oppdatering og forventet ferdigstilt mot slutten av 2018.
Ernæring er siden 2016 en del av pasientsikkerhetsprogrammet i sykehus, sykehjem og hjemmetjenester. Det er utviklet tiltakspakker for
arbeidet. Fra 2016 er det etablert nasjonale kvalitetsindikatorer på oppfølging av ernæring i sykehjem og for hjemmeboende.

3.4.6 Strategi for seksuell helse 2017–2022
Regjeringen la i desember 2016 fram en strategi
for seksuell helse (2017–2022). Strategien skal
bidra til å sikre god seksuell helse i hele befolkningen. Strategien tar utgangspunkt i at seksualitet er en helsefremmende ressurs i alle livsfaser.
Et tema i strategien er eldre og seksualitet. For
eldre som bor i institusjon eller mottar tjenester i
hjemmet, er det viktig at man ivaretar privatliv,
verdighet og mulighet for samliv, så langt den
enkelte ønsker dette. For ektepar og partnere vil
det ofte være et ønske å fortsette samlivet også
etter at en eller begge har kommet på sykehjem,
og dette bør det legges til rette for.
3.4.7
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Nasjonal strategi for forebygging av
ulykker som medfører personskade
Ulykker i Norge – nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade
(2009–2014) skal bidra til å sikre god oversikt
over ulykker i Norge, herunder ulykker som rammer eldre. Strategien ble forlenget frem til 2018 i
Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen –
Mestring og muligheter. Regjeringen har som del
av arbeidet fastsatt mål om 10 prosent reduksjon
av hoftebrudd. Registreringen av skader i Norsk
pasientregister (NPR) er mangelfull, og det arbeides med å øke registrering og publisering av

lokale data, og å utvikle et representativt datasett
på ulykker. Strategien vektlegger også tverrsektorielt arbeid på nasjonalt og lokalt nivå, både med
frivillige og private aktører. Helse- og omsorgsdepartementet gir sammen med Finans Norge tilskudd til Skadeforebyggende forum, der arbeid
mot forebygging av ulykker blant eldre er sentralt. De har videre ansvar for koordinering av
blant annet Trygge lokalsamfunn, der mange av
kommunene har tiltak rettet mot ulykkesforebygging for eldre.

3.5

Meldinger og planer på andre
departementers områder

Handlingsplan for Trygghet, mangfold, åpenhet
Regjeringen la i 2016 fram en handlingsplan mot
diskriminering på grunn av seksuell orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020.
Regjeringen har som mål å sikre lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnspersoners rettigheter, og skal blant annet bidra til økt bevissthet og
kompetanse hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene.
Handlingsplan for Universell utforming 2015–2019
Regjeringen vil arbeide videre for et universelt
utformet samfunn, og la i 2015 fram Handlingsplan for universell utforming (2015–2019). Planen
vektlegger blant annet informasjons- og kommunikasjonsteknologi og velferdsteknologi.
Digihjelpen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet støtter kommuner som mangler veiledningstilbud i
digital kompetanse til sine innbyggere. Den kommunale veiledningsordningen, Digihjelpen, skal
legge til rette for at kommuner får etablert et permanent veiledningstilbud rettet mot innbyggere
som ikke har tilstrekkelig digital kompetanse.
Dette omfatter mange eldre. Våren 2018 lanserer
KS en netthåndbok med gode råd til kommuner
som ønsker å etablere eller forsterke et veiledningstilbud.
Framtidige meldinger og planer
Kulturdepartementet skal legge fram en stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken i 2019. Videre arbeides det med ny lovgivning
og en stortingsmelding om tros- og livssynspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet arbeider
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med en stortingsmelding om helsenæringer,
mens Barne- og likestillingsdepartementet skal
utarbeide en ny strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Disse meldingene og planene vil også ha betydning for eldre og
deres levekår og helse.

3.6

Behov for reform

Regjeringen har gjennom disse satsingene, meldingene og planene forberedt kommunene på å
gjennomføre Leve hele livet. Mange av de pågående satsingene vil bli videreført i årene framover
og utgjør fundamentet i kvalitetsreformen for
eldre.
Samtidig er det fortsatt svikt på grunnleggende områder i tjenestetilbudet til eldre; mat,
helsehjelp, aktivitet og fellesskap og sammenheng
i tjenestene. Det gjør siste del av livet vanskelig å
mestre for mange eldre. Det gjør mange pårørende slitne og frustrerte. Mange eldre opplever
store forskjeller i helse, mestring, trivsel og trygg-
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het i siste del av livet. Det er også variasjon i kvaliteten på tjenestetilbudet til eldre både innad og
mellom kommuner og innad og mellom sykehus.
Det er derfor behov for å rette en særskilt innsats mot disse områdene, samtidig som reformen
skal bidra til å skape et mer aldersvennlig Norge.
Basert på en omfattende dialog- og innspillsprosess, som beskrevet i kapittel 1, fremmes det i
de følgende kapitlene forslag til konkrete løsninger på reformens hovedområder. Løsningene er
basert på kommunenes egne erfaringer og kan
gjennomføres gjennom lokale tilpasninger i den
enkelte kommune.
Reformen Leve hele livet innebærer ikke at
kommunene får nye oppgaver, men handler om å
endre praksis og bidra til omstilling og kvalitetsutvikling av ordinær virksomhet. Flere av de foreslåtte løsningene kan bidra til mer effektive tjenester og et mindre omfattende tjenestebehov hos
innbyggerne på sikt.
Sammen utgjør de allerede igangsatte tiltakene og de nye løsningene innholdet i kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet 2019–2023.
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4 Et aldersvennlig Norge
De nærmeste tiårene vil endre den demografiske
sammensetning av Norge betydelig. Det blir flere
eldre, det blir en høyere andel eldre i befolkningen
og det blir flere av de eldste eldre. De regionale og
lokale forskjellene i alderssammensetning vil forsterkes innenlands på grunn av endringer i bosettingsmønsteret (15). Aldringen i Norge er imidlertid
svakere enn i land vi sammenligner oss med.

Den demografiske utviklingen vil påvirke og ha
konsekvenser for de fleste av samfunnets institusjoner, sektorer og markeder, og vil kreve nye løsninger og skape endringer på en rekke områder.
Samtidig ser vi at store nye generasjoner eldre vil
ha høyere utdanning, bedre helse, bedre boliger
og bedre økonomi. Det kan bli av avgjørende
betydning at de tar i bruk sine ressurser for å møte
alderdommens utfordringer og muligheter.

Boks 4.1 Et aldersvennlig Norge er et Norge for alle
På flere av dialogmøtene ble det gitt uttrykk for at
landet er dårlig forberedt på de raske endringene
vi står overfor når det gjelder alderssammensetningen i befolkningen, og det ble blant annet pekt
på Oslo sitt arbeid med å bli en aldersvennlig by:
Vi kjenner de demografiske framtidsutsiktene,
men har ikke planlagt for et samfunn med
mange flere eldre:
– Boliger og bofellesskap vi kan bli gamle i
– Skikkelige transportordninger for eldre
– Universell utforming av bygninger, teknologi,
transport, informasjon og fysiske omgivelser
– Og vi trenger en holdningskampanje mot
aldersdiskriminering
Det ble understreket at arbeidet med å skape et
aldersvennlig Norge, må utvikles nedenfra gjennom lokale initiativ, med støtte og koordinering
på nasjonalt nivå, som bygger opp under og samordner det lokale arbeidet.
I arbeidet med å skape et aldersvennlig
Norge, må helse- og omsorgssektoren også feie
for sin egen dør, og legge forholdene bedre til
rette for eldre i sykehus og kommunale helse- og
omsorgstjenester.
Etter dialogmøtene har det kommet mange
skriftlige innspill til Helse- og omsorgsdepartementet fra organisasjoner og enkeltpersoner.
Enkelte har også berørt viktige forutsetninger
for et aldersvennlig samfunn:
–

Universelt tilrettelagte nærmiljø bidrar til
at flere eldre kan ferdes tryggere i sitt nærmiljø. Det er bra for både unge og eldre.
Faktorer som har betydning for et trygt nærmiljø for eldre kan være:

–
–
–
–

–

–
–

–

gode turmuligheter i nærmiljøet
god belysning
godt med benker eller sittemuligheter ute
(Pensjonistforbundet)
Trygghet og sosial kontakt bidrar til økt livskvalitet og boformen bidrar også til at beboerne er mer fysisk og sosialt aktive, som igjen
gir bedre helse (Norsk Sykepleierforbund)
Kommunene og spesialisthelsetjenestene vil
merke økningen i antall eldre på ulike
måter, men felles er at helsetjenestene må
rustes opp både når det gjelder kapasitet og
innen spesialkompetanse i geriatri på alle
nivåer av tjenestene (Fagforbundet)
Målet er å skape en Livsgledekommune preget av det omsorgsfulle naboskapet (Stiftelsen Livsglede for eldre)
Vi må være opptatt av hva som virker. I tillegg
til å styrke frivilligheten, få på plass gode pasient- og brukerregistre, og styrke forskningen
på kommunale tjenester, må det også rettes
oppmerksomhet mot samfunnsplanlegging,
bla i form av utvikling av Smart Cities og
universell utforming. Tiltak som gir grunnlag
for at lokalsamfunn utvikles slik at alle kan
holde seg i aktivitet, bevege seg utendørs,
utnytte sosial møteplasser og kunne bo i eget
hjem så lenge det er ønsket (KS)
Å leve lengst mulig i eget hjem handler om
viktigheten med tilrettelagte boliger hvor
man bygger ut tverrfaglig hjemmebaserte
tjenester og et bomiljø med tilgang til sosiale
møteplasser (Norsk Ergoterapeutforbund)
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Regjeringens strategi for et
aldersvennlig samfunn

Arbeidet for et mer aldersvennlig samfunn angår
alle deler av samfunnet. Regjeringen la i 2016 fram
sin strategi for et aldersvennlig samfunn kalt Flere
år – flere muligheter, som særlig retter seg mot
disse områdene:
– Lengre arbeidsliv omhandler kompetanseutvikling, holdningsendringer, ny livsfasepolitikk,
øke avgangsalder og videreutvikle pensjonspolitikken
– Aldersvennlig lokalsamfunn hvor planlegging
og samfunnsutvikling, boligpolitikk, lokalt kulturliv og transport er viktige elementer
– Frivillig sektor og sivilsamfunn får økt betydning for å aktivisere og styrke sosial deltakelse
– Nyskaping, nytte og næring omhandler hvordan
vi kan utvikle og ta i bruk teknologi og nye løsninger som kan stimulere næringsliv og the silver-economy samtidig som det styrker de
eldres mestring og deltakelse
– Helse- og omsorgssektoren må fremme helse
gjennom livsløpet for å få sunn aldring
– Forskning om aldring og betingelser for aktive
eldre skal bli bedre
Strategien understreker at et aldersvennlig samfunn skapes ved å sette brukerperspektivet først,
og mobilisere arbeids- og næringsliv, kommuner
og lokalsamfunn, sivilsamfunn og interesseorganisasjoner. Kunnskaps- og forskningsinstitusjoner
og innovasjons- og utviklingsmiljøer ses på som
viktige medspillere. Strategien skal stimulere til
bred innsats i et langsiktig perspektiv.
Leve hele livet vil derfor ha som en av sine
hovedsaker å følge opp regjeringens strategi for et
aldersvennlig samfunn, og sette den ut i livet i
kommuner og lokalsamfunn i hele landet. Samtidig blir det viktig å sørge for at også helse- og
omsorgssektoren gjør sin del av arbeidet med å
skape aldersvennlige sykehus, sykehjem, botilbud
og tjenester.

4.2

Aldersvennlige byer og
lokalsamfunn

Konseptet Age-friendly society har vokst fram
internasjonalt gjennom ulike initiativ i mange
land, organisasjoner og bevegelser, og er fanget
opp og satt i system av Verdens helseorganisasjon
(WHO) sitt nettverk Global Network for Age-friendly Cities and Communities.

2017–2018

Begrepet må ses i sammenheng med FN sitt
arbeid med A society for all ages (92) og det internasjonale arbeidet med Active ageing for å møte
de store demografiske utfordringene verden står
overfor.
Et aldersvennlig samfunn, lokalsamfunn eller
by kan forstås som et inkluderende og tilgjengelig
miljø som fremmer aktiv aldring. Den amerikanske eldreorganisasjonen AARP, som har tatt et
ansvar for det amerikanske nettverket for aldersvennlige stater, byer og lokalsamfunn utvider
dette perspektivet og sier at:

Boks 4.2 The WHO Global Network
for Age-friendly Cities and
Communities
The WHO Global Network for Age-friendly
Cities and Communities støtter nå om lag 500
byer og lokalsamfunn i 40 land i arbeidet med
å bli mer aldersvennlige.
Verdens Helseorganisasjons nettverk for
aldersvennlige byer og lokalsamfunn ble etablert i 2010 for å knytte sammen byer, lokalsamfunn og organisasjoner over hele verden i
en felles visjon om å gjøre dem til et godt sted
å bli gamle i. Om hensikten med nettverket,
skriver WHO:
«As a response to global population ageing, it
focuses on action at the local level that fosters
the full participation of older people in community life and promotes healthy and active
ageing. Cities and communities join the Network with a commitment to becoming more
age-friendly and to share their experience,
achievements and lessons learnt with others.
The Global Network for Age-friendly
Cities and Communities provides a global
platform for information exchange, mutual
learning and support. Membership is not an
accreditation for age-friendliness. Rather, it
reflects cities’ commitment to listen to the
needs of their ageing population, assess and
monitor their age-friendliness and work collaboratively with older people and across
sectors to create accessible physical environments, inclusive social environments, and an
enabling service infrastructure.»
Kilde: https://extranet.who.int/agefriendlyworld
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Boks 4.3 Oslo som aldersvennlig by
tende handlingsplan. Oslo har seks hovedsatOslo er i startgropen med bli en aldersvennlig by,
singsområder i arbeidet for å bli en aldersvennog kommunen viser til at en økt andel eldre gir
lig by:
byen utfordringer knyttet til bolig, transport,
– Bolig
byutvikling, sosialt engasjement, helse- og
– Helse- og omsorgstjenester
omsorgstjenester, frivillighet og generasjons– Kommunikasjon og medvirkning
overgripende prosjekter. Samtidig peker kommu– Samfunnsdeltagelse
nen på at den nye eldregenerasjonen har bedre
– Transport
utdanning, helse, boforhold og økonomi enn tidli– Utendørsområder og fysisk aktivitet
gere generasjoner. Et aldersvennlig Oslo skal
derfor legge til rette for at de skal kunne utnytte
Oslo kommune er medlem i Verdens helseorgasine ressurser og ha mulighet til å leve selvstennisasjons (WHO) Nettverk for aldersvennlige
dige og aktive liv. Dette innebærer tiltak som gir
byer og samfunn. EU utvikler også strategier og
de eldre hverdagsmestring og god livskvalitet.
rammeverk for aldersvennlige byer, og Oslo er
Arbeidet med å bli en aldersvennlig by er
medlem i Eurocities, som driver politisk påvirktverrsektorielt. Innbyggerinvolvering og samningsarbeid overfor EU-systemet. Oslo komskaping står sentralt i utviklingen av en aldersmune leder en arbeidsgruppe om urban aldring
vennlig by, og fokuserer på de miljømessige,
i Eurocities. Kommunen har opprettet en admisosiale og økonomiske faktorene som påvirker
nistrativ koordineringsgruppe med representaneldre voksnes helse og trivsel. En by som er
ter fra byrådsavdelingene samt leder for Det
aldersvennlig er en by for alle og utvider begresentrale eldreråd, som samarbeider om å følge
pet universell utforming.
opp medlemskap i nettverket.
Kommunen har gjennomført en større kartlegging av aldersvennlige tiltak. Økt tverrsektoKilde: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-adminisrielt samarbeid og flere medvirkningsaktiviteter
trasjon/prosjekter/aldersvennlig-by/#gref
danner grunnlag for utarbeidelse av en byomfat-

«An age-friendly community is a livable
community for people of all ages.» (93)
Et slikt intergenerasjonelt perspektiv er det viktig
å fastholde. Eldre har mange felles interesser med
barn og barnefamilier i hvordan lokalsamfunnet
utformes, og vil ofte kunne stå sammen med mennesker med funksjonsnedsettelser i arbeidet med
å fjerne funksjonshemmende barrierer, enten de
er av fysisk, sosial eller kulturell art.
Men det er først og fremst de eldre selv som
må definere hva et aldersvennlig samfunn er. I en
rapport om utprøving av en medvirkningsmodell
for aldersvennlige lokalsamfunn kalt Lytt til seniorene! blir det sagt at:
«Et aldersvennlig lokalsamfunn er et lokalsamfunn der eldres erfaringer, synspunkter og behov
blir hørt.» (94)
Åtte innsatsområder
Verdens Helseorganisasjons (WHO) nettverk har
fokus på de miljømessige, sosiale og økonomiske

faktorene som påvirker eldres helse og trivsel og
er opptatt av at eldre innbyggere er aktive beslutningstagere. Nettverket har utviklet målbare indikatorer for å vurdere aldersvennlighet blant annet
(95):
1. utendørsområder og bebyggelse
2. transport
3. bolig
4. sosial deltagelse
5. respekt og sosial inkludering
6. deltagelse i samfunns- og arbeidslivet
7. kommunikasjon og informasjon
8. helse- og sosialtjenester
Arbeidet med aldersvennlige samfunn kommer
hele befolkningen til gode. Et lokalsamfunn som
er trygt, inkluderende og tilgjengelig for eldre, vil
også være det for barn og føre til økt livskvalitet
for øvrige innbyggere.
De som deltar i Verdens helseorganisasjons
(WHO) nettverk forplikter seg til å iverksette en
syklus med kontinuerlig vurdering og forbedring
av sin aldersvennlighet. Syklusen består av fire
faser:
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Boks 4.4 Storbykonferansen for
eldreråd
Eldrerådene i Bergen, Drammen, Fredrikstad,
Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger,
Tromsø og Trondheim, anbefalte i en uttalelse
på sin Storbykonferanse for eldreråd i 2016,
kommunene å delta i WHO sitt nettverk for
aldersvennlige byer og lokalsamfunn. De viste
til at nettverket var satt i gang for å hjelpe byer
til å møte to store globale utfordringer:
1. Den raske aldringen av befolkningen
2. Den økende urbaniseringen
I uttalelsen pekte eldrerådene på de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene som
påvirker eldre voksnes helse og trivsel.

1. Planlegging (årene 1–2): Denne fasen omfatter
fire trinn:
a. Opplegg for å involvere den eldre befolkning gjennom hele syklusen.
b. En grunnleggende vurdering av byens eller
lokalsamfunnets aldersvennlighet.
c. Utarbeidelse av en treårig handlingsplan
med utgangspunkt i en vurdering av funnene.
d. Identifisering av indikatorer til bruk i oppfølging av framdriften.
2. Implementering (årene 3–5)
Når første fase er fullført, og senest to år etter en blir tatt opp i nettverket, skal handlingsplanen sendes WHO til vurdering, før planen
implementeres over en treårsperiode.
3. Vurdering av framskritt (slutten av år 5)
Når den første implementeringsperioden er
fullført, skal rapport sendes WHO der framdrift for indikatorene som ble utviklet i første
fase skisseres.
4. Kontinuerlig forbedring
Forutsatt resultater fortsetter en fase med
kontinuerlig forbedring, med ny handlingsplan
sammen med tilhørende indikator.
En avgjørende forutsetning i utviklingen av en
aldersvennlig by er å involvere eldre innbyggerne
i alle faser av arbeidet.
Oslo og Trondheim
Oslo ble medlem av Verdens helseorganisasjons
(WHO) nettverk for aldersvennlige byer og lokal-

samfunn i mai 2014, mens Trondheim kommune
ble med i 2015. Flere kommuner vurderer nå å
slutte seg til dette nettverket.

4.3

Nasjonalt program for et
aldersvennlig Norge

Et nasjonalt program for å skape et aldersvennlig
Norge har som mål å skape aldersvennlige kommuner og lokalsamfunn, organisasjoner og virksomheter. Programmet skal bidra til å realisere
regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn
og bygger på WHOs konsept for aldersvennlige
byer og lokalsamfunn. Programmet har fem tiltak:
– Planlegg for egen alderdom
– Eldrestyrt planlegging
– Nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner
– Partnerskapsordning
– Seniorressursen
Programmet er lagt opp som et løpende
utviklingsarbeid, der lokale behov og prioriteringer ligger til grunn for innhold og tiltak.

4.3.1 Planlegg for egen alderdom
Programmet skal utfordre befolkningen til å planlegge egen alderdom gjennom en kampanje med
fokus på å:
1. tilrettelegge egen bolig
2. investere i venner/sosialt nettverk
3. opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv
Tilrettelegg egen bolig for alderdommen
Kampanjens boligdel vil bli utformet i samarbeid
med Husbanken, og skal gi informasjon og veiledning og gode råd om de viktigste grep for å forberede og sette boligen i stand for alderdommen.
I en undersøkelse (96) ble folk bedt om å vurdere den boligen de bor i nå med tanke på om den
er tilpasset personer med bevegelsesvansker. Da
svarer over halvparten i alderen 50 til 71 år at den
er dårlig eller svært dårlig. Undersøkelsen viser
også at folks vilje til å gjøre noe med situasjonen
er begrenset. Bare en av fire sier det er aktuelt å
gjennomføre noen av de utbedringstiltakene som
forskerne foreslår i spørreskjemaet.
I følge skadedata fra Norsk pasientregister for
2016 skjedde de fleste ulykkene eldre ble utsatt
for, i bolig eller boligområdet. De fleste boliger vi
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Boks 4.5 Pop-up leilighet
Bydel Alna i Oslo og Risikorydding (Skadeforebyggende forum) satte sist høst opp en
pop-up leilighet på Haugerud senter for å vise
enkle grep for å gjøre hjemmet tryggere. Rom
for rom fikk besøkende praktiske tips og råd,
se nyttige hjelpemidler og ta del i diskusjon
om plassering av møbler, valg av materiale,
sikkerhet i hjemmet, velferdsteknologi m.m.
Den trygge boligen fikk i løpet av fem dager
200 besøkende og mange kommenterte at
dette var svært nyttig informasjon å få. En rapport er under utarbeidelse og muligheten for å
utvikle konseptet og få satt opp pop up-leiligheter flere steder i samarbeid med lokale aktører blir vurdert.
Kilde: http://osloehs.no/?p=494 og https://risikorydding.no/aktuelt

skal bli gamle i, er allerede bygd. Sett opp mot de
demografiske utfordringer vi står overfor i årene
som kommer, vil tilrettelegging av egen bolig derfor være et av de viktigste tiltak hver og en av oss
kan bidra med, for å sikre gode omgivelser å bli
gamle i. Utfordringen vil også gå til næringsliv og
byggebransje, som bør utvikle god kompetanse på
å gjennomgå og sette i stand gamle boliger, slik at
de blir forberedt for alderdommen. Markedsmulighetene på dette området vokser i takt med de
demografiske endringene.
Invester i venner og sosialt nettverk
Like viktig som økonomisk kapital kan det være å
møte alderdommen med sosial kapital, og inves-

Boks 4.6 Informasjonsmesse –
Planlegg alderdommen
Kommunen og frivilligsentralen i Søndre Land
arrangerer 6. juni 2018 informasjonsmesse på
rådhuset om å planlegge alderdommen. Der
blir det presentert produkter, aktiviteter, tilbud og tjenester som kan være viktige for den
godt voksne søndrelænding. Her vil både frivillige lag og foreninger, næringsliv og ulike
kommunale tjenester være representert.
Kilde: www.sondre-land.kommune.no
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Boks 4.7 Seniortråkk
Seniortråkk er en medvirkningsmodell for
planlegging av aldersvennlige lokalsamfunn.
Eldre i Sagene-Torshov bydel i Oslo, Skjeberg sentrum i Sarpsborg og Skotterud i Eidskog har deltatt i utprøving av en modell for
medvirkning i planlegging av aldersvennlige
lokalsamfunn. På den måten er metoden testet
både i en stor by, en mellomstor by og i et bygdesentrum, og er utført i et samarbeid mellom
eldreråd, kommune og forskning.
Metoden består i å kartlegge hva som er
positive kvaliteter som må tas vare på, hva
som er negative ting det er viktig å få gjort noe
med, og om det er noe som mangler på følgende områder:
– Fysiske steder: bygninger, uterom, torg,
veier, gangveier, parker og naturområder
– Sosiale møteplasser: kafeer, bibliotek, helsesenter, kirke, rådhus, butikker og eldresenter
– Tilbud og tjenester: Offentlig informasjon,
lege, tannlege, trimtilbud, apotek, butikker,
offentlig og privat service, transport
Metoden var tredelt. Først var deltakerne samlet
til intervjuer og samtaler. Deretter la de ut på
mange dagers Seniortråkk, der de med en kartapp gjennomførte stedsvandringer og gjorde
sine registreringer. Deretter var det seniorverksted, der resultatene ble presentert, supplert,
korrigert og oppsummert i forslag og innspill.
Hensikten var å få fram seniorstemmene i
by- og stedsutvikling, utfra en erkjennelse av
at nærmiljøet blir viktigere og viktigere med
alderen, og at nærhet til alt gir selvstendighet
og funksjonell uavhengighet.
Prosjektet er gjennomført ved Oslo Met –
storbyuniversitetet som et samarbeid mellom
By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) og
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) på oppdrag
for Helsedirektoratet for å operasjonalisere
regjeringens strategi for et mer aldersvennlig
samfunn.
Kilde: Vestby, Guri Mette, Ingar Brattbakk og Reidun Norvoll (2017): Lytt til seniorene! Utprøving av medvirkningsmodell for aldersvennlige lokalsamfunn. Samarbeidsrapport NIBR/AFI 2017.

tere i familie, venner og sosialt nettverk. Overgangen fra yrkesliv til pensjonisttilværelse betyr ofte
tap av kollegafellesskap og det arbeidsplassen
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betyr sosialt. Tap av ektefelle og jevnaldrende i
nærmeste omgangskrets innebærer også ofte
utfordrende endringer i livssituasjonen for mange.
Spesielt viktig blir det å utvikle relasjoner på
tvers av generasjoner og bruke tid på være besteforeldre eller reservebesteforeldre. Å ta del i frivillig arbeid, foreningsliv og kulturelle og sosiale
aktiviteter, slik mange eldre gjør, gir også mye
igjen i form av venner og sosialt nettverk.
Et aktivt liv
Aktiv aldring blir sett på som en hovednøkkel til å
møte den raske veksten i andelen eldre i befolkningen i Europa. Den internasjonale strategien
Active ageing and intergenerationel solidarity
(FN) handler både om eldres muligheter å stå lenger i arbeid, delta i samfunnsliv og kulturliv, involvere seg i frivillig virksomhet og omsorg, og selv
forbli uavhengig og selvstendig så lenge som
mulig.
I tråd med dette vil kampanjen legge vekt på
hvordan vi selv kan ta ansvar for å opprettholde
funksjonsevne gjennom et aktivt liv med gode
mat- og måltidsvaner, fysisk aktivitet, sosialt engasjement, faglig virksomhet og deltakelse på samfunnets mange arenaer.

4.3.2 Eldrestyrt planlegging
De kommunale og fylkeskommunale eldreråd
inviteres sammen med kommuner og fylkeskommuner til å være hovedansvarlige for arbeidet
med å kartlegge egne lokalsamfunn og legge konkrete planer for å gjøre fysiske og sosiale omgivelser, transport, service og tjenestetilbud mer
aldersvennlige.
Det forutsettes at alle kommuner setter et
aldersvennlig samfunn på dagsorden i kommunal
planlegging, og definerer hva det innebærer i
egen kommune etter dialogprosesser med de
eldre i egen kommune.
I arbeidet med å kartlegge kan eldrerådene
involvere kommunens eldre innbyggere for
eksempel i samarbeid med pensjonistforeninger,
seniorsenter, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner for å vurdere hva som fungerer bra, hva
som må endres og hva som mangler for å tilrettelegge et mer aldersvennlig lokalsamfunn. Resultatet av kartleggingen oppsummeres og adresseres
både til kommunen, næringslivet, lokale organisasjoner og sentrale myndigheter.
En metode for å gjennomføre slik eldrestyrt
kartlegging og planlegging er prøvd ut i SageneTorshov, Skjeberg og Skotterud.
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Boks 4.8 Tidsrom
Tidsrom skal bli en uavhengig plattform som
skal dele kunnskap, løsninger og inspirasjon
for å bidra til et aldersvennlig samfunn. Tidsrom er resultatet av et innovasjonsarbeid satt i
gang for å løse Demografifloken, og er delt
opp i de fire kategoriene Helse, Bidra, Hjem
og Viten. Hensikten er å skape et aldersvennlig samfunn gjennom å legge til rette for aktiv
og sunn aldring, lenger deltakelse i samfunnet, bo på nye måter og endre dagens holdninger til eldre.
Kilde: www.tidsrom.no og http://floke.era.as/

Boks 4.9 18 Turveier for alle
Nå har snart alle kommunene i Telemark
nådd målet om én universelt utformet turvei
for alle. De sentrumsnære turveiene er blitt
lokale møteplasser der barn på trehjulssykkel
kan møte eldre med rullator og foreldre med
barnevogn. Prosjektet er blitt til med initiativ
og støtte fra fylkeskommunen og fylkesmannen.
I KS sin rapport Nyttig for alle, nødvendig
for noen, ligger det flere gode eksempler på
universell utforming i norske kommuner og
fylkeskommuner.
Kilde: www.ks.no

4.3.3 Nasjonalt nettverk
Norge vil slutte seg til WHO sitt nettverk som
land, og støtte og koordinere det lokale arbeidet
gjennom å etablere et eget nasjonalt nettverk i et
samarbeid mellom regjeringen, KS, Statens
seniorråd og i partnerskap med organisasjonsliv,
forskning og næringsliv. Oppgaven blir å bygge
opp et nasjonalt nettverk av aldersvennlige kommuner, institusjoner, bedrifter og organisasjoner
og stå for kontakten med WHO, innhente og spre
kunnskap og gjennomføre de fem tiltakene som er
beskrevet i program for et aldersvennlig Norge.
Regional statsforvaltning involveres i arbeidet,
sammen med KS, fylkeskommunale og lokale
eldreråd og aktuelle fagmiljø.
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Boks 4.10 Age Friendly Ireland
Irland har et eget nasjonalt Age Friendly Cities
& Counties Programme. Siden 2014 har Age
Friendly Ireland og ansvaret for arbeidet
nasjonalt vært lagt til Dublin City Council, på
vegne av offentlig sektor på lokal- og regionnivå. 20 av Irlands 33 counties deltar nå i nettverket.
Age Friendly Ireland er tydelig på at for å
bli et virkelig aldersvennlig Irland, må alle sektorer i samfunnet, regjeringen, lokale myndigheter, tjenesteleverandører og allmenheten
være involvert. Alle har en rolle å spille i dette
arbeidet ut fra visjonen om at hele landet skal
bli godt å bli gammel i: «Every county in Ireland will be a great place in which to grow old.»
Programmet er en del av den verdensomspennende bevegelsen, som inspirert av Verdens helseorganisasjon (WHO) sitt nettverk
møter de utfordringer og muligheter en
aldrende befolkning representerer. Samtidig
legger de til grunn at hver by og hver region
vedtar programmet med sin egen oppskrift på
hvordan de skal bli aldersvennlige ut fra lokale
forhold og behov, og sier: «We have learned
along the way that no two counties or cities in
Ireland are exactly the same. This is what makes
the AFCC Programme such a rich and vibrant
initiative.»
Kilde: http://agefriendlyireland.ie

Irland har på samme måte etablert et nasjonalt
program kalt Age Friendly Ireland, og har forankret ansvaret på statlig nivå. Age Friendly Ireland
fungerer her som koordinator og pådriver, og er
link og bindeledd til WHO og det internasjonale
arbeidet. I likhet med Norge, laget også the
Department of Health i 2013 the National Positive
Ageing Strategy, som ligger til grunn for arbeidet
med et aldersvennlig Irland.
I USA er det eldreorganisasjonen AARP (American Association of Retired Persons) som har tatt
oppgaven med å drive et nettverk for aldersvennlige stater, byer, tettsteder og lokalsamfunn.

4.3.4 Partnerskapsordning
Det forutsettes at regjeringens strategi for et
aldersvennlig samfunn realiseres også på statlig
og nasjonalt nivå, gjennom planprosesser i alle
sektorer, der den eldre befolkning involveres på
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ulike måter gjennom undersøkelser og medvirkning.
Organisasjoner, institusjoner, bedrifter og virksomheter inviteres derfor til å slutte seg til Et
aldersvennlig Norge gjennom en partnerskapsordning. De forplikter seg til å gå gjennom egen virksomhet og får faglig støtte og bistand i arbeidet
med å bli aldersvennlige og dra nytte av de mulighetene den eldre befolkning representerer.
Kommunene inviteres til å delta i nettverket av
aldersvennlige kommuner og lokalsamfunn.
Helse- og omsorgsdepartementet vil for sin del be
helseforetakene ta opp med brukerutvalgene
hvordan sykehusene kan tilrettelegges for å få
aldersvennlige sykehus og spesialisthelsetjenester.
I tillegg til selve behandlingen som tilbys i
sykehus og helse- og omsorgstjenester, er det
mange funksjoner som er viktige for at eldre mennesker skal føle seg trygge og ivaretatt. Det gjelder hvordan de tas imot, hvordan det er tilrettelagt, hvordan de skal ta seg fram til riktig sted og
hvordan de informeres om hva som skal skje.

Boks 4.11 The AARP Network of
Age-Friendly Communities
Den amerikanske eldreorganisasjonen AARP
har bygd opp et nettverk for aldersvennlige
stater, byer, tettsteder og lokalsamfunn over
hele USA for å møte den raske aldringen i
befolkningen ved å rette oppmerksomheten
mot omgivelser og økonomiske og sosiale faktorer som påvirker helse og velferd for eldre:
«Age-friendly or livable communities have
walkable streets, housing and transportation
options, access to key services and opportunities for residents to participate in community
activities.»
The AARP Network of Age-Friendly Communities ble etablert i 2012 og følger WHOs program for aldersvennlige byer og lokalsamfunn
med et femårig opplegg for oppstart, planlegging, implementering, evaluering og videreutvikling. Nesten 200 byer og lokalsamfunn med
over 60 millioner innbyggere deltar nå i nettverket (93).
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Boks 4.12 Pasientverter på sykehus
Ved mange sykehus kan du bli møtt av en
pasientvert i rød vest som tar kontakt dersom
de ser at du strever med å finne fram. De tilbyr
seg å følge til riktig oppmøtested, og skal lytte
og støtte etter behov.
Ved Sykehuset Østfold HF har de 55 pasientverter i alderen 60 til 85 år, som alle tidligere har vært ansatt ved sykehuset. Det kan
være minst to pasientverter til stede fra kl.
09.00 til kl.14.00 alle ukedager. Erfaringen er
at innføring av pasientverter har økt sykehusets omdømme på en positiv måte, skapt
større trygghet hos pasientene og medført at
ventetiden på hjemtransport er blitt litt mer
bekvem med kaffe og kakeservering. Som en
eldre pårørende ga uttrykk for:
«Jeg har gruet meg i flere dager for å finne
frem i sykehuset. Nå ble det ikke noe problem
fordi pasientverten fant frem rullestol med
det samme vi kom inn i vestibylen, og fulgte
oss opp på røntgenavdelingen.»
Ved Sykehuset Innlandet er dette en frivillig
ulønnet ordning. Ved andre sykehus kan pasientvertene være fast ansatt.
Kilde: https://sykehuset-ostfold.no/pasientvert

4.3.5 Seniorressursen
Programmet vil også handle om å ta i bruk den
ressursen eldre representerer gjennom ulike
organisasjonsformer i offentlig og privat regi og
næringsutvikling. For kommunen betyr det blant
annet:
• å støtte organisering av frivillige seniortiltak
• vurdere seniorkompetanse og seniorbedrifter i
sitt næringsutviklingsarbeid
• rekruttere seniorer som frivillige ressurser på
ulike kommunale fagområder
• og ha en god seniorpolitikk som legger til rette
for at egne ansatte kan stå lenge i arbeid
I flere kommuner er det etablert ordninger som
legger til rette for at eldre kan engasjere seg i frivillig virksomhet. Lokale ideelle organisasjoner,
klubber og foreninger, frivilligsentralene og kommunen er sentrale aktører i dette. Å ivareta senior-
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Boks 4.13 Gammel nok
Bedriften Gammel Nok er et senter for seniorpraksis som leverer rådgivning, opplæring
og fasilitering knyttet til vekst og omstilling. I
tillegg til seniorbemanning til midlertidige og
faste stillinger i offentlig og privat sektor gir
de praktisk hjelp i hjemmet, både ute og inne,
og kan hjelpe til med alt fra handling og barnepass til snekring og maling. Bedriften ble
kåret til Årets sosiale Entreprenør 2015.
Kilde: http://www.gammelnok.no/

ressursen, og oppmuntre til å utvikle den, er viktig
for den enkelte, og viktig for fellesskapet.
Næringslivet kan også være en viktig aktør i
dette. Et ganske nytt fenomen er etablering av
seniorbedrifter som leverer seniorkompetanse på
ulike fagfelt eller selger praktisk bistand til barnefamilier eller eldre som trenger hjelp i hverdagen.
En analyse utført for Statens seniorråd (97),
viser at pensjonister bidrar med betydelige verdier gjennom frivillig arbeid. Det samlede bidraget til samfunnet fra pensjonister gjennom formelt
og uformelt frivillig arbeid anslås til over 45.000
årsverk eller 25 mrd. kroner for 2016. Analysen
konkluderer med at potensialet for ytterligere
bidrag fra pensjonister er stort, og at det totale
bidraget nesten kan dobles mot 2030. Dette forut-

Boks 4.14 Eldre hjelper eldre
Eldre hjelper eldre er en gruppe eldre som
ønsker å hjelpe andre eldre og uføre som bor i
Klepp. Frivilligsentralen formidler kontakt
mellom de som ønsker å hjelpe, og de som
trenger hjelpen.
Tanken bak ordningen er at eldre kan
hjelpe hverandre med enkle hverdagslige gjøremål. Eksempler på oppdrag er kjøring, følge
til sykehus/lege, handling, hagearbeid og lignende. Hjelpen er begrenset til om lag en time
og koster 100 kroner. Seniorer som deltar i
dette melder om at de opplever det som viktig
å delta i fellesskap, knytte nye kontakter og
nye nettverk.
Kilde: http://klepp.frivilligsentral.no/tilbud/eldre-hjelpereldre/
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setter imidlertid mer målrettet rekruttering og tilrettelegging.
Denne konklusjonen støttes også av annen
forskning (98). Her kommer det fram at mange
eldre ønsker å delta i frivillig arbeid, men det er få
som melder seg selv. Dersom de blir spurt direkte
så blir de gjerne med. Erfaringer viser at mange
eldre tror at de ikke har kompetanse eller at de
ikke passer inn i ulike aktiviteter, men når de først
kommer inn i frivillig arbeid opplever mange det
som meningsfylt og sosialt givende.
Omsorgen vi gir hverandre i ulike livsfaser, i
familie, vennekrets og nabolag bærer i seg viktige
verdier og er et nødvendig fundament i et solidarisk samfunn der vi tar ansvar for hverandre. For
at denne omsorgen skal kunne realiseres kan
kommunene spille en nøkkelrolle gjennom en
aktiv seniorpolitikk og et lokalt samarbeid for å
utvikle gode rammer og arenaer, slik at det blir
enkelt for eldre å bidra i utvikling av aktivitet og
felleskapsbyggende tiltak.
Framdriftsplan
I tråd med WHOs anbefalinger, legges det opp til
et femårig program (2019–2023), der første fase
handler om kartlegging og planlegging, de neste
fasene om implementering og gjennomføring, og
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Boks 4.15 Mentor+
Mentor+ er Frelsesarmeens tiltak for å forebygge ensomhet blant eldre. Dette gjøres
gjennom å rekruttere personer over 62 år, som
ønsker å bruke noe av sin tid til å utvide sitt og
andres nettverk og ha hyggelige møter i hverdagen. Eldre som har overskudd kan bidra
med kontakt og aktivitet til personer som har
mindre nettverk og redusert mulighet til å
aktivisere seg selv.
Den som blir mentor blir gjennom prosjektets leder satt i kontakt med en som trenger
selskap, noen å snakke med, gå tur med eller
bare helt enkelt møtes på kafè.
Kilde: http://www.frelsesarmeen.no/

de siste fasene om oppsummering, evaluering og
kontinuerlig forbedring. Opplegget utformes for
norske forhold og for ulike sektorer. Regjeringen
vil komme tilbake til gjennomføringen av reformen i de enkelte års budsjetter, og det tas forbehold om at enkelttiltak først vil kunne gjennomføres når det er budsjettmessig dekning.
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5 Aktivitet og fellesskap
Leve hele livet er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Målet er å ta vare på
eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape gode opplevelser og møter på tvers
av generasjonene. Fysisk, sosial og kulturell aktivitet skal være tilpasset den enkelte eldres interesser, ønsker og behov. Når livet blir ekstra sårbart,
skal eldre få mulighet til samtale, motivasjon og
støtte.
Slik skal eldre få mulighet til å leve livet – hele
livet.
Tilbakemeldinger fra dialogmøtene, brukerundersøkelser og annen kunnskap tyder på at
dette er områder helse- og omsorgstjenestene
ikke er best på. Mange eldre uttrykker at de i for
liten grad får tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter. Flere steder er ikke samarbeidet med frivillig sektor satt i system.

Oppsummert er utfordringene:
• Ensomhet blant eldre relatert til endringer i
livssituasjon, partnerdød, endret helsetilstand
og funksjonsnivå
• Inaktivitet og aktivitetstilbud som ikke er tilpasset individuelle ønsker og behov.
• Manglende ivaretakelse av sosial, kulturelle og
eksistensielle behov
• Lite systematisk samarbeid mellom helse- og
omsorgstjenesten og frivillige/sivilsamfunn
• Manglende møteplasser, samlokalisering og
digitale generasjonsskiller
For å møte utfordringene foreslås fem løsninger,
der målet er å skape økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap:
• Gode øyeblikk
• Tro og liv
• Generasjonsmøter
• Samfunnskontakt
• Sambruk og samlokalisering

Boks 5.1 Bingo og andakt passer ikke for alle, selv om en har nådd en viss alder
«Ikke stå på trappa å frys – kom inn i varmen.
Når dagan e tung å bær – e du alltid velkommen hær, du e alltid velkommen hær,»
sang koret fra Villa Vekst da de åpnet dialogmøtet om aktivitet og fellesskap i Bodø, mens regnet pisket mot ruta og Hurtigruta la til ved kai.
Villa Vekst i Bodø har skapt et aktivt og åpent
fellesskap, som andre kommuner kan la seg
inspirere av.
Og slik presenterte de seg selv da Helse- og
omsorgsdepartementet var på besøk dagen før:
«For å bli en del av Villa Vekst trenger du ingen
henvisning. Det er vedtaksfritt og du trenger
ingen diagnose for å komme hit. Det er du som
bestemmer hvordan du vil bruke Villa Vekst. Du
kan enten stikke innom for å ta en kopp kaffe og
lese avisa, eller du kan fylle dagen din med aktiviteter vi tilbyr.»

«Jeg er 67 ... nei, jeg er snart 77! Jeg har ikke
noe forhold til det tallet. Alder betyr ingenting!
Det som betyr noe, er om man er frisk og har
det bra. Livet har aldri vært mer spennende
enn nå.»
Deltakerne lyttet til Kari Onstad, kjent som DJ
Grandma. Om hvordan hun utdannet seg til
lærer i fem rytmer da hun var 67 og i dag er
skuespiller, lærer og DJ. I løpet av sitt foredrag
og DJ-sett, ble hun rett som det var avbrutt av
applaus og jublende tilrop.
«Hvorfor blir jeg ikke sliten? Slitasjen kommer
før eller siden, så det viktigste av alt er å holde
seg frisk. Det handler om ernæring, mosjon og
søvn. Sunt bondevett, rett og slett,»
mente DJ-en.
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Tove Johanna Fagertun, som er drifts- og utviklingsleder ved Tusenhjemmet i Bodø kommune
holdt et innlegg om kultur, mangfold og fellesskap:

–

«Fremdeles sliter vi med de helt grunnleggende
holdningene til aldring og eldre i vår kultur. Vi
utvikler et segregert samfunn med tette skott
mellom eldre og resten av samfunnet. Pensjonistene våre har masse kompetanse! Vi må
mobilisere dem til å ta del i samfunnet og bruke
kompetansen sin.»

–

«Behovet for å være aktiv har ikke noe datostempel. Men folk ønsker ikke det samme. Bingo
og andakt passer ikke for alle, selv om man har
nådd en viss alder,»
sa helse- og omsorgsminister Bent Høie i sitt
innlegg, og oppfordret forsamlingen til å dele
ideer og erfaringer, og delta i arbeidet med å
lage en reform:
«Mange av dere som er her, har løst problemene lokalt. Det er dere som sitter med løsningene. Utfordringen er at det som skjer lokalt
ikke sprer seg til resten av landet.»
Så satte 100 deltakere i gang med å beskrive
problemer knyttet til aktivitet og fellesskap og
dele drømmer og eksempler på hvordan de kan
løses bedre.
Mens representantene for brukere og pårørende satt møter mellom generasjonene og verdighet høyest på dagsorden, var ledere, fagfolk
og forskere opptatt av ressurser, organisering
og planlegging. Sammen kom de fram til mange
av de synspunkter og forslag som er ført videre i
dette meldingsarbeidet.
Som avslutning på dagen gikk deltakerne
gjennom innspillene og satte hjerter på de forslagene som var viktigst for dem.
Eksempler på hjertesaker:
–
–

Drømmen er å skape en god variasjon av
aktivitetstilbud, slik at flere har lyst til å delta
Åpne sykehjem – møteplass for alle

–

–
–
–
–

–

Sykehjemmet skal være «storstua» i lokalmiljøet – sykehjemmet må åpnes opp og
lokalsamfunnet inviteres inn
Vi ønsker boligfelt for alle aldre – ikke segregerte botilbud for eldre
Vi trenger møteplasser med selvkomponert
innhold – der hver enkelt kan bidra. Vi kaller det for – Langbordet – et kreativt og sosialt samlingspunkt
Alle skal ha et inkluderende aktivitetsfelleskap i sitt nærmiljø, et samfunn hvor alder
tones ned og begrensninger reduseres
Den enkeltes identitet viktigste utgangspunkt for tjenester
Leve livet etter egne verdier og interesser.
Gjennom et mer koordinert samarbeid mellom frivillige og kommunen – der kommunen slapp de frivillige litt løs – kunne det
skjedd mye gøy
Hentetjeneste til aktivitet

Etter dialogmøtet om aktivitet og fellesskap har
det kommet mange skriftlige innspill til Helseog omsorgsdepartementet fra organisasjoner og
enkeltpersoner:
–

–

Dagene går fint hjemme, men ettermiddager og kvelder blir lange og tunge. Det snakkes hele tiden om dagtilbud, aktiviteter på
dagtid, besøksvenner med mer. I tillegg er jo
alt av legebesøk, frisør osv, også på dagtid
Hvorfor er det ikke snakk om tilbud som
kan foregå på ettermiddag og kveld? (Mette
K Nordbø – pårørende)
Vi er mange frivillige som gjør en kjempestor innsats på forskjellige områder, men vi
har ikke ansvar og kan heller ikke utføre
mange ting som er tillagt ansatte. Man skal
ikke være negativ og det skjer mye bra i
eldreomsorgen, og allikevel er det en stor
gruppe vi aldri når. I tillegg føler man at
det er aldri nok. Jeg går i mitt 80-år, og er
heldigvis enda så sprek at jeg orker å være
med på kanskje å gjøre en forskjell for
andre. «Slik vil vi ikke ha det i eldreomsorgen», sier du. Har du noen mirakler på lur,
så lær oss de (Wenche Wangen)
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Boks 5.1 forts.
–

–

–

–

Helse og livssituasjon er det avgjørende for
eldres behov for offentlige tjenester, samtidig har eldre de samme behovene som alle
andre for kunne leve gode liv: sosial og
materiell trygghet, opplevelse av mening,
felleskap med andre og nære relasjoner
(Nasjonalforeningen for folkehelsen)
Kultur er helse og livsglede. Alle skal ha tilgang til sosiale og kulturelle aktiviteter,
enten du er hjemmeboende eller bor i institusjon. Bruk nærmiljøet mer – samlokalisering. Slipp de frivillige og de pårørende til.
La det lokale sangkoret ha sine ukentlige
sangøvelser på sykehjemmet. La Sanitetskvinnene lage sine «fastelavnsris» på sykehjemmet – ta med de pasientene som har
vært med i disse organisasjonene tidligere
på de årlige aktivitetene (Pensjonistforbundet)
Det er positivt at de frivillige er med på å
øke aktivitetstilbudet for beboerne. Det kan
gi forbedret aktivitetstilbud og økt livskvalitet. Det kan være svært mye å hente, ved å
ha en god plan for frivillig arbeid i kommunen, og å ansette egen frivillighetskoordinator (Fagforbundet)
Vi må styrke den kommunale frivillighetspolitikk der kommunene i større grad samskaper med frivillige organisasjoner om tiltak som bidrar til aktivitet og fellesskap
(Statens seniorråd)

Tilstand og utfordringer
Aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap er viktig
for alle mennesker gjennom hele livet. Når temaet
aktivitet og fellesskap er valgt som ett av hovedområdene for denne reformen, er det fordi fysisk,
kulturell og sosial aktivitet og deltakelse er særlig
viktig i alderdommen når både helsa og det sosiale nettverket ofte er i endring.
Ensomhet
På dialogmøtet i Bodø kom det tydelig fram at
mange eldre opplever å føle seg ensomme både i
eget hjem, i omsorgsbolig og på sykehjem, og
gjennom dette mister selvtillit og motivasjon til å
delta i sosiale fellesskap. Som en uttrykte det:

–

–

–

Rekruttering av seniorer kan gi flere frivillige og samtidig bidra til en friskere eldrebefolkning…….For å lykkes med å få enda
flere eldre med i frivilligheten må:
• organisasjonene og det offentlige få mer
kunnskap om hva som motiverer eldre
til deltakelse, og hva som fremmer og
hemmer deltakelse
• det offentlige samarbeide med hele bredden av organisasjoner i nærmiljøet
• samarbeidet mellom det offentlige og
frivilligheten ikke baseres på bestillerleverandør- tankegang, men en felles
forståelse av at både organisasjonene og
det offentlige er samfunnsbyggere som
skal realisere sine respektive ideelle mål
gjennom samarbeidet
• hovedfokuset være at frivillige og deltakere skal trives og oppleve mestring og
mening, snarere enn at det offentlige
skal få løst omsorgsoppgaver (Frivillighet Norge)
Å leve lengst mulig i hverandres liv handler
om å lage tiltak for å opprettholde sosialt
nettverk og sosiale roller hvor man legger til
rette for frivillig arbeid, tilgengelige rom og
transport til der folk bor (Norsk ergoterapiforbund)
La oss skape et fellesskap der en løfter fram
mangfoldet av interesser både for ung og
gammel. Inviter barnehager, skoler, lag og
foreninger inn i institusjonene inn på møteplassene for å skape liv og røre (FO)

«Mange pensjonister blir passive når de bor alene»,
eller som en annen skrev: «Alle venner med felles
interesser dør, det er et problem å opprettholde nettverk.» I tillegg kom det fram at ensomheten ofte
skyldes at mange eldre mangler gode transportmuligheter og derfor ikke kommer seg på aktiviteter de tidligere deltok i. Mangel på variasjon i
aktiviteter for eldre på sykehjem ble også nevnt.
Andelen av befolkningen som er enslige og
som bor alene er økende. Isolert sett er dette en
tendens som kan peke i retning av mindre kontakt
og fellesskap. Studier viser likevel at det nå er
færre eldre som oppgir at de mangler en fortrolig
venn og opplever seg som ensomme enn tidligere
(87). Ensomhet er ikke mer utbredt blant eldre
enn hos yngre, og de færreste opplever dette som
et alvorlig problem (99). Tap av livspartner og
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nære venner kan imidlertid bidra til økt ensomhet. Det samme kan tap av fysisk mobilitet, sviktende helse og redusert funksjonsnivå eller praktiske endringer, som for eksempel tap av førerkort
(2). Videre viser undersøkelser at det å bo
sammen med noen, ha god helse og høy utdanning beskytter mot ensomhet (100; 101).
I studier av beboere på sykehjem beskriver
mange følelsen av meningsløshet, tomhet og tilbaketrekning (102). I en studie gjort på sykehjem
hvor totalt 227 langtidspasienter deltok, svarte 56
prosent at de opplevde ensomhet (103). Dette
bekreftes også av andre studier (2; 104; 105).
For personer som ofte opplever at de er
ensomme kan ensomhet bidra til å forsterke
eksisterende helseproblemer eller være en risikofaktor for å utvikle helseproblemer (106; 107).
Langvarig ensomhet hos eldre er forbundet med
svekket funksjonsnivå, både fysisk og mentalt, og
redusert livskvalitet. Svekket funksjonsnivå virker
tilbake på ensomhetsopplevelsen og kan skape
selvforsterkende onde sirkler (101; 108).
Blant innvandrere er det flere eldre som føler
seg ensomme. Migrasjon fører ofte til opplevelse
av tap (109). Det innebærer å forlate velkjente steder og mennesker, og miste sosiale felleskap der
en deler språk og forståelse med flertallet av
befolkningen. I tillegg kan migrasjon innebære å
miste tidligere roller og funksjoner både på
arbeidsmarkedet, i nærmiljøet eller i nettverket.
Ensomhet kan være et alvorlig problem for
dem som opplever det. Det er imidlertid mye som
tyder på at ensomhet ikke er et generelt aldersrelatert problem, men snarere knyttet til ulike livssituasjoner og livsendringer, samt helse og funksjonsnivå. På denne bakgrunn er det nødvendig å
utvikle mål og tiltak tilpasset bestemte målgrupper eller livshendelser og situasjoner.
Lite individtilpasset aktivitet
Et sentralt innspill fra dialogmøtet om aktivitet og
fellesskap var ønsket om mer aktivitet og aktivitetstilbud som er tilpasset den enkelte. Som en
uttrykte det: «Tilbudene må bli mer individrettet.
Man tenker for mye gruppe og standardisering.
Brukeren må bli sett og hørt, og alle må få mulighet
til å bruke sine ressurser og evner».
Flere undersøkelser viser at beboere på sykehjem er fornøyd med pleie og omsorg, men savner meningsfulle dager med sosial kontakt og
aktivitet (110; 111). For at brukerne skal oppleve
at aktivitetene som tilbys er meningsfulle, er det
viktig å kartlegge hva beboerne selv er interessert i (112). Gode verktøy for dette finnes, men er
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ikke tatt i bruk i tjenestene alle steder. En nyere
undersøkelse viser også at de ansatte ikke kjenner
beboernes ønsker og behov godt nok og at de
undervurderer beboernes evne og vilje til selv å
være aktive (112). Større vekt på samhandling
mellom ansatte, eldre og deres pårørende er viktig for å etablere gode, meningsfulle og felleskapsbyggende aktiviteter.
Det er kunnskapsmangel i tjenestene om positive helsemessige og sosiale effekter av aktivitet
(2). I tillegg synes det å være mangel på tverrfaglig samarbeid mellom de ulike profesjonsgruppene. Lave forventninger fra ansattes side til beboernes evne og vilje til deltakelse i aktiviteter, kan
muligens hindre dem i viktig livsutfoldelse (113).
Mange eldre med sykdom og funksjonssvikt
bor hjemme, men har god nytte og glede av et
dagaktivitetstilbud. Fortsatt er det langt igjen før
dette tilbudet er utbygd over hele landet. Et aktivitetstilbud på kveldstid kan også være viktig, i tillegg til at det ofte er en verdifull avlastning for
pårørende (119).
Forskning viser at fysisk aktivitet er viktigere
jo eldre man blir. Fysisk aktivitet beskytter mot en
rekke helseplager og reduserer dødelighet. Eldre
ser ut til å ha relativt sett høyere gevinst av trening
enn yngre. I tillegg til den dokumenterte helsegevinsten, kan fysisk aktivitet gi energi, påvirke
humøret og redusere stress. Fysisk aktivitet er en
av nøklene til et langt liv og god helse (2; 114; 115).
Aktivitet rommer både fysisk, sosial og kulturell aktivitet og ivaretakelse av eksistensielle
behov. Forskning og erfaringer viser at mer aktivitet inn i omsorgstjenesten kan gi en rekke positive
resultater både i helsefremmende arbeid, behandling og rehabilitering (116; 117; 118). Målet med
aktivitet er å bidra til å opprettholde livskvalitet for
den enkelte gjennom hele livet. Fysisk og sosial
aktivitet kan kombineres på ulike måter, blant
annet gjennom å delta på hverdagslige aktiviteter i
eget hjem eller på sykehjem. For å ivareta dette
kan viktige forutsetninger være god tilrettelegging, motivasjon og sosial støtte til den enkelte.
Manglende ivaretakelse av sosiale, kulturelle og
eksistensielle behov
På dialogmøtet i Bodø kom det fram at mange
eldre er aktive og deltar i en rekke gjøremål, og at
de fleste ønsker å fortsette å være aktive på
samme nivå eller helst litt mer. Å klare seg selv er
viktig, men det er ikke ensbetydende med å klare
seg uten tjenester. Flere understreket at hjelp må
gis på en måte som ikke fratar den enkelte ansvar,
men stimulerer til egenmestring.
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Aktiv aldring gjennom å ta ansvar for egen
helse og klare seg selv, er både et ideal for den
enkelte og en politisk strategi. For eldre med
omfattende funksjonssvikt kan dette være krevende. Mange er så svekket at de ikke kan ta
ansvar for eget liv eller ivareta egne behov alene.
Også eldre som bor i institusjon har behov for og
rett til å få ivaretatt både sosiale, kulturelle og
eksistensielle behov.
En rekke undersøkelser tyder på at det er på
det sosiale og kulturelle området og når det gjelder hverdagsliv, mat og måltider, opplevelser og
fellesskap, at dagens kommunale helse- og
omsorgstjeneste først og fremst kommer til kort.
Spesielt gjelder dette beboere i sykehjem og
omsorgsboliger og andre som har stort behov for
bistand. Flere på dialogmøtet tok til orde for at
aktivitet og fellesskap ikke oppfattes som oppgaver som er likestilte med stell og helsehjelp.
Som en utrykte det: «Det er en tendens til å
ekspertliggjøre alt som gjøres innenfor tjenesten».
Å kunne praktisere egen tro eller eget livssyn
som bruker av den kommunale helse- og
omsorgstjenesten er en menneskerett. I mange
kommuner i Norge er det kirken som legger til
rette for dette, enten ved å betjene pasienter og
pårørendes ulike behov eller henvise til andre
tros- og livssynsledere som kan gjøre dette. I takt
med det økte tros- og livssynsmangfoldet i Norge
utfordres måten dette er blitt gjort på til nå. Det er
behov for å legge bedre til rette for brukere, og
pårørendes behov for samtalepartnere eller sjelesørgere fra egen tros- eller livssynstradisjon.
Det kulturelle og religiøse mangfoldet i befolkningen gjenspeiles i hverdagen både i omsorgsboliger og på sykehjem. Mange omsorgsutøvere
opplever at de mangler nok kunnskap om temaet,
og frykter for å gå inn i samtaler om eksistensielle
spørsmål. Andre har god erfaringskompetanse og
et ønske om å møte eksistensielle og åndelige
behov (120).
Å ta hensyn til den enkeltes kulturelle og religiøse bakgrunn er viktig innenfor alle deler av
helse- og omsorgstjenesten. Det handler om å
utforme tjenestetilbudet ut fra individuelle preferanser og tilrettelegge aktiviteter ut fra den enkeltes ønsker, ressurser og behov.
Lite systematikk for samarbeid mellom offentlige og
frivillige/ lokalsamfunn
Mange deltar i frivillig arbeid i Norge. Det ligger
store muligheter i å engasjere flere i frivillig
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arbeid på helse- og omsorgssektorens område.
Deltakelse i frivillig arbeid skjer imidlertid ikke av
seg selv, men må dyrkes og vedlikeholdes gjennom systematisk rekruttering, organisering, opplæring, motivasjon og veiledning. Dersom de
kommunale tjenestene setter av egnet fagpersonell eller samarbeider med ideelle organisasjoner
om dette, viser erfaring at en slik investering kan
gi en betydelig frivillig innsats.
På dialogmøtet om aktivitet og fellesskap var
det mange som etterlyste en større grad av planlegging og koordinering av aktiviteter som utføres
av frivillige. Flere ønsket seg en frivillighetskoordinator som tar vare på alle frivillige og som skaper et systematisk samarbeid mellom frivilligheten og helse- og omsorgstjenesten. Som en
uttrykte det: «Gjennom et mer koordinert samarbeid mellom frivillige og kommunen – der kommunen slapp de frivillige litt løs – kunne det skjedd mye
gøy».
Forskning viser at norske kommuner ser et
stort behov for frivillig innsats som et supplement
til å utvikle kvalitativt gode omsorgstjenester, men
mange har mangelfull kompetanse i å etablere,
utvikle og følge opp et samarbeid med frivillige
organisasjoner og enkeltpersoner (121). Aktivitet
og felleskapsbyggende tiltak er ikke høyt prioritert i de kommunale planprosessene (122; 123) og
det er mangel på koordinering av frivillighet inn
mot den kommunale helse- og omsorgstjenesten
(2; 79).
Frivillighet ser ut til å gi økt tilfredshet med
livet og økt mestringsfølelse (124). Organisasjonsaktive eldre har bedre helse og livskvalitet. For
enkeltpersoner bidrar frivillig innsats blant annet
til å skape sosiale nettverk, identitet og tilhørighet. Frivillig aktivitet gir mulighet for personlig
utfoldelse og kreativitet, og er gode arenaer for
læring og mestring. For samfunnet som helhet
betyr et høyt nivå av frivillig aktivitet også et høyt
tillitsnivå med sterke sosiale bånd.
Mange eldre er ressurssterke, har god helse
og vil etter hvert ha stadig bedre utdanning. Det
gir gode forutsetninger for å kunne yte viktig innsats i samfunnet både som arbeidstakere, som
besteforeldre og omsorgspersoner overfor sine
nærmeste, og som deltakere i frivillig arbeid, for
eksempel gjennom frivilligsentraler og eldresentra. På flere av dialogmøtene kom det tydelig fram
at de fleste eldre har et brennende engasjement
som de ønsker å få brukt til det beste for sine nærmeste og sitt lokalsamfunn.
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Manglende møteplasser, samlokalisering og digitale
generasjonsskiller
«Det er for få steder vi kan møte ungdommen», ble
det sagt rundt ett av bordene på dialogmøtet i
Bodø. På møtet tok mange til orde for å skape
møteplasser og lavterskeltilbud i nærmiljøet. Samfunnet må forsøke å unngå segregering og skape
fellesskap på tvers av generasjoner. Mange var
opptatt av å etablere gode generasjonsmøteplasser for å skape aktivitet og sosialt fellesskap mellom generasjonene, styrke sosialt nettverk og
motvirke ensomhet og isolasjon både hos unge og
eldre.
På dialogmøte om aktivitet og fellesskap kom
det også fram et ønske om mer integrerte boligløsninger der generasjoner bor sammen. Hvordan
det i framtida legges til rette for gode boligløsninger, vil også ha betydning for fellesskap og aktivitet. I en undersøkelse blant eldre fra 2013, gjennomført av By- og regionsforskningsinstituttet
(NIBR), sier 60 prosent av 1400 spurte, ja til å bo i
eldrekollektiv. Men de vil ikke bo i kollektiv i tradisjonell forstand, hvor en deler på alt. De ser mer
for seg å ha sin egen leilighet med kjøkken og
bad, men som er knyttet til fellesanlegg og service. Erfaringer fra blant annet Danmark viser at
ulike felles boløsninger fører til at beboerne opplever økt trygghet og sosial kontakt, økt livskvalitet og er mer fysisk og sosialt aktive.
God tilrettelegging av eksisterende boliger,
slik at de er tilrettelagt for alderdommen, blir også
avgjørende for å kunne fortsette å leve aktive liv
og få nødvendig helsehjelp og bistand i eget hjem.
For de som ikke har tenkt å kjøpe og flytte til
annen tilrettelagt bolig, men fortsette å bo
hjemme, vil det være av stor betydning å planlegge og investere i egen bolig ved inngangen til
alderdommen.
Boliger for eldre bør, ifølge Husbanken, plasseres i vanlige boområder. Et godt bomiljø er som
oftest et blandet boområde, bestående av ulike
aldersgrupper, kulturer og mennesker i forskjellige
livssituasjoner og i ulike hustyper. Det er avgjørende hvordan boligen ligger i relasjon til andre
funksjoner og kommunikasjonsmidler (125).
Temaet samlokalisering engasjerte mange på
dialogmøtet. Mange mente at omsorgsboliger og
sykehjem i større grad bør legges mitt i lokalsamfunnets pulserende liv. Gjerne nær skoler, barnehager og nærmiljøsenter. Dette gir gode muligheter til å dele fellesarealer, slik at de i større grad
kan utnyttes til aktiviteter og fellesskapsbyggende
tiltak. Kort avstand til sentrumsnære områder
gjør det lettere å stikke innom når en for eksem-

pel er ute for å handle, ble det sagt på dialogmøtet.
En slik lokalisering kan også gjøre det enklere for
pårørende å stikke innom og bidra i omsorgsarbeidet.
Informasjons og kommunikasjonsteknologien
(IKT) har forandret vår hverdag. Sosiale medier
endrer hvordan vi vedlikeholder og utvikler relasjoner til nære venner, familiemedlemmer og
bekjente. En norsk studie fra 2007 til 2010 viser
hvordan sosiale medier over tid har blitt en viktigere kanal for familiekontakt og interaksjon med
nære venner (126). Samtidig blir Norge et stadig
mer digitalt samfunn hvor tjenester og servicefunksjoner skjer digitalt. Disse endringene fører
til økt behov for kompetanse (127). Antall eldre
som bruker sosiale medier øker raskt (128), men
eldre er oftere senere ute med å ta i bruk digitale
løsninger enn den øvrige befolkningen.
Nettbrett og smarttelefoner med berøringsbaserte grensesnitt gjør det lettere for mange å ha
tilgang til internett og sosiale medier. I tillegg har
utbredelsen av bredbånd og trådløse nettverk
bidratt til en raskere og enklere inngang til bruk
av internett. Eldre med nedsatt hørsel og dårlig
mobilitet kan dra store fordeler av kommunikasjon gjennom tekstbaserte sosiale medier (129).
Teknologien endrer seg raskt, og før eller
siden vil mange få problemer med å beherske
endringer og lite brukervennlig utforming og
grensesnitt. Kompliserte produkter, svakere
ferdigheter og infrastruktur kan skape digitalt
utenforskap. Dette vil være viktige avveininger i
arbeidet med å styrke aktivitets- og fellesskapsbyggende tiltak og sikre at eldre inkluderes i det
digitale fellesskapet.
For å møte utfordringene beskrevet over, legger
reformen fram fem forslag til løsninger basert på
lokale eksempler fra kommuner, helseforetak, frivillige organisasjoner mv. Løsningene skal bidra
til å skape økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap for eldre.

5.1

Gode øyeblikk

Eldre bør få tilbud om minst en times aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov.
Aktiviteten skal gi gode opplevelser og øyeblikk i
hverdagen og stimulere sanser og minner, bevegelse
og deltakelse i sosialt fellesskap.
En av de tydeligste meldingene som har kommet
gjennom dialogmøtene og arbeidet med reformen
Leve hele livet, er at livet i sykehjem, for svært
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mange, er preget av passivitet, inaktivitet og kjedsomhet. Det er også situasjonen for mange eldre
med heldøgns tjenestetilbud i omsorgsbolig eller i
eget hjem.
Ved noen sykehjem har de arbeidet med dette
under overskriften Øyeblikk på blå resept (for
eksempel i Hå kommune og Nome kommune) og
sørget for blant annet uforglemmelige møter og
musikalske opplevelser med minner fra levd liv
eller sykkeltur i lokalmiljøet. Andre steder har de
brukt Aktivitetsdosetten eller tatt andre verktøy i
bruk som hjelpemiddel for å sette dette i system.
For å bidra til å motvirke passivitet og ensomhet blant personer med demens i og utenfor institusjon, har Nasjonalforeningen for folkehelsen
etablert tilbudet Aktivitetsvenn. Aktivitetsvenn
har som mål å gi mennesker med demens en aktiv
hverdag med gode opplevelser sammen med frivillige. En aktivitetsvenn er en frivillig, som med
kurs og veiledning fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, gjør aktiviteter sammen med en som
har demens. Aktivitetsvennen og personen med
demens kobles sammen på bakgrunn av felles
interesser. Gjennom frivillige aktivitetsvenner får
personer med demens mulighet til å fortsette med
sine fritidsaktiviteter.
For eldre med et heldøgns tjenestetilbud, vil
helse- og omsorgstjenesten imidlertid måtte ta et
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spesielt ansvar for å legge til rette og invitere inn
frivillige. I tillegg må helse- og omsorgstjenesten
selv også bidra til skape gode øyeblikk, og
meningsfull aktivitet i hverdagen, og arbeide systematisk med dette. Dette kan handle om både
fysiske, sosiale og kulturelle opplevelser. Dyr kan
også være god hjelp mot ensomhet, holde eldre i
aktivitet og gi gode opplevelser i hverdagen. Dette
gjelder både for de som holder egne kjæledyr
hjemme, ved bruk av besøkshund på sykehjem
eller de som får assistanse av hund i hverdagen.
Forutsetningen er at helse- og omsorgstjenesten skaffer seg informasjon og kunnskap om
den enkeltes bakgrunn, interesser og livshistorie,
og kan bruke dette til å møte den enkeltes behov.
Helse- og omsorgstjenesten kan kartlegge dette i
samarbeid med den enkelte og deres nærmeste
som en del av saksbehandlingen og ved utarbeidelse av individuell plan.
Det er ikke bare helse- og omsorgstjenesten
som kan ta ansvar for at eldre får en meningsfull
og aktiv hverdag. Det ansvaret hviler på oss alle,
og bør være en utfordring både til familie, venner,
organisasjoner, bedrifter og lokalsamfunn som
den enkelte har vært en del av gjennom livet.

Boks 5.2 Gode øyeblikk – eksempler
Livsarket mitt

Aktivitetsdosetten

Ergoterapeutenes Seniorforum har utarbeidet
Livsarket mitt, etter idé fra den svenske Livsboken. I livsarket kan du selv samle informasjon
om ditt liv, og formidle preferanser og vaner til
bruk for de som møter deg i hverdagslivet om du
på grunn av alder eller sykdom ikke lenger kan
snakke, huske eller klare hverdagen selv.
Livsarket inneholder et enkelt skjema med
overskriften: Dette bør du vite om hva som er
viktig for meg
– Dette vil jeg gjerne du skal vite om livet jeg
har levd:
– Dette liker jeg å gjøre:
– Vaner jeg gjerne vil holde på:
– Noe jeg helst vil unngå:
– Dette bør du også vite om meg:

Aktivitetsdosetten er en plan som lages i samarbeid med beboeren, henges opp på veggen og
dokumenteres i journalen. Kartlegging kan også
gjøres elektronisk. I metoden legges det vekt på
å bruke ansattes interesser som en ressurs og å
inkludere pårørende til å være med å utføre aktivitetene.
Aktivitetene utføres av helsepersonell, frivillige eller pårørende. Det har vist seg at mange
pårørende gjerne vil bidra, og setter pris på å få
konkrete oppgaver når de er på besøk.
Det er utarbeidet en felleskatalog for Aktivitetsdosetten hvor det listes opp ideer til hvordan
man kan utføre aktiviteter. Dette kan være helt
enkle aktiviteter som høytlesing, turgåing,
musikklytting med mer.

Kilde: www.ergoterapeutene.org og www.fsa.se
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Boks 5.2 forts.
Metoden bygger på at aktiviteter kan virke på
samme måte som medisin. Det kan virke beroligende, oppkvikkende, smertestillende og forbyggende mot uro. Ved å tilby beboerne individuelt tilrettelagte aktiviteter systematisk uke
etter uke, får det også en helsebringende effekt.
Aktivitetsdosetten er utviklet av et tverrfaglig team på Øyane sykehjem i Stavanger kommune med støtte fra Helsedirektoratet og
Stavanger kommune. En rekke kommuner har
nå tatt Aktivitetsdosetten i bruk. I 2014 ble Aktivitetsdosetten stiftet som en ideell bedrift innen
sosialt entreprenørskap.
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villige aktivitetsvenner får personer med demens
mulighet til å fortsette med sine fritidsaktiviteter.
Aktivitetsvennen får samtidig brukt sine erfaringer
og kompetanse. Resultater fra ulike kommuner
viser at aktiviteten er meningsfull for begge parter,
og at den er med på å utvikle vennskap.
Aktivitetsvenn er et landsdekkende tilbud som
drives i over 190 kommuner. Nasjonalforeningen
for folkehelsen har utarbeidet en verktøykasse for
kommuner som etablerer Aktivitetsvenn. De er tilgjengelig for veiledning og rådgivning, både i oppstartsprosessen, og i videre drift av tilbudet.

Kilde: https://aktivitetsdosetten.no/

Kilde: http://nasjonalforeningen.no/tilbud/aktivitetsvennfor-personer-med-demens/

Memoria

Ruslevenn

Memoria er et verktøy for omsorg og kommunikasjon på nettbrett. Utgangspunktet er brukerens
livshistorie. Familien kan dele bilder og minner fra
beboeren sitt liv, og ansatte kan dele øyeblikk fra
hverdagen. Beboernes livshistorie blir lett tilgjengelig, og helse- og omsorgsarbeiderne kan se på
bilder, historier og relasjoner som pårørende har
lagt inn. I en digital minnebok kan familie og venner dele historier om viktige hendelser og øyeblikk fra personen sitt liv. Det kan være store opplevelser som bryllup og reiser, eller minner fra
barndom og oppvekst. Memoria kan også gi oversikt over musikksmak, matønsker, vaner, interesser og hobbyer som har betydd mye for den
enkelte. Slik kan verktøyet bidra til personsentrert
omsorg, tryggere relasjoner og livskvalitet i hverdagen, og bedre kommunikasjon mellom ansatte,
brukere og pårørende. Memoria ble første gang
testet på Mørkved sykehjem i Bodø kommune, og
har nå brukere i over 60 kommuner i Norge.

Ved Songdalstunet i Songdalen kommune har
de etablert tiltaket Ruslevenn, som gir flere av
beboerne med demens tilbud om en tur hver
uke sammen med frivillige.
Leder for Frivilligsentralen, gruppeleder på
boenheten og prosjektleder fra utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vest
Agder har samarbeidet om etablering og rekruttering av frivillige til Ruslevenn. Opplæring og
planlegging av opplegget for ruslevennene er
gjort sammen med de frivillige.
Ruslevennene kommer på samme tid, besøker og går tur med hver sin faste beboer. De frivillige får en tilhørighet til ruslevenngruppen
samtidig som de gjør en viktig jobb. Det er noenlunde fast program hver gang: Rusle om lag 30
minutter eller mer ute i sansehagen eller inne
hvis været er dårlig. Deretter felles samling i
hagen eller inne på stua med sang, ballongtrim,
besøk av hund eller annen enkel aktivitet.
Mange beboere har med dette fått mulighet
til å komme ut. De frivillige har vist seg å være
svært trofaste. Sykehjemmet har gjennom tiltaket fått mye viktig kunnskap om å samarbeide
med frivillige medarbeidere og hva som er nødvendig av opplæring og oppfølging av frivillige.

Kilde: www.minmemoria.no

Aktivitetsvenn
En aktivitetsvenn er en frivillig, som har fått kurs
og veiledning til å utøve aktiviteter sammen med
en person med demens. De kobles sammen på
bakgrunn av felles interesser. I samarbeid med fri-

Kilde: http://www.utviklingssenter.no/ruslevenner-til-personer-med-langtkommen-demens.5570024-184612.html
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Boks 5.2 forts.
Ut å sykle med MOTiview
Simulatoren MOTiview er et motivasjonsverktøy som skal stimulere eldre og personer med
demens til økt fysisk aktivitet. Levende bilder
skal ta brukerne med til kjente omgivelser, som
kan bidra til å framkalle gamle minner. Tiltaket
er allerede utbredt ved mange av landets bo- og
behandlingssentre.
MOTiview lar brukerne dra på sykkeltur
gjennom kjente omgivelser, ved hjelp av video,
musikk og lyder. Sykkelturen består av en
skjerm med motivasjonsfilmer, som kombineres
med en brukertilpasset ergometersykkel. Skjermen gir tilgang til et landsdekkende filmbibliotek.
Motitechs teknologi er i bruk i 40 kommunale institusjoner og rundt 140 institusjoner i
Norden.
Kilde: www.motitech.no

Sang i eldreomsorgen
Folkeakademienes Landsforbund og Akershus
Musikkråd er operatører for Krafttak for sangs satsing Syngende eldreinstitusjoner. Programmet
Syngende eldreinstitusjoner retter seg mot beboere og ansatte i institusjonen, samt ressurspersoner og organisasjoner i miljøet rundt. I en syngende eldreinstitusjon har ledelse og ansatte kunnskap om sangens positive egenskaper og er derfor
motivert til å bruke sang i det daglige arbeidet.
Bruken av sang er systematisert og går inn
som en naturlig del av de daglige rutinene.
Kilde: http://www.krafttakforsang.no/sang-i-eldreomsorgen/

Inn på tunet
Det er godkjent 400 Inn på tunet – gårder i
Norge. Mange av dem tilbyr dagaktivitetstilbud
til eldre, blant annet personer med demens eller
kognitiv svikt. Tilbudene inkluderer måltider og
tilpassede aktiviteter med gården som arena.
Det kan være foring og stell av dyr, fisking, bærplukking, turgåing, snekkerverksted, vedpro-

duksjon, hageaktiviteter med beplantning, såing
og innhøsting, kombinert med sosialt fellesskap.
Kilde: http://www.innpatunet.no/

Trivselsreise med ekstra trygghet
Mange eldre har lyst til å reise til Syden, men føler
seg ikke trygge på å gjennomføre reisen alene. Os
kommune har gjort noe med det. I en årrekke har
de i samarbeid med Vitalreiser, arrangert trivselsreiser for eldre til Kypros. Målet er å tilby eldre
rimelige og helsebringende reiser til varmere
strøk innenfor trygge rammer. Fysisk aktivitet, velvære og sosiale arrangement er sentralt i opplegget. Trygghet er tillagt stor vekt, og det er derfor
alltid helsepersonell med på turene. Os kommune
stiller med to sykepleiere som er tilgjengelige
under hele oppholdet og fungerer som bindeledd
til det lokale helsevesenet og eventuelt sykehus.
Målgruppe er hjemmeboende eldre som stort sett
klarer seg selv i hverdagen. Det har vært med deltakere fra 70 til 93 år. Alle reisende må betale reise
og opphold selv.
Kilde: https://oskommune.no/

Lavterskeltilbud i distriktet
Vestvågøy kommune har etablert prosjektet
Aktivitet for eldre, som arrangerer ukentlige
aktiviteter i tre distrikt i Lofotkommunen.
Hovedmålet er å skape aktivitet, deltakelse,
møteplasser og sosialt fellesskap blant seniorer
og eldre. Dette er et lavterskeltilbud ute i distriktene, for å rekruttere eldre som ikke har tilgang
til aktiviteter. Eksempler på aktiviteter er seniordans og turgrupper i ulendt terreng.
Tiltaket er drevet av frivillige. De frivillige er
seniorer med stort engasjement for målgruppen
og god kjennskap til Vestvågøy. Dette gir tiltaket
ekstra troverdighet. I tillegg har de frivillige og
kommunen et godt samarbeid. Tiltaket har stor
oppslutning, og er populært både blant eldre og
frivillige.
Kilde: www.Vestvagoy.kommune.no
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Boks 5.2 forts.
Seniorsenter og kulturrullator
Kristiansand kommune har fire seniorsenter
som tilbyr aktiviteter, kurs og sosiale møteplasser for de som er 60 år og eldre og ønsker en
aktiv pensjonisttilværelse. Her er det blant annet
senioruniversitet, sjakk og bridge, yoga og styrketrening, knivklubb og strikkeklubb, trim og
dans, spanskkurs og ipad-kurs, mekanisk verksted og porselensmaling, livskafè og middagsservering, hørselshjelp og fotterapi. Flere av tilbudene drives av frivillige eller av seniorer selv.
Kristiansand har også etablert en egen KulturRullator, som er en flyttbar kulturformidler
som legger til rette kulturopplevelser for perso-

5.2

Tro og liv

Helse- og omsorgstjenestene må sørge for at den
enkeltes tro- og livssynsutøvelse og behov for samtaler om eksistensielle spørsmål blir ivaretatt. Helseog omsorgstjenesten bør derfor innføre faste prosedyrer og samarbeide med tro- og livssynssamfunn slik
at de kan møte brukernes og de pårørendes behov.
Helse- og omsorgsarbeideren skal gi omsorg til
hele mennesket. Eksistensiell omsorg skal inngå
som en del av den helhetlige omsorgen. Behov
skal kartlegges på en forsvarlig måte på linje med
brukernes og de pårørendes øvrige behov.
For de fleste er religionsfrihet en selvfølge.
For mennesker som er avhengige av hjelp fra
andre, er religionsfriheten derimot ikke alltid en
selvfølge. Noen trenger hjelp til å uttrykke hva de
ønsker av tros- og livssynsutøvelse, og de trenger
assistanse for å kunne praktisere dette, og kunne
fortsette å ha kontakt med og ta del i det fellesskapet de er en del av.
Hverdagen i norske omsorgsboliger og sykehjem, preges av kulturelt og religiøst mangfold,
som i befolkningen ellers. Åndelige og eksistensielle behov er en del av det livet vi lever. For noen
handler det om trostilhørighet og religion, for
andre kan det handle om livssyn uten religion. For
de fleste handler det om hva som gir mening og
oppleves som betydningsfullt, både i hverdagen, i
møte med livets store spørsmål og når livet blir
ekstra sårbart. Da er det godt å møte samtalepartnere som har tid og interesse. Å få dekket sine
åndelige og eksistensielle behov kan gi alvorlig

ner som ikke selv kan oppsøke kulturtilbud.
Kristiansand KulturRullator har som målsetting:
– Øke den mentale stimulansen for institusjonsbeboere
– Samle det frivillige og profesjonelle kulturliv
til kulturomsorg
– Tilrettelegge for kultur på tvers av generasjoner
Senior Kilden er arrangementer i Kilden Teater
og konserthus, som også overføres direkte til
kommunens eldreinstitusjoner, og kan lagres i
eget arkiv for bruk når det passer.
Kilde: www.kristiansand.kommune.no

syke og døende pasienter styrke, støtte og ferdigheter til å mestre belastningene de får i livets sluttfase (130). Imidlertid viser undersøkelser at å
møte åndelig og eksistensielle behov ofte blir forsømt i dagens helse- og omsorgstjeneste, og utfordringen blir enda større i et religiøst og kulturelt
pluralistisk samfunn (120).
Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere
utarbeidet rundskriv til kommunene for «å sikre at
de som er avhengig av praktisk og personlig bistand
fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, også
får ivaretatt sine muligheter til egen tros- og livssynsutøvelse, i tråd med de grunnlovfestede bestemmelser og religionsfrihet og ytringsfrihet» (131). Her
blir det understreket at helse- og omsorgstjenesten har ansvar for å utforme et omsorgstilbud
der også kulturelle og åndelige behov blir ivaretatt i samsvar med den enkeltes ønske, bakgrunn
og tilhørighet.
Flere kommuner har innført prosedyrer for
kartlegging og tilrettelegging av tros- og livssynsutøvelse og samtaler om eksistensielle spørsmål.
Dette er ofte gjort i samarbeid med lokale tros- og
livssynsorganisasjoner og aktuelle ressurspersoner på området.
I en kartlegging av eldres ønsker og behov for
tros- og livssynspraksis, ligger også nøkkelen til
samhandlingen mellom tros- og livssynsamfunnene og helse- og omsorgstjenesten. God samhandling vil gi en helhetlig tjeneste og styrke de
eldres livskvalitet.
Erfaringen viser at både tjenesteytere, pårørende og eldre brukere, har behov for kunnskap
og veiledning om hvordan en snakker om, og
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kartlegger brukernes ønsker for tros- og livssynspraksis. Som på andre livsområder handler det
om å bli kjent med den enkeltes behov og ønsker,
og bruke denne kunnskapen som utgangspunkt
for å planlegge aktivitet og tjenester. Kartleggingen skal sikre at de eldre får en forsvarlig tjenesteyting ut fra sine individuelle behov.
Individuell plan (IP) kan brukes til å kartlegge
den enkeltes ønsker og behov, bakgrunn og tradi-
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sjoner, og gjøre avtaler med brukere og pårørende som grunnlag for tiltak og tilrettelegging.
Noen kommuner har også utviklet kartleggingsverktøy og laget informasjonsmateriell til brukere, pårørende og ansatte. Praktisk vil det også
være å ha en oppdatert liste til tro – og livssynssamfunn og kontaktpersoner, og sørge for å ha en
god veileder om mat, ritualer og religiøse høytider.

Boks 5.3 Tro og liv – eksempler
Prosedyre i tros- og livssynsutøvelse

Veileder for å ivareta åndelige og eksistensielle behov

Fredrikstad kommune og Borg bispedømme
har laget en enkel brosjyre til både brukere og
pårørende om retten til tros- og livssynsutøvelse
med orientering om lover og forskrifter knyttet
til temaet. Fredrikstad kommune har som mål:
– At alle som mottar helse- og velferdstjenester
også skal ha mulighet til utøve sin tro og sitt
livssyn slik det er naturlig for den enkelte
– I samarbeid med den enkeltes tros- og livssynssamfunn, prøve å legge til rette for dette
– Å tilstrebe at den enkelte skal kunne fortsette
å leve det livet en levde før en trengte bistand

Utviklingssenteret for hjemmetjenester og sykehjem i Nordland har gjennom flere fagutviklingsprosjekter laget en veileder for hvordan en kan ivareta åndelige behov hos personer
som mottar omsorgstjenester. De har laget en
film og støttemateriell for å bistå ansatte i samtaler med brukerne om deres tro og trospraksiser: Menneske lever ikke av brød alene – aktiv
omsorg med vekt på åndelige behov – en veileder.

Kilde: https://kirken.no/globalassets/bispedommer/borg/
dokumenter/tema/inkludering/tro-og-livssynsfrihet--informasjonsbrosjyre.pdf

Kommunen har også utarbeidet en prosedyre
som skal sikre tro- og livssynsfrihet for mottakere av helse- og omsorgstjenester. Formålet er
gi individuell oppfølging der den enkelte bruker
/ pasient får mulighet for å praktisere sin tro
eller sitt livssyn.
Kilde: https://kirken.no/globalassets/bispedommer/borg/
dokumenter/tema/inkludering/prosedyre-tro-og-livssyn.pdf

Til sist er det utviklet en individuell tiltaksplan
som beskriver hvordan en konkret bistår og tilrettelegger for den enkelte bruker. Her beskrives utøvelse av praksis og tradisjoner som er
viktige for personen og konkrete tiltak for at
brukere får praktisere sin tro eller sitt livssyn.
Kilde: https://kirken.no/globalassets/bispedommer/borg/
dokumenter/tema/inkludering/tro-og-livssynsfrihet-eksempel-pa-tiltaksplan-vedlegg-3.pdf

Kilde: http://www.utviklingssenter.no/a-bedre-praksis-foraa-ivareta-aandelige-behov-hos-pasienter-i-sykehjem.5144879-179637.html

Samhandling på siste vakt
I Surnadal kommune har de hatt et samarbeid
med Rindal og Surnadal kirkelige fellesråd for å
skape en mer helhetlig omsorg for alvorlig syke
og døende. Prosjektet Samhandling på sist vakt
startet høsten 2015. Prosjektet har som mål å
bedre den åndelige og eksistensielle omsorgen i
møte med pasienter som skal dø.
Opplæringstiltak for å trygge de ansatte og
gi nødvendig kompetanse til å møte den enkeltes behov skjer gjennom fagdager og refleksjonsgrupper. Pårørende og frivillige får hjelp til
hvordan de kan bidra når noen er alvorlig syk og
døende.
Resultater for prosjektet viser bedre involvering av pasienter og pårørende, økt samarbeid
med frivillige og en styrking av fagmiljøet. Prosjektet ble tildelt Fylkesmannen i Møre og
Romsdal sin omsorgspris for 2017, og ble som
en av tre kommuner i landet nominert til KS sin
etikkpris i 2017.
Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
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Boks 5.3 forts.
Åndelige og eksistensielle samtaler i et livsynsåpent
samfunn
Ved St. Olavs Hospital er det etablert et samtaletilbud til pasienter og pårørende som trenger
samtale om åndelige og eksistensielle spørsmål.
Sykehuset har fra 2010 hatt en fler-religiøs
prestetjeneste. Det er ansatt en kulturkonsulent
med bakgrunn fra det muslimske miljøet i
Trondheim og en sykehushumanist. Formålet
er å gi et samtaletilbud tilpasset pasienter og
pårørende med ulike behov, livssyn og tro.
Kilde: St. Olavs hospital

Veileder for samhandling om tros- og livssynsutøvelse
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn,
Norges Kristne Råd og Kirkerådet utga i 2013, i
samarbeid med Helsedirektoratet, en veileder
om samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn. Veilederen understreker at de som mottar
helse- og omsorgstjenester også har rett til å
utøve sin tro og sitt livssyn – alene og i fellesskap
med andre. Målsettingen med veilederen er å
legge forholdene til rette for en god samhandling, til tjenestemottakernes beste.
Kilde: http://www.deltakelse.no (121)

5.3

Generasjonsmøter

Å skape generasjonsmøter handler både om å etablere møteplasser mellom unge og eldre i dagliglivet,
og om å organisere aktivitet og virksomhet på tvers
av generasjonene. Det kan for eksempel skje på skoler og arbeidsplasser, eller i sykehjem og nærmiljø.
Først og fremst handler generasjonsmøter om de
tilfeldige eller uformelle møtene, der ulike generasjoner møtes i hverdagen. Det forutsetter at vi
ikke innretter samfunnet slik at ulike aldersgrupper lever hver sine liv, oppholder seg på hver sine
steder, og holder på med hver sine oppgaver og
aktiviteter, uten at deres veier krysses.
Organisering handler om å legge opp arrangementer, aktiviteter og virksomhet slik at de inviterer til generasjonsfellesskap, og skaper gjensidig
forståelse og utveksling av kunnskap og erfaringer.
Mange savner venner og sosialt nettverk.
Rundt om i landet finnes det flere tusen frivillige,
både unge og eldre, som er besøksvenner, turvenner, aktivitetsvenner eller leksehjelper. De
bestemmer sammen hva de skal gjøre. De går
turer eller gjør andre sosiale aktiviteter i nærmiljøet, eller treffes bare for å prate.
Besteforeldre er ofte gode støttespillere for
småbarnsforeldre. Men ikke alle har en bestemor
eller bestefar tilgjengelig. I tillegg er det flere
eldre som ikke har barn og barnebarn. Kontakt
mellom generasjoner som ikke bygger på, men
erstatter familiebånd, kan være viktig i arbeidet
med å jevne ut ulikheter. Eldre og barn står langt
fra hverandre i alder, men har mye å lære av hver-

andre. Dette kan også bidra til å skape sterkere
bånd og bedre forståelse mellom aldersgruppene.
Flere steder finnes også godt samarbeid mellom sykehjem, skoler og barnehager som skaper
spennende møter mellom barn, ungdom og eldre.
De kan synge for hverandre, spise sammen,
møtes over Ludobrettet eller konkurrere ved bruk
av ny spillteknologi. Ut av slikt samarbeid har det
også kommet bøker og kunstutstillinger med historier de gamle forteller og bilder laget av barn.
For å stimulere, utvikle og videreutvikle flere
gode møteplasser, er det viktig at kommunene tilrettelegger for et tettere samarbeid mellom generasjonene. I dette arbeidet vil både barne- og ungdomsråd, eldreråd, ideelle og frivillige foreninger
og organisasjoner være viktige bidragsytere og
samarbeidspartnere. Felles møter mellom eldreråd og barne- og ungdomsråd, kunne for eksempel sette utvikling av gode generasjonsmøteplasser og aktiviteter på agendaen.
Å skape et samfunn for alle aldre er også et
hovedtema for kommune- og byplanlegging. Planlegging av infrastruktur i kommunene bør legge til
rette for integrerte løsninger som fremmer fellesskap mellom generasjonene. Ikke minst gjelder
dette utbygging av nye boligfelt og boligområder,
der nye seniorboliger og omsorgsboliger gjerne bør
bygges i et strøk der alle aldersgrupper er representert og har anledning til å treffes i nabolaget og
møtes på butikken. Enkelte har også gjort seg til
talsmenn for at kommunale eldresentre like gjerne
kunne gjøres om til generasjonssentra og bli et sted
hvor barn kan gå for å få leksehjelp eller en god
samtale.
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Et viktig utgangspunkt for generasjonsmøter
er troen på at vi i alle har noe å lære av hverandre.
Mye viktig kunnskap, lærdom og samhold går
tapt i alderssegregerte samfunn. Unge og eldre
står ofte også ovenfor utfordringer i hverdagen
som har flere fellestrekk. Alle generasjoner har
egenskaper og ressurser som kan være til nytte
for andre. I tillegg kan møtet mellom unge og
eldre være viktig for å stabilisere unges liv med
voksenkontakt og gi eldre opplevelse av verdi i
møtet med de unge. Generasjonsmøter er derfor
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minst like viktig for eldre som for de unge (132).
Det gjelder derfor å finne de rette og naturlige
møteplassene og aktivitetene som er godt lokalt
forankret og tilpasset.
Aldringen av befolkningen kan skape interessekonflikter mellom generasjonene og bli en utfordring for samholdet mellom unge og eldre. I samfunnsmessig sammenheng handler dette derfor til
sist om å opprettholde og styrke den generasjonskontrakten velferdssamfunnet vårt bygger på.

Boks 5.4 Generasjonsmøter – eksempler
Generasjonssang ble stiftet i 2010. De som står
Eldre møter unge – EMUprosjektet
bak, har bakgrunn både fra helsevesenet og allsidig musikalsk arbeid på flere nivåer. Gjennom
I Trondheim kommune har Byåsen videregående
generasjonssang er det etablert mange gode samskole, Byåsen frivilligsentral og Trondheim komarbeid blant annet mellom barnehager og skoler i
mune, utviklet en sosial og aktiv møteplass for
Lillehammer kommune.
eldre i bydelen – en møteplass mellom generasjo«Jørstadmoen barnehages motivasjon for Genener. Mange eldre kan føle seg ensomme og isorasjonssangsamarbeid med sykehjemmet er at vi
lerte. EMU gjør at de slipper å sitte alene hele
ønsker at barna skal bli kjent med den eldre geneuken, med i stedet får muligheten til å delta i ulike
rasjonen, og Generasjonssang var en gylden anledsosiale aktiviteter. Dersom de ikke er i stand til å
ning til det. Annen motivasjon er jo at felles sangkomme til skolen på egen hånd, blir de hentet av
leiker,
bevegelse til musikk er viktig for å skape
elevene hjemme med bistand fra frivilligsentralen.
sosial
og
fysisk kontakt. Det gir samhold og bevegelAktivitetene EMU byr på er alt fra matlaging,
sesglede og ikke minst – det er språkstimulerende.
snekring, data og spill til hagearbeid, vedhogDet er også en del av vår kultur som vi skal ta vare
ging turer og trimgrupper. Dette tiltaket gir
på. Vi gleder oss til samarbeidet!» Anne Jorun
også elevene verdifull praksis, og elever som
Olstadjordet, Jørstadmoen barnehage.
strever med å finne seg til rette på andre typer
praksisplasser har fungert meget bra på EMU.
Kilde: http://generasjonssang.no/
En viktig målsetting med tilbudet er å gjøre
det mulig for eldre å bo lenger hjemme. TilbuPensjonistene lager skolemat i Overhalla
det gjør det også mulig å ha en praksis hvor
elevene lærer seg å kommunisere, får utviklet
Én gang i uken får Hunn skole i Overhalla komholdninger og verdier og vist praktisk omsorg.
mune besøk av pensjonister fra Skage frivilligDeltakerne i prosjektet utrykker stor tilfredshet
sentral. Pensjonistene lager koldtbord med
med det varierte aktivitetstilbudet EMU gir.
grove brødprodukter, grønnsaker, fiskepålegg
«Det er flott å ha et fast tilbud hvor jeg blir
og annet sunt pålegg. En gang i måneden servehentet hjemme», sier en av deltakerne.
res det varm mat. Elevene betaler 25 kroner per
måltid. Skolen har ingen utgifter knyttet til ordKilde: http://byasen.vgs.no/upload/By %C3 %A5sen/
ningen, og pensjonistene tar seg av alt det prakaktuelltbilder/EMU/Artikkel.pdf
tiske arbeidet, slik at det ikke tar tid fra lærerne
eller undervisningen. Skolen er svært fornøyd
Generasjonssang
med matordningen og samarbeidet med frivilligGenerasjonssang skal føre generasjonene
sentralen. Elevene er mer konsentrerte etter
sammen, fra de helt yngste og deres foreldre, til
måltidet. Skolen opplever at den psykososiale
eldre med demens og deres pårørende. Målet er
biten er vel så viktig som at elevene får sunn
å oppnå gjenkjennelse gjennom sanger som har
mat. Skolen ønsker å involvere pensjonister mer
vært brukt i generasjoner. Den norske fellesi skolens aktiviteter i tillegg til matlaging.
sangtradisjonen er et viktig verktøy, som binder
mennesker og generasjoner sammen.
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«På denne måte treffes jo både gamle og unge.
Dette bidrar til et bedre skolemiljø og elevene får
skikkelig mat,» sier rektor ved Hunn skole.

Flere av ungdommene har fått trygghet til å
begynne i andre tilbud etter at de har startet i
Drop-in.

Kilde: http://skage.frivilligsentral.no/

Kilde: https://www.songdalen.kommune.no/

Lyttevenn

Innsats for andre

Mange barn og unge sliter med å lese og mange
har ingen å lese høyt for. Et tiltak som er prøvd
ut i flere kommuner er lyttevenn. En lyttevenn
skal motivere og stimulere barns leseferdigheter og leselyst. En lyttevenn bidrar til grunnleggende lesetrening for elever i alderen syv til
ni år. Lyttevennen kommer til skolen etter avtale
og lytter til 3. klasseelever som leser. Prosjektet
har bidratt til økt leselyst hos elevene. Gjennom
et lyttevennskap utvikles også trygge og gode
relasjoner mellom generasjonene.
Lyttevenn er utprøvd i mange kommuner i
Agder, blant annet Mandal, Kristiansand, Lyngdal, Flekkefjord, Vennesla, Farsund, Kvinesdal.
Songdalen, Marnardal, Hægebostad, Audnedal
og Sirdal, og er evaluert av Universitetet i
Agder.

Siden høsten 2013 har elever fra Tokerud skole i
Grorud bydel i Oslo kommune hatt muligheten
til å besøke eldre på Stovnerskogen sykehjem.
Interessen blant elevene er så stor at elevene må
sende søknad. Elevene blir kalt inn til intervju
før de blir valgt ut. De unge besøker sykehjemmet en gang i måneden. Ballongtrim, ludo og
historier fra annen verdenskrig er noen av stikkordene når tenåringer besøker eldre på Stovnerskogen sykehjem.
Det er valgfaget Innsats for andre som er
drivkraften i dette arbeidet. Hele 27 ungdommer
var i 2015 besøksvenner på Stovnerskogen sykehjem. Etter hvert ble også Haugenstua omsorgsbolig med i ordningen. Snart kommer ordningen til Rødtvet sykehjem. Gjennom valgfaget
blir elevene introdusert for frivillig arbeid. Faget
skal gi elevene kunnskap om forutsetningene
for frivillig arbeid og praktisk erfaring med å
skape aktiviteter og fellesskap som kan ha verdi
for andre. Tiltaket er svært populært blant
elever, lærere, ansatte ved institusjonene, og sist
men ikke minst beboere. Her skapes generasjonsmøter gjennom aktivitet og fellesskap. «Vi
snakker ikke bare om én ting. Det er litt av hvert.
Det er jo koselig å ha ungdom på besøk,» sier
beboer ved Stovnerskogen sykehjem.

Kilde: http://www.vaf.no/politikk/lyttevenn/

Drop – in
Ungdom som står utenfor skole og arbeidsliv
arbeider som frivillige på dagsenter for eldre i
Songdalen kommune. Tiltaket er basert på to
ulike utfordringer: Helse- og omsorgstjenestens
behov for økte ressurser og ungdom som ikke
fullfører videregående opplæring. Tiltaket inngår som en del av kommunens helhetlige tilbud
til ungdom som står utenfor skole og arbeidsliv.
Erfaring til nå viser at ungdom og eldre er en
god match. De eldre har stor glede av samvær
med ungdom, og ungdommene blir etterspurt
når de ikke er tilstede. Det gir også mulighet for
flere og varierte tiltak på dagsenteret, som for
eksempel konsert, bowling og kultursti. Ungdommene beskriver Drop-in som et viktig tiltak
for videre praksis og målrettet arbeid mot fagarbeiderutdannelse og videre kompetanseheving.

Kilde: https://tokerud.osloskolen.no/

Sykling uten alder
Sykling uten alder er et konsept som startet i
København i 2013 med fem Rickshaw-sykler og
mange frivillige sykkel-piloter. Dette spredte seg
fort, og i dag er det mer enn 500 brukersteder i
38 land. I Norge alene er det om lag 200 brukersteder fra Kautokeino i nord til Lillesand i sør.
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Målet er å gi mennesker med nedsatt mobilitet
økt livskvalitet og sørge for at flest mulig kan
komme ut på tur. Med store trehjulssykler med
dobbeltsete foran, kan inntil to passasjerer
sammen med piloten komme ut i natur og nærmiljø og få felles opplevelser på tvers av generasjoner.
Kilde: www.syklingutenalder.com

Flerkulturell møteplass
Flerkulturell møteplass er et nettverk av frivillige lag og foreninger i Sørum kommune.
Nettverket samarbeider om å skape møteplasser for å fremme inkludering og bedre integrering mellom mennesker fra forskjellige kulturer.
Kontaktpersoner for samarbeidspartnerne
møtes om lag en gang månedlig for å vurdere
aktivitetene, planlegge arbeidet og videreutvikle
nye innspill og behov som dukker opp. Faste
personer har ansvar for de ulike aktivitetsgruppene. Dette er blant annet svømmegrupper, matkurs, leksehjelp og dansegruppe.
Kilde: https://www.sorum.kommune.no/flerkulturell-moeteplass.4750984-328503.html

Skånlandstrimmen
Skånlandstrimmen er et lavterskel trimtilbud til
hele Skånlands befolkning. Her kan folk gå,
jogge, sykle, kjøre rullestol eller komme seg
fram på andre måter. Målet er å få alle ut på tur.
Skånlandstrimmen er et kultur- og folkehelseprosjekt, der kommunen samarbeider med frivilligsentralen, Røde Kors, foreninger og enkeltpersoner. Trimtilbudet er attraktivt og blir
benyttet av mange i kommunen. Trimbøker er
lagt ut i 16 postkasser, og på slutten av året foretas en trekning av premier for de som besøker
turmålene flittigst.
Kilde: https://www.skanland.kommune.no/skaanlandstrimmen.5937564-400854.html
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Generation Games
Høsten 2017 møttes ulike generasjoner til Generation Games i Oslo, et sportsarrangement der
eldre, middelaldrende og unge konkurrerer i
ulike grener. Deltakerne ble oppfordret til å
stille lag med minst to generasjoner. Det var fritt
fram for å ta med bestemor, pappa, barnebarn,
naboen, tantebarnet, grandtanta, kusina eller
kompisen. Hele 17 ulike aktiviteter inngikk i
lekene, deriblant bandy, sjakk, dans, golf, volleyball, gåfotball og pétanque. Arrangementet
Generation Games har sitt utspring i Nederland,
og har siden starten blitt arrangert over store
deler av verden, blant annet i Sveits og Tanzania.
Prosjektet Aldersvennlig by i regi av byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester i
Oslo kommune var initiativtaker til arrangementet. Målet er å skape møteplasser for aktivitet og
kontakt mellom generasjoner.
Kilde: http://osloehs.no/?p=432

Digitalt torsdagstreff
Digitalt torsdagstreff er en møteplass for hjelpere og brukere som trenger bistand på PC og
digitale medier. Det er et stadig større krav om
at innbyggernes kontakt med det offentlige skal
foregå digitalt. Gjennom prosjektet Digital kompetanse ønsker Asker Frivilligsentral og Kulturhjørnet i Asker kulturhus å bidra til at flere mestrer og blir mer motivert til å bruke digitale tjenester.
På Digital Torsdagstreff stiller frivillige nettguider opp og tilbyr hjelp og støtte i bruk av digitale tjenester som digitale postkasser, Altinn,
skatteetaten, elektronisk ID, nettbank, elektroniske søknader, elektroniske brev fra kommunen
m.m. Tilbudet passer for de som har liten eller
ingen kjennskap til digitale verktøy fra før.
Kilde: https://kulturasker.no/arrangement/digitaltorsdagstreff/
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Samfunnskontakt

Helse- og omsorgstjenesten bør vurdere å opprette en
funksjon som samfunnskontakt. En samfunnskontakt er bindeledd og koordinator mot nærmiljø,
familie og pårørende, frivillige, næringsliv, organisasjoner, institusjoner i lokalsamfunnet.
I noen kommuner har helse- og omsorgssektoren
frivillighetskoordinatorer, kulturverter, kontaktpersoner for pårørende og frivillige eller de har
inngått samarbeidsavtaler med skoler, barnehager og ideelle organisasjoner. Funksjonen som
samfunnskontakt er ment å dekke hele dette feltet, og kan med referanse til andre sektorer defineres som:
«Det systematiske arbeidet vi gjør for å bygge,
opprettholde og utvikle relasjoner til personer,
virksomheter, organisasjoner og myndigheter
som har betydning for hvordan organisasjonen
løser sine oppgaver.»
Funksjonen som samfunnskontakt må tilpasses
lokalt, men bør inneholde følgende elementer:
– Styrke og utvikle samarbeidet med lokalsamfunnets frivillige organisasjoner
– Være kontakt opp mot og utvikle samarbeid og
avtaler med lokalsamfunnets barnehager, skoler, kulturinstitusjoner, foreninger, organisasjoner og næringsliv
– Utvikle helse- og omsorgstjenestens som arena
for kulturbegivenheter
– Rekruttere og koordinere frivillige medarbeidere i ulike aldersgrupper, i nært samarbeid
med aktuelle frivillige organisasjoner
– Være kontaktperson, følge opp og veilede frivillige medarbeidere, herunder også pårørende
som ønsker å bidra med sin innsats
– Etablere samarbeid med og legge forholdene
til rette for, ivareta og støtte pårørende
– Bidra til at eldre brukere kan delta i sosiale og
kulturelle aktiviteter i institusjon eller lokalsamfunn
– Bidra til samarbeid og avtaler med utdanningsog forskningsinstitusjoner på helse- og sosialfeltet om praksisplasser, undervisning og
forskning
Målsettingen med en samfunnskontakt er å bygge
relasjoner og bidra til å mobilisere og koordinere
frivillig innsats og sivilsamfunnets resurser opp
mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

2017–2018

Videre er en sentral målsetting å styrke ulike former for samarbeid og deltakelse, for eksempel
mellom skole, barnehage og sykehjem, for å
utvikle en helhetlig helse- og omsorgstjeneste og
et inkluderende og godt lokalsamfunn. En samfunnskontakt kan være en nøkkelperson i arbeidet
for å skape en bærekraftig frivillighet og et
levende lokalsamfunn. Dette er også i tråd med
innspillene fra dialogmøtene, der mange tok til
orde for at det bør være en koordinator, som kan
bistå både med organisering og tilrettelegging for
frivillig innsats i helse- og omsorgstjenestene og
være en brobygger mellom den formelle og uformelle omsorgen.
Det ligger et stort potensiale i å inkludere
lokalsamfunnets ressurser i den kommunale
helse- og omsorgstjenesten. Det skal være et supplement til offentlige tjenester. Undersøkelser
viser at den sentrale suksessfaktor er en gjennomtenkt og kompetent organisering. Frivillige må
rekrutteres, motiveres, følges opp og ivaretas.
Flere kommuner har ansatt en koordinator som
bindeledd og brobygger mellom helse- og
omsorgstjenesten og sivilsamfunnet.
En funksjon som samfunnskontakt bør være
organisatorisk forankret i ledelsen, og samtidig
knyttet opp til alle virksomhetens enheter. Samfunnskontakten bør knyttes til ansatte som har
bakgrunn og god kjennskap til tjenestene, samt
god kompetanse på sosiale relasjoner og samarbeid.
Verdighetssenteret har gjennom en spørreundersøkelse til alle landets sykehjem (133) kartlagt behovet for og etterspurt erfaringer med frivillighetstjenester på sykehjem. Flertallet av sykehjem har en eller annen form for besøkstjeneste,
men denne er ofte sporadisk organisert. Behovet
er mange ganger større enn tilbudet, og kun et
lite mindretall har egen frivillighetstjeneste eller
egen koordinator. Så godt som alle ønsker en
egen, organisert frivillighetstjeneste med en koordinator.
Erfaringene fra de som har etablert slike funksjoner viser at det er et stort unyttet potensiale for
samhandling og frivillig engasjement i lokalsamfunnet. Dette er ressurser som best utløses gjennom systematisk arbeid med organisering, mobilisering, rekruttering, veiledning, koordinering, tilrettelegging, klare avtaler og tydelige invitasjoner
til samarbeid. Da kan funksjonen som samfunnskontakt gi mer enn den koster, og ha gjensidig
nytteverdi for alle parter.
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Boks 5.5 Samfunnskontakt – eksempler
Samarbeid mellom kommune og frivillige

Med hjerte for Arendal

I Drammen kommune er det ansatt egen frivillighetskoordinator i rådmannens stab og frivillighetskontakter i ulike sektorer og virksomheter. I helse- og omsorgstjenestene er det et nettverk av frivillighetskontakter og en egen nettverkskoordinator.
Visjonen er å skape en god samarbeidskultur
mellom medarbeidere og frivillige som legger til
rette for en aktiv hverdag og økt livskvalitet for
innbyggere som mottar tjenester fra kommunen. Ved å sette den frivillige innsatsen i system,
er målet at både frivilligheten, medarbeiderne
og innbyggere som mottar tjenester skal få en
positiv opplevelse av samarbeidet.
Modellen har 7 hovedelementer:
– Nettverkskoordinator med overblikket
– Frivillighetskontakter som brobyggerne på
arbeidsplassene
– Forum for frivillighetskontakter som faglig
møteplass
– Digital håndbok som frivilligkontaktenes
arbeidsverktøy
– Introduksjonskurs og kompetanseheving for
frivillige
– Kulturbygging i virksomhetene med god
informasjonsflyt og synliggjøring
– Frivillighet på tvers av sektorer med eget
tverrsektorielt forum for kommunens samarbeid med frivillig sektor

Med hjerte for Arendal – et godt sted å bo for
alle, er et samarbeid mellom kommunen, KS
Agder og fem frivillige organisasjoner: Frelsesarmeen, Røde Kors, Blå Kors, Kirkens Bymisjon
og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Dette
har over tid utviklet seg til et nettverk på nærmere 100 lag, foreninger og menigheter, samt
engasjerte enkeltindivider som altså samarbeider med kommunen.
Prosjektet har som mål å styrke samhandlingen mellom det offentlige og frivillige organisasjoner, for sammen å møte dagens og framtidas
omsorgsutfordringer. Prosjektet bidra til å
styrke det store frivillige engasjementet i kommunen, i tillegg til inspirere og legge til rette for
at flere, på en enkel måte, kan være med å gjøre
Arendal til en god by å bo i for alle.
Prosjektet ledes av en felles koordinator
ansatt i kommunen. Koordinatoren fungerer
som et bindeledd mellom kommunen og de frivillige organisasjonene i kommunen.

Suksesskriteriene er god forankring på alle nivå,
styrket kompetanse på samhandling med frivillig sektor, samarbeidskultur, tydelige rolleavklaringer og god kunnskap om hverandre.
Kilde: https://www.drammen.kommune.no/frivillighet/
frivillighet/kontaktpersoner/

Kilde: http://medhjerteforarendal.no/med-hjerte-forarendal/

Nedre Eiker koordinerer
I Nedre Eiker kommune er det ansatt en frivilligkoordinator i full stilling. I samarbeid med frivillige skal koordinatoren organisere og tilrettelegge aktiviteter for brukere i hjemmetjenesten
og i sykehjem. Målet er å etablere et bredt aktivitetstilbud til både hjemmeboende og eldre i
institusjon. Frivilligkoordinatoren skal rekruttere, følge opp og ivareta frivillige, samt fremme
samarbeid med lokale krefter og ulike lag og
foreninger. Frivilligkoordinatoren samarbeider
også med dagaktivitetstilbudet i kommunen og
kulturavdelingen. Stillingen er organisert under
virksomhetsleder.
Kilde: https://www.nedre-eiker.kommune.no/tjenester/
helse-og-omsorg/frivilligkoordinator/
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Tid som gave
Sandefjord kommunen og Utviklingssenter for
sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold, har
med tilskudd fra Helsedirektoratet og støtte fra
Kreftforeningen og Gleditsch-fondet startet opp
tiltaket: Tid som gave. Tid som gave handler om
å organisere frivillige som støtte til pasienter
med kort forventet levetid og som avlastning til
deres pårørende. Målsettingen med tiltaket er å
bidra til at pasienter og pårørende opplever livskvalitet og verdighet i livets siste fase gjennom
støtte og avlastning fra frivillige.
Kommunen har en koordinator i 30 prosent
stilling som koordinerer og veileder frivillige.
Tiltaket er evaluert og viser gode tilbakemeldinger både fra pasienter, pårørende, personale på
lindrende enheter og de frivillige som har deltatt
i tiltaket. Pasientene og deres pårørende gir
utrykk for at frivillige hjelpere har hatt stor
betydning for deres liv og hverdag. De frivillige
gir utrykk for at de føler seg betydningsfulle
som frivillige og at de er godt ivaretatt.
Kilde: https://www.sandefjord.kommune.no/Helse-ogomsorg/Helse-og-omsorgstjenester/Utviklingssenter-forsykehjem-og-hjemmetjeneste/

Villig og fri
Dagaktivitetssenteret Veglo for personer med
demens i Førde kommune satser aktivt på frivillige
for å få større bredde i aktivitetstilbudet. Førde
kommune opprettet dagaktivitetstilbudet til personer med demens i 2012 og har åtte brukere hver
dag. Tilbudet bidrar til å gi avlastning for pårørende som står i krevende omsorgssituasjoner.
For brukerne er det lagt vekt på meningsfulle aktiviteter med fokus på mestring, trygghet
og sosialt samvær. Samtidig stimulerer aktivitetene til å holde ved like dagliglivets funksjoner.
Ansatte får mulighet til å observere funksjonsnivå og medisinsk tilstand.
Engasjerte frivillige stiller opp en eller flere
ganger i uka. Erfaringer fra satsingen tyder på at

en aktiv satsing på frivillige gir mer ressurser og
større bredde i aktivitetstilbudet. De frivillige få
systematisk oppfølging, noe som bidrar til å
rekruttere og beholde frivillige.
Kilde: http://www.utviklingssenter.no/veglo-5-eit-dagtilbodfor-menneske-med-demens.5637877-176146.html

Samarbeid skole og sykehjem
Sentrum sykehjem i Bodø er ett av flere Livsglede-sykehjem i kommunen. Bodø kommune
har ansatt en Livgledekonsulent for å følge opp
og veilede ansatte og frivillige på sykehjemmene. Som del av livsgledesykehjemkonseptet
må ansatte arbeide systematisk med å skape et
meningsfullt innhold i beboernes hverdag og tilrettelegge for samarbeid med skoler, barnehager og andre virksomheter og organisasjoner
Et resultat av dette er at Sentrum Sykehjem
og Bodø videregående skole, avdeling helse- og
oppvekstfag har startet et samarbeid, der tre
klasser i helsearbeiderfag er knyttet til hver sin
avdeling ved sykehjemmet. På denne måten kan
unge og eldre bli kjent med hverandre over tid.
Sammen lager de en halvårsplan med tidspunkt
for når elevene kommer til sykehjemmet og hva
som er tema for aktivitetene.
Kilde: http://livsgledeforeldre.no/vgs-elever-i-tett-samarbeidmed-lokalt-sykehjem/

Aktive seniornettverk – Aktive sammen
Aktive seniornettverk – Aktive sammen i Vennesla har som målsetting å utvikle tilpasset aktivitet og styrke det sosiale nettverket for eldre. Tiltaket bygger på en metode, Aktive sammen,
som er utviklet i et fellesskap mellom Nasjonal
kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Vennesla frivilligsentral.
Aktive sammen tar utgangspunkt i personers
ønsker og behov for støtte til å opprettholde
sosial aktivitet.
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Gjennom en systematisk kartlegging henvises
aktuelle eldre, etter samtykke, til frivilligsentralen i Vennesla kommune for informasjon og oppfølging. To medarbeidere fra frivilligsentralen
gjennomfører en Hva er viktig for deg – samtale.
Deretter formidler de kontakt til enkeltfrivillige,
lag og organisasjoner. Vennesla kommune og frivilligsentralen har også opprettet er tett samarbeid med Vennesla videregående skole. Elevene
får opplæring i metoden og praksisplass i kommunen og frivilligsentralen. Det er produsert en
film som brukes i veiledning og undervisning av
elevene. Tiltaket har 35 eldre brukere og viser
gode resultater både for brukere, pårørende og
ansatte i kommunen.
Kilde: http://www.aktivesammen.no/trinn-1.424314.no.html
og http://vennesla.frivilligsentral.no/aktiv-senior-nettverk/

Utdanning i frivillighetskoordinering
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dinering i eldreomsorg. Utdanningen skal kvalifisere til å mobilisere, organisere og lede frivillig
innsats og bidra til økt motivasjon, inspirasjon
og kompetanse. Studiets hovedmål er:
– Å styrke og kvalitetssikre det frivillige
omsorgs- og aktivitetstilbudet for eldre gjennom utdanning av frivillighetskoordinatorer
– Å formidle kompetanse, kunnskap og holdninger innenfor frivillig arbeid, eldreomsorg
og omsorg ved livets slutt
– Å støtte studentene til å etablere eller videreutvikle et lokalt frivillighetsprosjekt eller en
frivillighetstjeneste innen eldreomsorg
I perioden 2014–2016 har det deltatt 194 personer fra 87 kommuner.
Kilde: https://www.verdighetsenteret.no/kurs-og-opplaering/
opplaeringsprogram/organisering-av-frivillige-ieldreomsorgen/

Verdighetssenteret i Bergen og Oslo tilbyr en
tverrfaglig utdanning innenfor frivillighetskoor-

5.5

Sambruk og samlokalisering
i nærmiljøet

Sykehjem og omsorgsboliger bør bygges slik at de blir
en integrert del av lokalmiljøet, gjerne med felles
møteplasser og naboskap på tvers av generasjoner og
funksjoner. Integrering i øvrig bomiljø, samlokalisering med annen virksomhet og sambruk av lokaler,
legger grunnlag for gjensidig utnyttelse av ressurser,
felles aktiviteter, uformelle møter og sosial omgang.
Dette kan være:
– Åpne sykehjem og omsorgsanlegg som stiller
sine lokaler og kantine til disposisjon for møter
i lokale foreninger og organisasjoner, ungdomsklubb, korøvelser, strikkekafe, bridgeklubb,
fotballpub, dansekvelder, litteraturgruppe eller
stiller som lokal arena og scene for små konserter, temakvelder og kulturtilbud.
– Samlokalisering av omsorgsbygg med skoler,
barnehager eller kulturbygg og nærmiljøsenter med felles kjøkken, kantine og lokaler for
fysisk, sosial og kulturell aktivitet, som gir lett
tilgjengelighet og muligheter for gode felles
møteplasser.
– Samlokalisering av sykehjemsplasser og
omsorgsboliger med annen boligbebyggelse,

–

–

for eksempel integrert som del av boligblokk i
bymiljø eller boligfelt i et kommunesenter gjør
det mulig med felles investeringer i godt tilrettelagte utemiljø, anlegg og fellesarealer. Studenthybler og sykehjem/omsorgsboliger er
også en kombinasjon som prøves ut til gjensidig utbytte for både studenter og sykehjemsbeboere, etter modell fra Nederland.
Mange steder bygges det leiligheter på toppen
av kjøpesenter, med lett tilgang til handel og
service. Det finnes eksempler på at omsorgsboliger og sykehjem er bygd som en del av
slike anlegg. Det gir lett tilgjengelighet til
butikker, service og transport, og gode møtepunkt for familie og pårørende som kan kombinere ærend og innkjøp med besøk av beboer.
Kombinasjonsmulighetene er det bare fantasien som kan stoppe:
– Sykehjem og brannstasjon med alarmsentral og brannvakter på huset
– Sykehjem og rådhus med felles kantine og
lett tilgang til makten
– Omsorgsboliger og fotballstadion, med tribuneplass til fotballkamper og idrettsbegivenheter og felles utnyttelse av treningsanlegg
– Omsorgsboliger og sykehjem bygd sammen med samfunnshus og kjøpesenter
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Noen steder kan omsorgsbyggene tilby lokaliteter,
service og aktiviteter til lokalmiljøet. Andre steder
kan det være motsatt, slik at beboere i omsorgsboliger og sykehjem kan benytte felles anlegg, tjenester og aktivitetstilbud sammen med andre.
På dialogmøtene tok mange til orde for å legge
til rette for møteplasser og lavterskeltilbud i nærhet
til venner og nærmiljø. Det var et unisont ønske om
å unngå segregering og skape fellesskap og aktiviteter som inkluderer alle i lokalsamfunnet. Det
kom blant annet forslag om å bygge integrerte boliger for unge og gamle, samlokalisere sykehjem og
kulturtilbud og etablere aktivitetstorg på kjøpesentra. Mange av morgendagens eldre ønsker å bo
med lett tilgang til butikker, service og lokalsamfunn. For kommunen vil sentral beliggenhet av
omsorgssentrene også kunne bety økt mulighet til
sambruk av kommunale tjenester og lokaler.

2017–2018

Mange nærmiljø mangler lokale møtesteder.
Ved å åpne omsorgssenterets tilbud for andre, gir
det et rikere liv for dem som bor der og et bedre
tilbud til kommunens befolkning. Omgivelsene
påvirker også de som arbeider der. Samlokalisering og fellesskapsløsninger gir de ansatte flere
ressurser å spille på. I tillegg er sentral beliggenhet med nærhet til offentlig transport og tjenestetilbud attraktivt for potensielle arbeidstakere.
Omsorgsboliger og sykehjem bør ligge midt i
lokalsamfunnets pulserende liv, gjerne nært ordinært bomiljø, skoler, barnehager og nærmiljøsenter. Dette gir gode muligheter til å dele fellesarealer slik at de i større grad kan utnyttes til aktiviteter og fellesskapsbyggende tiltak. Kort avstand til
sentrumsnære områder gjør det også lettere for
familie og venner å stikke innom når de er ute for
å handle.

Boks 5.6 Sambruk og samlokalisering – eksempler
kommune. I 1. etasje ligger kultur- og aktivitetsStudenter flytter inn
torget. Her er det pub, basseng og velværeklinikk, frisør, fotpleie og hudklinikk, sanserom,
Horten er den første kommunen i landet som
treningssal og tilbud om ergoterapi og fysiotetester et prosjekt der unge og eldre får bo under
rapi. Midt i det hele ligger kultur- og aktivitetssamme tak. Ideen og modellen som stammer fra
torget, som er selve pulsåren på Bråta, med aktiNederland, handler om at studenter får bo på
viteter og arrangementer for alle kommunens
sykehjem for en billig penge, mot å hjelpe til
innbyggere. I 2. etasje ligger små institusjonsnoen timer i uka.
avdelinger med plasser for rehabilitering, oppHorten kommune tilbyr to studenter å bo i
trening, utredning, igangsetting av behandling
egen leilighet, sammen med beboerne på Braaog pleie og lindrende behandling
rudtoppen og Åsentunet omsorgsboliger. StuBak hovedbygget ligger en landsby, bestående
dentene tilbys rimelig leilighet med eget kjøkav et dagsenter for personer med demens og 54
ken og bad, inklusive strøm og nett sentralt i
omsorgsboliger. Bare et steinkast unna ligger
Horten by, med tilgang på full eller halv pensjon
Veiavangen ungdomsskole. Bråta har inngått en
mot å sette av 30 timer per måned, herunder
forpliktende avtale med ungdomsskolen. Elever
hver 4. helg til sosiale aktiviteter sammen med
fra ungdomskolen har ansvar for aktiviteter for
beboerne. Tiltaket er et samarbeid mellom Horeldre og deltar ved andre arrangement på senteten kommune og Høgskolen i Sørøst-Norge.
ret. Ungdommene er med i trimgruppe for eldre,
Kilde: https://www.horten.kommune.no/hjem/nyheter/
dataopplæring for eldre, samt henting og bringing.
sok-pa-studentbolig-pa-braarudtoppen.32354.aspx

Helse- og aktivitetssenter
Bråta helse- og aktivitetssenter inneholder aktiviteter og tilbud til alle innbyggere i Nedre Eiker

Kilde: https://www.nedre-eiker.kommune.no/tjenester/helseog-omsorg/tjenester-i-hjemmet/brata-bo--og-aktivitetssenter/
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Boks 5.6 forts.
Det åpne sykehjemmet – et møtested i nærmiljøet
Kirkens Bymisjon drifter flere sykehjem eller
bo- og kultursenter i Oslo. Deres modell er det
åpne sykehjemmet som tar utgangspunkt i et
helhetlig syn på personens fysiske, psykiske,
sosiale og åndelige behov. Det åpne sykehjemmet vil ta vare på balansen mellom hensynet til
at sykehjemmet skal være et hjem og samtidig
en helseinstitusjon. Ved å åpne opp institusjonen
for omverdenen blir livet på sykehjemmet en
mer integrert del av nærmiljøet og den enkelte
bruker og pårørende får tilgang til flere meningsfulle opplevelser i fellesskap med andre.
Bymisjonen arbeider målrettet for at sykehjemmene skal være møtesteder i nærmiljøet:
arbeid med frivillighet, kultur, nærmiljø, nettverk og pårørende er pilarer i satsingen. På
hvert av disse områdene utvikler de nyskapende
og tverrfaglige prosjekter med vekt på beboernes ressurser og friske sider.
Modellen Det åpne sykehjemmet bygger på
personsentrert omsorg og faglig bredde. I tillegg til helse- og omsorgspersonell har alle institusjonene egne kultur- og frivilligledere og alle
sykehjemmene kalles bo- og kultursenter. Og
som de sier på Ammerudhjemmet bo- og kultursenter: «Vi vil være et åpent hus som i samspill
med nærmiljøet legger til rette muligheter for fellesskap og livsutfoldelse.»
Kilde: https://kirkensbymisjon.no/

Kulturhus og omsorgssenter
Tysværtunet aktivitets- og omsorgssenter med
sykehjemsplasser og omsorgsboliger har
samme inngang som Tysværtunet kulturhus
med bibliotek, kino, teater- og konsertsaler,
kafeteria, idrettshall og badeanlegg.
Denne samlokaliseringen har gjennom to
tiår gitt store muligheter til generasjonsmøter,
felles aktiviteter og sambruk av lokaler. Kunstutstillinger og konserter er lett tilgjengelig for de
som bor i aktivitets- og omsorgssenteret. Her er
det mulig for den som bor i omsorgsbolig å gå
på kino i tøflene og møte familien i kafeteriaen,

mens barna svømmer i badeanlegget eller er på
øvingsrommet for kulturskolen.
Kilde: Se http://tysvertunet.kulturhus.no/ og
https://www.tysver.kommune.no/

Nærbutikk som servicepunkt og møteplass
Nærbutikken Grimo i Hardanger fikk i fjor Ullensvang kommunes kultur- og miljøpris, fordi butikken har skapt en sosial møteplass i bygda med
kafé, konserter, kunstgalleri og trimsenter og etablert aktiviteter ved kaia både for ungdom og
eldre. Kundene kan bestille varer via epost, Facebook eller telefon og få varene levert på døra.
I vinter fikk butikken også prisen for beste
sosiale møteplass i Nærbutikken-kjeden.
Kjøpmannen på Joker i Vingrom tilbyr
vareutkjøring og enkle vaktmester-tjenester som
snømåking, skifting av lyspærer, henting av post
til kundene, og avlaster på den måten kommunal
hjemmehjelp som heller kan prioritere andre
oppgaver. Kaffekroken hans er eneste kafétilbudet i bygda.
Matkroken Sørstraumen har avtale med
Kvænangen kommune om å fungere som servicekontor, med formidling av hjelp og informasjon.
I mange små lokalsamfunn er dagligvarebutikkene det siste, gjenværende servicepunktet.
Da er det om å gjøre at ulike funksjoner kan
samles i butikken. Gjennom Merkur-programmet, Kommunal- og moderniseringsdepartementets utviklingsprogram for dagligvarebutikker i distriktene, arbeides det for å utvikle butikken som en sosial arena, med eldre som en viktig målgruppe. Med støtte fra Merkur finner vi
nå nærbutikker som driver kafe og sosiale møteplasser med små arrangement, bibliotektjenester og miljøstasjon, og kjøpmenn som driver servicekontor og hjelper folk med å håndtere nettbaserte tjenester, fylle ut skjemaer og kontakte
apotek, bank, politi og alle slags kommunale tjenester. 186 distriktsbutikker fikk 32,2 millioner
kroner i statlig støtte gjennom Merkur-programmet i 2017.
Kilde: www.merkur-programmet.no
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Boks 5.6 forts.
Aktivitetspark
Ved Buen helse- og omsorgssenter midt i Melhus sentrum ligger en ny friluftsport og aktivitetspark. Den har lett tilgang for alle, og er ment
for hverdagsbruk. Melhus kommune satser på
folkehelse, og med treningsapparatene som er
satt opp i parken, blir det lettere å stimulere til

mere muskler og mere kropp med sterkere ben
og armer, og mindre inaktivitet. Mye av aktiviteten kan være selvorganisert, mens andre må få
bistand. Her kan ansatte ta med seg brukere ut
på tur i parken og turstien, og møte barn fra
skole og barnehage som ligger i nærområdet.
Kilde: http://www.melhus.kommune.no/
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6 Mat og måltider
Leve hele livet er en reform for større matglede.
God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet hele livet. Målet er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring. Eldre
skal få næringsrik mat som både ser god ut, dufter
godt og smaker godt. Maten skal være tilpasset
den enkeltes behov og serveres i en hyggelig
ramme. Mange eldre mener at gode måltider er en
av hverdagens viktigste begivenheter. Eldre bør få
større mulighet til å velge hva de vil spise, og når
de vil spise og dele et godt måltid med andre.
Slik skal eldre få mulighet til å leve livet – hele
livet.
Mat og måltider blant eldre har i de senere
årene blitt satt på dagsorden i Norge. Likevel ser
det ut til å være et stort gap mellom anbefalt praksis
og utøvet praksis i tjenestene (1). Mange eldre er
feil- eller underernært. Tilbakemeldinger fra dialogmøtene og kunnskap på området, tyder på at ikke

–
–
–
–

alle eldre får ivaretatt sin grunnleggende behov for
mat, ernæring og gode måltidsopplevelser.
Oppsummert er hovedutfordringene:
• Manglende systematisk oppfølging
• Manglende sosialt fellesskap og lite vektlegging av måltidsomgivelsene
• Få måltider og lang nattfaste
• Lite mangfold og valgfrihet
• Lang avstand mellom produksjon og servering
For å møte utfordringene foreslås fem løsninger,
der målet er å redusere underernæring og skape
gode mat- og måltidsopplevelser for den enkelte:
• Det gode måltidet
• Måltidstider
• Valgfrihet og variasjon
• Systematisk ernæringsarbeid
• Kjøkken og kompetanse lokalt

Boks 6.1 Mat er ikke bare mat …
dets status før og nå. I en travel hverdag er det
God morgen! Har du fått hjertesak-kort?
lett å raske med seg en smoothie som man helNei, hva er det?
ler i seg på farten, i stedet for å sitte ned og ha et
Et kort der du kan dele din hjertesak.
rolig måltid sammen med noen:
Å, takk! Jeg vil så gjerne bo et hyggelig sted,
der jeg ikke trenger å lage mat og ikke må
«Jeg mener vi bør gjøre måltidet hellig igjen.»
spise alene. Og så hadde det vært ....

Engasjementet var stort allerede fra dørene
åpnet på dialogmøtet om mat og måltider i
Stavanger. Deltakerne strømmet på. Sykepleiere, hjelpepleiere, ernæringsfysiologer, ledere,
politikere, byråkrater, pårørende, og ikke minst:
eldre selv. På vei inn i salen fikk deltakerne
henge opp sine hjertesaker på veggene. Helseog omsorgsminister Bent Høie innledet dagen:
«Da jeg var liten, var det ingen bønn når mor
kalte oss inn til middag. Måltidet var hellig.»
Statsråden var på hjemmebane i dobbel forstand, og snakket om kontrasten mellom målti-

Erlend Eliassen, kjøkkensjef ved Nygård sykehjem i Sandefjord kommune, viste en rørende
film om hvilken effekt endringer i matserveringen på sykehjem kan ha. Hans mål er å skape
magi i måltidet:
«Individuell tilpasset mat er en vesentlig faktor
for god ernæringspraksis, og bidrar til økt livskvalitet og redusert behov for medisin. Vi glemmer menneskene, det er den største feilen. Jeg
må stadig overbevise andre om at menneskene
er det viktigste.»
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Boks 6.1 forts.
Etter Eliassens innlegg, fikk deltakerne høre
hvordan det er å være pårørende til noen som
trenger hjelp for å få i seg nok og riktig næring.
Anne Grethe Sirevåg fortalte historien om hvordan hennes ektemann, som fikk diagnosen Alzheimer, gradvis klarte seg mindre og mindre selv,
og til slutt levde på institusjon fram til han døde:
«Mat handler om å skape gode øyeblikk – uansett hvor pasienten er. Vi trenger ro rundt måltidet. Pleierne må ha nok tid til å kunne sette
seg ned med pasientene. Når man medisinerer,
heter det jo at medisinen ikke er gitt før den er
tatt. Hvorfor gjelder ikke samme prinsippet
når man gir pasienter mat?»
Etter dette var det gruppearbeid, der deltakerne
selv fikk dele sine hjertesaker, drømmer og forslag til gode tiltak for god mat og gode måltidsopplevelser.
Som avslutning på dagen gikk deltakerne
innom forslagsveggen og satte hjerter på de forslagene som var viktigst for dem.
Eksempler på hjertesaker:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Min drøm er at måltidet blir en god opplevelse, både for gane og hjerte
At maten er god og ernæringsrik og fordelt
på hele dagen
Måltidene serveres på små bord med hvite
duker og fargerike blomster
Sømløse tjenester også i måltidsituasjonen
– at alle ledd vet utfordringen og arbeider
sammen
Kunnskap og tid hos ansatte til å gi alle det
gode måltidet
Kompetanse om mat og ernæring for de
som lager og serverer maten
Ro og tid nok til å skape gode øyeblikk rundt
et godt måltid
Mat og måltider må få like høy prioritet og
status som annen hjelp som ytes i hjemmet
Eget kjøkken i hvert sykehjem

Etter dialogmøtet om mat og måltider har det
kommet mange skriftlige innspill til Helse- og
omsorgsdepartementet fra organisasjoner og
enkeltpersoner:

–

–

–
–

–
–
–

–
–
–

–
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Mat og måltider har betydning for ethvert
menneske. Det er sosialt og hyggelig å spise et
godt måltid sammen med andre og det gir økt
livskvalitet (Oslo kommune, Bydel Bjerke)
Om de hadde fått riktig kosthold så hadde
alle hatt mer energi og mindre smerter og
plager pluss at samfunnet kunne spart
enorme summer på mindre medisiner
(Eva Aulibråten – pårørende)
Viktigste endring må være å sette pasienten/beboeren/brukeren i sentrum (Måltidets hus)
God matlukt, fristende presentasjon av
maten, valgmuligheter og mengden av mat
som blir servert har stor betydning. Engangsemballasje og lunken varmmat trigger ikke
akkurat matlysten (Fagforbundet)
God munn- og tannhelse er viktig for måltidsglede (Den norske tannlegeforening)
Alle kommuner bør ha mat- og måltidspolitikk som sikrer god matomsorg til eldre
(Pensjonistforbundet)
Systematisk oppfølging av ernæring og kosthold krever både tilstrekkelig tid, riktig
kompetanse og bruk av aktuelle verktøy
(Norsk Sykepleierforbund)
Det er viktig at de som skal håndtere maten
vet hva de skal gjøre (Kost- og ernæringsforbundet)
Skape steder i nærområdet der aleneboende
og andre kan møtes og spise sammen (Pensjonistforbundet)
Underernæring er en stor utfordring i helsetjenesten. Eldre og kreftpasienter er særlig
utsatt. Nok og riktig ernæring er særdeles
viktig i forbindelse med kreftbehandling da
det har betydning for toleranse og effekt av
behandlingen, hvor raskt en kommer seg
etter sykdom, men også for overlevelse
(Kreftforeningen)
Mat er medisin – mat er omsorg – mat er
livskvalitet! (Fagforbundet)
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Tilstand og utfordringer
Gode måltider er en av hverdagens viktigste begivenheter. Mat og måltider er derfor ett av hovedområdene for reformen. Mange eldre er feil- eller
underernært og får ikke ivaretatt sin grunnleggende behov for mat, ernæring og gode måltidsopplevelser.
Underernæring
På dialogmøtet om mat og måltider tok flere til
orde for at under- og feilernæring er en utfordring.
Dette støttes av forskning som viser at underernæring er en særlig utfordring hos eldre mennesker
(7). Deltakerne på dialogmøtet hevdet at mange
eldre har liten matlyst og manglende matglede.
Både dårlig munn- og tannhelse og ensomhet ble
løftet fram som årsaker til redusert matlyst og
underernæring.
Årsakene til dårlig ernæringsstatus hos eldre
kan ha sammenheng med både psykiske og sosiale faktorer og med fysiologiske endringer som
kommer med alderen. Eksempelvis vil sultfølelsen være lavere og smakssansene endre seg.
Flere eldre har tygge- og svelgeutfordringer som
følge av sykdom, munntørrhet, manglende tenner
og dårlig tannhelse. Ensomhet, sorg og mental
svekkelse kan være av betydning for matinntak,
appetitt og måltidsglede (134).
Enkelte grupper eldre spiser for lite mat og får
ikke i seg nok næringsstoffer, dette gjelder blant
annet kroniske syke. Det er derfor viktig at de har
et sunt og balansert kosthold og at det de spiser
er næringstett. Fisk og sjømat, er en god kilde for
proteiner av høy kvalitet og viktige vitaminer og
mineraler. Det samme gjelder for kjøtt, egg og
melkeprodukter. Kornprodukter, belgfrukter og
nøtter er viktige vegetabilske proteinkilder. Grove
korn− og brødvarer har et høyt innhold av stivelse, kostfiber, vitaminer og mineraler. Grønnsaker, frukt og bær er gode kilder til fiber, vitaminer
og mineralstoffer (135).
Helsedirektoratet anslår at rundt en tredjedel
av eldre pasienter i sykehus og i helse- og
omsorgstjenesten i kommunene er underernært
eller i risiko for underernæring (136). Dette i seg
selv kan gi økt risiko for fall, gjentatte sykehusinnleggelser, trykksår, manglende sårtilheling og
død (7). Underernæring hos eldre reduserer også
motstanden mot eventuelle infeksjoner og forverrer fysisk og mental funksjon (137). Underernærte eldre har lengre liggetid i sykehus og har
større behov for tjenester i kommunen i form av
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flere hjemmetjenester, tidligere behov for institusjonsplass og flere legebesøk.
For den enkelte eldre vil en bedre ernæringsstatus gi bedre helse og livskvalitet. Tall fra Danmark, Nederland, Storbritannia og USA viser at
målrettede tiltak for å bedre ernæringstilstanden
blant eldre kan redusere liggetiden i sykehus med
minimum 20 prosent og gi betydelige økonomiske
gevinster. For helse- og omsorgstjenesten i kommunene vil den økonomiske effekten av en målrettet mat- og ernæringsomsorg sannsynligvis
være større, ettersom flere kan få sine tjenester på
et lavere tjenestenivå (137).
Manglende systematisk oppfølging
Kartlegging av ernæringsstatus, vurdering av
ernæringsmessig risiko og planlegging av tiltak er
vesentlig i arbeidet med å forebygge og behandle
underernæring.
På dialogmøtet om mat ble mangel på systematisk oppfølging av eldre i ernæringsmessig
risiko løftet fram. Mange deltakere etterlyste kompetanse, tiltak og rutiner for systematisk ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten.
Som en del av et landsomfattende tilsyn av tjenester til eldre i 2011 utførte fylkesmennene tilsyn
med kartlegging og oppfølging av eldres ernæringstilstand. Tilsynet viste til dels store mangler i
helse- og omsorgstjenesten når det gjelder kartlegging og oppfølging av eldres ernæringsstatus. Det
ble påpekt at dette medfører en reell fare for at
eldre med ernæringsproblemer ikke blir fanget
opp av kommunens tjenesteapparat (136).
Selv om noe har bedret seg siden gjennomføring av tilsynet i 2011, er det fortsatt systematiske
mangler i ernæringsarbeidet (138). Fra 2016 ble
det innført en kvalitetsindikator som viser oppfølging av ernæring. Indikatoren viste at bare halvparten av beboerne på sykehjem i Norge har fått
gjennomført ernæringskartlegging. Av disse var
det 36 prosent som var i risiko for underernæring
(139). Tallene bekrefter at ernæringsmessig
risiko er vanlig for denne gruppen (140), og på
nivå med tidligere funn både i enkeltstudier i
Norge og internasjonalt. Av de som er rapportert
å være i risiko for underernæring, har imidlertid
syv av ti beboere på sykehjem fått utarbeidet en
ernæringsplan (139). Blant eldre som mottar
helse- og omsorgstjenester i hjemmet, var det
knapt 17 prosent som ble vurdert for ernæringsmessig risiko i løpet av siste 12 måneder. Av disse
var vel en av fire i ernæringsmessig risiko for
underernæring. Bare halvparten av dem har fått
utarbeidet en ernæringsplan (139).
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Manglende sosialt fellesskap og lite vektlegging av
måltidsomgivelsene
Mat og måltid handler om mer enn tilstrekkelig
ernæring. Flere faktorer har betydning for matlysten og hvor mye vi spiser. Deltakerne på dialogmøtet om mat og måltider framholdt betydningen
av måltidet som sosialt fellesskap. Det var særlig
eldre og pårørende som tok til orde for økt oppmerksomhet på måltidsfellesskap og de sosiale
rammene rundt mat og måltider.
Dette støttes av studier som viser at måltidsfellesskap har stor betydning både for appetitt og måltidsglede. Å spise sammen med noen i rolige omgivelser har vist seg å bidra til økt matinntak (1).
Atmosfæren ved måltidene spiller også en sentral
rolle for appetitt og måltidsglede. Det å skape god
stemning rundt bordet og presentere maten på en
delikat måte, er viktige faktorer for å øke matlysten
(1). For eldre med tygge- og svelgevansker eller
motoriske utfordringer vil det i tillegg være viktig
med tid og ro rundt måltidet (141).
Mange av innspillene fra dialogmøtet om mat
omhandler behovet for å øke kvaliteten på maten
og skape bedre matopplevelser blant annet ved å
lage hyggelige fysiske og sosiale rammer rundt
måltidene (142). Studier viser at ved å styrke
egenomsorg og få hjelp til å opprettholde selvstendighet i måltidssituasjoner, reduseres risikoen for
underernæring (143; 144).
Lite mangfold og valgfrihet
Individuell matomsorg tilpasset den enkeltes
behov og ønsker er viktig både for matinntaket og
opplevelsen av måltidsglede (145). Eldre er like
forskjellige som andre. Tilbakemeldinger fra deltakerne på dialogmøtet om mat beskriver at
ansatte i helse- og omsorgstjenesten ofte har for
liten kompetanse og for liten tid til å ivareta den
enkeltes ønsker og behov. Mange tok til orde for
at dagens mattilbud til eldre har for lite variasjon
og mangfold, og at eldre i liten grad får medvirke i
valg av meny eller når, hvor og hvem de skal spise
med. Flere mente at matomsorgen ofte er basert
på en gruppetenkning hvor samme tilbud blir gitt
uavhengig av den enkelte brukers ønsker, smak
og kulturbakgrunn. Forbrukerrådets rapport
Appetitt på livet (2015) viser at det er et stykke
igjen før alle kommuner tilbyr mat som gjenspeiler brukernes ønsker og behov (147).
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Få måltider og lang nattfaste
Selv om mange sykehjem har innført flere måltider og har forskjøvet middagsmåltidet til senere
på dagen, er det mange sykehjem som bare serverer tre hovedmåltider om dagen. Dette er for lite
for å dekke dagens behov for energi og næringsstoffer (134).
Deltakerne ved dialogmøtet framhevet betydningen av å tilby måltider jevnt fordelt utover
dagen, slik at de eldre rekker å bli sultne mellom
måltidene. De var også opptatt av å ha måltider
utover ettermiddagen og kvelden for å redusere
nattfasten. Dette er i tråd med undersøkelser på
området. Måltidsrytme, herunder lengden på
nattfasten, antall måltider per dag og tid mellom
måltidene, har betydning for den enkeltes ernæringsstatus (141). Studier gjort i Norge indikerer
at nattfasten er altfor lang ved mange sykehjem.
Hvert fjerde sykehjem serverer verken tidlig morgenmat eller sen kveldsmat (134).
Lang avstand mellom produksjon og servering
Valg av kjøkkenmodell har vært gjenstand for diskusjon i mange år. Mange kommuner har valgt å
sentralisere matproduksjonen. Maten lages i stor
skala og kjøles ned, lagres og distribueres videre
til postkjøkkenet i sykehjemmet eller hjem til brukeren som varmer den opp selv (141). Enkelte
studier kan tyde på at valg av kjøkkenmodell kan
ha betydning for matomsorgen i sykehjem. Kortere avstand mellom de som lager maten og de
som spiser maten blir sett på som verdifullt, og
nærhet til brukerne gir større mulighet for individuell tilrettelegging (148).
På dialogmøtet om mat hevdet flere at den
lange veien mellom produksjon og servering kan
bidra til at kvaliteten på maten blir forringet.
Mange mente at sentralkjøkkenet hadde for dårlig
og ensformig mattilbud. Et godt måltid handler om
å aktivisere sanser som syn, lukt og smak, som
igjen påvirker appetitten. Deltakere ved dialogmøtet uttrykte at de gode duftene som siver ut fra
kjøkkenet bidrar til at en gleder seg til måltidet, og
at dette er et savn der maten blir laget i sentralkjøkken.
Et vellykket måltid på institusjon krever at
ikke bare kjøkkenet, men også avdelingen, har
kompetanse på og interesse for mat og ernæring,
og at det er gode rutiner for hvordan maten skal
tilberedes og serveres (149). En kartlegging av
mat og måltider i hjemmesykepleien og i sykehjem (148), viser at det er behov for at alle ansatte
kan vurdere brukeres ernæringstilstand, gi kost-
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veiledning, beregne energibehov og sette i verk
tiltak når brukere spiser for lite.
Deltakerne på dialogmøtet løftet fram fragmenterte ansvarslinjer som en av årsakene til at
mat og ernæringsmessige tiltak ikke blir prioritert. Med mange ansatte og lite kontinuitet i tjenestetilbudet, kan det ofte være uklart hvem som
har ansvaret for ernæringsarbeidet. I rapporten
fra Aldring og helse, som oppsummerer kunnskap
og forskningsresultater om mat og ernæring til
eldre, fremkommer det at klar ledelse, gode rutiner, nok og kompetent personale, tid og økonomi
er de viktigste rammefaktorer for å oppnå et forsvarlig og godt mat- og måltidsarbeid (1).
For å møte utfordringene beskrevet over, legger
reformen fram fem forslag til løsninger basert på
lokale eksempler fra kommuner, helseforetak, frivillige organisasjoner mv. Løsningene skal bidra
til å redusere underernæring og skape gode matog måltidsopplevelser for den enkelte.

6.1

Det gode måltidet

Kommunene bør tilby eldre brukere av helse- og
omsorgstjenester næringsrik mat som både ser god
ut, dufter godt og smaker godt, er tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov og serveres i en hyggelig
ramme. Det bør legges til rette for sosiale måltidsfellesskap for de som ønsker det. Samarbeid om innkjøp, matlaging og servering gir gode muligheter for
aktivitet og deltakelse.
Et godt måltid handler om å aktivisere smak, lukt
og synssans. At eldre får næringsrik mat som
både ser god ut, dufter godt og smaker godt betyr
at både sammensetningen og presentasjon av
maten må settes på dagsorden i sykehjemmet, i
hjemmetjenesten og i sykehus. Å presentere den
næringsrike maten på en delikat måte er viktig for
appetitten og måltidsgleden.
Behovet for gode måltidsopplevelser var ett av
hovedinnspillene på dialogmøtet om mat. Særlig
brukere og pårørende var opptatt av måltidsfellesskap og matglede. Det å ha noen å spise sammen
med var et unisont ønske, og måltidsglede handler ikke bare om tilbereding og servering, men
også om matro og rammen rundt måltidet, kanskje med blomster og lys på bordet i selskap med
andre. Måltidsfelleskap i en god atmosfære kan
bidra til at eldre spiser bedre (1).
Det finnes flere gode eksempler på kommuner
som har satt rammene rundt måltidet på dagsorden blant annet gjennom fagdager, seminarer og
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e-læring til ansatte i tjenesten. Flere kommuner
tilbyr ernæringsfaglige kurs, som legger vekt på
kunnskap om måltidsomgivelser og anrettelse av
maten og fellesskap.
For at maten skal være tilpasset den enkeltes
forutsetninger, må det gjennomføres systematisk
kartlegging av den enkeltes ernæringsmessige
behov, tradisjoner, smak og favorittretter. For
enkelte eldre vil det være behov for spesiell tilrettelegging av mat og måltider. Personer med
demens vil ofte ha behov for en enkel, trygg og
god måltidsstund uten distraksjoner. Eldre med
tygge- og svelgevansker har behov for moset eller
konsistenstilpasset mat, som har god ernæringsmessig kvalitet og samtidig er innbydende. Kreftpasienter er særlig utsatt for underernæring fordi
behandlingen påvirker matinntak og fordøyelse.
Det kreves derfor god kompetanse om hvordan
sykdom og funksjonsevne påvirker appetitt, sultfølelse og inntaket av mat (141). Det kreves også
tverrfaglig samarbeid der kjøkkenfaglig personell
veileder det øvrige personalet for å sikre at
matens innhold og utseende ikke forringes ved
servering. I tillegg er det også en viktig oppgave
for matvareindustrien å lage og levere smakfulle
og sunne måltider som er enkle å tilberede, samt
råvarer og gode halvfabrikata for dem som lager
maten selv. Forskningsrådet gir støtte til næringsrettet forskning på sjømatområdet, eksempelvis
forsker Nofima på sammenhengen mellom sjømat
og helse for ulike aldersgrupper.
Et godt måltid innebærer også å legge til rette
for fellesskap om mat og måltid for de som ønsker
det. Å legge til rette for mat- og måltidsfelleskap
for hjemmeboende eldre innebærer å skape møteplasser der de kan spise sammen med andre. Det
kan skje i samarbeid med pårørende eller frivillige
og gjerne på tvers av generasjoner. Møteplassene
kan utformes slik at det i tillegg kan tilbys kostholdsveiledning og matkurs til eldre. Dette kan
også være møteplasser som har tilbud om annen
fysisk, kulturell og sosial aktivitet eller mulighet
for samtale og veiledning. Eksempelvis er fellesmåltider ved eldresenter en del av Oslo kommunes prosjekt Løft for bedre ernæring. Tiltaket har
både bidratt til økt matglede og sosialt samvær.
Flere var så fornøyd med dette mattilbudet at de i
ettertid ble faste brukere ved sentrene (1)
Videre kan tjenesten organiseres med egne
måltidsarenaer der frivillige eller ansatte deltar
aktivt i måltidene. Dette gjelder både for beboere i
sykehjem og eldre brukere i hjemmetjenesten.
Det kan innebære å etablere samarbeid med frivillige spisevenner som enten kommer på hjemmebesøk eller inviteres inn på sykehjemmet en eller
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flere dager i uken og deler et måltid. Resultater av
et slikt tiltak kan i tillegg til å forebygge underernæring også bidra til å forebygge ensomhet. Dette
viste en evaluering av et spisevennsprosjekt i
Odense kommune i Danmark. De eldre gikk opp i
vekt og fikk bedre funksjonsevne. I tillegg fikk de
flere sosiale relasjoner som økte livskvaliteten
(150). Kulturdepartementet har et eget tilskudd til
frivillige organisasjoner som har tiltak for at eldre
og aleneboende skal få noen å spise sammen med
(151).
Tjenesten kan også organiseres slik at ansatte
deltar aktivt i måltider, enten ved samspising eller
tilstedeværelse og bistand i måltidet både i hjemmetjenesten og i sykehjem. Det sosiale fellesskapet i måltidsituasjonen kan øke trivsel og matlyst
og være viktig for at eldre får i seg nok mat (141).
Flere innspill til reformen peker på at en del
kommuner har redusert sin bistand til hjemmeboende eldre til kun å gjelde matombringing av middagsmat til egen oppvarming. Bistand til og samarbeid mellom hjemmetjeneste og eldre om innkjøp og matlaging, kan bidra til at eldre opprettholder selvstendighet og mestrer hverdagen (1).
For sykehjemsbeboerne bør det legges til rette
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for at de som ønsker det, så langt det er mulig,
kan delta i forberedelse av måltider, lage vafler til
kaffekosen eller smøre brødskiven sin selv.
Virkemidler for gjennomføring av bedre mat
og måltider for eldre kan ses i sammenheng med
konkurransen Gylne måltidsøyeblikk som Landbruks- og matdepartementet arrangerer årlig, og
som handler om å sette god matomsorg på dagsorden i kommunene.
Regjeringen har tatt initiativ til å synliggjøre,
samle og spisse innsatsen på flere sentrale politikkområder knyttet til mat og måltider under
overskriften Matnasjonen Norge. Det inviteres
også til et forpliktende samarbeid med næringslivet om dette. Mat griper inn i hverdagen til oss
alle og betyr mye for verdiskaping, identitet, helse
og ernæring. Arbeidet med Matnasjonen Norge
har på denne måten naturlig sammenheng med
hele Leve hele livet-reformen. Lokale råvarer og
produkter vil kunne gi økt matlyst, og kjente smaker og bruk av tradisjonsretter har vist seg å gi
gode måltidsopplevelser. I et bærekraftperspektiv
er også bruk av sesongråvarer produsert i nærområdet et gode.

Boks 6.2 Det gode måltidet – eksempler
beboergruppen. Ro og god stemning rundt
Gylne måltidsøyeblikk
måltidet er et mål (152). Forskningsprosjektet Porselen for alle, ble gjennomført ved BliDet er flere gode eksempler på kommuner som
densol sykehjem. En følgeundersøkelse viste
serverer næringsrike, smakfulle og innbydende
at mat servert på tallerken med andre fargeretter til eldre. I konkurransen om den beste
nyanser enn hvitt bidrar til at personer med
sykehjemsmaten i Norge i 2015 var det tre sykedemens spiser mer (153).
hjem som utmerket seg:
– Nygård bo- og behandlingssenter i Sande– Døli pleie- og omsorgssenter i Nittedal komfjord kommune har laget spiseareal tilpasset
mune har en variert meny med blanding av
beboernes behov. Maten er ernæringsmesulike tradisjonelle retter, som tilpasses bebosig tilpasset. Nygård presenterer maten på en
ernes vaner. Maten serveres i trivelige og
ytterst delikat måte. Bruk av ny matteknologi
hyggelige omgivelser med kort avstand melog tilrettelagt samarbeid mellom kjøkken og
lom spisestue og kjøkken. Det gir god duft av
pleie står i fokus (152). Gjennom den nye
mat som skjerper appetitten. Sykehjemmet
matteknologien har de lykkes med at moset
har egen kafe, og kjøkkenet kjører ut mat til
mat framstår innbydende (154).
eldre som ønsker det (152).
– Blidensol sykehjem i Stavanger kommune er
Kilder: https://www.regjeringen.no
spesielt tilpasset personer med demens.
Maten anrettes innbydende og tilpasses
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Boks 6.2 forts.
Konsistenstilpasset mat
Sandnes matservice i Sandnes kommune har
deltatt i et forskningsprosjekt for å utvikle metoder og verktøy for å konsistenstilpasse menyer
til beboere i institusjon og hjemmeboende.
Hovedinnovasjonen i forskningsprosjektet var å
utvikle og dokumentere et måltidskonsept med
tilpasset konsistens til brukere med spise-,
tygge og svelgevansker. Ved Helse Stavanger
(SESAM) er det foretatt en evaluering av bruken av konsistenstilpasset mat. Dysfagi (svelgevansker) og demens er to tilstander som kombinert kan føre til komplikasjoner og krever god
ernæringsmessig omsorg. Hensikten med studien var å undersøke erfaringer med bruk av
konsistenstilpasset mat til personer med svelgevansker og demens. Deltakerne i studien opplevde at måltidsituasjonene ble tryggere, fordi
faren for å sette maten fast i halsen ble betydelig
redusert. Helsepersonell observerte at flere
pasienter var selvhjulpen under måltidet, og det
ble pekt på at konsistenstilpasset mat kan bidra
til økt næringsinntak hos pasienter med spisevansker og demens (155).
Kilde: https://nofima.no/forskningsanlegg/maltidets-hus/

Hygge og samvær under måltidet
I Åfjord kommune har helsesenteret laget spiseplass som skal fremme en varm, trygg og god
atmosfære. Maten er smakfull og vakkert anrettet, og spiseplassen er hjemmekoselig. Bordet
er hyggelig dekket, med lys, duk, blomster og
en kjøkkenkrok (156). Det er laget en kantine i
trivelige lokaler med fargerikt interiør. Kjøkkenet og kantinen ligger i hjertet av bygget. Åfjord
helsesenter har satt brukerinvolvering på dagsorden. Beboerne blir involvert i ulike mataktiviteter så langt det er mulig. Henting av mattralle,

pådekking og opprydding etter måltidene er
noen av hverdagssyslene (147).
Kilde: www.afjord.kommune.no

Granitten kafé & spiseri
Grorud bydel i Oslo kommune har åpnet en
bydelskafe: Granitten kafé & spiseri, som skal
være et samlingssted for alle bydelens innbyggere. Bydelskaféen er samlokalisert med
frisklivssentralen, demensteam, seniorveileder
og ulike andre aktiviteter. Formålet er å kombinere måltider og andre aktiviteter i et hyggelig
miljø. Et helhetlig tilbud ved Grorudhuset legger til rette for aktiviteter, slik at det er naturlig å
besøke kaféen etterpå.
Kilde: www.oslo.kommune.no

Lokal møteplass for måltidsfellesskap
Det samme tilbudet finnes ved Tyholmen frivilligsentral i Arendal. Frivilligsentralen er en lokal
møteplass som er åpen hver dag. Det serveres
mat flere ganger i uken. Formålet er å legge til
rette for gode møter mellom mennesker og
skape gode mat- og måltidsfellesskap.
Kilde: www.arendal.kommune.no

Fellesmåltid
Fellesmåltid ved eldresenter er en del av Oslo
kommunes prosjekt Løft for bedre ernæring.
Målgruppa er eldre tilknyttet hjemmetjenesten
eller seniorveiledertjenesten. Hensikten er at
brukere som ønsker å spise måltider utenfor
hjemmet skal få mulighet til å oppleve et godt og
inkluderende måltidsfellesskap (1).
Kilde: www.oslo.kommune.no

110

Meld. St. 15
Leve hele livet

2017–2018

Boks 6.2 forts.
Spisevenn og måltidsvenn
Prosjektet Måltidsvenn er et samarbeidsprosjekt mellom hjemmetjenesten i Horten kommune, Nykirke Bygdekvinnelag, Fylkesmannen
i Vestfold og Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester i Vestfold. Prosjektets hovedmål er at måltidsvennene skal bidra til økt livskvalitet og ha en forebyggende effekt på underernæring hos hjemmeboende eldre. Eldre får
tilbud om ett måltid ukentlig. Bygdekvinnene
lager mat, basert på lokale råvarer, og spiser
sammen med beboerne (158).
Kilde: https://www.gjengangeren.no

I Bergen kommune har de startet et prøveprosjekt med spisevenner. Formålet er å legge til
rette for at ensomme eldre får noen å spise
sammen med. Når den hjemmeboende får levert
ukens middager, vil den som har spisevenn få
levert to like middager, som kan spises når han
eller hun får besøk av sin spisevenn. Spiseven-

6.2

Måltidstidstider

Helse- og omsorgstjenesten bør ha som ambisjon at
eldre med behov for mat- og ernæringsbistand skal
få tilbud som tilpasses deres egen måltidsrytme.
Måltidene bør fordeles jevnt utover dagen og kvelden, og det bør ikke gå mer enn elleve timer mellom
kvelds- og frokostmåltidet.
Med alderen synker energibehovet, og eldre vil
på grunn av fysiologiske endringer bli raskere
mette (163). Det krever en god måltidsrytme som
dekker den enkeltes behov for ernæring og
næringsstoffer i løpet av døgnet. Hvis måltidene
kommer for tett på hverandre, rekker en ikke å bli
sulten mellom måltidene, og spiser av den grunn
mindre.
Det er høstet gode erfaringer med å endre
tidspunkt for middagsservering, slik at både middagen og kveldsmaten serveres senere på dagen.

nen legger sammen med spiseverten til rette for
et hyggelig måltid sammen. De avtaler selv én
middagsavtale i uken. Tiltaket er satt i gang for å
forebygge ensomhet og forebygge underernæring (159).
Kilde: https://www.bergen.kommune.no

Samspising med hjemmeboende eldre
I Hamar, Oslo og Rælingen kommuner spiser
hjemmesykepleien sammen med brukere som
er i risiko for underernæring. I Oslo kommune
er dette en del av et større prosjekt Løft for
bedre ernæring. Medspisning skal fremme matinntaket hos eldre hjemmeboende, enten som
medspisning én til én eller i gruppe. I Rælingen
kommune er dette tiltaket forankret i kommunens Demensplan 2016–2020. Personer med
demens er en utsatt gruppe for underernæring.
Kommunen besluttet derfor at hjemmetjenesten
samspiser med brukeren i sitt eget hjem (160;
161; 162).

Tilbud om minimum fire måltider spredt utover
dagen og kvelden vil gi en forbedret ernæringsstatus for eldre. For de fleste vil det passe med tre til
fire hovedmåltider og ett til to mellommåltider i
løpet av dagen.
Nattfasten (tid mellom siste kveldsmåltid og
måltid neste morgen) bør ikke være mer enn 11
timer. For å lykkes med dette må frokosten serveres før kl. 09.00 og siste måltid etter kl. 21.00 om
kvelden. Det siste kveldsmåltidet kan være et mindre måltid. Dersom middagen serveres ved lunsjtider, må det legges opp til to hovedmåltider etter
middagen (164)
En generell tilbakemelding fra de kommuner
som har endret måltidsrytmen i helse- og
omsorgstjenesten, er at de eldre har fått nødvendig vektøkning og bedre ernæringstilstand. I tillegg har endringene bidratt til mer tid til måltidene, mer ro om kvelden, bedre søvn og mer tid
til aktiviteter på formiddagen.

2017–2018

Meld. St. 15
Leve hele livet

111

Boks 6.3 Måltidstidstider – eksempler
eldre rekker å bli sultne mellom måltidene og
Endrede måltidstider og fjerde måltid
derav spiser mer. Flere viser til at det er mer ro i
sykehjemsavdelingen, de eldre sover bedre om
Bjørkelia bokollektiv i Gjøvik kommune, Døli
natten og mange har fått nødvendig vektøkning.
pleie- og omsorgssenter i Nittedal kommune,
Ved forskyvning av måltider er det i tillegg blitt
Nannestad sykehjem i Nannestad kommune,
bedre tid til aktiviteter på formiddagen, som
Kåfjord sykehjem i Alta kommune, Birtavarre
igjen har bidratt til økt appetitt og trivsel (165).
sykehjem i Kåfjord kommune og Hovli sykehjem i Søndre Land er eksempler på kommuner
Kilde: http://www.utviklingssenter.no/innfoering-av-etsom har endret tidspunkt for servering av midfjerde-maaltid-i-sykehjem.5736580-179648.html
dag og innført lunsj og senere kveldsmat. Bjørkelia bokollektiv beskriver at de enkelt og uten å
tilføre ekstra ressurser har gjennomført
Redusert nattfaste i sykehjem
endringer i måltidstidspunkt. Dette har medført
Time kommune har utviklet en kompetanseat flere eldre spiser bedre og det er frigjort tid
plattform for mat og måltid for eldre. Kommuog kapasitet til aktivitet på formiddagen. En
nen har arbeidet systematisk med holdninger og
avdeling på Døli pleie- og omsorgssenter i Nittekunnskap hos ansatte. På bakgrunn av økt komdal kan dokumentere mye lavere medisinbruk
petanse og mer oppmerksomhet på brukerbeetter å ha flyttet middagen. Særlig var det redukhov, har de forskjøvet måltidstidspunktene på
sjon i sovemedisiner og smertestillende på kvelsykehjemmet. Erfaringene fra Time kommune
den. Avdelingens ansatte opplever avdelingen
viser at redusert nattfaste resulterte i mindre
som et roligere sted å arbeide.
nattvandring og bedre ernæringstilstand (166).
Stange kommune har innført et fjerde måltid. En evaluering av tiltaket viser positive resulKilde: https://www.time.kommune.no/Handlers/
tater. Det ble generelt mer ro rundt måltidene
fh.ashx?MId1=14714&FilId=7016
og pasienter som trengte hjelp til å spise fikk
dette. Måltidsforskyvningen har ført til at flere

6.3

Valgfrihet og variasjon

Den enkelte må i størst mulig grad få mulighet til å
ivareta egne mattradisjoner og spisevaner når det
gjelder meny, tidspunkt for måltidene og hvem de vil
spise sammen med. Det betyr at helse- og omsorgstjenesten bør fange opp individuelle ønsker og behov.
Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold legger
vekt på at god mat og gode måltider har stor
betydning for eldre menneskers livskvalitet og
helse (164). Et framtidsrettet mat og måltidstilbud
i helse- og omsorgstjenesten må legge større vekt
på valgfrihet og mangfold i tilbudet. Tilbudet må
utvikles i et tett samarbeid mellom eldre, pårørende og tjenesten. En kartlegging av den enkeltes ønsker og behov må danne grunnlaget for
utforming av mattilbudet, og sikre større mangfold og variasjon i mat og måltidstilbudet.
Den individuelle tilnærmingen handler om tiltak som øker valgfrihet og brukerinnflytelse både

for institusjonsbeboere og hjemmeboende eldre
med hensyn til meny og valg av leverandør. Målet
er å skape mat- og måltidsopplevelser som bidrar til
at den enkelte får ivaretatt sine fysiologiske, psykososiale og kulturelle behov, og samtidig gitt mulighet til å ivareta egne mattradisjoner og spisevaner.
Dette er i tråd med innspillene fra dialogmøtet om
mat, der mange uttrykte behovet for et bedre tilrettelagt mattilbud med økt valgfrihet.
I den grad det er mulig, bør det gis rom for at
flere leverandører kan komme med mattilbud til
hjemmeboende eldre. Et variert mat- og måltidstilbud til eldre, gir rom for verdiskapning for ulike
bedrifter. Eksempler på dette er blant annet
Rørosbedriften Mathagen og Vital Ernæring.
Ansvaret for oppfølging av brukerens ernæringsmessige behov vil likevel være helse- og
omsorgstjenestens ansvar. En valgfri og god
matomsorg forutsetter at brukerne blir fulgt opp
og får tilstrekkelig veiledning og oppfølging.
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Boks 6.4 Valgfrihet og variasjon – eksempler
med samisk bakgrunn som har utviklet med
Samarbeid om menyen
demens.
Gloppen omsorgssenter i Sandane kommune
Kilde: https://arran.custompublish.com/
var årets vinner av Gylne måltidsøyeblikk i 2017.
same-biebbmo-vuorrasijda-samisk-mat-for-eldre.5796620«Gloppen er et strålende eksempel på god mat60822.html
omsorg for eldre som bur heime», sa landbruksog matminister Jon Georg Dale etter kåringen
av vinneren.
APPETITT hjelper eldre å planlegge måltider
Kjøkkenet lager rundt 220 porsjoner hver dag,
APPETITT (APPlikasjon om Ernæring – TilTak
hvorav 90 porsjoner leveres hjem. Menyen lages i
for helse og Trivsel) er et offentlig regionalt
samarbeid med brukerne og skiftes ofte. Det er
innovasjonsprosjekt finansiert av regional forskmulig å velge alternativer til hovedretten hver
ningsfond. Prosjektet er ledet av Universitetet i
dag, og de har stort fokus på sesongvarer og matOslo ved Institutt for helse og samfunn. I protradisjoner. Det er hjemmesykepleien som koordisjektet er det utviklet en applikasjon: Appetitus
nerer matbestillingen, mens et korps av frivillige
for nettbrett for å fremme matlyst hos eldre og
leverer ut maten. Kommunen har satset på
forebygge underernæring. Målet er å forebygge
omsorg i hjemmet, og har lagt vekt på mat og målernæringsproblemer ved å bidra til opptider i eldreomsorgen. Arbeidet er godt forankret i
muntring, orientering og organisering, samt fortoppledelsen i kommunen (167).
enkle planlegging av måltider for eldre. I tillegg
Kilde: https://www.forbrukerradet.no

Meny – involvering i praksis
Sundheim bo- og treningssenter i Nord-Fron
kommune vant Gylne måltidsøyeblikk i 2016.
Juryens begrunnelse var at senteret legger vekt
på måltidshygge og har en bevisst bruk av lokale
tradisjonsretter og en aktiv brukermedvirkning.
Maten er velsmakende og vakkert tilrettelagt.
Brukerne involveres i menyplanlegging og får
komme med ønsker. Kjøkkensjefen går hver dag
rundt og ber om innspill fra beboerne til hva han
bør servere, noe som bidrar til involvering i
menyplanlegging (168). De pårørende er alltid
velkommen til et måltid. Kjøkkenet er hjertet av
institusjonen, både for de som bor der fast og for
besøkende (169).
Kilde: https://www.forbrukerradet.no

Samisk mat for eldre
Tysfjord demensforening i Tysfjord kommune
har laget et mathefte med oppskrifter på tradisjonell samisk mat. Boken er laget ved å samle
inn oppskrifter gjennom kurs og samlinger, for
deretter å lage mat og prøvesmake de ulike matrettene. Formålet er å lage mat som er gjenkjennbar, og som vekker gode minner for eldre

til eldre selv, kan applikasjonen være et hjelpemiddel for pårørende og helsepersonell. Den
skal være attraktiv, brukervennlig og lett å
bruke for personer med liten digital erfaring, og
passe til de fleste uansett fysisk eller kognitiv
funksjonsevne (170).
Kilde: https://www.nr.no/nb/node/913

Elektronisk meny
Flere kommuner har innført elektroniske løsninger for bestilling av mat for hjemmeboende.
Namsos og Trondheim kommuner er eksempler
på dette. Namsos kommune har innført elektronisk meny for hjemmeboende og beboere på
institusjon. Formålet er økt valgfrihet og større
fleksibilitet i tilbudet. Ved å gå inn på nettsiden
eller laste ned en gratis app kan eldre finne
menyen og de ulike rettenes næringsinnhold.
Brukere kan selv administrere leveringstidspunkt og velge meny. Trondheim kommune har
innført en nettløsning for bestilling av mat. Her
kan brukere selv velge porsjonsstørrelser og
kombinere forskjellige retter. Dette kan bidra til
at brukerne får mer styring over hva de spiser og
lettere kan bestille det de ønsker å spise (171).
Kilde: www.trondheim.kommune.no
www.namsos.kommune.no
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Systematisk ernæringsarbeid

Systematisk ernæringsarbeid handler om å følge opp
den enkeltes ernæringsbehov for å unngå under- og
feilernæring.
Dette betyr at alle pasienter og brukere i sykehus, sykehjem og brukere med vedtak om hjemmesykepleie må kartlegges for ernæringsstatus, videre
skal ernæringsmessig risiko vurderes og om nødvendig må det utarbeides en individuell ernæringsplan.
God ernæringspraksis krever kartlegging, vurdering og dokumentasjon av ernæringsstatus, vurdering av matinntak, igangsetting av målrettede
ernæringstiltak, samt oppfølging og evaluering. Å
kartlegge og vurdere ernæringsstatus for pasienter og brukere innebærer at helse- og omsorgstjenesten har klar ledelse, tydelig ansvarsfordeling mellom tjenesteutøverne, gode rutiner og tilstrekkelig kompetanse.
Ledelsen har et særlig ansvar for å være pådriver for god ernæringspraksis i tjenestene. Ledelsen skal sikre at alle ansatte som arbeider med
mat- og ernæringsomsorg har nok kompetanse til
å utføre oppgaven. De skal videre sørge for at det
lages gode prosedyrer for mat- og ernæringsarbeid, og at disse blir fulgt opp av ansatte. Ledelsesforankring og en definert ansvarsfordeling er
en forutsetning for å sikre kvalitet og kontinuitet i
mat- og ernæringsomsorgen (137). Flere kommuner har gode erfaringer med å inkludere kjøkkensjefer i helse- og omsorgstjenestens ledergruppe.
Dette gir ledergruppen økt forståelse for mat og
matkvalitetens betydning for det gode måltid.
Eksempelvis er dette gjort med gode resultater i
Sandane og Nittedal kommuner.
En god mat- og ernæringsomsorg vil kreve
samarbeid mellom flere nivåer og flere sektorer.
Ansatte i kjøkken og i resten av helse- og
omsorgstjenestene må arbeide sammen både i
planlegging, utføring, evaluering og forbedring.
Det kan ofte være naturlig at fastlege og klinisk
ernæringsfysiolog deltar i samarbeidet. Tannlege
og tannpleier er også viktige samarbeidsparter
(172). God tannhelse og god ernæringsstatus henger sammen, og mange eldre spiser bedre når de
får ordnet tennene sine.
Ernæring må være en del av individuell plan,
og følge dokumentasjonen som overføres mellom
nivåene i helse- og omsorgstjenestene. Riktig og
tilstrekkelig ernæring kan forebygge at sykdom
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utvikler seg videre etter et sykehusopphold. Pasienter, pårørende og de som skal følge dem opp i
den kommunale helse- og omsorgstjenesten, må
få informasjon om ernæringstilstanden og råd om
oppfølging når pasienten skrives ut. Eldre er ofte
utsatt for ernæringssvikt. Helseforetakene har
ansvar for at eldre med tegn på ernæringssvikt får
god ernæring under sykehusopphold, og at det
gis råd om ernæringsoppfølgingen etter utskrivning fra sykehuset.
Organisering av mat- og ernæringsarbeid har
ofte stor betydning for den individuelle mat- og
ernæringsomsorgen (1). Kommuner og helseforetak bør derfor forankre mat- og ernæringsarbeidet i styringsdokumenter og planverk som dekker
både helsefremmende og forebyggende arbeid og
behandling i tjenestene (137). Arbeidet med matog ernæringsomsorg må prioriteres på lik linje
med andre oppgaver. Planen må utarbeides slik at
den ivaretar en individrettet, helhetlig, koordinert
og trygg mat- og ernæringsomsorg gjennom
bedre implementering av nasjonale faglige retningslinjer og Kosthåndboken – Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten.
Ernæring inngår både i pasientsikkerhetsprogrammet og i trygghetsstandard-piloten for sykehjem. Dette bidrar til å støtte opp under kommunenes og helseforetakenes systematiske ernæringsarbeid. Gjennom ordningen Kompetansehevende tiltak innen ernæring, er det utarbeidet en
rekke opplæringspakker, e-læringskurs, veiledere og annet materiell. Materialet er samlet og
presentert av Helsedirektoratet i Idebank om mat
til eldre og personer med psykisk utviklingshemming.
Sykehusene har arbeidet systematisk med
mat- og ernæringstilbudet de siste årene. I 2013
ble det gitt oppdrag til sykehusene om å utarbeide
en strategi for ernæring i tråd med anbefalinger
fra Helsedirektoratet og å bedre ernæringsstatus
hos pasienter i ernæringsmessig risiko. Dette er
rapportert til Helse- og omsorgsdepartementet i
de regionale helseforetakenes årlige meldinger.
Helsedirektoratet skal gjøre en samlet vurdering
av ernæringsområdet i spesialisthelsetjenesten.
Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring er en viktig ressurs for tjenestene gjennom å spre kompetanse om risiko, forebygging, utredning og behandling av sykdomsrelatert underernæring.
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Boks 6.5 Systematisk ernæringsarbeid – eksempler
nell. Innholdet i e-læringsprogrammet bygger
Matfaglige ressurspersoner i eldreplan
på anbefalingene i Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av undererTrondheim kommune har, i forbindelse med arbeinæring, Kosthåndboken, aktuell faglitteratur og
det med kommunens eldreplan, knyttet til seg reserfaringsbasert kunnskap.
surspersoner i klinisk ernæringsfysiologi. Målet er
Høgskolen i Sørøst Norge og Hol kommune
å bedre kvaliteten på ernæringsarbeidet for eldre.
har ledet utviklingen og redigeringen av det fagRessurspersonene skal blant annet bidra til opplælige innholdet i programmet med bidrag fra kokring og tilrettelegging for mat- og måltidsfellesker, sykepleiere og avdelingsledere i Ål komskap, i samarbeid med sentralkjøkkenet. Arbeidet
mune og Drammen kommune, samt Oslo universkal bidra til økt matglede gjennom innovasjon og
sitetssykehus. Utviklingssenteret for sykehjem
fagutvikling. Ressurspersonene skal også bidra i
og hjemmetjenester i Buskerud har prøvd ut og
utarbeidelse av ernæringspolitiske retningslinjer
evaluert programmet i tre kommuner (174).
og kvalitetsindikatorer i kommunen (171).
Kilde: www.trondheim.kommune.no

Opplæring i mat- og ernæringsarbeid
Trå lekkert i Oslo kommune er et kompetansehevingsprogram for ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Målet er å øke kompetansen på å forebygge og behandle underernæring. Målgruppen
er ulike yrkesgrupper i helse- og omsorgstjenesten. Brukernes behov og ønsker for mat og
måltider står i fokus. Måltidene skal tilrettelegges
med respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. For å øke ansattes
kompetanse og fremme forståelse for mat og måltiders betydning, inneholder programmet både
teoretisk og praktisk kunnskap. Opplæringen
vektlegger refleksjon og holdningsarbeid. Ansattes bevissthet om egne holdninger og verdier er
viktig i møtet med den enkelte. Uttrykket Trå lekkert er et bilde på hvordan ansatte skal gå fram i
det praktiske ernæringsarbeidet i møte med bruker, pårørende og kolleger (173).
Kilde: http://www.fag.oslo.kommune.no

Høgskolen i Sørøst-Norge og Hol kommune har
laget et e-læringsprogram i ernæring, Velkommen til bords, for helse- og kjøkkenfaglig perso-

Kilde: http://www.utviklingssenter.no

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjeneste i Nordland har gjennom faggrupper, fagnettverk og utviklingsprosjekter laget et faghefte: Maten e’ god, det e’kje da – En praktisk
veileder i ernæring. Målet er å styrke helsepersonellets kompetanse på ernæring. Fagheftet tar
for seg kartlegging og identifisering av underernærte pasienter, samt oppfølging av disse.
Tromsø kommune har prøvd ut kompetanseheving via NanoLearning, der små opplæringsleksjoner blir sendt til ansatte via e-post.
Kilde: http://www.utviklingssenter.no/maten-e-god-den-detekje-da-en-opplaeringsfilm-om-ernaering.5081952185365.html

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal har laget en opplæringspakke i form av en koffert. Kofferten inneholder opplæringshefte og filmer til fem gruppesamlinger. Som en del av opplæringsprogrammet har de laget en tiltakspakke, med tre viktige
grep for å bedre ernæringsarbeidet i sykehjem
(175)
Kilde: http://www.utviklingssenter.no
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Boks 6.5 forts.
Målrettet ernæringstiltak
Ved å sette inn målrettede tiltak fikk hjemmesykepleien i Tromsø kommune positive resultater i
bedring av ernæringsstatus hos pasientene. Prosjektet har vist at når ansatte gjennomfører systematisk ernæringskartlegging, gir det gode resultater. Ansatte ble mer bevisst på betydningen av
god ernæring hos brukeren. De fikk økt forståelse av hvor viktig god ernæringsstatus er for
brukernes helse og livskvalitet. Det ble også økt
fokus på forebygging av underernæring (176).
Kilde: https://www.tromso.kommune.no

Mat og måltider i sykehusets ernæringsstrategi
Helse Stavanger HF sin ernæringsstrategi for
2015–2020 skal sikre kvalitet i ernæringsarbeidet. Strategien omfatter alle pasienter i foretaket
og har en helhetlig tilnærming. I strategien heter
det:
«Ernæringsarbeid på sykehus favner bredt – fra
innkjøp, menyplanlegging, produksjon, distribusjon og servering (mattilbud og service), til
vurdering av ernæringsstatus, tilrettelegging
og tiltak (matomsorg og pleie) og videre til
individuell ernæringsbehandling ut i fra den
enkelte pasients særskilte behov (medisinsk
ernæringsbehandling). God ernæringspraksis
på sykehus fordrer ledelsesforankring med kvalitetssikring av ernæringsarbeidet og kompetanse i alle ledd, tydelig ansvars og oppgavefordeling, god samhandling og et tjenestetilbud
som dekker pasientenes behov. Samtidig er
pasientmedvirkning og god informasjonsflyt
internt og mellom omsorgsleddene viktige elementer som fremmer god ernæringspraksis»
(177).
Kilde: https://oslo-universitetssykehus.no

Ved Haukeland universitetssykehus er det opprettet en avdeling for klinisk ernæring som del
av den overordnede ernæringsstrategien til
Helse Bergen HF. Avdelingen har særlig fokus
på forebygging og behandling av sykdomsrelatert underernæring. Kliniske ernæringsfysiologer gir kostrettledning og ernæringsbehandling ved flere sykdommer som del av, eller som
eneste behandling. Avdeling for klinisk ernæring tar imot henvisninger fra kliniske avdelinger og poliklinikker ved sykehuset. I tillegg
driver de undervisning av helsepersonell, studenter og pasientgrupper. Avdelingen har opprettet informasjonstelefon, utarbeidet informasjonsmateriell. De avholder kurs ved Læringsog mestringssenteret i Bergen kommune for
ulike grupper, der ernæring inngår som tema.
Kilde: https://helse-bergen.no/

Mat- og måltidspolitikk for eldre
I de siste årene har det vært stor offentlig debatt
i Danmark om maten de eldre får og det er blitt
anslått at underernæring koster det danske samfunnet over en halv milliard kroner i form av lengre og hyppigere sykehusopphold. København
kommune har tatt tak i problematikken og vedtatt Mad- og måltidspolitik for ældre. I planen
står det at de eldre skal serveres velsmakende
og næringsrik mat, og at måltidene skal skape
felleskap og gode opplevelser. Det er inngått et
samarbeid med kompetansesenteret Københavns Madhus. I prosjektet Kjøkkenløftet har
Madhuset, ved hjelp av kurs og konsulentbistand, bidratt til å legge om driften ved sykehjemskjøkken i København kommune. Satsingen har gitt resultater og økt oppmerksomhet på
matomsorgen. København kommune er langt
framme når det gjelder mat på offentlige institusjoner, og kan være en inspirasjon for både politikere og ansatte i norske kommuner.
Kilde: www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket (143).
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Kjøkken og kompetanse lokalt

Å sikre en god mat- og ernæringsomsorg til eldre
brukere innebærer:
• At alle kommuner bør ha kjøkken- og matfaglig
kompetanse i helse- og omsorgstjenesten uavhengig av hvor maten produseres
• At det utredes hvordan man bedre kan legge til
rette for utformingen av et eget tilskudd til renovering, etablering og gjenetablering av lokalkjøkken
Tradisjonelt har norske sykehjem tilberedt og servert mat etter kok-serverprinsippet. Det vil si at
maten lages og holdes varm fram til servering. I
de senere årene har mange kommuner valgt å
sentralisere matproduksjonen til større sentralkjøkken hvor maten lages i stor skala og kjøles
ned, lagres og distribueres videre til postkjøkken
som varmer opp og serverer maten (141). Studier
viser at matomsorgen for sykehjemsbeboere kan
påvirkes ved valg av kjøkkenmodell. Institusjonskjøkken med mat- og ernæringsfaglig kompetanse ser ut til å gi bedre mulighet for tilrettelegging og fleksibilitet i mattilbudet for den enkelte,
sammenlignet med sykehjem som ikke har institusjonskjøkken (1). Dette er i tråd med hva deltakerne ved dialogmøtet var opptatt av. De uttrykte
en bekymring for avstanden mellom kjøkken og
bruker, og at det tverrfaglige samarbeidet mellom
kjøkken og helse- og omsorgstjenesten er utfordrende når kjøkkenet ikke er lokalisert der tjenestene gis. Det ble i tillegg hevdet at lang vei mellom
produksjon og servering av maten kan ha en
betydning for matkvaliteten.
Fordelen med kjøkken på sykehjemmet er at
det er en nærhet til sykehjemsbeboeren, der de
har mulighet til å endre på meny og tilpasse matog måltider til den enkeltes behov til enhver tid
(178). Dette avhenger imidlertid av at det er matog kjøkkenfaglig kompetanse i kjøkkenet. Yrkesgrupper som institusjonskokker og kostøkonomer er viktig for å sikre helhetlig og god
matomsorg i institusjonen (145).
Regjeringen vil utrede et eget tilskudd til renovering, etablering eller gjenetablering av lokalkjøkken på sykehjem f.o.m. 2020, etter modell av
tilsvarende ordning i Danmark. Her er målet å
bringe maten og måltidsituasjonen tettere på de
eldre innbyggerne, og gjøre matlagingen til en
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større del av hverdagslivet i dagens sykehjem.
Utformingen av tilskuddet skal utredes i 2019.
Godt og kunnskapsbasert ernæringsarbeid,
både helsefremmende, forebyggende og behandlende, er avhengig av tilstrekkelig kompetanse. I
hovedsak produserer og leverer sentralkjøkkenet
kun middager. Dette utgjør bare ett av måltidene i
døgnet. Det betyr at pleiepersonalet står for
resten av dagens måltider. Ved endring av kjøkkenstrukturen har oppgaver som tidligere lå til
lokalkjøkken blitt overført til postkjøkken i sykehjemsavdelingen. Av den grunn stilles det større
krav til at avdelingskjøkken/postkjøkken er
betjent av personer med matfaglig kompetanse.
I dag er det ingen formelle kompetansekrav
for de som håndterer mat. Maten kan holde høy
kvalitet når den forlater produksjonskjøkkenet,
men om den ikke behandles riktig på veien til brukeren, kan næringsinnholdet forringes, og i verste
fall kan brukeren bli syk (138). En rekke yrkesgrupper utgjør nøkkelpersonell som er avgjørende for å lykkes med et godt mat- og ernæringsarbeid. Kokken har ansvaret for å sette opp meny,
planlegge innkjøp, velge ut råvarer og lage maten
samt anrette og presentere maten på en delikat
måte. Kjøkkenfaglig leder er ansvarlig for produksjon og distribusjon av maten, og at matforsyningen fungerer i praksis. Maten skal ha høy kvalitet
når den forlater kjøkkenet, den skal behandles riktig på veien til pasienten, samsvare med brukernes behov og serveres på en delikat og appetittvekkende måte. Ledere på offentlige kjøkken bør
ha formell kompetanse på mat og ernæring. Det
må være gode rutiner for samarbeid mellom kjøkken og sykehjemsavdeling, for å sikre god ernæring og gode måltidsopplevelser for hver enkelt
spisegjest (179). Videre vil helse- og omsorgspersonell i institusjon og hjemmebasert tjeneste ha
ansvaret for å servere og anrette maten. For å ivareta den eldres ønsker og behov må det være et
tett samarbeid mellom helse- og omsorgspersonell og kjøkken (179).
For å sikre god mat- og ernæringsomsorg, er
det viktig at alle som arbeider innenfor mat og
ernæringsarbeidet har nødvendig kompetanse og
interesse for ernæring og at det lages gode tverrfaglige rutiner for hvordan maten skal tilberedes
og serveres. Det må med andre ord være god
kommunikasjon mellom alle utøverne og matfaglig kompetanse i alle ledd.
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Boks 6.6 Kjøkken og kompetanse – eksempler
var at kjøkkenet er innovativt og nyskapende
Samarbeid storkjøkken og helse- og omsorgstjemed vekt på måltidskvalitet, ernæring og trivsel
nesten
(146). Senterets filosofi er at god matomsorg og
matglede ikke bare skapes på kjøkkenet. Det
Bærum storkjøkken i Bærum kommune arbeikrever samarbeid mellom kjøkken og avdeling,
der aktivt for å møte behovene til sykehjemsbesykehjemsledelse og kommunepolitikere.
boerne i kommunen. Det er etablert et team
For å øke kunnskapen om ernæring hos de
som består av diettkokk og ernæringsfysiolog.
som arbeider praktisk med mat og måltider, er
Ved behov reiser teamet ut og møter beboer og
det satt i gang et 20- timers ernæringskompetanpårørende på institusjonene. I samarbeid med
sehevingsprogram med tittelen Opplæring om
avdelingssykepleiere på avdelingene går teamet
kosthold, ernæring og ernæringsoppfølging.
gjennom diettlister, og forsøker så langt det lar
seg gjøre å skreddersy en meny ut fra beboerKilde: http://horecanytt.no/matomsorgsprisen-2017-til-ronnes ønsker. For å sikre at maten har god kvaliald-takke
tet, smakstestes all mat av minimum to kokker.
Kjøkkenet har laget et e-læringskurs for ansatte
som står for sluttilberedningen av maten. Det er
Lokalkjøkken
også utarbeidet en middagsveileder med bilder
«Ja, kjøkkenet må vi ta vare på», sier kjøkkensjef
og forklaringer til hver enkelt middag (180).
Kirsti Strømhaug ved Ørnes sykehjem i Meløy
I Grimstad kommune har alle institusjonene
kommune i en rapport fra Forbrukerrådet
lokalkjøkken som de bruker til å varme saus,
(147). Kjøkkensjefen snakker varmt om lokale
poteter, ris og grønnsaker. Sentralkjøkkenet ordspesialiteter og tradisjonsmat. Det meste av
ner med hovedretter og daglig produseres 450
maten som serveres til beboerne ved Ørnes
middagsretter fra sentralkjøkkenet. Maten paksykehjem er vanlig husmannskost og hverdagskes og sendes ut til institusjoner og hjemmebokost, som beboerne er vant til fra et langt liv.
ende. Nytt av året er at fersk fanget fisk fra sørKjøkkensjefen er opptatt av at kjøkkenet skal ha
landskysten sendes til lokalkjøkkenet og tilberehøy kompetanse og godt samarbeid med sykedes der. Dette gir velsmakende fiskeretter som
hjemsavdelingene. Kjøkkenpersonalet serverer
de eldre setter pris på. Det er en god dialog melselv maten til de eldre ved sykehjemmet, slik at
lom kjøkken og ansatte ved sykehjemmet og
de sikrer at maten blir anrettet på en god måte.
mellom kjøkken og hjemmeboende. KjøkkenanNår kokkene serverer maten, har de også konsatte leverer maten til hjemmeboende, setter
troll på hvor store porsjoner som serveres, noe
maten inn i kjøleskapet og holder øye med om
som er med på å redusere matsvinnet. I tillegg
maten blir spist.
snakker kokkene med de eldre, og får innspill
og ønsker om hva de har lyst på. Ørnes sykeKilde: www.grimstad.kommune.no og https://
hjem ønsker pårørende velkommen i spisestunwww.baerum.kommune.no/
den. Sykehjemmet er opptatt av et godt spisemiljø og at det gis god hjelp til de som trenger
Samarbeid om mat og ernæring
det. Det er kjøpt inn spesialservise med høy
kant, slik at beboerne skal slippe å ha en plastGlomstua omsorgssenter i Molde kommune har
kant som settes på tallerken. «Det dreier seg om
bidratt til å sette mat og ernæring i eldreomsorverdighet rundt måltidet», sier kjøkkensjefen.
gen på dagsorden gjennom å danne nettverk og
være brobygger mellom ulike fagmiljøer. KjøkKilde: https://www.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/
kensjef Ronald Takke og Glomstua omsorgssen2015/10/Sykehjemsrapport-appetitt-p%C3%A5-livet.pdf
ter vant Matomsorgsprisen 2017. Begrunnelsen
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Jobbvinner
Jobbvinner er et prosjekt hvor elever på helseog oppvekstfag deltar i ernæringsarbeid gjennom et samarbeid mellom Namsos helsehus og
Olav Duun videregående skole. Dette gir skolen
en fin øvingsarena, ansatte får flere hender i
avdelingen og ikke minst får beboerne hyggelig
besøk av ungdom.
Gjennom opplæring i ernæring og praksisplass i helse- og omsorgstjenesten, får elevene

oppleve å arbeide med eldre og høste nye erfaringer, som gir et bredere grunnlag for videre
utdanningsvalg.
Kommunens formål med prosjektet er å
styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjonene og samtidig løfte fokus på ernæringsarbeid
som del av kommunens kompetanseplan.
Kilde: https://jobbvinner.no/jobbvinner-i-nye-namsos/
namsos-1/
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7 Helsehjelp
Leve hele livet er en reform for å skape de eldres
helse- og omsorgstjeneste, der det viktigste spørsmålet er: Hva er viktig for deg? Eldre skal føle seg
verdsatt og sett og bli involvert i beslutninger som
angår dem selv. Eldre skal få mulighet til å leve
hjemme så lenge som mulig og få støtte til å mestre hverdagen, på tross av sykdom og funksjonssvikt. Samtidig skal de ha trygghet for å få hjelp
når de trenger det. Når livet går mot slutten, skal
eldre få god lindrende omsorg og pleie.
Slik skal eldre få mulighet til å leve livet – hele
livet.
Tilbakemeldinger fra dialogmøtene og kunnskap på området tyder på at mange eldre ikke får
ivaretatt sine grunnleggende behov for helsehjelp
og bistand til å forebygge sykdom og funksjonssvikt. Mange eldre ønsker en helse- og omsorgstjeneste som i større grad tar utgangspunkt i de
eldres behov og lar eldre få være sjef i eget liv
lengst mulig.

Oppsummert er utfordringene:
• Manglende oppmerksomhet på mestring og
forebygging
• Dårlig oversikt over sammensatte behov og
problemer
• Lite bruk av fysisk aktivitet og trening
• Manglende bruk av nye behandlingsformer
• Lite systematisk kartlegging og oppfølging av
den enkelte
For å møte utfordringene foreslås fem løsninger,
der målet er å øke mestring og livskvalitet, forebygge funksjonsfall og gi rett hjelp til rett tid:
• Hverdagsmestring
• Proaktive tjenester
• Målrettet bruk av fysisk trening
• Miljøbehandling
• Systematisk kartlegging og oppfølging.

Boks 7.1 Det viktigste for meg er å ha noen å elske
«Jeg er opptatt av det eksistensielle i det å bli
eldre. Det at du har det godt henger sammen
med helse. Men det viktigste for meg er å ha
noen å elske. Noen å være glad i, noe som gjør
livet meningsfylt.»
Dette var svaret på spørsmålet: Hva er viktigst
for deg, fra en av de eldre deltakerne på dialogmøtet i Bergen 20. juni. Det som skulle være et
dialogmøte om helsehjelp, skulle vise seg å
romme større problemstillinger enn det praktiske helsearbeidet.
Det vrimlet av brukere, pårørende, leger,
ledere og politikere i foajeen på Hotell Ørnen
denne dagen. Ute var det sedvanlig Bergensvær
og lavtrykk, men inne var stemningen høy blant
de 150 deltakerne som var samlet.
Helse- og omsorgsminister Bernt Høie gikk
på talerstolen:

«Mye er bra i eldreomsorgen i dag, men vi har
for store forskjeller. Vi må tenke nytt. Leve hele
livet skal være en annerledes eldrereform.»
Helse- og omsorgsministeren trakk fram pårørende som en viktig ressurs, noe forsamlingen
fikk eksemplifisert da Rune Samdal inntok
podiet. Han fortalte om hvordan han opplevde å
være pårørende til Kirsten Samdal, som ble rammet av Alzheimer da hun var 62 år:
«Det viktigste for oss var at Kirsten skulle få bo
hjemme lengst mulig, og så få et verdig liv på
sykehjem. Vi var opptatt av å leve så normalt
som mulig, og at jeg skulle beholde jobben
min.»
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Ekteparet Samdal undersøkte og benyttet seg av
en rekke tjenestetilbud i kommunen. Men til
slutt var det ikke mulig for Rune å jobbe i tillegg
til å ha omsorgen for Kirsten:

–
–
–

«Jeg valgte å slutte i min jobb selv om jeg ikke
hadde lyst, slik at Kirsten skulle kunne bli
boende hjemme.»

–

Med mer fleksible ordninger kunne kanskje
Rune beholdt sin jobb og likevel hatt Kirsten
boende hjemme. Da omsorgen gikk utover nattesøvnen, søkte han om sykehjemsplass. Dessverre oppdaget han raskt at Kirsten ikke fikk de
tilbudene hun hadde krav på. Og han hadde
ikke lenger et enkeltvedtak som beskrev innholdet i tjenestetilbudet, slik han hadde da de fikk
hjemmetjenester. Grunnleggende behov ble
ikke dekket:

–
–

«Jeg er spesielt opptatt av individuell stimulering. For beboerne kan det gjøre en stor forskjell
å få bidra på kjøkkenet eller i hagen. Og noen
ganger er en hånd eller en skulder alt som skal
til.»
Møteleder takket ham for et ærlig innlegg, og
oppfordret deltakerne fra scenen:
«Nå håper jeg dere kan hjelpe oss å finne løsninger som endrer dette i praksis.»
Etter det satte en engasjert forsamling i gang
med å beskrive behov, drømmer og eksempler
på gode løsninger for helsehjelp til eldre.
Mange innspill dreide seg om behovet for å
få ivaretatt grunnleggende menneskelige behov,
behov for trygghet, sosial kontakt, verdighet og
en meningsfull tilværelse.
Som avslutning på dagen gikk deltakerne
gjennom innspillene og satte hjerter på de forslagene som var viktigst for dem.
Eksempler på hjertesaker:
–
–

Se på eldre som ressurs og ikke en bølge
En må ta vare på eldrekapitalen slik at de
aktivt kan bidra i samfunnet

–

–

2017–2018

Bli møtt med respekt – alltid
Sjef i eget liv- livet ut- Kunne velge!
At eldre får komme seg ut, både de hjemmeboende og de på pleiehjem: oppleve, se
andre omgivelser og andre inntrykk
Gode forebyggende tilbud til hjemmeboende
for å utsette/avverge behov for helsehjelp
At ein ikkje vert svingdørspasient, men får
eit fullverdig tilbod
Alle skal ha en akseptabel tannhelse
Alle har sin pleier som de stoler på og som
taler deres sak
Helsehjelp gitt av ansatte med rett kompetanse

Etter dialogmøtet om helsehjelp har det kommet mange skriftlige innspill til Helse- og
omsorgsdepartementet fra organisasjoner og
enkeltpersoner:
–

–

–

–

–

Ved å sette inn tiltak som har forebyggende
effekt kan mange eldre få flere gode år i eget
hjem og samfunnet spare penger som kan
brukes andre steder der det er behov for innsats (Norsk kvinne- og familieforbund)
Utviklingen i retning høyere terskler for tildeling av tjenester og kortere tid til hver
bruker, er bekymringsfull. Dette er det motsatte av å gi tidlig hjelp og hjelp til selvhjelp
(Norsk Sykepleierforbund)
God tannhelse og friske tenner betyr mye
også i alderdommen. Det å kunne omgås
andre, spise god mat, snakke og le sammen
med andre gir liv til årene med økt livskvalitet (Norsk tannpleierforening)
Egne tenner livet ut, uten smerter. Generelt
har friske eldre god munnhelse, men overgangen fra frisk til syk kan påvirke munnhelsen negativt (Norsk tannlegeforening)
Eid eldreråd i Eid kommune har fått gjennom at eldres seksualitet skal tas på alvor.
Det ble enstemmig vedtatt i kommunestyret
i fjor og er nå med i utarbeidelse av den nye
helse- og omsorgsplanen i kommunen. Vi
synes det går for sakte, men det går framover (Eid eldreråd)
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– Mange eldre har sammensatte helseproblemer mens helsetjenesten vår fungerer best
for de enkle problemene. Har pasienten en
diagnose, er vi best i verden, har pasienten
to eller tre diagnoser er det mer komplisert,
hvis en av sykdommene pasienten strever
med innebærer kognitiv svikt er det mer på
grunn av gode enkeltmennesker i helsetjenesten enn systemets fortjeneste at de får
riktig hjelp (Nasjonalforeningen for folkehelsen)

Tilstand og utfordringer
Helsehjelp er ett av hovedområdene i reformen
fordi eldre oftere rammes av somatisk og psykisk
sykdom, og fordi mange eldre har flere sykdommer samtidig og trenger hjelp med sammensatte
og komplekse behov. Mange eldre får ikke ivaretatt sine grunnleggende behov for god helsehjelp.
Manglende oppmerksomhet på mestring og forebygging
Deltakerne i dialogmøtet om helsehjelp etterlyste
mer systematisk forebygging av sykdom og funksjonsfall blant eldre. Å bli gammel betyr ikke at
det er for sent å ta grep for å bedre helse og funksjonsevne, slik at en kan leve et meningsfullt liv og
greie seg selv lengst mulig.
Folkehelserapporten 2015 (181) løfter fram
fire nøkkelfaktorer som spesielt viktige for god
aldring: Høy kognitiv aktivitet, høy fysisk aktivitet,
et aktivt sosialt liv og et godt kosthold.
Nasjonale anbefalinger om levevaner har
ingen nedre aldersgrense, men mye tyder likevel
på at betydningen av levevaner for livskvalitet og
helse i eldre år er for dårlig forstått av både helsepersonell og eldre selv. Mange eldre behandles
med legemidler mot høyt blodtrykk og høyt kolesterol. God oppfølging og tilpasset veiledning om
levevaner som ernæring, fysisk aktivitet, alkohol
og røyking er vist å være effektivt alene eller i
kombinasjon med legemidler. Eldre som kan ha
nytte av for eksempel frisklivs- og mestringstilbud
og lettere psykisk støtte kommer sannsynligvis
for sjelden til slik oppfølging.
I tillegg til veiledning om levevaner, har mange
eldre behov for målrettede tiltak som kan styrke
funksjonsevnen og motvirke risikofaktorer for

–

–

Det er ikke tydelig nok hvilke oppgaver som
skal utføres i spesialisthelsetjenesten og hva
som er oppgaver for primærhelsetjenesten
(Den norske legeforening)
Vi må huske på at også fotterapeuter er en
viktig helsepersonellgruppe, som bla kan
avdekke diabetes og hjerte-/karlidelser
(Delta)

ytterligere sykdomsutvikling og funksjonsfall. De
viktigste tiltakene for å bedre funksjonsevnen, er
ulike former for trening av styrke og balanse. Risikofaktorer som bør få oppmerksomhet, er bivirkninger av medisiner, underernæring, depresjon
og fall. Fysisk trening, god ernæring og sosialt fellesskap har dokumentert effekt på overlevelse
hos eldre, uavhengig av diagnose. Dette er tiltak
som får for lite oppmerksomhet i helsetjenesten
og brukes for lite for å bedre helse og funksjonsevne hos eldre.
Sentralt i pasientens helsetjeneste er at alle
skal få hjelp til å mestre livet i tråd med egne mål
og ønsker. Mestring av dagliglivets aktiviteter er
en viktig forutsetning for å bli gammel i eget
hjem. Når evnen til å mestre dagliglivets aktiviteter blir dårligere, taper individet selvstendighet og
det oppstår et behov for hjelp. Ofte løses hjelpebehovet ved at pårørende overtar oppgaver og
bidrar til at hverdagen går opp, eller ved at det
meldes et behov for tjenester til kommunen. Kommunen på sin side har tradisjonelt løst slike hjelpebehov ved å sette inn tiltak som kompenserer for
tapt funksjon. En slik løsning løser de praktiske
utfordringene fra dag til dag, men bidrar sjelden
til å fremme selvstendighet og mestring.
Lite bruk av fysisk aktivitet
Effekten av fysisk aktivitet er like god hos eldre
som hos yngre personer. Fysisk aktivitet forebygger og utsetter funksjonsnedsettelse og reduserer
fallrisiko hos eldre, uavhengig av alder, livsstil,
helsestatus og funksjonsbegrensninger (7). Det
er indikasjoner på at trening kan være like effektivt som legemidler for å forebygge diabetes,
begrense sykdomsutvikling ved hjertesykdom og
behandle hjertesvikt (182). Færre enn 10 prosent
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av eldre over 65 år trener regelmessig styrke, og
enda færre trener balanse. Men mange godt
voksne trener på treningssentre, og andelen har
økt de senere årene. Friluftslivsaktiviteter er også
populært blant eldre, enten det er skiturer og fotturer i skog og mark eller sopp- og bærtur. Økningen i fysisk aktivitet blant eldre har i hovedsak
skjedd gjennom egenorganisert aktivitet. Til tross
for solid kunnskap om effekten, brukes fysisk
aktivitet og spesifikk balansetrening for sjelden
som målrettede tiltak initiert av helse- og omsorgstjenestene.
Funksjonstap og tap av selvstendighet avdekkes for
sent
Funksjonstap kan defineres som tap av selvstendighet og egenomsorgsevne, og innebærer ofte
redusert bevegelsesevne, men kan også innebære
sansetap eller tap av kognitive funksjoner. Funksjonstap er en vanlig årsak til innleggelse i spesialisthelsetjenesten og er sammen med skader etter
fall og brudd en vanlig årsak til midlertidig eller
permanent plass i sykehjem (183). Når mange legges inn på sykehus med funksjonsfall, er det en
klar indikasjon på at begynnende tap av funksjon
og egenomsorgsevne ofte fanges opp for sent.
Samtidig kan et funksjonsfall, som kan komme
gradvis eller raskt, være eneste tegn på sykdom
hos eldre.
Det er gode holdepunkter for at regelmessig
fysisk aktivitet, god ernæring, riktig medisinbruk
og forebygging av ensomhet bidrar til bedre funksjon, fysisk, psykisk og sosialt. Dessverre preges
tjenestetilbudet av at denne kunnskapen i liten
grad tas i bruk (7). Tjenestetilbudet utløses av
henvendelser fra den eldre selv, pårørende eller
andre når sykdom og funksjonstap allerede har
oppstått. Tilsvarende finnes det kunnskap om nytten av målrettet forebyggende innsats for eldre
som oppholder seg i institusjon, uten at dette systematisk tas i bruk for å sikre at egenfunksjon og
helse opprettholdes lengst mulig.
Det anslås at en av fem eldre eldes raskere
enn sine jevngamle og opplever flere helseproblemer av både akutt og kronisk karakter (26).
Denne gruppen har et høyt forbruk av helse- og
omsorgstjenester og høy risiko for funksjonstap
og behov for heldøgns omsorg. Verktøy som kan
identifisere de som har høy risiko for å utvikle
sykdom og økt hjelpebehov, vil bli viktig for å
legge til rette for en systematisk kartlegging som
kan målrette den forebyggende innsatsen.
Enkelte eldre kommer i en sårbar tilstand
kjennetegnet av lav fysisk og psykisk reserveka-
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pasitet, som medfører at relativt små hendelser
som en infeksjon eller endring i medisinering kan
gjøre uforholdsmessig store utslag på den generelle helsetilstanden (7). Slik sårbarhet er nært
assosiert med flere og sammensatte sykdommer,
bruk av flere medikamenter samtidig, underernæring, funksjonsfall og depresjon, og er en av de
fremste risikofaktorene for utvikling av hjelpebehov. Sårbarheten øker med økende alder og er
hyppigere hos kvinner enn menn og hyppigere
hos etniske minoriteter enn majoritetsbefolkningen.
Begynnende kognitiv svikt og demenssykdom
kan bidra til å forsterke problemstillinger knyttet
til ernæring, legemiddelbruk og egenomsorg.
Demens forårsakes av forskjellige sykdommer og
kjennetegnes ved kognitiv svikt, endringer i følelser og personlighet, samt redusert evne til å fungere i dagliglivet. Det viktigste kognitive symptomet er redusert hukommelse. Demens kan også
medføre språklig svikt, rom- og retningsproblemer, samt svekket tanke-, kommunikasjons- og
orienteringsevne. Personer som rammes av
demens, får gradvis vansker med å anvende innlærte ferdigheter eller å mestre dagliglivets funksjoner.
Munn- og tannhelse integrert i helsehjelpen som ytes
God tannhelse og friske tenner betyr mye også i
alderdommen. Tap av tenner er ikke aldersbetinget, men aldersrelatert. Om lag 25 prosent i alderen 67 år og eldre har redusert tannstatus, og har
enten ingen eller færre enn ti egne tenner (184).
Samtidig har en økende andel sykehjemsbeboere
egne tenner og tannerstatninger festet på implantater, noe som gir endrede krav til daglig munnstell og regelmessig tannhelseundersøkelse. 80
prosent av de som bor på sykehjem har behov for
hjelp til å ivareta daglig munn- og tannstell. Mennesker med kognitiv svikt og demensdiagnoser er
særlig utsatt og har behov for tilsyn og behandling. Redusert tannstatus kan gjøre god ernæring
vanskelig og redusere matlysten (7).
Økende alder og redusert mestring av daglige
aktiviteter kan gjøre det utfordrende å ivareta
egen munn- og tannhelse også hos hjemmeboende eldre. Regelmessige tannhelsekontroller og
hjelp med daglig munnstell er svært viktig for de
som trenger det. Redusert helsetilstand, økt medisinbruk og mangelfull evne til egenomsorg øker
risikoen for infeksjoner. God munnhelse har
betydning for den generelle helsen, spesielt for
dem som er fysisk svekket og har et redusert
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immunforsvar. Munn- og tannhelse bør derfor
være integrert i helsehjelpen som ytes.
Systematisk samarbeid mellom helse- og
omsorgstjenestene og tannhelsetjenesten, og kontinuerlig opplæring av ansatte er avgjørende for at
munnhelse og tannpleie skal bli en naturlig del av
den daglige pleien, slik at den eldre pasienten kan
ha en god tann- og munnhelse livet ut.
Sammensatte problemer og behov
Livskvalitet påvirkes av helsetilstanden, men også
en rekke andre faktorer har betydning for velvære, mestring og tilfredshet med livet. Det er
fullt mulig å ha en god alderdom på tross av kroniske sykdommer og funksjonstap. Psykososiale
forhold oppleves av flere eldre som viktigere enn
sykdom og funksjon.
Mange eldre opplever at jevnaldrende venner,
partnere eller nære slektninger går bort, og at det
sosiale nettverket blir svakere. Tidligere studier
har vist at både sosial isolasjon og ensomhet er
knyttet til økt risiko for alvorlige sykdommer og
tidlig død.
I flere av dialogmøtene ble det løftet fram at
psykiske helseplager hos eldre i for liten grad
avdekkes og følges opp. Folkehelseinstituttets
gjennomgang av forskning fra 2011 tyder i grove
trekk på at forekomsten av psykiske plager og
lidelser blant de yngste av de eldste (65–70 år) er
relativt lav sammenlignet med både yngre og
eldre aldersgrupper. Blant de aller eldste er særlig
forekomsten av angst- og depresjonsplager og
symptomer på psykoser høy. Mange eldre får
behandling for sine psykiske plager og lidelser
hos fastlegen. Åtte av ti resepter på psykofarmaka
skrives ut av fastleger, og i de siste årene har
utskrivning av legemidler til eldre i Norge økt
(185; 186). Til tross for at eldre med lette eller
moderate psykiske plager og lidelser kan ha god
effekt av terapi, og selv foretrekker samtaleterapi
framfor behandling med legemidler (187), er det
få eldre som henvises til samtaleterapi. Det vises
til kapittel 3 for omtale av strategi for psykisk
helse 2017–2022.
Dagens eldre drikker mer alkohol. I følge Folkehelseinstituttet er det i dag flere eldre som drikker enn for 15 år siden, og de drikker oftere enn
før. Økningen er størst i aldersgruppen 66–79 år,
og er omtrent like stor for kvinner og menn. Det
er særlig konsumet av vin som har økt. Det er
fremdeles uvanlig å drikke seg beruset blant de
eldre. Det sterkt økende alkoholforbruket gir likevel grunn til bekymring. Med økende alder øker
sårbarheten for alkohol, og kan både forårsake og
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forverre sykdom og svekke funksjonsevnen blant
eldre. Kombinasjonen av økt forbruk av alkohol
og legemidler, er også et alvorlig problem blant
eldre. Det vises for øvrig til omtale av opptrappingsplanen for rusfeltet i kapittel 3.
Mange eldre har flere sykdommer og må
bruke flere legemidler. Samtidig er det et stort
problem at antall legemidler øker risikoen for
interaksjoner (188). Data fra 2015 viser at halvparten av legemiddelbrukere 70 år og eldre fikk utlevert fem eller flere typer legemidler i løpet av ett
år, mens 11 prosent fikk ti eller flere ulike legemidler. Hos eldre kan aggressiv legemiddelbehandling gjøre mer skade enn nytte (7). For å
unngå skadelige effekter og bivirkninger er det
viktig at legemiddelbruken hos eldre følges nøye
opp med regelmessige kontroller og legemiddelgjennomganger, i tråd med krav til fastleger og
sykehjem. Den nasjonale satsingen for å etablere
pasientens legemiddelliste, på tvers av primær- og
spesialisthelsetjenesten er et viktig tiltak for å
motvirke feilmedisinering.
Behovet for helsehjelp endrer seg når sykdom
forverres og livet går mot slutten. Andelen som
dør i sykehus har gått kraftig ned de siste 30
årene, fra rundt 48 prosent i 1986 til 31 prosent i
2015. Flest mennesker dør i sykehjem, mens 15
prosent dør i eget hjem. Forskning viser at flere
ønsker å dø hjemme og at det er behov for at tjenestene i større grad legger til rette for at pasienter får mer tid hjemme (189). Et offentlig utvalg
leverte i desember 2017 sine vurderinger av innholdet i palliative tjenester, uavhengig av alder,
diagnose eller andre forhold, med forslag om tiltak for å styrke kvalitet, kompetanse, samhandling, faglig omstilling og samarbeidsformer. Utvalgets forslag er sendt på offentlig høring våren
2018.
Nye behandlingsformer og systematisk kartlegging og
oppfølging av den enkelte
Felles for mange av utfordringene beskrevet over
er at potensialet for forebygging er stort. En viktig
målsetting må derfor være å tilby helhetlige helseog omsorgstjenester som gir nødvendig opplæring for egenmestring og annen hjelp og behandling avhengig av funksjonsnivå. Tidlig og systematisk kartlegging og oppfølging vil være viktig for å
fange opp og ivareta utfordringer når helsetilstanden endres.
Utvikling av medisinsk behandling og medisinsk teknologi har gjort flere behandlingsteknikker tilgjengelige for eldre. Det samme har bruken
av miljøbehandling og samtaleterapi i stedet for
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medisiner, og aktiv omsorg og rehabilitering i stedet for hjelp og pleie som bare kompenserer for
tapt funksjonsevne. Behandling som forebygger
funksjonstap eller øker funksjonsnivået kan bidra
til å forebygge nye helseproblemer, og bidrar til at
eldre kan leve aktive og meningsfylte liv til tross
for sykdom. Tilgang til spesialisthelsetjenester,
både i form av nye behandlingsformer og kort
ventetid er viktig for eldre pasienter.
Mange eldre har flere kroniske sykdommer
og helseproblemer samtidig. Det er derfor nødvendig å legge bort oppfatningen om at enkeltsykdommer kan behandles separat. Eldre pasienter
med mange eller sammensatte sykdomstilstander
har behov for at ulike helseutfordringer sees i
sammenheng med sikte på en best mulig funksjonsevne. Teamorganisering og systematisk
kompetanseutvikling med vekt på bred klinisk
kompetanse er viktige grep for å sikre integrerte
helse- og omsorgstjenester i kommunene. I spesialisthelsetjenesten innebærer dette at det blant
annet er behov for geriatrisk kompetanse.
Tilbakemeldingene fra dialogmøtene tyder på
at budskapet om pasientens helse- og omsorgstjeneste har bred støtte i både befolkning og fagmiljø. Både kunnskapsoppsummeringer og tilbakemeldinger fra eldre selv, ansatte, ledere og fagmiljøer viser imidlertid at mye gjenstår før vi har lykkes med å skape pasientens helsetjeneste for den
eldre befolkningen. I pasientens helse- og
omsorgstjeneste må tiltak ta utgangspunkt i pasientens ønsker og behov, og understøtte pasientens egne ressurser, ikke søke å erstatte disse.
Tradisjonelle tiltak er i for stor grad fokusert på å
kompensere tapt funksjon, og i for liten grad rettet
mot rehabilitering, mestring og egenomsorg.
For å møte utfordringene beskrevet over, legger
reformen fram fem forslag til løsninger basert på
lokale eksempler fra kommuner, helseforetak, frivillige organisasjoner mv. Løsningene skal bidra
til å øke mestring og livskvalitet, forebygge funksjonsfall og gi rett hjelp til rett tid.

7.1

Hverdagsmestring

Eldre skal ha mulighet til å være mest mulig selvhjulpne, også når de mottar helse- og omsorgstjenester. Alle bør få vurdert sitt behov og potensial for
rehabilitering og egenomsorg før det iverksettes tiltak som kompenserer for tap av funksjonsevne.
Hverdagsrehabilitering er et sentralt virkemiddel
som både kan gi økt selvstendighet i dagliglivets
aktiviteter, forbedre funksjonsevnen og utsette ytterli-
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gere funksjonsfall. Velferdsteknologiske løsninger
som bidrar til å opprettholde livskvalitet, selvstendighet og mestring er viktige virkemidler.
I pasientens helse- og omsorgstjeneste skal alle få
hjelp til å mestre livet i tråd med egne forutsetninger, mål og ønsker. Mestring kan defineres som at
den enkelte gjennom egne og andres ressurser
opplever å kunne håndtere oppgaver, utfordringer
og endringer i livsløpet. Det kan skje på individog gruppenivå, og handler om å kunne forstå situasjonen og ha kunnskap om og kontroll over handlingsalternativer.
Flere kommuner har etablert helsestasjon for
eldre som en del av kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid. Tilbudene har i
økende grad oppmerksomhet på mestring, sosialt
nettverk og god psykisk helse i alderdommen, og
er i flere tilfeller bemannet med sosionom, folkehelsekonsulenter, brukerrepresentanter, i tillegg
til sykepleier/helsesøster. Flere helsestasjoner for
eldre fungerer som informasjonskilde og møteplass, blant annet gjennom å tilby gruppesamlinger, undervisning og kurs med eldre og pårørende
som særskilte målgrupper. Tilbudene er mangeartede og er ikke systematisk evaluert, men får gode
tilbakemeldinger fra sine brukergrupper.
Hverdagsmestring er et forebyggende og
rehabiliterende tankesett som vektlegger den
enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Brukeren skal støttes og veiledes til selv å
kunne mestre dagliglivets aktiviteter i størst mulig
grad. Hverdagsmestring forutsetter at helse- og
omsorgstjenesten inviterer til og tilrettelegger for
dialog som kartlegger brukerens egne ressurser,
og sammen med bruker sørger for at disse kan tas
i bruk.
Et tilbud om å styrke hverdagsmestring bør
inneholde:
– En felles forventningsavklaring mellom bruker, pårørende og utøver av tjenesten
– En kartlegging av brukerens psykiske, fysiske
og sosiale ressurser
– Vedtak om opplæring til å mestre aktiviteter
framfor vedtak om kompenserende tiltak
– En vurdering av velferdsteknologiske løsninger som kan fremme økt selvstendighet og
mestring, inkludert opplæring i bruk av teknologien
Basert på kartleggingen som gjøres bør tjenesten
aktivt henvise videre til andre relevante tilbud i
kommunen, eksempelvis treningsaktiviteter, tilbud om psykisk støtte, samtaler eller lærings- og
mestringstilbud.
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Brukerrepresentantene på dialogmøtet i Bergen formidlet en tydelig drøm og et ønske om å
mestre livet i eget hjem så lenge som mulig. For å
kunne bli gammel i eget hjem er det viktig å mestre dagliglivets aktiviteter. Bruk av universelt
utformet teknologi kan være et viktig virkemiddel
for å understøtte dette.
Best mulig hverdagsmestring krever en endring av det grunnleggende tankesettet i tjenestene, hvor helsepersonell går fra å være hjelpere
som overtar oppgaver, til å bli veiledere som tilrettelegger for egenomsorg og mestring.
Ofte vektlegges hverdagsmestring som et mål
for hjemmeboende eldre, men hverdagsmestring
som prinsipp for tjenestene bør også gjelde for
beboere i institusjon. Beboere på sykehjem har
også restmestringsevne og ressurser som kan
bidra til en mer aktiv hverdag og opplevelse av
mestring og selvstendighet.
Mens hverdagsmestring er et tankesett som
beskriver en ny tilnærming til tjenestebehov, er
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hverdagsrehabilitering tiltak som kan iverksettes
for å understøtte og bidra til økt hverdagsmestring hos den enkelte. Rehabiliteringsinnsatsen
utføres av ansatte i hjemmetjenesten, i samarbeid
med ansatte med kompetanse i rehabilitering
(fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom) og foregår i den eldres eget hjem. Formålet er å forbedre
selvstendig funksjon i dagliglivets aktiviteter med
utgangspunkt i det som er viktig for den enkelte.
En gjennomgang av eldres erfaringer med hverdagsrehabilitering viser at det er mulig å starte en
vellykket rehabiliteringsprosess selv om brukerens tro på egne muligheter og ressurser er
begrenset i starten av rehabiliteringen (190).
Hverdagsrehabilitering har vist seg å forbedre
funksjonsstatus, bedre selvopplevd ytelse og øke
deltakelse i dagliglivets aktiviteter. Større studier
viser imidlertid ingen systematisk effekt på sykehusinnleggelser eller dødelighet (7). Hverdagsrehabilitering er like fullt mer kostnadseffektivt enn
vanlig omsorg (191).

Boks 7.2 Hverdagsmestring – eksempler
ringen viser at hverdagsrehabilitering har effekt
Leve HELE LIVET
på brukernes funksjonsnivå i alle aldersgrupper,
og at utgiftene til tjenester går ned. Av de som
Leve HELE LIVET i Stavanger kommune er et
har mottatt tiltak for hverdagsmestring, er det
omstillingsprosjekt, der helse- og sosialtjenes60 prosent som klarer seg uten hjemmesyketene har gått fra å gi kompenserende tjenester til
pleie. Samlet har antall brukere av hjemmesykeå tilby tiltak som understøtter hverdagsmestpleie i Stavanger kommune blitt redusert gjenring. Målet er fornøyde brukere som gjennom
nom prosjektperioden, til tross for en økende
forebygging, rehabilitering, teknologi og sosiale
andel eldre innbyggere.
nettverk klarer seg selv i stedet for å bli passive
mottakere av hjelp og pleie. Prosjektet består av
Kilde: https://www.stavanger.kommune.no/
fire delprosjekter som alle har fokus på tidlig
helse-og-omsorg/leve-hele-livet/
oppsporing av sykdom/funksjonssvikt, forebygging og rehabilitering: 1) Helsefremmende og
forebyggende tiltak 2) Hverdagsrehabilitering
Tidlig innsats og hverdagsrehabilitering
3) Hverdagsmestring og 4) Velferdsteknologi.
Tidlig innsats er et tilbud til innbyggere i TrondStrategier for å forebygge og begrense sykheim kommune som nylig har fått bevegelsesdom og tilrettelegge for at flere skal kunne bo
eller synsproblemer, eller har fått en demenshjemme lengst mulig er tatt inn i kommunepladiagnose, og som opplever vansker i hverdagen.
nen. Det gis ikke lenger kompenserende tjenesMålet er at den enkelte fortsatt skal kunne være
ter som fratar brukerne evnen til egenomsorg.
selvhjulpen og mestre hverdagen i eget hjem.
Dette synliggjøres blant annet ved at bruker får
Ergoterapeut kommer hjem og bistår med å
vedtak om opplæring framfor et vedtak om
komme i gang med forebyggende tiltak. Oppfølhjelp. Ansatte skal trene og støtte brukerne i å
gingen gis over tid, med fokus på mestring av
mestre hverdagen slik at de kan leve hjemme
hverdagen og være ledsager til aktiviteter utenlengst mulig, opprettholde funksjonsnivå, delta
for hjemmet.
aktivt i samfunnet og få økt livskvalitet. Evalue-
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Boks 7.2 forts.
Hverdagsrehabilitering er et tilbud til hjemmeboende eldre som allerede mottar hjemmetjenester
fra Trondheim kommune. Primærkontakt i hjemmetjenesten gjør en kartlegging, tar initiativ til
oppstart av hverdagsrehabilitering og danner et
tverrfaglig team sammen med ergoterapeut og
fysioterapeut. Teamet gjør hjemmebesøk for
tverrfaglig kartlegging, målmøte og evaluering.
Oppfølgingsperioden er på seks uker og hjemmetjenesten er hjemmetrenere i denne perioden.
Kilde: www.trondheim.kommune.no/tema/
helse-og-omsorg/helsetjenester/ergoterapi/

Vossamodellen
Voss kommune var en av de kommunene som var
tidlig ute med hverdagsrehabilitering i Norge.
Allerede i 2012 var de i gang med å utforme sin
egen tverrfaglige modell etter inspirasjon fra Fredericia i Danmark med mål om «å utsetja trong for
hjelp blant heimebuande eldre, auka jobbtrivsel
blant involvert personell og gjera helsetenestene i
kommunen betre rusta til framtidige utfordringar».
Prosjektet ble fulgt av forskning, der 31 eldre
som gjennomførte ti ukers hverdagsrehabilitering, ble sammenlignet med en kontrollgruppe
på 30 som fikk tradisjonell behandling. Dette var
den første kontrollerte effektstudien av hverdagsrehabilitering, og viste både god helseeffekt og
god økonomisk effekt sammenlignet med vanlig
hjemmetjeneste. De som fikk hverdagsrehabilitering hadde større framgang, var mer tilfredse og
viste større bedring i dagliglivets aktiviteter enn
kontrollgruppen. Hverdagsrehabilitering krevde
noe mer ressursinnsats i den perioden behandlingen foregikk, men totalt sett gikk ressursbruken
ned fordi brukerne blir raskere selvhjulpne.
Kilde: www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/
hverdagsrehabilitering

Evaluering av hverdagsrehabilitering
I 2013 bevilget Helse- og omsorgsdepartementet
tilskuddsmidler til utprøving av hverdagsrehabili-
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tering. Utprøvingen omfattet 47 kommuner og ble
i perioden fra 2014−2016 følgeevaluert av Senter
for omsorgsforskning Vest og Forskningssenter
for habiliterings- og rehabiliteringstjenester ved
Universitetet i Oslo. Evalueringen konkluderte
med at hverdagsrehabilitering gir bedre effekt
enn vanlige tjenester på brukerens utførelse og tilfredshet med daglige aktiviteter, fysisk funksjon,
helserelatert livskvalitet og total helsestatus, både
i et seks måneders perspektiv og delvis også etter
tolv måneder. Det blir framhevet at rehabiliteringen foregår i personens hjem og nærmiljø, og at
dette gjør det lettere å gjennomføre tiltak i tråd
med den enkeltes behov. Kostnadene var om lag
de samme, men tiltaket ga større helsegevinst.
Hverdagsrehabilitering kan utsette behov for mer
omfattende pleie- og omsorgstjenester og føre til
lavere kostnader for kommunene på lengre sikt.
Kilde: www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/
hverdagsrehabilitering

Helsestasjon for eldre
Helsestasjon for eldre i Harstad kommune er et
forebyggende og helsefremmende tiltak rettet
mot hjemmeboende pensjonister over 67 år. Helsestasjonen ble startet i 1990. Målet er å bidra til
et godt og selvstendig liv i egen bolig ved å
fremme helse og trivsel, samt å forebygge ulykker og sykdom. Helsestasjonen har tilbud om:
– Hjemmebesøk årlig til alle som er over 80 år
med råd og veiledning
– Temakveld Leve godt som senior for 70 og 75
åringer
– Støtte og veiledning til bruker og pårørende
– Hørselskontakt
– Henvisning til andre hjelpeinstanser, hjelpemiddelsøknader etc
Helsestasjonen har særlig fokus på syn, hørsel,
skade- og ulykkesforebygging, sosialt nettverk,
fysisk aktivitet, kosthold, fysisk og psykisk helse.
Kilde: www.harstad.kommune.no
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Ballangen
Bardu
Båtsfjord
Alstahaug Narvik
Gamvik-Lebesby
Alta
Rana
Herøy
Bindal
Salangen
Karlsøy
Bodø
Skjervøy
Kvænangen
Brønnøy
Sortland
Kåfjord
Fauske
Storfjord
Lavangen
Hadsel
Sør-Varanger Målselv
Hammerfest Tromsø
Sortland
Hemnes
Vefsn
Sømna
Harstad
Vågan
Tysfjord
Lyngen
Øksnes
Vestvågøy
Vadsø

Nord-Norge

Trøndelag

Hverdagsrehabilitering
i Norge april 2018
232 kommuner gjør
praktisk erfaring
Mange kommuner
planlegger oppstart

Vestlandet
Askøy
Aukra
Austrheim
Bergen
Bremanger
Bømlo
Eigersund
Etne
Farsand
Finnøy
Fitjar
Fjell
Flora
Fræna
Førde
Giske
Gjesdal
Gloppen
Haugesund
Hjelmeland
Hå
Karmøy
Klepp
Kristiansund
Kvam
Lindås
Meland
Molde
Naustdal
Nesset
Odda
Os
Randaberg
Rauma
Rennesøy
Rindal

Figur 7.2
Kilde: Ergoterapeutene

Sandnes
Smøla
Sogndal
Sola
Stavanger
Stord
Sula
Suldal
Sunndal
Surnadal
Sveio
Sykkylven
Tingvoll
Time
Tysvær
Ullensvang
Ulstein
Ulvik
Vaksdal
Volda
Voss
Vindafjord
Vågsøy
Ørskog
Ørsta
Øygarden
Ålesund
Eide
Gaular
Gjemnes
Haram
Sauda
Solund
Strand
Stryn
Ullensvang

Sørlandet
Arendal
Audnedal
Birkenes
Evje og
Hornnes
Farsund
Flekkefjord
Froland
Gjerstad
Grimstad
Iveland
Kristiansand
Kvines
Lillesand
Lindesnes
Mandal
Marnadal
Sirdal
Songdalen
Søgne
Tvedestrand
Valle
Vennesla
Åmlidal

Bjugn
Orkdal
Frøya
Overhalla
Grong
Rennebu
Hemne
Røros
Hitra
Selbu
Holtålen
Skaun
Høylandet Snillfjord
Klæbu
Snåsa
Levanger
Steinkjer
Lierne
Stjørdal
Malvik
Trondheim
Meldal
Tydal
Melhus
Vikna
Meråker
Ørland
Namdalseid Inderøy
Namsos
Midtre Gauldal
Nærøy
Oppdal

Østlandet
Asker
Aurskog-Høland
Bærum
Bø
Drammen
Etnedal
Flesberg
Fredrikstad
Frogn
Færder
Gausdal
Gjerdrum
Gjøvik
Gol
Gran
Grue
Halden
Hamar
Hemsedal
Hol
Hole
Holmestrand
Horten
Hurdal
Hurum
Jevnaker
Kragerø
Kongsberg
Kongsvinger
Larvik
Lier
Lillehammer
Lom
Lunner
Lørenskog
Løten
Marker

Modum
Moss
Nannestad
Nedre Eiker
Nes
Nesodden
Nittedal
Nome
Nord-Aurdal
Nord-Fron
Nordre Land
Notodden
Oppegård
Os
Oslo
Porsgrunn
Re
Rendalen
Rollag
Ringebu
Ringerike
Ringsaker
Rygge
Rælingen
Røyken
Råde
Sandefjord
Sarpsborg
Sauherad
Sel
Seljord
Skedsmo
Skien
Skjåk
Stange
Stor-Elvdal

Svelvik
Søndre Land
Sør-Fron
Sør-Odal
Sørum
Tokke
Trysil
Tynset
Tønsberg
Ullensaker
Vågå
Våler
Vestre Toten
Østre Toten
Øvre Eiker
Øystre Slidre
Åmot
Åsnes
Ås
Askim
Elverum
Etnedal
Færder
Hvaler
Krødsherad
Nore og Ulvdal
Sande
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Proaktive tjenester

Proaktive tjenester innebærer at tjenestene aktivt
oppsøker innbyggere som ikke selv oppsøker helsetjenesten og tilbyr oppfølging. Formålet er at tjenester
settes inn på et tidlig tidspunkt i stedet for å vente på
at den enkelte selv tar kontakt. Helse- og omsorgstjenesten bør vurdere å bruke forebyggende hjemmebesøk på ulike indikasjoner i tillegg til alder. Tiltaket
må ses i nær sammenheng med utviklingen av
teambaserte tjenester i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten.
For å sikre eldre mennesker mulighet til å bo selvstendig lengst mulig vil det være vesentlig å identifisere personer med risiko for funksjonstap eller
begynnende funksjonsfall tidlig, for å forebygge
økende hjelpebehov (7). Identifisering kan skje på
flere måter. Mestring av dagliglivets aktiviteter er
avgjørende for å leve selvstendig i eget hjem.
Kartlegging bør derfor skje i personens egne
omgivelser, i form av hjemmebesøk.
Aktuelle indikasjoner for hjemmebesøk kan
for eksempel være:
– Ved ny kronisk diagnose, for eksempel når fastlegen/primærhelseteamet mottar epikrise fra
spesialisthelsetjenesten om at utredning er fullført og diagnose gitt
– Ved utskrivelse fra sykehus, med særlig vekt
på hverdagsmestring og kartlegging av risikofaktorer (psykososial situasjon, syn, hørsel,
ernæring, fysisk aktivitet, legemiddelbruk og
tannhelse)
– Ved dramatiske hendelser eller større livsendringer som tap av partner, nær familie
eller sosialt nettverk
Et slikt tilbud bør sees i sammenheng med forebyggende hjemmebesøk ved aldersmilepæler, og
tilbud om psykisk og sosial støtte fra andre helseog omsorgstjenestetilbud. Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk har de siste ti årene
fått økende utbredelse i Norge. Nytteeffektene av
hjemmebesøk er avhengig av at de rette personene får tilbudet (7).
De fleste kommuner har i dag en ordning for å
melde et behov for bistand til et kommunalt service- eller forvaltningskontor, som tar seg av søknader og saksbehandling. God saksbehandling
bygger på fullstendig utredning og grundig kartlegging og vurdering av problemer, behov og ressurser både hos den enkelte og i deres omgivelser. Dette kan gi grunnlag for å komme tidlig inn
med tiltak, mer helhetlige vedtak om tjenestetilbud, og i noen tilfeller utarbeidelse av individuell
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plan. En bred kartlegging tidlig i forløpet, som tar
utgangspunkt i spørsmålet Hva er viktig for deg?,
kan forhindre eller endre en negativ utvikling i et
pasientforløp. I dette arbeidet bør det tas i bruk
verktøy som kan oppdage risiko for sykdomsutvikling, funksjonstap eller problemer tidlig.
Helsedirektoratet har etablert veiledere for
etablering og gjennomføring av forebyggende
hjemmebesøk. Flere kommuner har etablert tilbud om forebyggende hjemmebesøk ved ulike
aldersmilepæler. Eldre som har fått slike besøk
forteller om positive erfaringer med tilbudet, og at
de opplever trygghet ved å få en kontaktperson i
kommunen. En svensk studie viser at forebyggende hjemmebesøk kan forebygge hjelpebehov
og redusere avhengighet i dagliglivets aktiviteter
(7). Mange kommuner tilbyr også oppfølgingssamtaler når en bruker kommer hjem fra opphold
i sykehus eller sykehjem.
De fleste eldre går regelmessig til tannhelseundersøkelse, i hovedsak til private tannklinikker.
Ved begynnende funksjonsnedsettelse og kognitiv
svikt er det økende risiko for at eldre ikke møter
opp til eller avlyser time for tannhelseundersøkelse. Ved forebyggende hjemmebesøk er det derfor viktig at daglige rutiner for god tannhelse og
symptomer på sviktende tann- og munnhelse inngår i kartleggingen. Kartlegging av sansetap og
vurdering av eventuelle tiltak vil også være en viktig oppgave ved hjemmebesøket.
Deltakerne i dialogmøtet uttrykte et ønske om
tjenester som mer aktivt oppsøker eldre og kartlegger risiko. Det ble fremmet ulike forslag til
oppfølging fra hjemmetjenester, fastleger og
øvrige kommunale tjenestetilbud.
Fastlegen har en sentral rolle i oppfølging av
sine listepasienter. Oppfølgingen hos fastlegen er i
dag i stor grad basert på at pasienten selv oppsøker legen utfra et opplevd behov. Innholdet i slike
pasient-initierte konsultasjoner må fortsatt defineres av pasienten og være basert på pasientens
behov. Fastlegen skal imidlertid etter fastlegeforskriften søke å ha oversikt over innbyggere på
listen der medisinskfaglig oppfølging og koordinering er nødvendig, og tilby konsultasjon eller
hjemmebesøk der det er behov for behandling
eller oppfølging.
Gjennom primærhelsetjenestemeldingen er
det tatt initiativ til å etablere mer teambaserte tjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Den foreslåtte teamorganiseringen legger
opp til oppgavedeling og tverrfaglig samarbeid
mellom fastlegepraksis og andre kommunale tjenester. Primærhelseteamet er en utvidet fastlegepraksis og skal minst bestå av fastlege, sykepleier
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og legesekretær. Primærhelseteamet skal blant
annet arbeide proaktivt med å identifisere personer på fastlegens liste som har risiko for stort
helse- og omsorgstjenestebehov, hvor målet er å
forebygge sykdom og funksjonsnedsettelse.
Teamet skal aktivt tilby helsetjenester til innbyggere på listen som har behov, men som ikke selv
etterspør tjenester.
Oppfølgingsteam er et dynamisk team som
settes sammen av kommunens tilgjengelige fagpersoner basert på den enkeltes behov for oppføl-
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ging. Slike team er særlig relevant for eldre som
har flere diagnoser eller sammensatte behov. For
å identifisere innbyggere med sammensatte
behov som står i risiko for å få økende helseproblemer og funksjonstap, er det anskaffet et risikokartleggingsverktøy som skal prøves ut i en pilot.
Formålet er å kunne tilby tilrettelagt og koordinert oppfølging av et team, og dermed bidra til
bedre funksjon og redusert behov for institusjonsbaserte tjenester og spesialisthelsetjenester.

Boks 7.3 Proaktive tjenester – eksempler
gende arbeid og tidlig innsats, ønsker kommuDigital kartlegging
nen å bidra til å forhindre eller utsette krevende
hjelpebehov. Tilbudet er et samarbeid mellom
Stovner bydel i Oslo kommune har utviklet et
avdelingene for omsorg, helse og utvikling i
digitalt skjema for å kartlegge behov for velferdsSteinkjer kommune.
teknologiske tjenester blant innbyggerne, i samarbeid med utviklings- og designleverandør og
Kilde: http://www.steinkjer.kommune.no/ressurssenter-forbydelens beboere. All testing av skjemaet er
seniorer.4961605-73562.html
gjort ute hos brukerne, og videreutviklingen er
gjort i tett samarbeid mellom brukerinnspill,
medarbeidernes faglige innspill og leverandøreVeiledere for forebyggende hjemmebesøk
nes tekniske kompetanse. Etter en bred kartlegForebyggende hjemmebesøk er en del av det
ging av alle brukere av trygghetsalarm i bydehelhetlige forebyggende arbeidet rettet mot
len fikk drøyt 20 prosent endret tjenestetilbud.
eldre i kommunen, og er et tilbud om råd og veiFramfor at bruker selv søker på en type tjeledning til eldre som ikke har tjenester, eller
neste basert på kommunens liste over tilbud, gir
som har begrensede tjenester fra kommunen.
en slik kartlegging mulighet for mer direkte tilHelsedirektoratet har på sine nettsider to veilepasning av tjenestene til den enkelte brukers
dere; en for etablering av forebyggende hjemressurser, behov og utfordringer. Det arbeides
mebesøk og en for gjennomføring av tiltaket.
videre med å bredde ut skjemaet slik at det kan
Veilederen for etablering gir råd om kartlegomfatte tiltak utover velferdsteknologi.
ging av tilbud og behov, forankring og organisering, utvelgelse av målgrupper, kompetansebeKilde: http://care.doro.no/bydel-stovner-i-tet-meddigitalisering-av-trygghetsalarmer/
hov, kontakt med andre aktører, informasjon om
tilbudet og etablering. Under målgrupper gis
det konkrete råd om aktuelle risikogrupper som
Ressurssenter for seniorer
kan vurderes for forebyggende hjemmebesøk.
Hver onsdag kan seniorer henvende seg til ResVeilederen for gjennomføring omhandler
surssenteret på Samfunnshuset i Steinkjer komtemaene invitasjon, forberedelser til og gjennommune. Formålet med Ressurssenter for seniorer
føring av besøk, anbefalte samtaleemner, journaler å bidra til at seniorene i kommunen opprettføring og dokumentasjon og videre oppfølging.
holder helse og livskvalitet. Kommunen ønsker å
Samtaletemaer som er aktuelle er blant annet
bidra til forebygging av helseproblemer som
bolig, brann, ernæring, fall, fysisk aktivitet, hjeloppstår på grunn av skader, livsstilsrelaterte sykpemidler og velferdsteknologi, legemidler, vold,
dommer og sosial isolasjon. Dette gjøres ved å
psykisk helse, rus/alkohol, sosialt fellesskap. Veilegge til rette for en god variasjon av tilbud i samlederen gir konkrete råd knyttet til de enkelte
handling med frivillige lag og organisasjoner,
temaene.
forebyggende hjemmebesøk. Det gis også hjelp
til deltakelse i samfunnsaktiviteter og kulturtilKilde: www.helsedirektoratet.no/sykehjem-ogbud. Gjennom systematisk informasjon, forebyghjemmetjenester/forebyggende-hjemmebesok
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Boks 7.3 forts.
Pasientsentrert helsetjenesteteam
Tromsø og Harstad kommuner har i samarbeid
med Universitetssykehuset i Nord-Norge etablert felles tverrfaglige team med ansatte både
fra sykehus og kommunehelsetjenesten. Formålet er å styrke helsetjenesten til eldre med sammensatte helseutfordringer, spesielt i overgangene mellom sykehus og hjem og mellom kommunale institusjoner og hjem. Teamene ønsker
å arbeide mer proaktivt for å fange opp helsesvikt på et tidligere tidspunkt for å unngå

7.3

Målrettet bruk av fysisk trening

Eldre bør få tilbud om fysisk trening og aktivitet som
forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak.
Dette kan for eksempel skje gjennom kommunens
frisklivstilbud, ved å etablere treningstilbud/treningsgrupper for eldre, og ved individuelt tilpasset
trening.
Fysisk aktivitet er et lite utnyttet tiltak som har
stort potensiale for å forebygge fall, tap av fysisk
funksjon og kognitiv svikt og demens (7). Et treningstilbud rettet mot eldre bør blant annet:
– Gjennomføres i små treningsgrupper
– Tilby en kombinasjon av balansetrening og trening av beinstyrke
– Tilbys av instruktører som kan gi individuell
oppfølging og veiledning
Optimal trening for å forebygge fall er en kombinasjon av balansetrening og styrketrening. Veiledning om fallfeller i hjemmet, fysisk aktivitet i hverdagen og riktig fottøy er viktig for å bidra til mestring. Eldre motiveres best av små treningsgrupper, med fokus på mobilitet og balanse, samt
instruktører som kan gi individuell veiledning (7).
Alle kommuner skal ha tilbud om helsefremmende og forebyggende helse- omsorgstjenester.
Helsedirektoratet anbefaler at frisklivstilbud inngår i slike tjenester som en integrert del av kommunens samlede helsetilbud (192). Målgruppen
for frisklivstilbud er personer i alle aldre som har
økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom,
og som har behov for hjelp til å endre levevaner
og mestre helseutfordringer. Dette handler både
om råd og oppfølging i forhold til fysisk aktivitet,
ernæring, psykisk helse, alkohol og tobakk.

akuttinnleggelser i sykehus eller reinnleggelser.
Erfaringene er gode, med positive tilbakemeldinger fra pasienter, pårørende og teamets samarbeidspartnere. Teamet avdekker risikoområder og setter inn strakstiltak for å forebygge
uønskede hendelser, systemavvik mv. Tidlige,
upubliserte forskningsresultater tyder på effekt
med hensyn til reduksjon i akuttinnleggelser,
liggedøgn i sykehus og risiko for død.
Kilde: https://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/
pasientsentrert-helsetjenesteteam-tromso

Helsedirektoratet anbefaler at treningstilbudet
knyttet til kommunens frisklivstilbud utformes
slik at det bidrar til fallforebyggende arbeid gjennom styrke- og balansetrening (192). Helsedirektoratet har sammen med VIRKE Trening og Norges teknisk- vitenskapelige universitet (NTNU)
gjennomført et pilotprosjekt med styrke- og balansetrening blant eldre på treningssentre. Erfaringene fra prosjektet skal nå videreutvikles og det
arbeides med e-læring på området.
Fysisk aktivitet var et tema som ble løftet av
alle deltakergruppene på dialogmøtet i Bergen.
Tjenestene må spørre om og kartlegge fysisk
funksjon og aktivitetsnivå, og kunne tilby tilpassede aktiviteter for alle grupper av eldre, også
eldre som i liten grad kan være fysisk aktive på
grunn av omfattende funksjonstap eller nedsatt
kognitiv funksjon.
Flere kommuner har etablert egne treningstilbud til eldre innbyggere. Organisering varierer,
fra seniortrening knyttet til frisklivstilbud eller
fallforebyggende kurs, til tilbud om hverdagsrehabilitering og trening i eget hjem. En kobling mellom frisklivstilbud og frivillige organisasjoner kan
gjøre livsstilsendringen mer varig. Informasjon
om mulighetene for videre aktivitet og trening bør
inngå som del av tilbudet i kommunal regi.
Også beboere på institusjon vil ha nytte av trening for å bedre og optimalisere funksjon og mestre daglige aktiviteter. Fysisk aktivitet har helsemessig gunstige effekter selv om den enkelte har
betydelig redusert funksjon. Forskning som har
sett på effekten av trening og fysisk aktivitet hos
beboere i sykehjem, konkluderer med at fysisk
aktivitet har positiv effekt på søvn, selvstendighet
og livskvalitet (193). Individuell vurdering av
fysisk funksjon er viktig for å sikre tilstrekkelig og
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tilpasset fysisk aktivitet, og bør gjennomføres systematisk når en person får plass på sykehjem eller
ved endret funksjonsnivå. Dette krever at personalets kompetanse på fysisk aktivitet og aktiviserende tiltak for utsatte grupper vektlegges (193).
Det skal også i løpet av 2018 utvikles et e-læringsprogram for fallforebygging helse- og omsorgspersonell.
Regelmessig fysisk aktivitet og trening kan
også bidra til økt appetitt, og redusere risikoen for
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underernæring. På den annen side er god ernæringsstatus en viktig forutsetning for å kunne
være fysisk aktiv.
For å løfte fram fysisk aktivitet, blant annet i
helse- og omsorgstjenester til eldre, skal det utarbeides en tverrdepartemental handlingsplan for
fysisk aktivitet. Det tas sikte på å legge den fram
våren 2019.

Boks 7.4 Målrettet bruk av fysisk trening – eksempler
ning og oppfølging av fysioterapeuten. 30 komBowls for eldre
muner har deltatt på kurs i løpet av 2017. Det er
planlagt kurs i Oslo, Buskerud, Vestfold, NordBowls er et modifisert bowlingspill som utføres
land og Troms i første kvartal 2018.
med enkle hjelpemidler på et vanlig gulv. Spillet
Et prosjekt er under evaluering, der opplegkrever ingen forkunnskaper og kan spilles både
get fra Sterk og Stødig tas inn mot treningssensittende og stående. Bowls for eldre er et aktiviterbransjen. I en pilot deltar tre treningssentre
tetstilbud der målet er økt fysisk form og velog 195 eldre. Erfaringene fra prosjektet skal
være og å skape en sosial møteplass. Menn brubrukes inn i et e-læringsopplegg for fallforebygker sjeldnere eksisterende møteplasser og trimging for ansatte i treningssentrene og kommutilbud. Derfor ønsket initiativtakerne å samle
nale frisklivstilbud.
eldre menn til sosialt samvær og fysisk aktivitet.
Tiltaket er et samarbeid mellom Mental Helse
Kilde: NTNU, Trondheim kommune og Pensjonistforbundet:
Moss og Eldreliv ved Moss frivilligsentral, og
https://pensjonistforbundet.no/nyhet/2560-sterk-ogfikk tilskudd fra Extrastiftelsen til oppstart.
stoslashdig-treningsgrupper-for-eldreraquo
Rekruttering av deltakere skjer i samarbeid med
frivilligsentralene. Deltakerne blir hentet
hjemme, og spillet ledes av 1–2 frivillige. I tilPå stødig fot
legg til å spille Bowls sammen spiser deltakerne
Bydel Bjerke i Oslo kommune har etablert kurfelles lunsj.
set På stødig fot for eldre brukere som har falt,
eller er redd for å falle. Tiltaket tilbys via bydeKilde: https://extrastiftelsen.no/prosjekter/
lens rehabiliterings- og mestringssenter, og har
bowls-gutta-i-moss-gir-alt-for-laget/
som formål å forebygge fall gjennom trening og
undervisning. Kurset gis to ganger i uken i åtte
Sterk og stødig
uker og består av gruppetrening med fysioterapeut og etterfølgende temalunsj, som blant
Sterk og stødig er et kunnskapsbasert fallforeannet tar opp riktig fottøy, fallfeller i hjemmet,
byggende treningsopplegg, som kan inngå i
ernæring, legemidler, hverdagsaktivitet, trekommunens tilbud innen helsefremmende og
ningsvaner. Det gis også informasjon om aktuforebyggende tjenester. Trondheim kommune,
elle tilbud i bydelen.
Norges teknisk-vitenskapelige universitet og
Gjennom informasjon, trening og et variert
Pensjonistforbundet står bak utviklingen av tilaktivitetstilbud
styrkes egenaktivitet og mestbudet. Det stilles krav om at arbeidet med etaring
av
dagliglivets
aktiviteter. I tillegg til at flerblering og drift av tilbudet skal være forankret i
tallet
får
målbart
bedre
balanse og gangfunksjon
kommunale planer og budsjett før kommunen
i løpet av kurset, fungerer kurset som et sosialt
deltar på kurs. Kommunenes fysioterapeuter får,
tilbud, der eldre bygger nye relasjoner.
sammen med frivillige treningsinstruktører opplæring i metoder for styrke- og balanseøvelser.
Kilde: https://www.oslo.kommune.no
Treningstilbudet drives av frivillige, med veiled-
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Boks 7.4 forts.
Fallforebyggende gruppetrening

Aktive eldre i sykehjem

Rehabiliteringstjenesten i Tromsø kommune
fikk våren 2010 tildelt midler til prosjektet Fallforebyggende gruppetrening for eldre med
begynnende funksjonsfall. Målgruppen for tiltaket var hjemmeboende eldre med begynnende
funksjonsfall og eldre med nedsatt balanse, falltendens eller som hadde falt. Deltakerne måtte
være selvhjulpne i daglige aktiviteter, fungere
greit kognitivt og være motivert for trening.
Målet for tiltaket er å redusere sjansen for fall,
øke trygghetsfølelsen i hverdagen og bedre
generell styrke og balanse. To fysioterapeuter
fulgte to grupper over åtte uker, med to treninger i uka. Treningen bestod blant annet av utendørsaktiviteter, balanseløype, styrketrening og
utholdenhetstrening. I tillegg til trening var det
fokus på sosialt samvær. Deltakerne ble servert
kaffe, og fikk opplæring i bruk av et egentreningsprogram. Deltakerne ble testet individuelt
før og etter oppstart av trening, og opplevde
generelt en bedring med økt styrke, bedre
utholdenhet og balanse, i tillegg til redusert
bruk av smertestillende. Fallforebyggende
grupper er etter prosjektet implementert i den
daglige driften i kommunen.

Aktive eldre er et flerfaglig livsgledeprosjekt.
Målet om å tilrettelegge for en aktiv og levende
alderdom. Prosjektet er et samarbeid mellom
Norsk Sykepleierforbund, Løvåsen sykehjem og
Etat for alders- og sykehjem i Bergen kommune,
og er prøvd ut og videreutviklet i samarbeid
med eldre brukere og ansatte. Tiltaket er implementert i en rekke sykehjem i Hordaland og
Sogn og Fjordane.
Målgruppen for tiltaket er beboere i sykehjem og institusjon. Treningsprogrammet passer for de aller fleste, og erfaringene fra prosjektet viser at også beboere med stor funksjonssvikt har stor glede og nytte av treningen. Å
være litt mer selvhjulpen i enkelte av dagliglivets funksjoner kan gi økt mestringsfølelse og
styrket selvfølelse, selv om en fortsatt er avhengig av hjelp i hverdagen. I tillegg til positive
helseeffekter, er treningen en sosial arena som
skaper samhold og glede.

Kilde: www.tromso.kommune.no

Kilde: Norsk Sykepleierforbund: www.nsf.no
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STATUS
MARS 2018
40 kommuner har deltatt
på instruktørkurs.
12 nye kommuner/ bydeler
i løpet av april/mai
331 kvalifiserte:
233 frivillige
98 fysioterapeuter
19 kursledere

Nordland og Troms
Andøy
Øksnes
Sortland
Harstad

Møre og Romsdal
Rauma
Herøy
Sande
Ulstein
Molde

Dyrøy
Lenvik

Trøndelag
Trondheim
Stjørdal
Melhus
Steinkjer
Indre Fosen

Fræna
Nesset
Kristiansund

Orkdal
Skaun
Snillfjord
Levanger
Verdal

Oslo/Akershus
Oppegård
Nesodden
Enebakk
Frogn
Bærum
Ullensaker

Sørvestlandet
Bergen
Stavanger
Strand

Buskerud
Gol
Drammen

Sørlandet

Vestfold

Kristiansand
Arendal
Grimstad
Froland
Søgne

Sandefjord
Larvik
Tønsberg

Figur 7.3 Sterk og stødig
Kilde: NTNU

Sande
Re
Horten

Nittedal
Skedsmo
Vestby
Oslo - 6 bydeler
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Miljøbehandling

Miljøbehandling kan øke mestring og velvære, skape
nye muligheter for kommunikasjon, dempe angst og
uro og redusere unødig legemiddelbruk hos eldre.
Miljøbehandling kan inneholde integrert bruk av
musikk og andre kulturuttrykk i behandling og daglige aktiviteter, minnearbeid, gjenkjenning og sansestimulering.
Miljøbehandling kan være på tre nivåer:
– Miljøbehandlingstiltak er enkelttiltak rettet
mot en enkelt person eller en gruppe, som for
eksempel bruk av musikk og sang under stell
eller organisert som fellesaktivitet
– Miljøterapeutiske metoder kan for eksempel
være bruk av minnearbeid eller reminisens,
sansestimulering, bruk av fysisk aktivitet eller
tilrettelagte måltider
– Videre handler miljøbehandling om å utnytte
og skape gode fysiske og psykososiale rammebetingelser
Det er viktig at miljøbehandlingen tilpasses den
enkeltes forutsetninger og baserer seg på en personsentrert tilnærming (184).
Deltakere på dialogmøtet om helsehjelp løftet
flere ganger fram stikkordene en verdig alderdom
og en meningsfull hverdag. Tiltak for å øke trivsel
og mestring hos mennesker med demens ble særlig trukket fram, blant annet gjennom fysisk aktivitet, musikk og sang, deltakelse i hverdagsaktiviteter og besøk av dyr. Det ble også foreslått at pårørende i større grad bør inviteres til å delta i aktivitetene som tilbys, for å skape gode felles opplevelser.
God miljøbehandling forutsetter gode fysiske
og sosiale rammebetingelser. Fysiske rammebetingelser er blant annet utforming og innredning
av rom, lys- og lydforhold, tilgjengelige hjelpemid-
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ler eller etablering av sanserom og sansehager.
Enkle og oversiktlige omgivelser som det er lett å
orientere seg i, reduserer forvirring, skaper forutsigbarhet, trygghet og mestringsfølelse. Personalets rolleforståelse og utøvelse er en sentral faktor.
De skal kunne gi støtte, sørge for å involvere og
vise at de verdsetter den enkelte.
Det er begrenset erfaring med bruk av kunstog kulturuttrykk i miljøbehandling til eldre i
Norge. I 2016 kom boken Musikkterapi og eldrehelse, som omfatter både musikk som en helseressurs i hverdagslivet og musikk som del av en
bred miljøterapeutisk praksis, til musikk som et
behandlingstilbud som krever spesialisert
musikkterapikompetanse (194). Nyere studier
viser at når ansatte får mulighet til å bruke sang
og musikk terapeutisk, fungerer det mot uro og
depresjon ved demens eller mot utagering ved
stell og daglige aktiviteter. Videre blir bruk av psykofarmaka redusert, pårørende blir mer tilfredse,
sykefraværet blant ansatte går ned. Pasienter det
før av og til var behov for tre personer for å stelle,
kan stelles av én person (195). Erfaringene som
rapporteres fra ulike kommuner, som har tatt i
bruk sang integrert i behandlingen, bekrefter
langt på vei dette bildet. Eldre blir roligere, og
sang kan brukes som alternativ kommunikasjon i
situasjoner som tidligere kunne eskalere til konflikter og tvangssituasjoner. Bruk av sang og
musikk skaper også en annen forståelse, og gir
relasjoner mellom beboere og ansatte en ny kvalitet.
For å utvikle og spre miljøterapeutiske metoder og arbeidsformer er det opprettet et nasjonalt
kompetansemiljø for kultur, helse og omsorg tilknyttet Levanger kommune i samarbeid med fagog forskningsmiljøer. Det er bevilget midler til å
videreutvikle og spre opplæringsprogram om miljøbehandling og integrert bruk av musikk og sang
til ansatte i helse- og omsorgstjenestene.
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Boks 7.5 Miljøbehandling – eksempler
Film for minnene

Gjenklang

Sesongfilm er filmer med innhold som er tilpasset personer med demens, og som kan brukes i
stimulerings- og aktiviseringstiltak på sykehjem,
hjemme og i dagaktivitetstilbud. Filmene dekker ulike miljøer i Norge fra nord til sør, og innholdet dreier seg rundt dagliglivets små og
store erfaringer, naturen og årstidene. Sesongfilm er utviklet for å stimulere sanser og skape
gode opplevelser knyttet til brukernes egne
minner. Erfaringen er at sesongfilmene fremmer gode stunder, skaper aktiv omsorg og gode
øyeblikk og assosiasjoner som gir grobunn for
samtale. Sammen med filmene er det laget et
hefte som gir faglig bakgrunn for bruk av film
som aktivitet for personer med demens. Sesongfilm er utviklet i samarbeid mellom Nasjonal
kompetansetjeneste for Aldring og helse, produksjonsselskapet Glefs og Asker kommune.

Gjenklang er et opplæringstiltak for bruk av
sang i samværet med personer med demens. I
Songdalen kommune brukes sang og musikk
aktivt som miljøtiltak for beboere i sykehjem,
dagsenter og omsorgsboliger. Gjenklang skal
bidra til gode stunder for beboere og pasienter.
To musikkterapeuter har funnet fram til sanger
den eldre generasjonen lærte på skolen. De har
sunget sangene inn på CD, i et tempo og toneleie som passer de eldre. Sangen legger til rette
for samtaler rundt minner som dukker opp.
Musikkterapeutene har undervisning for personalet på arbeidsplassen, der de viser hvordan
ansatte kan bruke dette som verktøy, selv om de
ikke selv ønsker eller tør å synge.

Kilde: http://sesongfilm.no/ og
https://www.aldringoghelse.no/articles/tag/film/

Musikkbasert miljøbehandling
Ved Feviktun bo- og omsorgssenter i Grimstad
kommune er systematiske sang- og musikkverktøy tatt i bruk fra høsten 2016. Tiltaket har ført
til et større fokus på beboernes restressurser og
en mer interessant og variert arbeidsdag for de
ansatte. En beboer har fått fjernet tvangsvedtak
etter at musikkbasert miljøbehandling ble
implementert i daglig omsorg. Det er betydelig
mindre uro, aggresjon og bruk av tvang.
Kilde: www.grimstad.kommune.no

Ytterøy helsetun i Levanger kommune har tatt i
bruk sang, musikk og bevegelse som miljøbehandlingsmetode. Det er CD-spillere på alle
pasientrom og sang og musikk benyttes i stellsituasjoner og under måltider. Satsningen på miljøbehandling har medført en betydelig reduksjon i bruk av psykofarmaka og sovemedisiner.
Kilde: www.levanger.kommune.no

Kilde: www.musikkterapeutene.no

Skrivekurs for eldre
Kirkens Bymisjon i Oslo har i en årrekke arrangert skrivekurs for eldre ved flere sykehjem og
eldresentre. I 2016 kom boken: Det er jeg som
har skrevet det. Boken inneholder tekster skrevet av de eldre. Prosjektet har inspirert til skrivekurs flere steder.
Målet med skrivekursene er at deltakerne
skal få mulighet til å utvikle seg og lære noe,
uavhengig av alder og livssituasjon. Kursene har
mange positive ringvirkninger. Eldre får mulighet til å være kreative og skapende gjennom å
produsere egne tekster. Ofte blir mennesker
som bor på sykehjem definert av andre, gjennom tekstene de produserer får de selv komme
til uttrykk. Videre legges det til rette for sosialt
samvær og fellesskap.
Kilder: https://kirkensbymisjon.no
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Ved Mortensnes sykehjem og Mortensnes dagsenter i Tromsø kommune har de hatt skrivekurs, der beboere og ungdomsskoleelever skriver sammen. Hensikten har vært å skape de
gode øyeblikkene i samspillet mellom unge og
gamle. Erfaringer og forventninger til livet formidles gjennom tekster. De ansatte opplever at
skrivekurset gir de eldre mulighet til refleksjon
over levd liv og hvordan livet er i dag, og skaper
gode øyeblikk gjennom økt mestring. Dette
igjen øker livskvaliteten ved positiv bekreftelse
på deres egen historier. Skrivekurset er ledet av
en forfatter i samarbeid med ansatte. Boka Sånn
som æ husker det – tekster fra et levd liv ble
utgitt i 2016.
«Vi hadde ikke drømt om på forhånd at det
skulle bli skrevet så mange morsomme, gripende og detaljrike tekster.»
(Ansatt ved Mortensnes)
Kilde: http://www.tromso.kommune.no/mortensnessykehjem.121894.no.html

Kunstterapi til eldre og personer med demens
Hos personer med demens kan verbal kommunikasjon ofte bli vanskelig og forsterke følelsen
av å ikke mestre. Muligheter for å uttrykke seg
kreativt gjennom bilder, dans eller andre kunst-

7.5

Systematisk kartlegging og
oppfølging

Å fange opp tegn på utvikling av sykdom, funksjonstap eller problemer, er en forutsetning for å komme
tidlig i gang med tiltak, både hos hjemmeboende
eldre og eldre på sykehjem. Helse- og omsorgstjenesten bør derfor utvikle og bruke ansattes kompetanse i systematisk observasjon, kartlegging og oppfølging.
Slik kartlegging og oppfølging må i tillegg til fysisk
helse og funksjon omfatte ernæringsstatus, munnog tannhelse, sansetap, psykisk helse og sosiale
forhold. Dette forutsetter personell med bred kompetanse, men ofte også et samarbeid mellom flere
faggrupper som tannpleiere, ergoterapeuter, fysio-
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former kan derfor være berikende. Målene er å
øke mestringsfølelsen, skapergleden og livsgleden til de eldre. Kunstterapi rettet mot eldre og
personer med demens er brukt blant annet i
dagaktivitetstilbud til personer med demens i
Hamar kommune.
Kilde: http://www.utviklingssenter.no/kunstterapi-forhjemmeboende-personer-med-demens.5028112-179637.html

Samisk tun
I Karasjok kommune er det etablert et samisk
tun for personer med demens. Tunet er en
levende møteplass med rot i samisk tradisjon og
kultur. Målet er å tilby aktiviteter som personer
med demens kan mestre, og legge til rette for
møter på tvers av generasjoner, der eldre kan
overføre samiske tradisjoner til barn og unge i
lokalsamfunnet. Det samiske tunet har en
gamme og en lavvo, og tilbyr varierte aktiviteter,
blant annet garnbøting, skinnberedning, røyking av kjøtt, og kaffestund rundt bålet. Tunet
har en sansehage bestående av kjente og stedsegne elementer. Hagen ligger i tilknytning til
sykehjemmet og omsorgsboligene og er lett tilgjengelig for kommunens eldre befolkning.
Kilde: http://www.utviklingssenter.no/samisk-tun.4917519179637.html

terapeuter, sosialarbeidere og personell med
ernæringskompetanse, i tillegg til sykepleiere og
leger. Dette begrunner og må ses i sammenheng
med utviklingen av teambaserte tjenester.
Når helsepersonell ikke oppdager at sykdom utvikles eller forverres, har de ikke mulighet til å sette
i gang riktige tiltak. Avdekking av endring i helsetilstand og funksjon forutsetter blant annet (7):
– Et system for måling gjennom observasjonsog kartleggingsverktøy
– Rutiner for dokumentasjon og overvåkning av
symptom- og sykdomsutviklingen
– Løpende oversikt over samlet kompetanse og
behovet for faglig oppdatering
– Tilbud om regelmessig faglig oppdatering og
kollegaveiledning

2017–2018

Meld. St. 15
Leve hele livet

Når eldre personer blir akutt syke, kan symptomene ofte være atypiske og diffuse. Den akutte
sykdommen kommer i tillegg til de kroniske sykdommene de allerede har, noe som skaper sammensatte sykdomsbilder og en kompleks sykehistorie. Ulike legemidler pasienten står på kan
kamuflere vanlige symptomer på sykdomsutvikling og komplisere bildet. Det gjør det krevende å
stille riktig diagnose. I tillegg kan sansetap eller
kognitiv svikt vanskeliggjøre kommunikasjon. Det
er en utfordring at retningslinjer for behandling er
basert på enkeltdiagnoser og i liten grad ivaretar
behandling av pasienter med sammensatte sykdommer og problemer.
Sykepleiere med videreutdanning i avansert
klinisk allmennsykepleie, vil kunne fylle nye roller
i kommunale helse- og omsorgstjenester, og blant
annet bidra til tettere oppfølging av eldre innbyggere med sammensatte behov. Kompetanse knyttet til eldre og aldring vil være viktige elementer i
all utdanning av faggrupper som skal ivareta
behov i kommunale helse- og omsorgstjenester.
Ansatte med geriatrisk kompetanse i spesialisthelsetjenesten er nødvendig for å sikre et godt
kvalitativt tjenestetilbud til denne gruppen. Helseforetakene skal også bidra til kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i kommunal
helse- og omsorgstjeneste, og bistå med geriatrisk
kompetanse og veiledning til kommunene.
Å komme tidlig nok i gang med behandling
når helsen endrer seg har vært et gjennomgående
tema på dialogmøtene. Temaet er tatt opp av både
brukerrepresentanter, ansatte, ledere og fagmiljø.
Mye kunnskap om relevante tiltak finnes allerede
i tjenestene, men er ikke tatt systematisk i bruk.
Fortsatt er det for mange eldre som legges inn på
sykehus med tilstander og problemer som kunne
vært forebygget eller avdekket på et tidligere tidspunkt. Det er derfor behov for økt oppmerksomhet på medisinsk oppfølging av eldre brukere i
omsorgstjenestene, både hjemmeboende og beboere i sykehjem. En tilgjengelig og god legetjeneste i sykehjem er her sentralt.
Systematisk samarbeid mellom helse- og
omsorgssektoren og tannhelsetjenesten, og kontinuerlig opplæring av ansatte er avgjørende for at
munnhelse og tannpleie skal bli en naturlig del av
den daglige pleien.
Å flytte eldre som bor hjemme eller i sykehjem
til sykehus for intravenøs behandling med væske
eller antibiotika er vanlig. Samtidig er det godt
kjent at slike flyttinger kan bidra til forvirring og
utrygghet, og at det beste for pasienten ofte vil
være å motta nødvendig behandling lokalt. Det
forutsetter imidlertid ansatte som både har gode
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rutiner for kartlegging av behov og gjennomføring av intravenøs behandling.
En gjennomgang av innleggelser fra sykehjem
til sykehus foretatt av Senter for omsorgsforskning, viser at det er store forskjeller fra sykehjem
til sykehjem. Undersøkelsen konkluderer med at
en viktig årsak til innleggelser er en grunnleggende usikkerhet i vurderingen av den eldres helsetilstand blant de som legger inn (196). Tilsvarende viser erfaringer fra pasientsikkerhetsprogrammet at økt kartleggingskompetanse og
mulighet for å gjøre vitale undersøkelser i pasientens hjem, gir både hjemmetjeneste og konfererende lege et bedre beslutningsgrunnlag for å
bestemme om en pasient skal legges inn eller
motta medisinsk oppfølging i hjemmet (197).
Flere prosjekter i regi av utviklingssentrene
for sykehjem og hjemmetjenester viser at tjenestene gjennom systematisk observasjon kan
avdekke utfordringer tidlig, og gjennom oppdatering av kunnskap og opplæring kan ivareta flere
oppgaver lokalt. Sykepleiere har gjennom sin
grunnutdanning et godt utgangspunkt for systematisk observasjon og kartlegging. Erfaringer fra
både pasientsikkerhetsprogrammet og andre prosjekter viser at å styrke kompetansen gjennom
tverrfaglige undervisningsopplegg fører til at systematisk observasjon og kartlegging bedre integreres i tjenesten. Dette gjelder både sykehjem
(198) og hjemmetjenester (197).
Økende alder medfører betydelig redusert
toleranse for alkohol og rusmidler og øker potensialet for skadevirkninger som balanseproblemer,
nerveskader, psykiske plager og søvnproblemer.
Bruk av legemidler i kombinasjon med rusmiddelbruk øker risikoen for funksjonsfall ytterligere.
Rusmedisinsk kunnskap og kompetanse hos helsepersonell vil være viktig både for å oppdage
uheldig samtidig bruk av alkohol og legemidler,
men også for å senke terskelen til å ta opp rusmiddelbruk.
Symptomlindrende behandling blir særlig viktig når mennesker lever med flere og kroniske
sykdommer eller problemer som gir innvirkning
på dagliglivets aktiviteter og mestring av egen
hverdag. God symptomlindring er også av stor
betydning i livets siste fase. Kompetanse til å
avdekke tidlige tegn på forestående død er nødvendig for å sikre god omsorg og helsehjelp (7).
God palliativ behandling og omsorg ivaretar den
som trenger det på en helhetlig måte, fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Den tar hensyn til brukerens og pårørendes behov gjennom en kontinuerlig dialog under hele sykdomsforløpet (199).
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Boks 7.6 Systematisk kartlegging og oppfølging – eksempler
Sykepleieklinikk for hjemmeboende

ALERT

Stavanger kommune har etablert en sykepleieklinikk for pasienter som mottar sykepleie fra
hjemmetjenesten. Bruker med vedtak om sykepleie kan bestille time og komme til klinikken
for å få sykepleiefaglig hjelp. Formålet er å gi et
tilbud om kommunale sykepleietjenester i tilrettelagte lokaler med optimale hygieniske forhold
og nødvendig utstyr tilgjengelig. Klinikken er
bemannet av fire erfarne sykepleiere som er
organisert under hjemmetjenesten, og er åpen
hver dag. Klinikken har to behandlingsrom, tilrettelagt for blant annet sårbehandling med godt
lys og tilgjengelig utstyr.
Pasientene betaler ikke for konsultasjonen,
men må dekke transport selv. Tilbudet er samlokalisert med en av kommunens frisklivs- og
mestringstilbud, med informasjon om øvrige tilbud lett tilgjengelig for besøkende. Tilbakemeldingene fra pasientene er gode. Samtidig rapporterer tjenesten at samhandling med fastleger
og spesialisthelsetjenesten kan bli bedre.

Flere utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester har gjennomført kompetanseprogram for å
øke ansattes kompetanse på systematisk observasjon og kommunikasjon. Kursdeltakerne øves opp
i å benytte systematisk observasjonsmetodikk og
kartleggingsverktøy. Formålet er å avdekke
endringer og forverringer av den eldres helsetilstand, og kunne dokumentere og formidle kunnskapen til øvrig helsepersonell. Kurset utdanner
instruktører som holder kurs for ansatte i sine
kommuner. Målet med kompetanseprogrammet
er å ivareta pasientene til rett tid av riktig personell
på rett sted, når akutt sykdom eller forverret tilstand inntreffer.

Kilde: www.stavanger.kommune.no

Akuttsekk
Skedsmo kommune har, som ledd i pasientsikkerhetsprogrammet, hatt økt fokus på tidlig oppdagelse av forverret tilstand. Alle enheter i
hjemmesykepleien har med seg en sekk med
nødvendig utstyr for å kartlegge en akutt syk
pasient. Sekken inneholder blant annet blodtrykksapparat, saturasjonsmåler, klokke, lommelykt og enkelt sårutstyr. Personalet har vært
på kurs og øvd på å bruke utstyret. Utstyrssekken sammen med opplæringen gir økt trygghet
på egen faglige kompetanse. At alle enheter er
utstyrt med nødvendig utstyr gjør også tilbudet
til pasientene mer effektivt. Det er ikke nødvendig å dra inn igjen til basen for å hente utstyr, og
det er ikke knapphet på utstyr. Ordningen gjør
at hjemmetjenesten kan gi mer detaljert informasjon om pasienten ved henvendelse til fastlege, legevakt eller akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), og bidrar til at behovet for
utrykning, innleggelse og hastegrad kan vurderes raskere og på et bedre faglig grunnlag. Ordningen har fått svært gode tilbakemeldinger fra
fastleger, legevakt og AMK (197).

Kilde:
http://www.utviklingssenter.no/alert-sammen-omkompetanseheving.5166700-179690.html

ABCDE
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland har utviklet et kompetanseprogram som piloteres i to sykehjem og to hjemmebaserte tjenester i Stavanger og Sola kommune.
Kompetanseprogrammet skal bidra til å bygge
en systematisk observasjons- og handlingskompetanse hos bredden av helsepersonell i sykehjem og hjemmetjenester. Målet er at den
enkelte bruker blir ivaretatt til rett tid av riktig
personell på rett sted når akutt sykdom/forverret tilstand inntreffer.
Kompetanseprogrammet består av fire kompetanseområder: teoretisk kunnskap, praktiske
ferdigheter, samhandling og kommunikasjon,
samt etiske refleksjoner.
Parallelt med utviklingen av kompetanseprogrammet har utviklingssenteret for sykehjem og
hjemmetjenester i Rogaland initiert et samarbeid med utviklingssenteret for sykehjem og
hjemmetjenester i Akershus, Oslo, Vestfold,
Agder, Oppland og Østfold, for å se på muligheten til å utvikle en felles kompetansepakke med
kunnskapsbaserte verktøy tilpasset ansatte i den
kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Kilde: http://www.utviklingssenter.no/
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Boks 7.6 forts.
Intravenøs behandling i sykehjem
Gjennom et samarbeid mellom sykehus, utdanningsinstitusjoner og 30 sykehjem i Vestfold har
pleiepersonalet i sykehjemmene fått teoretisk
og praktisk opplæring i intravenøs behandling
(iv) ved dehydrering og infeksjoner. Undervisningen ble gitt i sykehjemmets lokaler, og inkluderte både teoretisk undervisning og praktisk
trening. Det ble i tillegg gitt egen opplæring til
sykehjemsleger og legevaktsleger. Målet var å
gjøre sykehjemmene kompetente til å gi sine
pasienter iv-behandling lokalt.
Behandling med intravenøs væske gis nå
lokalt uten at pasienten må flyttes. Følgestudien
konkluderer med at opplæringsprogrammet var
et svært effektivt tiltak for å redusere antall
sykehusinnleggelser på grunn av dehydrering
og infeksjoner hos sykehjemsbeboere. Opplæring i iv-behandling har ført til at bare 30 prosent
av de som får behandling med antibiotika og 10
prosent av de som får ren væskebehandling sendes på sykehus. De øvrige får behandling på
sykehjemmet. Dehydrering blir sannsynligvis i
større grad forebygget, og pleiepersonalet har
fått økt kompetanse på å vurdere når det er etisk
riktig å sette i gang væskebehandling eller ikke
(198).
Kilde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28880941

Systematisk kompetansekartlegging
Verdal kommune har tatt i bruk en spørreundersøkelse for å kartlegge kompetansen i sin stab.
Basert på kartleggingen planlegges og gjennomføres det ulike opplæringstilbud. Opplæringstilbudene omhandler alt fra lover, taushetsplikt og sosiale rettigheter til autisme,
utviklingshemming, lungesykdommer, palliativ
behandling og seksuell helse. Målet er å sikre at
alle ansatte har grunnleggende kompetanse på
utfordringer de kan møte i hverdagen. Kompe-

tansekartleggingen startet som et prosjekt
finansiert av Helsedirektoratet, og er nå etablert
i ordinær drift.
Kilde: www.verdal.kommune.no

Tannhelsesamarbeid
Tannhelsetjenesten i Buskerud har gått systematisk til verks for å få på plass avtaler som sikrer et godt samarbeid mellom tannhelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten. Avtalen
er forankret i lovverket og definerer partenes
ansvar og oppgavefordeling med tanke på å
sikre brukerne en tilfredsstillende tannhelse.
Det er lagt opp til systematisk opplæring av pleiepersonell og regelmessige møter mellom tannhelsetjenesten og kommunen. Det gjennomføres en kartlegging på alle sykehjemmene i fylket
hvert tredje år for å se på kvaliteten på tann- og
munnstell og evaluere om samarbeidet fungerer
etter intensjonen i avtalen.
Kilde: http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Tannhelse/Omtannhelsetjenesten/

Basert på et prosjekt i Lenvik kommune er det
innført nye rutiner for samarbeid mellom helseog omsorgstjenestene i kommunene og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i Troms.
Blant de ansatte på sykehjemmene er det etablert en tannkontakt på hver avdeling, og det er
gitt opplæring i betydningen av tann- og munnstell til beboerne. Dette har ført til at ansatte er
mer observante på tannhelsetilstanden til hver
beboer, slik at tiltak blir satt inn tidligere. Dermed blir det mindre behov for mer inngripende
tannbehandlinger, inkludert tannbehandling i
narkose.
Kilde: www.lenvik.kommune.no
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Boks 7.6 forts.
Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i
Sogn og Fjordane og Høgskulen på Vestlandet,
avdeling for helsefag, har inngått en avtale om
samarbeid for å bedre den orale tannhelsen til
eldre som bor på institusjoner i fylket og for å
øke kompetansen innen oral helse hos sykepleiere. Fylkeskommunalt ansatte tannleger gir teoriundervisning i tre timer hvert studieår, mens
tannpleiere er ansvarlig for praktiske øvelser i
grupper. Sykepleiernes kunnskap om oral helse
og ferdigheter i munnstell oppgis som nøkkelen
til god tannhelse hos beboere på institusjon.
Undervisningen av sykepleiere suppleres med
en samarbeidsavtale med pleie- og omsorgstjenesten i kommunene i fylket. Avtalen omfatter
undervisning til ansatte på institusjonene, og
beskrivelse av de to avtalepartenes ansvar for å
sikre en god munnhelse for beboerne
Kilde: http://www.sfj.no/
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Nettverk eldre og rus Oslo
NERO, Nettverk eldre og rus Oslo, er et prosjekt som har vært gjennomført i flere bydeler i
Oslo kommune. Målet for prosjektet er å utvikle
helsetjenestens evne til å intervenere ved skadelig bruk av alkohol og legemidler hos eldre. Prosjektet har lagt til rette for kompetanseheving
hos ansatte gjennom praktiske kurs og fagdager.
Tilnærmingen bruker motiverende samtaler og
vektlegger helseforhold, funksjon og mestring
av dagliglivet i stedet for å fokusere på misbruk
og rusproblemer. Erfaringer fra prosjektet viser
at eldre forholder seg positivt til direkte spørsmål om alkoholbruk, og opplever dem som en
meningsfull del av helseomsorgen. Selv om
metodikken i dette tilfellet er rettet mot eldre,
kan et slikt nettverk for rusoppfølging benyttes
også for andre aldersgrupper.
Kilde: http://tidliginnsats.forebygging.no/Artikler--Kronikker/Nettverk-eldre-og-rusbruk-i-Oslo/
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8 Sammenheng
Leve hele livet er en reform for å skape et mer
sammenhengende tjenestetilbud for eldre og
deres pårørende. Målet er å gi eldre økt trygghet
og forutsigbarhet i pasientforløp og overganger, få
færre hjelpere å forholde seg til og oppleve større
grad av kontinuitet i tilbudet. Målet er også å ta
vare på de som tar vare på sine nærmeste, og gi
støtte og avlastning, slik at de ikke sliter seg ut.
Slik skal eldre og deres pårørende få mulighet
til å leve livet – hele livet.
Tilbakemeldinger fra dialogmøtene og kunnskap på området tyder på at mange eldre og deres
pårørende opplever at tjenestene er for oppstykket og mangler helhet og kontinuitet. Det fører til
utrygghet og bekymringer, og rammer særlig
dem med størst behov.
Oppsummert er utfordringene:
• For lite personsentrert tilnærming
• For lite avlastning og støtte til pårørende

•

•
•

Manglende kontinuitet og trygghet, for mange
ansatte å forholde seg til og usikkerhet om og
når hjelpen kommer
For mange brudd og krevende overganger
mellom tjenestetilbud i kommunene
For lite kontinuitet og trygghet i overgangen
mellom de ulike tjenestenivåene

For å møte utfordringene foreslås fem løsninger,
der målet er å gi økt kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet i pasientforløpet til eldre og deres
pårørende:
• Den enkeltes behov
• Avlastning og støtte til pårørende
• Færre å forholde seg til og økt kontinuitet
• Mykere overganger mellom eget hjem og
sykehjem
• Planlagte overganger mellom kommuner og
sykehus

Boks 8.1 Vi blir mye bedre sammen enn hver for oss
«Vi har dessverre ikke en medfødt evne til å
«Vælkømmin tel Hamar!»
samarbeide. Derfor må vi bevisst trene på det.»
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen åpnet det fjerde
dialogmøtet som hadde temaet sammenheng.
Hun er en av flere som står bak Hva er viktig for
Han snakket om den såkalte generasjonskondeg-dagen, en sosial bevegelse som skal hjelpe
trakten:
helse- og omsorgsarbeidere å finne ut hva som
er viktig for den enkelte, som grunnlag for utvik«Det handler om at vi er hverandres nødvenling av tjenestetilbudet.
dighet. I Norge er vi glade i modellen som innebærer at generasjonene stiller opp for hverAnita Hatland fra Pårørendeaksjonen fortalte at
andre gjennom livsløpet.»
verdig alderdom handler om viktigheten av god
ivaretakelse av pårørende:
Sigrid Askum, fagleder i KS læringsnettverk for
gode pasientforløp snakket om hvordan de kom«I sum bidrar pårørende like mye som helse- og
munale helse- og omsorgstjenestene og spesiaomsorgstjenesten. For mange varer omsorgsrollisthelsetjenesten må arbeide sammen:
len lenge, mer enn 15 år for en fjerdedel.»

146

2017–2018

Meld. St. 15
Leve hele livet

Boks 8.1 forts.
Hun trakk fram Gjøvik kommune som et godt
eksempel. Der kan pårørende gå rett til en nettside med all informasjon de trenger:

med oss inn i reformen til andre som har tilsvarende utfordringer. Det beste i væla er stjælt,
som vi sier på Hedmarken.»

«De har til og med et telefonnummer man kan
ringe. Det er sånne ting som gjør at vi bare sier
takk. Det å være menneske i et samfunn er en
ren omsorgsøvelse. Og vi må hjelpe omsorgspersoner og pårørende å hjelpe.»

Etter dialogmøtet om sammenheng har det
kommet skriftlige innspill til Helse- og omsorgsdepartementet fra organisasjoner og enkeltpersoner:

Deltakere startet gruppearbeidet med å presentere sine behov, drømmer og forslag til tiltak for
bedre sammenheng i tjenestene.
Som avslutning på dagen gikk deltakerne
gjennom innspillene, og satte hjerter på de forslagene som var viktigst for dem.
Eksempler på hjertesaker:
–
–
–
–
–
–
–
–

Ett helsevesen
Sømløshet i kommunale tjenestetilbud
Felles IT-verktøy som snakker sammen
Trygghet for alle, trygghet i alle faser og god
informasjonsflyt
Legge til rette for brukermedvirkning i alle
ledd
Nok kompetanse, riktig kompetanse på riktig sted
Ikke slipp stafettpinnen før noen tar imot
Ta pårørende på alvor og involvere dem

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen, takket for deltakelsen:
«Tusen takk for at dere har vært her og delt
deres erfaringer og kunnskap. Særlig er vi glad
for gode eksempler på løsninger som kan skape
bedre sammenheng i tjenestene. De skal vi ta

–

–

–

–

Når eldre blir syke må de slippe å bli sendt
fra det ene midlertidige sykehjemsoppholdet
til det andre. Å bo i koffert og kun ha et
nattbord med private eiendeler, og måtte
forholde seg til stadig nye hjelpsomme tilsette er forvirrende. Viktig med forutsigbare, gode og trygge forhold på slutten av
livet (Kari Torkildsen Utkilen)
Det må etableres møteplasser for leger og
annet helsepersonell som arbeider pasientrettet innenfor de ulike tjenestenivåene.
Felles undervisning og nettverksbygging vil
kunne bidra til at spesialisthelsetjenesten
etterspørre kompetanseoverføring fra primærhelsetjenesten (Den norske legeforening)
Fordi eldre er en gruppe med ulike preferanser og behov, og fordi vi forventer at flere
ønsker å kunne velge det som passer av
omsorgstilbud og tjenester for seg og sine
pårørende, bør kommunene stimuleres til å
tilrettelegge for mer mangfold i tjenestene.
Fritt brukervalg bør understøtte dette
(Virke)
Alle eldre med omfattende og sammensatte
behov skal ha en kontaktsykepleier som har
reell myndighet til å sørge for at alle involverte parter i et pasientforløp arbeider
sammen (Norsk Sykepleierforbund)

Tilstand og utfordringer

Manglende personsentrert tilnærming

Sammenheng er ett av hovedområdene i reformen, fordi eldre ønsker et tjenestetilbud som er
mer preget av god samhandling og kontinuitet, og
færre hjelpere å forholde seg til. Mange eldre og
deres pårørende opplever manglende kontinuitet
og forutsigbarhet i tjenestetilbudet med unødvendige brudd og krevende overganger.

På nesten alle dialogmøtene har behovet for individrettede tjenester og personsentrert omsorg
vært et hovedtema. En fellesnevner er at mange
mener det er manglende kunnskap om den
enkelte brukers preferanser og at tildeling av tjenester skjer før eller uten at brukernes ressurser,
behov og ønsker er tilstrekkelig kartlagt. Videre
har mange tatt til orde for at det er mye fokus på
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standardløsninger og ikke på den enkeltes individuelle behov. Som en uttrykte det på dialogmøtet;
«Jeg opplever at personsentrert omsorg ofte blir personalsentrert omsorg – det er systemene som bestemmer og ikke den enkelte pasient.» Flere trakk også
fram behovet for å være sjef i eget liv og sentrum
for avgjørelser som gjelder en selv.
Undersøkelser viser at kunnskap om pasientenes livsfortellinger gir innsikt som brukes for å tilpasse pleien og yte mer individrettede tjenester
(200). Flere studier viser at personsentrert
omsorg gir positiv endring på uro og rastløshet,
bedre effekt på depressive symptomer og bedre
resultat på livskvalitetsmål (201; 202). Å arbeid
personsentrert betyr også at tiltakene blir mer
målrettede og treffsikre.
Lite støtte og avlastning til pårørende
Den uformelle omsorgen som ytes av pårørende
og nærpersoner synliggjøres ikke i offentlige planer eller budsjetter. Pårørende opplever ofte at
deres innsats ikke blir verdsatt og at deres behov
ikke blir hørt. Flere utredninger og meldinger
viser til at samfunnet er avhengig av pårørendeomsorgen. Samtidig vet vi at pårørende som
yter omsorg er mer utsatt for fysiske og psykiske
plager enn befolkningen for øvrig, noe som kan tilskrives belastningen omsorgsarbeidet medfører.
Deltakelse i arbeids- og samfunnsliv kan motvirke
de negative effektene av omsorgsarbeidet. Det
blir derfor avgjørende å legge bedre til rette for at
det går an å kombinere arbeid og omsorg, noe
som vil stille krav både til helse- og omsorgstjenestene og til større fleksibilitet i arbeidslivet.
Avlastning, støtte og veiledning til pårørende
var ett av temaene eldre og pårørende var mest
opptatt av på dialogmøtet om sammenheng.
Mange tok til orde for at kommunikasjonen mellom eldre, pårørende og de ulike deler av tjenestene måtte forbedres. Rapporten som oppsummerer kunnskap og forskningsresultater om helsehjelp for eldre understreker også at avlastning og
støtte må tilpasses behovene til de som yter
omsorg og tilbys før omsorgsbyrden blir så stor at
omsorgsgiver ikke lenger kan håndtere belastningen (7).
Familie og pårørende vet ofte mye om livet til
den eldre og har erfaring med hva som kan hjelpe
i vanskelige situasjoner. Gode tjenester blir til ved
at omsorgstjenestene samarbeider med både brukere og pårørende, og skaper en felles forståelse
bygd på gjensidig tillit. Utveksling av informasjon,
erfaring og kunnskap mellom partene er avgjørende for at tjenestene skal fungere.
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I tillegg til å utføre omsorgsoppgaver, tar
mange pårørende en aktiv rolle som koordinator
for sine nærmeste. De følger med på tjenestetilbudet som gis, går i dialog med kommunen og
andre tjenesteytere, og hjelper med å klage dersom de opplever tjenestetilbudet som utilstrekkelig. En sentral problemstilling er på denne bakgrunn hvordan helse- og omsorgstjenesten kan
avlaste og bistå pårørende som har store
omsorgs- og koordineringsoppgaver.
Lite kontinuitet i tjenestene
En annen hovedutfordring som ble trukket fram
på dialogmøtet om sammenheng, og som understøttes av kunnskap og forskning på området, er
manglende kontinuitet i tjenestene. Dette kan
både være knyttet til antallet hjelpere, kontinuitet
i kompetanse og tid. En av brukerne uttrykte det
slik: «Det er for mange som kjem inn i heimen for å
hjelpe.» En annen sa: «Ansvaret blir pulverisert når
det blir så mange inne hos den enkelte pasient.»
Undersøkelser viser at for eldre, som må forholde seg til stadig nytt helsepersonell, forårsaker
den manglende kontinuiteten utrygghet. I tillegg
bidrar det til ineffektivitet, økt risiko for feil og
redusert tilfredshet med tjenestene. Flere studier
har vist at bedre kontinuitet er assosiert med
bedre behandlingsutfall, mindre bruk av akutte
helsetjenester, færre komplikasjoner og reduserte
kostnader for samfunnet (203).
Det er en stor utfordring å oppnå kontinuitet
for eldre som mottar hyppig og langvarig hjemmesykepleie (204). Eldre må forholde seg til svært
mange ansatte i løpet av en uke både i sykehjem
og hjemmetjenester. De fleste undersøkelser viser
at pårørende mener at antallet pleiere per pasient
er for høyt og bør ned. Pårørende til hjemmeboende mener at en fast fagperson å forholde seg til
er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre bedre
kontinuitet og kvalitet i tjenestetilbudet (205).
Samtidig viser andre undersøkelser at majoriteten
av brukere ikke er misfornøyd med antallet
ansatte (204). Flere framholder at det ikke bare er
antallet pleiere som betyr noe, men også om de
blir behandlet ordentlig og at de ansatte er faglig
kompetente.
En undersøkelse i Oslo kommune i 2017 viser
at brukerne av hjemmetjenester er opptatt av at
de ansatte overholder avtalte tidspunkter og setter
pris på å ha faste personer som vet hvordan de vil
at ting skal gjøres. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet (206).
På dialogmøtet om sammenheng ble det
utrykt behov for en fast kontaktperson, som både
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har myndighet og kompetanse til å sette i verk
relevante tiltak og som sikrer bedre kontinuitet
både i og utenfor institusjon. For å sikre god
behandling og oppfølging til den enkelte bruker,
er det også viktig med kontinuitet i kompetansen
som tilbys, slik at de kan forvente samme hjelp,
veiledning og prosedyrer uavhengig av hvilken
fagperson som skal hjelpe.
Overganger og flyttinger
Innleggelse og utskrivning fra sykehus eller flytting fra eget hjem til sykehjem, innebærer krevende overganger der nytt helse- og sosialpersonell skal gi behandling og omsorg, og pasienten
må forholde seg til et nytt fysisk og sosialt miljø.
Det stiller høye krav til overføring av informasjon
og bred overlapping mellom de forskjellige aktørene. Flere studier viser at slike flyttinger kan
være en av de største krisene de eldre opplever
gjennom livsløpet. Det blir brukt begreper som
sorg, tap og krise om flytting i alderdommen
(207).
Det kan være mange ulike årsaker til at eldre
må oppleve slike flyttinger. Ofte handler det om at
de må flytte dit de ansatte i helse- og omsorgstjenesten holder til, i stedet for at de ansatte kommer
til dem. I en del tilfeller flyttes brukere på grunn
av diagnose, for eksempel mellom ulike
avdelinger eller sykehjem ved ulike stadier i sykdomsutviklingen. Nødvendigheten av slike
endringer må i større grad vurderes opp mot de
negative konsekvensene av selve flyttingen.
På dialogmøtet om sammenheng var mange
opptatt av gode pasientforløp og smidige overganger. Problemet ble beskrevet som at det er for
mange og usikre overganger mellom ulike deltjenestene i kommunene og mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten. Det er behov for økt grad av planlagte
og forutsigbare overganger.
Overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og de
kommunale helse- og omsorgstjenestene
Det er nedlagt et kontinuerlig arbeid over mange
år for å skape helhet og sammenheng i tjenestetilbudet mellom nivåene. Mange tiltak er allerede
iverksatt. For eksempel er det inngått samarbeidsavtaler mellom kommunene og helseforetakene,
og det er utarbeidet retningslinjer og pasientforløp, også på tvers av behandlingsnivåene. Det er
retningslinjer for hva fastlegene skal gjøre i forbindelse med henvisninger til sykehuset, og for
hva sykehuset skal gjøre i forbindelse med
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utskrivning. Det er etablert læringsnettverk i et
samarbeid mellom KS og Folkehelseinstituttet for
å forbedre overgangene i pasientforløpet.
Samtidig viser undersøkelser (208) at det fortsatt er betydelige utfordringer i overgangen mellom tjenestenivåene, særlig knyttet til informasjonsoverføring. Kommunene og helseforetakene
oppfordres til å legge til rette for tidlig planlegging
og saksbehandling for utskriving fra spesialisthelsetjenesten. Medvirkning i avgjørelser i utformingen av det kommunale oppfølgingstilbudet og god
informasjon til pasienten, og eventuelt pårørende,
er viktig for å skape trygghet. Dette kan bidra til
bedre og sikrere informasjonsflyt og mer sømløse
overganger mellom tjenestenivåene.
Rapporten som oppsummerer kunnskap og
forskningsresultater om overganger og brudd i
pasientforløpet til eldre (3), viser til at henvisningsgrunn, korrekt medisinliste og beskrivelse
av kognitiv status ofte manglet i henvisninger som
fulgte eldre personer til sykehus. Dette reduserer
sykehusets muligheter til å gi god og adekvat
behandling og øker risikoen for unødvendige
reinnleggelser hos pasientene. Dette er i tråd med
rapporter fra Riksrevisjonen som viser at mellom
80–90 prosent av sykehusene jevnlig opplever at
henvisningene ikke inneholder den informasjonen de trenger, blant annet om funksjonsnivå, for
å kunne gjøre en korrekt vurdering og prioritering av pasienten. For pasienter med mange diagnoser og fininnstilt medisinering er det særlig viktig med slik informasjon.
På den annen side viser Riksrevisjonens rapporter at det også er store utfordringer ved utskriving av pasienter fra sykehus til den kommunale
helse- og omsorgstjenesten. For pasienter som
har store oppfølgingsbehov i de kommunale
helse- og omsorgstjenestene, er det etablert et
eget forskriftsfestet system for at de skal bli ivaretatt på en god måte ved inn- og utskriving av sykehuset. Dette handler blant annet om krav til kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom
sykehus og kommune. Riksrevisjonen har beskrevet at kvaliteten på informasjonen ofte ikke er god
nok, det er feil og mangler i epikriser og medisinlister og mangelfull vurdering av pasientenes
funksjonsnivå. Dette kan ha sammenheng med at
sykehuspersonalet i liten grad får systematisk
oppfølging om regelverk, prosedyre og rutiner for
utskriving. Riksrevisjonen framholder at bedret
informasjon ved utskriving vil kunne hindre reinnleggelser.
På dialogmøtet ble det gitt uttrykk for at det
ikke er likeverdighet mellom nivåene, og at sykehusene ofte definerer pasientens behov for tjenes-
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ter uten å være i dialog med kommunene. Pasientforløpene er tilpasset enkeltdiagnoser og ivaretar
ikke pasientens rett til medvirkning. Det er dels
store barrierer mellom nivåene. Flere trakk fram
at mangelen på felles dokumentasjons- og saksbehandlingssystem er et hinder for informasjonsdeling og sikker kommunikasjon, både på tvers av
nivåene, men også på tvers av kommunale deltjenester.
Fra eget hjem til sykehjem
En annen krevende overgang er flyttingen fra eget
hjem til sykehjem. Denne overgangen fra hjem til
sykehjem innebærer ofte store endringer for den
som må flytte, og berører sterkt både familie og
pårørende og de som arbeider i helse- og
omsorgstjenestene.
Flytting fra eget hjem til sykehjem innebærer
ikke bare flytting til et nytt botilbud. Det kan også
innebære å flytte fra livspartner, familie og pårørendes omsorg og fra egen fastlege, hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere, til å bo sammen med
mange andre med alvorlig sykdom, problemer og
funksjonstap, og møte et helt nytt sett av helse- og
sosialpersonell. I tillegg må de forholde seg til
ukjente institusjonsrutiner og helt andre ordninger for saksbehandling, egenbetaling og finansiering. En slik flytting kan være dramatisk og utløse
usikkerhet, sorg og angst. I en sårbar livssituasjon
kan dette innebære en livskrise og skape passivitet og apati.
Slike overganger kan være krevende for alle,
og by på særlige utfordringer for eldre som flytter
fra sine røtter og sin kultur. Som det ble uttrykt
fra samisk hold i dialogprosessen: «Å flytte på sykehjem mange mil unna er for mange å flytte ut av det
samiske samfunnet.»
For enkelte eldre med innvandrerbakgrunn
kan en slik flytting også innebære at de selv eller
deres familie bryter med kulturelle normer og forventninger om at familien tar vare på sine egne.
Overgangsproblemene blir satt på spissen når
de eldre veksler mellom å bo hjemme og på sykehjem. En studie av kontinuitet i sykepleien til pasienter med vekselsopphold (209), viser at vekselpleie byr på store utfordringer med å opprettholde
kontinuitet i sykepleien.
Flyttingen innebærer også store endringer for
pårørende, som på den ene siden kan bli lettet for
omfattende og tunge omsorgsbyrder, men på den
andre siden kan føle at de svikter sine og ikke slipper til i sykehjemmet (68).
Bruk av kommunale ressurser i den eldres
eget hjem er ofte svært lav sammenlignet med

hva som ytes per døgn i sykehjem. Framfor en
jevn økning av den kommunale innsatsen over tid,
viser undersøkelser at ressursbruk og kommunalt
tjenestetilbud øker dramatisk ved flytting fra eget
hjem til sykehjem. En analyse fra 2005 av 1100
sykehjemsinnleggelser i Trondheim kommune,
viser at det er et stort sprik i antall timer brukt til
omsorg fra den dagen en pasient går fra å motta
hjemmetjenester til innleggelse på sykehjem. Det
store flertallet, mer enn 600 sykehjemsbeboere,
hadde mindre enn fem timers omsorg i uken før
innleggelse, mot gjennomsnittlig 30 timer eller
seks ganger så mye hjelp per uke etter innleggelse (210).
En undersøkelse av de samfunnsøkonomiske
kostnadene knyttet til demens (69) viser at den
siste måned før innleggelse på sykehjem får pasienter med demens fire timer hjemmesykepleie og
litt hjemmehjelp i uken. 20 prosent av dem har
også et dagtilbud 1,5–2 dager i uken. Til sammenligning er kostnadene i sykehjem nå godt over 1
mill. kroner per plass per år i gjennomsnitt, og
timetallet tilsvarende et årsverk. Motsatt er det
med pårørendeinnsats. Når demensdiagnosen blir
stilt ytes det i gjennomsnitt 60 til 85 timer hjelp i
måneden. I tiden før innleggelse i sykehjem yter
pårørende opptil 160 timer hjelp i måneden, det vil
si innsats tilsvarende mer enn et månedsverk i full
stilling. Etter innflytting i sykehjem er pårørendeinnsatsen redusert til 1,6 timer per uke.
For å møte utfordringene beskrevet over, legger
reformen fram fem forslag til løsninger basert på
lokale eksempler fra kommuner, helseforetak og
frivillige organisasjoner mv. Løsningene skal bidra
til økt trygghet og forutsigbarhet i pasientforløpet
til eldre og deres pårørende.

8.1

Den enkeltes behov

Eldres tjenestetilbud skal ta utgangspunkt i hva som
er viktig for den enkelte. Sentrale virkemidler for å
få til en personsentrert tilnærming er en kartleggende velkomstsamtale ved oppstart av tjenestetilbudet og ved flytting til sykehjem, utforming av individuell plan, primærkontakt og jevnlige pasient- og
pårørendesamtaler.
En personsentrert tilnærming innebærer å ivareta
de eldre som hele mennesker, ikke bare deres
sykdom og funksjonssvikt. Målet er at hvert
enkelt menneske skal ta i bruk sine ressurser og
opprettholde selvstendighet så langt som mulig.
Det betyr å verdsette mennesket uavhengig av

150

Meld. St. 15
Leve hele livet

alder eller kognitiv funksjon og søke å forstå verden sett fra den enkeltes perspektiv, og imøtekomme den enkeltes sosiale og psykologiske
behov. Beboernes livsfortellinger, verdier og preferanser skal danne utgangspunkt for utforming
og gjennomføring av tjenestetilbudet. Dette krever respekt og sensitivitet for språk, kultur og
identitet.
Elementer som bør inngå i personsentrert tilnærming er:
– Velkomstsamtale som kartlegger den enkeltes
livshistorie, levevaner, ønsker og behov med
utgangspunkt i spørsmålet: Hva er viktig for deg?
– Individuell plan med mål og tiltak på bakgrunn
av den enkeltes ønsker og behov
– Primærkontakt med ansvar for oppfølging av
den enkelte
– Ansatte med faste definerte oppgaver og roller
– Fagmøter med fast struktur der alle som arbeider i enheten deltar
– Jevnlige pasient- og pårørendesamtaler

2017–2018

På alle dialogmøtene har behovet for individrettede tjenester og personsentrert omsorg vært
tema. Eldre ønsker å være sjef i eget liv og få
mulighet til å leve livet på egne premisser, også
når de blir hjelpetrengende.
Det er gjennomført flere kontrollerte studier
av effekten av personsentrert omsorg. Disse viser
at innføring av en personsentrert praksis gir redusert forekomst av agitasjon (uro, rastløshet) hos
personer med demens i sykehjem, reduksjon i bruk
av antipsykotika, samt bedre effekt på depressive
symptomer og bedre resultat på livskvalitetsmål
(201; 202). Dette forutsetter en ledelse som klart
gir uttrykk for et personsentrert verdigrunnlag og
som viser dette gjennom løpende prioriteringer og
avgjørelser. Det er avgjørende å skape en organisasjonskultur som legger til rette for dialog og
medvirkning fra medarbeidere, brukere og pårørende.

Boks 8.2 Den enkeltes behov – eksempler
Personsentrert omsorg til personer med demens
I Vågan kommune har de implementert personsentrert omsorg i tjenestetilbudet til personer
med demens. Demenskoordinator utfører kartlegginger sammen med demenskontakt og fastlege. Demenskontakten følger opp bruker og
pårørende tett under og etter en eventuell diagnose. Forutsetninger for å arbeide personsentrert er god opplæring og forankring, samt
støtte og samarbeid med leder og mellomleder.
Erfaringene fra Vågan kommune viser at denne
tilnærmingen gir økt fokus på brukeren, skaper
bedre samspill mellom bruker, pårørende og tjenesten, og fører til at hjelpen blir gitt på en forutsigbar måte og i tråd med den enkeltes ønsker.
Dette fører til mindre stress hos bruker, pårørende og de ansatte. Brukeren kan mestre å bo
hjemme lenger, og samtidig oppleve god livskvalitet. Det ser også ut til at denne tilnærmingen
kan være tidsbesparende over tid, og fører til
flere utførte oppdrag, bedre helse hos bruker og
mindre stress hos pårørende.
Kilde: https://vagan.kommune.no/

Ved Tasta sykehjem i Stavanger kommune har
de etablert rutiner på avdelingene som skal
legge til rette for personsentrert omsorg til pasientene. Et sentralt element er jevnlige fagmøter
der ansatte kan drøfte konkrete situasjoner som
personalet synes er utfordrende, for eksempel at
en person med demens motsetter seg hjelp til
personlig hygiene, er urolig når pårørende går
hjem etter besøk eller virker apatisk. En forutsetning er deltakelse både fra primærkontakt,
leder og øvrige ansatte. Tasta sykehjem kan rapportere at pårørende er mer fornøyd med
omsorgen som gis og at det er markant færre
klager og mindre uttrykk for frustrasjon fra
pårørende. Videre ser det ut til at ansatte opplever at hverdagen blir mer forutsigbar, og at det
er et bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær.
Kilde: http://tasta-sykehjem.no/
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Boks 8.2 forts.
Arbeidslag arbeider personsentrert

Hva er viktig for deg?

I Hamar kommune er hjemmetjenesten inndelt i
arbeidslag. Primærkontakt eller arbeidslagsleder gjør kartlegging av både bruker og pårørendes behov. På denne bakgrunn får den enkelte
tildelt tjenester. Primærkontakter oppretter tiltaksplan og har ansvar for kontinuerlig oppdatering av denne. Dette er gode, levende tiltaksplaner, som endres i tråd med brukeres behov. Forutsetningene for en personsentrert tilnærming
er fleksible tjenester, klar ansvarsdeling og forventningsavklaringer, også med pårørende.
Ansatte skal være tilgjengelige, og pårørende
har visittkort med navn på primærkontakten og
telefon til arbeidslaget. Dette gir kontinuitet og
forutsigbarhet for alle. I ansattgruppen gir
arbeidsmåten god mestringsfølelse.

Ved å stille spørsmålet: Hva er viktig for deg?,
flyttes oppmerksomheten fra sykdom til helse
og fra diagnose til hele mennesket. Dette er en
viktig retningsendring i helse- og omsorgstjenesten basert på en helsefremmende tilnærming og en styrket pasientrolle. Mange norske
kommuner deltar i læringsnettverk for gode
pasientforløp. Dialog og samtale med den
enkelte, er utgangspunktet for å vurdere og
iverksette tiltak og skape det gode pasientforløpet. Målet er at pasientene skal oppleve at tjenestene er trygge og koordinerte. Læringsnettverkene gjennomføres av KS i samarbeid med
Folkehelseinstituttet.
I 2014 ble det etablert en årlig Hva-er-viktigfor-deg-dag med utspring i disse læringsnettverkene. Dette har nå blitt en internasjonal bevegelse. I 2017 markerte 30 land over hele verden
denne dagen 6. juni.

Kilde: http://www.utviklingssenter.no/getfile.php/
2871657.1875.fuepeetttf/Funksjonsinndelte+
arbeidslag+-+rapport+2014.pdf

Kilde: http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/
laringsnettverk/gode-pasientforlop-for-eldre-og-kronisksyke/kunnskapsgrunnlag-og-verktoy/hva-er-viktig-for-deg/

8.2

Avlastning og støtte til pårørende

Mange pårørende har krevende omsorgsoppgaver og
utsettes for store belastninger. Det er derfor viktig at
pårørende får god støtte og avlastning, og at innsatsen deres anerkjennes. For å gi økt støtte og
avlastning til pårørende løfter reformen fram tre
løsninger:
• Mer fleksible kommunale avlastningstilbud som
møter pårørendes behov med hensyn til tidspunkt, varighet og om tilbudet skjer i eget hjem, i
institusjon eller på annen måte
• Informasjon og dialog, blant annet ved bruk at
digitale verktøy
• Pårørendeskoler og samtalegrupper som medvirker til læring og mestring
Fleksible avlastningstiltak
Alle kommuner bør tilby fleksibel avlastning.
Fleksibel avlastning handler om å gi pårørende
med særlig tyngende omsorgsarbeid fri til å hente
seg inn, ta ferie, besøke venner, ivareta personlige
behov eller delta i arbeids- og samfunnslivet.

Dette kan gjøres på mange ulike måter både når
det gjelder tidspunkt, varighet, og om tilbudet gis
i brukers eget hjem, i institusjon eller på annen
måte. Et sentralt utgangspunkt er å kartlegge den
enkelte pårørende og brukers behov og iverksette
tiltak ut fra dette.
Langvarig og omfattende omsorgsinnsats kan
øke risikoen for helseskader. En helhetlig pårørendepolitikk må ta høyde for dette, og blant
annet se på avlastningsordninger som en nødvendig investering slik at pårørende ikke blir utbrent
og selv får behov for hjelp.
En undersøkelse fra 2014 viser at det varierer i
hvilken grad kommunene har tatt i bruk nye og
fleksible avlastningsordninger (211). Fleksibel
avlastning handler om friere disponering av timebasert avlastning, muligheter for endring av vedtak om oppholdstider (dager/helger/uker) på
institusjon og god tilgang på akutte plasser ved
særlig behov. Rapporten peker også på behovet
for et mer fleksibelt og utvidet dagsentertilbud til
eldre brukere. Det er viktig å skape avlastningstilbud som skaper kontinuitet og sammenheng i tilbudet med forutsigbare og trygge rammer.
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Informasjon til og dialog med pårørende
Gjennom dialogmøtene kom det fram at pårørende ønsker mer informasjon om det tjenestetilbudet deres nærmeste mottar. For pårørende som
ikke deler husstand med brukeren, kan det også
være behov for å tilrettelegge for bedre kommunikasjon mellom tjenestene og pårørende.
Flere bydeler i Bergen, kommunesamarbeidet
i Øvre Romerike og Oslo kommune har etablert
digitale innbyggertjenester via helsenorge.no.
Her kan både pasient og pårørende gi beskjeder
til hjemmesykepleien og få tilbakemelding fra tjenesten. I tillegg kan de se avtalte og gjennomførte
hjemmebesøk og avbestille besøk. Slike digitale
løsninger bør tas i bruk i flere kommuner.
Noen kommuner har tatt i bruk digitale verktøy for kommunikasjon og informasjon mellom
kommunen og pårørende, frivillige og lokalsamfunnet. Samspillet mellom disse er viktig for å
utnytte kapasiteten i den enkelte kommune og
sikre bærekraftige modeller for framtida. Erfaringene fra disse kommunene bør spres, og det bør
legges til rette for at andre kommuner kan ta dem
i bruk.
Kommunene oppfordres til å utvide ordningen
med pårørendeskoler. Pårørende har behov for
mer kunnskap og for å møte personer i samme
situasjon som dem selv. Utprøving av pårørendeskolemodellen for pårørende til personer med
demens (2007–2009), viste at pårørendeskoler og
samtalegrupper medvirker til læring og mestring
for deltakerne.
Som en følge av demensplanene er pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens nå tilgjengelig over en stor del av
landet. I 2017 ble det gitt tilskudd til gjennomføring av totalt 299 tilbud. Tilbakemeldingene fra
deltakere på pårørendeskolene og samtalegruppene er gjennomgående positive. Temaene
som behandles i kursene oppleves å være nyttige
og deltakerne opplever det godt å kunne dele opp-
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levelser og erfaringer med noen som er i lignende
situasjon. Pårørendeskoler og samtalegrupper er
lite kostnadskrevende tiltak som gir gode gevinster, og kan bidra til at pårørende får økt kunnskap og støtte i pårørenderollen.
Støtte og veiledning til pårørende var ett av de
temaene brukere og pårørende var mest opptatt
av på dialogmøtet om sammenheng. Veiledning
bør imidlertid være gjensidig, ettersom pårørende
sitter inne med mye kunnskap og erfaring, som
ansatt har nytte av. Avlastning og støtte til pårørende har også vært et tema på flere av de andre
dialogmøtene.
1.oktober 2017 trådte en ny pliktbestemmelse i
lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i
kraft. Bestemmelsen innebærer at kommunene
skal tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i
form av opplæring og veiledning, avlastningstiltak
og omsorgsstønad til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid. Pårørendes rettigheter ligger i en tilsvarende bestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven. Bestemmelsen omhandler veiledning og opplæring i tilknytning til de arbeidsoppgaver som følger av det særlige tyngende
omsorgsarbeidet.
Kommunen har med dette fått en tydeligere
plikt til å foreta en selvstendig vurdering av pårørendes behov. Helsedirektoratet har utarbeidet en
veileder som beskriver pårørendes rettigheter og
helse- og omsorgstjenestens plikter, og gir anbefalinger om god praksis.
Reformens løsninger må bygge videre på program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk, som er en del av Omsorg 2020. Programmets
formål er å synliggjøre, anerkjenne og støtte pårørende som står i krevende omsorgsoppgaver.
Pårørende er en ressurs, og støtten til og samarbeidet med pårørende skal styrkes. Det er i regjeringsplattformen varslet at regjeringen vil legge
fram en egen pårørendestrategi.
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Boks 8.3 Avlastning og støtte til pårørende – eksempler
Fleksible avlastningsordninger

Friskus – informasjon og dialog med pårørende

Maurtuva Vekstgård i Inderøy kommune har
mottatt Demensprisen 2015 for sitt tilbud til
hjemmeboende personer med demens eller personer som er under utredning for demens. I
samarbeid med kommunen arrangerer Maurtuva blant annet trivselstreff med tilbud om måltider og ulike aktiviteter etter ønske, trivselsturer som gir mulighet for en kort ferie og rundturer i lokalområdet. Maurtuva har også et pensjonistpensjonat som gir tilbud om aktiviteter, måltider og overnatting. Ved overnatting kommer
brukere tilbake til samme rom. Dette skaper
gjenkjennelse og trygghet.

Friskusprosjektet har utviklet et digitalt verktøy
for kommunikasjon mellom kommune, lokalsamfunn, frivillige og pårørende. Verktøyet er
både en portal med tilgang til frivillig aktivitet i
nærmiljøet og et arbeidsverktøy for å koordinere den frivillige innsatsen. En av målsettingene er at pårørende skal kunne få bedre innsikt
i hverdagen til sine nærmeste gjennom å legge
til rette for kommunikasjon mellom bruker og
dens familie.
Prosjektet samarbeider blant annet med
kommunene Førde, Voss og Naustdal, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester,
Nasjonalforeningen for folkehelsen og Røde
Kors i Sogn og Fjordane

Kilde: http://maurtuva.org/

Dagsenter for personer med demens er et felles
tilbud for hele Molde kommune lokalisert ved
Råkhaugen omsorgssenter. Dagsenteret skal gi
et målrettet tilbud ut fra et individuelt kartlagt
behov. Tilbudet skal bevare og fremme iboende
ressurser og legge til rette for mestring av dagliglivets gjøremål gjennom aktivering av den
enkeltes evner og interesser. Dagsenteret skal
skape trygghet og forutsigbarhet for den
enkelte og dennes pårørende. Senteret har nært
samarbeid med frivillige organisasjoner.
Dagsenteret er både et tilbud til hjemmeboende og et avlastningstilbud til pårørende og
familier som yter omsorg for sine eldre. Råkhaugen dagsenter har åpent seks dager og to kvelder i uka. Råkhaugen dagsenter for personer
med demens fikk Fylkesmannens omsorgspris i
2010. Dagsenteret er en del av et interkommunalt nettverk med til sammen 11 kommuner i
Møre og Romsdal.
Kilde: https://www.molde.kommune.no/
dagsenter-for-personer-med-demens.5393701-322295.html

Vittersø gård i Larvik kommune er et dag- og
avlastningstilbud for personer med demens. Det
er mellom 15 og 20 brukere på Vittersø, og tilbudet foregår fem dager i uka. I tillegg er det åpent
to kvelder per uke.
Tilbudet består av felles måltider og matlaging,
samt ulike gårdsaktiviteter. Det legges vekt på at
tilbudet skal ta utgangspunkt i interesser og aktiviteter som den enkelte mestrer og har glede av.
Kilde: http://demensomsorgpagard.no/farm/vitterso-gard/

Kilde: http://friskus.com/

Informasjon til pårørende
Gjøvik kommune har en egen nettside for pårørende som gir nyttig informasjon blant annet om
de kommunale tjenestene, rettigheter og tilbud
til pårørende og hvor og hvordan man kan motta
hjelp og støtte. Informasjonen er tilrettelagt for
pårørende.
Kilde: https://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/
er-du-parorende/

KOMP
KOMP er en dataskjerm med innebygd teknologi som gjør det mulig å ha sosial kontakt med
familie, venner og andre, selv om man ikke kommer seg ut. Den er enkel i bruk, og skreddersydd for mennesker med begrensede digitale
ferdigheter og redusert syn, hørsel eller motorikk. KOMP lar familie eller venner starte en
videosamtale, dele film, bilder og meldinger like
enkelt som på sosiale medier. Kreftforeningen
låner ut KOMP til eldre som har eller har hatt
kreft.
Kilde: https://kreftforeningen.no/vare-tilbud/
komp-for-eldre---hold-kontakten-med-familien/
www.noisolatino.com

154

Meld. St. 15
Leve hele livet

2017–2018

Boks 8.3 forts.
Helhetlig pårørendetilbud

Pårørendeskoler og samtalegrupper

Ålesund kommune har gjennom de siste årene
bygd opp og forankret et godt og bredt pårørendetilbud til sine innbyggere, og vant i 2017 prisen
som Årets pårørendekommune. Prisen deles ut til
en kommune eller en gruppe samarbeidende
kommuner som har gjort en særlig innsats for
bedre pårørendearbeid. I begrunnelsen fra
juryen, står det blant annet at Ålesund gjennom
de siste årene har bygd opp og forankret et godt
og bredt pårørendetilbud til sine innbyggere.
Juryen mente at Ålesund kommune viser at pårørendearbeid blir prioritert og ivaretatt. Juryen har
lagt merke til at Ålesund samarbeider tett med
nabokommunene og frivillige organisasjoner.
Pårørendeprosjektet trekkes fram spesielt, og
juryen sier at dette lavterskeltilbudet har blitt tatt
godt imot av brukerne. Prisen er opprettet i samarbeid mellom blant annet Pårørendesenteret,
Pårørendealliansen og en rekke andre organisasjoner. Prisen ble for første gang delt ut i 2017.

Som del av Demensplan 2015 ble det i 2011 startet opp en tilskuddsordning til pårørendeskoler
og samtalegrupper for pårørende til personer
med demens. Ordningen, som primært retter
seg mot kommunene, er videreført i Demensplan 2020. Målet er å gi kunnskap om demens
og tilby støtte og veiledning til pårørende. For å
sikre kvaliteten på tilbudene er det utarbeidet
veiledningsmateriell og e-læringskurs, og det
avholdes årlig veiledningsseminar om etablering og drift av tilbudene.
Pårørendeskoler og samtalegrupper for
pårørende til personer med demens er nå tilgjengelig i store deler av landet. I 2017 ble det
gitt tilskudd til gjennomføring av totalt 299 tilbud fordelt på 258 kommuner. Det ble registrert
3076 deltagere på pårørendeskolene og 1268
deltakere i samtalegruppene.
Kilde: Aldring og helse https://www.aldringoghelse.no/
demens/p%C3%A5r%C3%B8rende/

Kilde: https://alesund.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/
9282-alesund-ble-arets-parorendekommune

8.3

Færre å forholde seg til og økt
kontinuitet

Organiseringen av helse- og omsorgstjenestene må
ivareta brukernes behov for tilgjengelighet, kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet. Noen fellesnevnere er
primærkontakt på virksomhetsnivå, færre ulike
ansatte per bruker og at hjelpen kommer til avtalt
tid. Mange kommuner har tatt ulike grep for å bidra
til dette, blant annet gjennom nye arbeids- og organisasjonsmodeller og alternative turnusordninger.
Reformen løfter fram fire forslag til løsninger, som
kan bidra til at den enkelte bruker og deres pårørende får færre å forholde seg til og økt trygghet
og kontinuitet i tjenestetilbudet:
Primærkontakt
Helse- og omsorgstjenesten bør organisere sine
tjenester slik at beboere i sykehjem og brukere av
hjemmetjenestene får en fast primærkontakt å forholde seg til. Hensikten med primærkontakten er
at brukeren og deres pårørende skal oppleve
trygghet gjennom en klar ansvarsfordeling og et

nært forhold til en person. Primærkontakten skal
bidra til en hverdag preget av kontinuitet og forutsigbarhet.
Mange kommuner har et system for primærkontakter i dag. Felles for innholdet i en slik rolle
er å sikre god tjenesteyting, god dokumentasjon
og etablere gode kommunikasjonsrutiner med
bruker, pårørende og samarbeidspartnere. For å
sikre en god rolleutøvelse må det utarbeides en
oppgavebeskrivelse, gjennomføres opplæring og
gis systematisk veiledning for ansatte i primærkontaktrollen. Brukere og pårørende bør vite
hvem deres primærkontakt er og hva som er
deres oppgaver, og det bør være mulighet for å
kontakte primærkontakten.
Flere kommuner kan rapportere om gode
erfaringer med å etablere primærkontakter. Det
har ført til mer systematisk oppfølging av den
enkelte med utgangspunkt i brukerens ønsker og
behov, og engasjerte og myndiggjorte medarbeidere. Tilbud om primærkontakt får også positive
tilbakemeldinger fra pårørende, som opplever at
deres nærmeste får en tryggere og mer individtilpasset oppfølging, samt at informasjonsutveksling
om situasjon og tiltak går lettere.
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Riktig hjelp til riktig tid
Alle brukere i hjemmetjenestene skal være sikret
at hjelpen kommer til avtalt tid og at de får
beskjed ved eventuelle endringer av tidspunkt.
Målet er økt forutsigbarhet og trygghet for den
enkelte bruker og deres pårørende.
På dialogmøtene ga flere eldre uttrykk for at
de opplever uforutsigbarhet knyttet til når hjelpen
kommer. Dette gjelder særlig i hjemmetjenestene.
Ofte kommer hjelpen for sent og tidspunkt blir
endret uten at den enkelte får beskjed.
Det finnes ulike verktøy for å sikre en god og
forutsigbar logistikk i fordeling av tjenesteoppdrag, som både sikrer rett kompetanse, færrest
mulig ulike hjelpere og tilbakemelding til bruker
ved forsinkelser eller endringer. Dette kan for
eksempel gjøres gjennom bruk av dataprogrammer som optimaliserer planleggingen av arbeidslister og oppgavefordeling.
Fellestrekk for slike optimaliseringer av
arbeidsprosesser er at arbeidslister sorteres etter
oppdragets kompetansekrav, geografi, tidsvindu
og oppdragstid. Uforutsette oppgaver må løses av
personer utenfor dagslista, eventuelt der det blir
kanselleringer. En slik optimalisering av arbeidsprosessen innebærer også at oppgaver kan fordeles slik at bruker så ofte som mulig får besøk av
primær- eller sekundærkontakt.
En annen løsning er mer brukerdrevet bestilling av hjemmehjelp gjennom en nettbasert bestillingsportal, der brukerne kan bestille kommunale
tjenester til det tidspunktet som passer dem.
Dette er ressurseffektivt for kommunen, samtidig
som det gir brukerne tjenestene de ønsker når de
selv ønsker det. Brukerne blir i større grad i stand
til å leve livet slik de selv vil.
Nye arbeids- og organisasjonsformer
Flere av deltakerne på dialogmøtene trakk fram
arbeidslagsmodellen som et godt eksempel på tiltak for å sikre økt kontinuitet i tjenestetilbudet til
den enkelte bruker. Et funksjonsinndelt arbeidslag er en liten, stabil og kompetent personalgruppe som er organisert slik at brukerne skal få
en oversiktlig og trygg hverdag med forutsigbare
tjenester.
Sentrale momenter i slike modeller er:
– Et selvstyrt arbeidslag med ansvar for en definert arbeidsprosess og oppfølging av en
avgrenset gruppe brukere
– Ansatte med kompetanse innenfor sin brukergruppe
– Primærkontaktsystem

–
–
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Egen turnus og faste arbeidslister
Tilgjengelighet for bruker

Forutsetninger for en slik modell er en gjensidig
forpliktelse og tillit i arbeidslaget med myndiggjorte medarbeidere som både tar et felles og personlig ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere arbeidsprosessene, samt en ledelse som er
nær både brukerne og de ansatte. Arbeidslagsmodellen forutsetter at kommunens størrelse geografisk og hjemmetjenestens omfang er slik at det
vil være hensiktsmessig å dele opp personalressurser i flere arbeidslag.
Undersøkelser viser at slike arbeidslagsmodeller kan gi fleksibilitet, god ressursutnyttelse, økt
myndiggjøring av medarbeidere, bedre forutsetning for læring og mer brukerorientering (212;
213; 214). Videre kan det bidra til økt kontinuitet
(215; 216). Erfaringer fra praksis viser at brukere
og pårørende opplever at en liten stabil personalgruppe er uvurderlig. Brukerens integritet, historie og individuelle behov for hjelp kan lettere ivaretas når de ansatte kjenner den eldre godt, og tjenesten blir mer personsentrert enn oppgaveorientert. Tilliten og tryggheten som bygges opp gir
også bedre arbeidsvilkår for den enkelte. Erfaringen tilsier i tillegg at bruker og pårørende har
større trygghet og tillit til hjemmesykepleien når
de blir skrevet ut fra sykehus eller korttidsplass
på sykehjemmet, fordi det er bygd opp en god og
trygg tjeneste i hjemmet.
Alternative turnusordninger
Som del av arbeidet for økt trygghet og kontinuitet i tjenestetilbudet, har flere kommuner prøvd ut
alternative turnusordninger. I all hovedsak er
langturnus prøvd ut i boliger for personer med
utviklingshemming.
Formålet med alternative turnusordninger, for
eksempel langturnus, er å kunne gi bedre tilpassede tjenester ved at den ansatte er mer tilstede
og at det blir færre skifter av ansatte i løpet av et
døgn. Langturnus inneholder vakter med daglig
og ukentlig arbeidstid som kan fravike arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Disse må
derfor gjennom en omfattende, partsbasert kvalitetssikringsprosess.
Flere studier i Norge viser at langturnus reduserer stress for de ansatte, skaper kontinuitet og
fleksibilitet i arbeidet og gir mer tid til pasientene.
Langturnus viser også positive effekter for mottakere av tjenestene, i form av større kontinuitet og
økt grad av trygghet. Videre er det påvist resultater
i form av redusert bruk av beroligende legemidler,
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redusert bruk av tvang, mindre utagering, bedre
tid til aktivitet og bedre søvn (217). Langturnus
bidrar videre til flere heltidsstillinger og redusert
sykefravær blant ansatte (217; 218; 219). Dersom
endringer i arbeidstidsordninger bidrar til lavere
sykefravær og færre personer i ufrivillig deltid, vil
dette også kunne bidra til en bedre ressursbruk av
den arbeidsstyrken som er tilgjengelig.

2017–2018

Viktige forutsetninger for at alternative turnusordninger lykkes, er at en slik omstillingsprosess
er preget av frivillighet, stor grad av medvirkning
fra ansatte, et tett partssamarbeid og involvering
av brukere og pårørende. Videre er det viktig med
god tid til planlegging og forberedelse av
endringene og en god ledelse av omstillingsarbeidet.

Boks 8.4 Færre å forholde seg til og økt kontinuitet – eksempler
bærer å ha hovedansvaret for omsorgen og konPrimærkontakt
takten med den enkelte pasient og dens pårørende. Ordningen med primærkontakt skal gi
Bodø kommune har, som del av sitt kvalitetsarmuligheter for å ivareta kontinuitet, stabilitet og
beid i hjemmetjenesten, innført primærkontakindividuell pasientomsorg. Erfaringen er at
ter. Alle brukere skal få tildelt en primærkondette har medført en annen og mer systematisk
takt. Målet er å sikre at brukeren får best mulig
oppfølging av den enkelte bruker med utgangstilrettelagte tjenester og så langt som mulig en
punkt i deres ønsker og behov.
individuell oppfølging. Primærkontakten skal ha
kjennskap til brukeren og sørge for brukermedKilde: https://helsedirektoratet.no/sykehjem-ogvirkning, at brukere og pårørende får god inforhjemmetjenester/trygghetsstandard-i-sykehjem
masjon og er kjent med primærkontaktens rolle
og kan ta kontakt ved behov. Videre skal primærkontakten gjennomføre jevnlige samtaler
Hjelp til avtalt tid – logistikk
med brukere og pårørende, og avdekke og
Horten kommune har implementert logistikkholde oversikt over behov og endringer i sykløsning for mer optimale kjøreruter og bedre
domsbilde og funksjonsnivå. Erfaringene fra
kvalitet i hjemmetjenesten. Løsningen tar henBodø viser at etablering av primærkontakter
syn til brukerbehov, de ansattes kompetanse og
skaper engasjerte og myndiggjorte medarbeiansvarsroller. Systemet registrerer også hvem
dere.
som har vært hos brukeren tidligere, og finner
tilgjengelig personalressurs som er kjent for
Kilde: www.bodo.kommune.no
brukeren så langt det er mulig.
Basert på innlagt informasjon leverer sysEidskog, Tromsø, Sortland og Kristiansund
temet
elektroniske arbeidslister med logisk rekkommuner deltar i trygghetstandardarbeidet.
kefølge for brukerbesøk og korteste kjørerute.
Formålet med trygghetsstandardpiloten er å
Resultater fra Horten kommune viser effekutvikle et rammeverktøy for sykehjem og komter
som økt kontinuitet og hyppigere besøk av
muner hvor målet er å redusere uønsket variaprimærkontakt.
Logistikkverktøy er også en av
sjon i opplevd kvalitet for pasienter og pårøde
anbefalte
teknologiene
i Nasjonalt velferdsrende. Satsingen er under pilotering til medio
teknologiprogram.
2018.
Som del av prosjektet har kommunene etaKilde: https://www.horten.kommune.no/
blert en ordning med primærkontakt i sykehjemmene. Det å være primærkontakt inne-
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Boks 8.4 forts.
Tjenesteshop
Larvik kommune har utviklet en egen tjenesteshop, som er en nettbasert kalender- og bestillerfunksjon der brukerne kan bestille kommunale
tjenester til det tidspunktet som passer den
enkelte. Ideen bak tjenesteshopping kom da
Larvik kommune skulle samlokalisere unge
mennesker med nedsatt funksjonsevne i en ny
bolig. I samtale med brukerne kom det fram at
brukerne ønsket seg en mer fleksibel og brukerstyrt hjemmetjeneste. Kommunen fulgte opp
innspillet og startet innovasjonsarbeidet som ble
Tjenesteshop. Formålet er at brukerne gjennom
tjenesteshop selv kan velge dag og tidspunkt for
når de vil motta hjemmetjenester. Det er ikke
målt konkrete effekter av tjenesteshopping
ennå, men det er mye som tyder på at brukerne
opplever økt fleksibilitet i tjenestetilbudet.
Kilde: https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/
innovasjon/erfaringsdeling/laer-av-andre/larvik-kommunetjenesteshop-brukarstyring-av-tenester

Digitale innbyggertjenester
Digitale innbyggertjenester knyttet til hjemmetjenester er utviklet på helsenorge.no. Hensikten er at dette kan tas i bruk av alle landets
kommuner. De første tjenestene som lanseres er
meldinger mellom innbygger, pårørende og
hjemmetjeneste, muligheten til å se egne avtaler
og gjennomførte besøk, og selv kunne avbestille
timer. I tillegg kan pårørende få varsler om gjennomførte besøk. Enkelte bydeler i Oslo og Bergen og kommunesamarbeidet i Øvre Romerike
har tatt løsningen i bruk og tilbyr dette til sine
brukere. Det planlegges en nasjonal skalering
av løsningene til alle kommuner. Målet er at

denne løsningen skal gi brukerne større forutsigbarhet og mer tillit til tjenestene. Videre vil
de ansatte kunne styre hverdagen bedre, og
oppleve å bruke mindre tid på administrasjon og
færre bomturer i hjemmetjenesten.
Kilde: https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/
digitale-tjenester-innenfor-kommunal-helse-og-omsorg

Nye arbeids- og organisasjonsformer
I Hamar kommune er hjemmebasert omsorg
organisert i tre distrikt og ni soner med til
sammen 17 funksjonsinndelte arbeidslag. I 2015
var det i gjennomsnitt 58 brukere og 12 årsverk
på hvert arbeidslag. Antall ansatte på dagvakt i
et arbeidslag varierer fra to til fem personer.
Kommunen startet med arbeidslagsorganisering innenfor deler av hjemmetjenesten allerede i 2003. Modellen har blitt videreutviklet to
ganger. Arbeidslagsmodellen ble evaluert i 2016
(220). Evalueringen viste at personalet mente
funksjonsinndelte arbeidslag var en god organisasjonsmodell for hjemmebasert omsorg. Dette
ble blant annet begrunnet med at det var lettere
å arbeide når en kjenner brukerne og vet hva
som skal gjøres hos hver enkelt. Arbeidslagsmodellen gir forutsigbarhet, både for brukere,
pårørende og ansatte. Fellesskapet i arbeidslaget ble nevnt som positivt, det er fornøyde
ansatte, god stemning, og mange føler at de gjør
en god jobb. Ledelsen og de fagansatte er fornøyde med arbeidslagsmodellen i hjemmetjenesten. Ingen ville tilbake til tidligere organisering, men mente at det var behov for noen justeringer og forbedringer (220).
Kilde: http://www.utviklingssenter.no/
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Boks 8.4 forts.
Alternative turnusordninger
Ved Lillevollen bofellesskap for mennesker med
utviklingshemming i Bodø kommune ble det i
2008 foretatt et omstillingsarbeid der tradisjonell
turnus ble erstattet av langturnus. Prosessen ble
forankret i virksomhetens helse- miljø- og sikkerhetsarbeid der alle parter har vært involvert,
det vil si arbeidstakere, ledere, verneombud og
tillitsvalgte. Endringen ble gjenstand for en følgeevaluering over en fem-års periode. Evalueringen viser hvordan en slik arbeidstidsordning
kan virke inn på de som arbeider, og de som bor
der over tid (217). Sluttrapporten viser gode
resultater både for brukere og ansatte. Brukerne har redusert bruk av legemidler, det er
færre tvangsvedtak og de har bedre psykisk
helse. Videre kommuniserer brukere bedre og
er mer aktive både på ferie og i daglige aktiviteter. De ansatte oppgir høy grad av trivsel og det
er dokumentert redusert sykefravær. Påvirkning på egen arbeidssituasjon og bedre mulighet for å ivareta egen helse og omsorgsoppgaver
i nær familie, er blant sentrale tilbakemeldinger
om hva de ansatte har oppgitt er viktig for dem
(217).
Kilde: https://naku.no/nyhet/ny-rapport-evaluering-avlangturnus-i-lillevollen-bofellesskap-i-bod%C3%B8-kommune

Bergen kommune har prøvd ut en rekke
arbeidstidsordninger i tjenester til personer
med utviklingshemming og mennesker med
psykiske problemer. Hensikten er å tilby bedre
tjenester til brukerne og samtidig utnytte
arbeidskraftsressursene bedre. Forsøkene ved
fem tjenestesteder er evaluert av Fafo (218).

8.4

Mykere overgang mellom hjem og
sykehjem

Kommunene bør legge til rette for bedre pasientforløp og mykere overgang mellom eget hjem og sykehjem.
• For eldre brukere kan det bety større trygghet og
mindre påkjenning ved flytting.
• For pårørende kan det bety mer avlastning og
støtte før flytting, og invitasjon til å fortsette å
bidra etter flytting.
• For ansatte kan det bety lengre vekslingsfelt og
bedre overlapping ved flytting.

Bergen kommune har gjennom sine forsøk oppnådd gode resultater med hensyn til målet om
bedre kvalitet til brukere, en mer effektiv tjeneste med kompetente og stabile medarbeidere
og et godt arbeidsmiljø med lite fravær. Resultatene er dels en følge av arbeidstidsordninger i
seg selv, av flere ansettelser av kvalifisert personale i store og hele stillinger og av god prosjektledelse (218).
Kilde: https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/
archive/00152/Fafo-rapport_152324a.pdf

Tromsømodellen
For å sikre fast bemanning i helgene og flere
heltidsstillinger, har Tromsø kommune inngått
særavtaler med organisasjonene.
Fast ansatte i helse- og omsorgstjenesten har
tre avtaler de kan velge mellom:
– Særavtale 1 innebærer vridning av minst 30
timer til helg per år for dem som arbeider
hver tredje helg i dag.
– Særavtale 2 krever at den ansatte har fast
arbeidstid hver andre helg.
– Særavtale 3 innebærer langvakter hver fjerde
helg med vaktlengde på 12,5 timer.
Nesten 200 ansatte har inngått slike særavtaler.
Alle særavtalene gjelder ansatte som er organisert i Delta, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Fellesorganisasjonen, Akademikerforbundet og Norsk Ergoterapeutforbund. Avtalene gjelder for ett år.
Kilde: https://sykepleien.no/2018/02/tromso-lokker-medheltid-og-mer-helgejobbing

•

•

For kommunen kan det bety mer samordnet bruk
av ressursene på tvers av hjemmetjeneste og sykehjem og muligheten til å gjøre godt kvalitetsarbeid.
For staten kan det bety å vurdere om det er barrierer i statlig regelverk som hindrer samordning
og gode pasientforløp mellom eget hjem og sykehjem.

Overgangen fra eget hjem til sykehjem er svært
utfordrende for alle involverte parter både før,
under og etter flytting. I den grad en ikke kan
unngå selve flyttingen, er det derfor gode grunner
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til å ha fokus på hvordan denne overgangsperioden tilrettelegges og gjennomføres, slik at den
kan foregå mer smidig og skape mindre uro,
angst og usikkerhet.
For å sikre en bærekraftig og god oppgaveløsning og best mulig ressursutnyttelse i framtida, vil
det være viktig å unngå eller forskyve tidspunktet
for flytting fra eget hjem til sykehjem. Det er nødvendig å se nærmere på hvordan sykehjemmene
kan innrettes og tilrettelegges innholdsmessig,
organisatorisk og arkitektonisk, slik at beboerne
opplever et mer sammenhengende og trygt forløp. Dette vil kreve en annen fordeling av ressursene i helse- og omsorgstjenesten.
Eksempler på kommunale grep som kan bidra
til lange vekslingsfelt og flytende overganger mellom helse- og omsorgstjenesten i og utenfor institusjon kan være at:
– primærkontakt/personell fra hjemmetjenesten
følger pasienten over i sykehjem for å gi trygghet, etablere relasjoner til nye hjelpere og dele
informasjon
– fastlege og tilsynslege på institusjon samarbeider i en sårbar flyttefase når pasienten trenger
det som mest, og sørger for at all nødvendig
informasjon blir overført
– pårørende får mer støtte og avlastning så lenge
pasienten bor hjemme, men inviteres aktivt til
å delta inn i sykehjemmet
– alle har oppdatert individuell plan (IP) ved innleggelse i sykehjem og fortsatt får oversikt

–

–
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over innholdet i tjenestetilbudet, for eksempel
ved enkeltvedtak som kan påklages
sykehjemmene har mer fleksible overnattingstilbud, dagaktivitetstilbud og trygghetsplasser,
der folk kan legge seg inn til korttidsopphold
på egenhånd, i samspill mellom institusjon og
hjemmetjeneste
kommunens helse- og sosialpersonell arbeider
både i sykehjem og hjemmetjeneste, eller overlapper hverandre med brede vekslingsfelt i
overgangene

I en rapport om integrerte organisasjonsmodeller
i helse- og omsorgstjenesten beskrives ulike former for integrasjon mellom hjemmehjelp, hjemmesykepleie og institusjonstjenester i norske
kommuner. Resultatene tyder på at integrering gir
mer helhetlige og fleksible tjenester, bedre ressursutnyttelse og bedre samarbeid. Utfordringene
ved høy grad av integrasjon synes å ligge i at sammenslåing av enheter gir et stort og krevende
ansvarsområde for både ansatte og ledere (221).
Det er mye som kan tyde på at helintegrerte tjenester enten forutsetter distriktsorganisering
eller har sin styrke i små kommuner som er sårbare for dekning av fagpersoner.
Det skal settes i gang et arbeid for å vurdere
om dagens sykehjemsforskrift, kvalitetsforskrift
og forskrift om verdighetsgaranti bør endres for å
tydeliggjøre reformens hovedtema om sammenheng, helsehjelp, mat, aktivitet og fellesskap.

Boks 8.5 Mykere overganger mellom hjem og sykehjem – eksempler
Integrerte tjenester
Flere kommuner har en mer integrert organisering av sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenester, slik at ansatte arbeider på tvers av
boformer, og i større grad kan følge brukerne ut
og inn av institusjon. I følge Statistisk sentralbyrå skal det være 76 virksomheter som beskrives som hjemmetjeneste i kombinasjon med
sykehjem (222). I tillegg er tjenestetilbudet i
omsorgsboligene i større eller mindre grad integrert i den ordinære hjemmetjenesten.
Kvitsøy kommune har mange års erfaring
med slik integrert organisering, og beskriver i
kommunens samfunnsplan at:
«Større kommuner har ofte et klart skille mellom hjemmetjenester og institusjonsbaserte tje-

nester. Et slikt skille er i en mindre kommune
som Kvitsøy ikke nødvendig, tvert imot vurderes det som bedre at tjenestene er integrert. Det
vil si at de samme ansatte gir hjelp i hjemmet
og senere på institusjon. Dette vurderes som en
klar fordel fordi pasientene opplever stor kontinuitet og trenger ikke å forholde seg til skiftende
pleiepersonale. Integrerte tjenester eller separerte tjenester er i mange kommuner et stort
tema i planleggingen av pleie- og omsorgsarbeidet, i Kvitsøy kommune ser vi det som unødvendig å drøfte temaet dyptgående. Konklusjonen
er at dagens integrerte tjeneste er bra og bibeholdes.»
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Boks 8.5 forts.
I Bardu kommune er enkelte deler av de hjemmebaserte tjenestene og institusjonstjenestene
integrert. Dette gjøres for å utnytte kompetansen i hele tjenesten. En av effektene ved den
integrerte tjenesten er at ansatte har god kunnskap om brukerens behov når de blir tilbudt
sykehjemsplass og brukere får mykere overganger fra hjem til institusjon.
Kilde: http://www.kvitsoy.kommune.no/ (223) og
www.bardu.kommune.no

Enkeltvedtak i sykehjem
Fræna kommune har i sin forskrift, med hjemmel i lov om kommunale helse- og omsorgstjenesters § 3-2a annet ledd, bestemt at:

8.5

Planlagte overganger mellom
kommuner og sykehus

For å sikre gode overganger mellom tjenestenivåene, bør det legges til rette for tidlig planlegging og
saksbehandling for utskriving, og for gjensidig kompetanseoverføring mellom tjenestenivåene. Målet er
god og sammenhengende behandling og oppfølging,
og å hindre uønskede reinnleggelser
Det foreslås å videreføre læringsnettverk for gode
pasientforløp i perioden 2020–2022, slik at alle
kommuner og helseforetak får mulighet til å delta i
læringsnettverket. Formålet med læringsnettverket
er å støtte kommunene og helseforetakene i å bedre
overgangene i pasientforløpet, og sikre brukernes
behov for å møte helhetlige, trygge og koordinerte
tjenester.
Tidlig planlegging og saksbehandling for utskriving
Kommunene har etter lov om kommunale helseog omsorgstjenester og pasient- og brukerrettighetsloven plikt til å foreta en vurdering og fatte
enkeltvedtak om tjenestetilbudet som skal ytes i
kommunene. En slik vurdering foretas ofte ved
hjemmebesøk, enten ved oppstart av tjenester
eller ved revurderinger av tjenestebehov, blant
annet etter sykehusinnleggelser. For å fatte gode
vedtak er det nødvendig med tilstrekkelig og god
informasjon om den enkeltes helsetilstand og sykdomshistorie.
Det er mange ulike måter å sikre tidlig planlegging av kommunale tjenester ved utskriving fra
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«Pasient eller bruker som i enkeltvedtak får tildelt opphold i institusjon har rett til at enkeltvedtaket også omfatter de helse- og omsorgstjenestene som skal gis under oppholdet (forskriftens § 9 annet ledd).»
Det innebærer at en sykehjemsbeboer får
samme rett til vedtak om tjenestetilbudets innhold som de som mottar slike tjenester i
omsorgsbolig eller eget hjem.
Kilde: Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vurderingsmomenter og vurderingslister, Fræna
kommune, Møre og Romsdal av 28.september 2017. Se
www.lovdata.no

sykehus. Mange kommuner har egne forvaltningsenheter for saksbehandling og koordinering av kommunale tjenester. De kan besøke sykehuset eller gjennomføre digitale møter om avstandene er store. Det avgjørende er at kommuner og
helseforetak starter tidlig med planlegging,
gjerne allerede ved innskriving, i samarbeid med
pasient og pårørende. Undersøkelser viser at
informasjon til pasient og pårørende rundt slike
overganger skaper trygghet. God kommunikasjon
og medvirkning er avgjørende for pasienters opplevelse og utbytte av behandling. Manglende
informasjon reduserer pasienters mulighet for å ta
mer ansvar selv. Tidlig planlegging av utskriving
kan også føre til færre og kortere reinnleggelser
(3).
Det er videre behov for at ansatte i sykehusene har kunnskap om regelverk og rutiner for
utskriving og kommunal saksbehandling. Sykehusene skal ha internkontrollsystemer som sikrer
at rutiner og prosedyrer om utskrivningsklare
pasienter følges opp for å hindre reinnleggelser.
Som oppfølging av Riksrevisjonens rapporter,
foreslås det en gjennomgang av erfaringene med
de lovpålagte samarbeidsavtalen og en vurdering
av hvorvidt disse bør endres for å ivareta informasjonsflyten om den enkelte pasient. Gode elektroniske løsninger for kommunikasjon mellom helseog omsorgstjenestene kan også bidra til bedre
informasjonsflyt.
For å følge opp pasienten på en god måte er
det viktig at helsepersonell har tilgang til nødvendig og oppdatert informasjon. Sektoren er alle-
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rede i gang med å utrede muligheten for å realisere Én innbygger – én journal, som er en felles,
nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon,
beslutnings- og prosessstøtte og pasient- og brukeradministrasjon. Dette vil være et viktig grep
for å bygge en helhetlig og god helse- og
omsorgstjeneste for framtida.
Gjensidig kompetanseoverføring
Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt innebærer å bistå kommunene med å sikre nødvendig
faglig kompetanse, slik at de skal kunne løse sine
oppgaver etter lov og forskrift. Plikten gjelder
helsemessige forhold, og omfatter ethvert tiltak
som angår pasientens fysiske eller psykiske helse.
Fra og med 1. januar 2018 fikk også de kommunale helse- og omsorgstjenestene en veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten.
Mange av deltakerne på dialogmøtene trakk
fram kunnskapsdeling og kunnskapsstøtte som
sentrale tiltak for bedre og sikrere pasientforløp.
Flere tiltak for kunnskapsstøtte og gjensidig
kompetanseoverføring har vist effekt for kvaliteten i behandling og oppfølging, og for å hindre
unødige sykehusinnleggelser for eldre generelt
og for eldre med psykiske helseutfordringer spesielt.
Basert på erfaringen fra prosjektet SAM-AKS
(Samhandling mellom avdeling for alderspsykiatri
og kommunale sykehjem), skal Helsedirektoratet
som del av sitt tilrådningsarbeid, vurdere om det
skal anbefales et forpliktende samarbeid mellom
alderspsykiatriske avdelinger i helseforetak og
kommuner i sykehusområdet for å styrke kommunenes fagkompetanse og tilby veiledning i
alderspsykiatriske problemstillinger. Samarbeid
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mellom kommuner og helseforetak om alderspsykiatriske pasienter vurderes i etterkant av faglig
råd fra Helsedirektoratet.
Læringsnettverk for gode pasientforløp
Det foreslås å videreføre læringsnettverk for gode
pasientforløp i perioden 2020–2022, slik at alle
kommuner får mulighet til å delta i læringsnettverket.
Læringsnettverk for gode pasientforløp for
eldre og kronisk syke er ett av svarene på brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og
trygge tjenester. Formålet med læringsnettverket
for gode pasientforløp er å støtte kommunene og
helseforetakene i å bedre overgangene i pasientforløpet. Det handler om å la tjenestene utformes
sammen med den enkelte bruker med utgangspunkt i spørsmålet: Hva er viktig for deg?. Arbeidet
tar utgangspunkt i fire virkemidler for å utvikle
gode pasientforløp:
– Flytte oppmerksomheten fra å spørre Hva er i
veien med deg? til Hva er viktig for deg?
– Utvikle forløp etter en modell med åtte sjekkpunkter som til sammen ivaretar kartlegging
og oppfølging av den enkelte
– En ansvarlig person – en koordinator for det
enkelte pasientforløpet
– Systematisk oppfølging av kvaliteten på pasientforløpene, som inkluderer målinger og faste
møter
Rundt 200 kommuner deltar i dag i læringsnettverk sammen med spesialisthelsetjenesten. KS er
prosjekteier, og samarbeider med Folkehelseinstituttet om satsingen.
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Boks 8.6 Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus – eksempler
ning har vurderingsteamet ansvaret for oppfølTidlig planlegging og saksbehandling for utskriving
gingen og tjenesteytingen hjemme i inntil 14
dager eller til situasjonen er så avklart at vedAkershus universitetssykehus og kommunene
kommende klarer seg selv, kan benytte lavterpå Romerike har etablert et samhandlingskonskeltilbud eller overføres til ordinært tjenesteaptor. Samhandlingskontorets hovedoppgave er å
parat.
bidra til å koordinere aktiviteten i kommunene,
slik at de framstår som en samlet og likeverdig
Kilde: http://www.mynewsdesk.com/no/bydel-stovner/
part i samarbeid og forhandlinger med sykeblog_posts/naa-tester-vi-ut-felles-vurderingsteam-forhusene. Etter initiativ fra samhandlingskontoret
helsetjenestene-63434
har partene opprettet en fagforumsordning for å
følge opp samhandlingsavtalene. Fagforumene
skal utarbeide, fremme og foreslå tiltak som kan
Trygg utskriving fra sykehjem og sykehus
bedre samarbeidet mellom nivåene og sikre
Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender
gode og sammenhengende pasientforløp.
24-7 gjennomfører i perioden september 2017 til
mai 2018 nasjonalt læringsnettverk for å spre tilKilde: http://samhandlingskontoret.no/
takspakke for trygg utskriving. Det er fire komindex.php?pageID=147
muner som deltar, med korttidssykehjem eller
helsehus med plasser for øyeblikkelig hjelp:
Tverrfaglig vurderingsteam
Melhus, Sunndal, Kristiansund og Tromsø. Hensikten med tiltakspakken er å forbedre pasienteHelsehuset i Indre Østfold er i ferd med å
nes erfaring med utskriving og sikre tryggere
utvikle Tverrfaglig vurderingsteam i prosjektet
utskrivninger fra sykehjem og sykehus.
Innovativ Rehabilitering i Indre Østfold. FormåTiltakene er:
let med teamet er å gjøre en tidlig vurdering av
–
Starte planlegging av utskrivelse ved innden enkeltes funksjon, samt koordinere og
komst (innkomstsamtale)
igangsette rehabilitering. Teamet består av
– Formidle viktig informasjon til samhandergoterapeut, fysioterapeut, lege og sykepleier.
lingspartnere
Tilbudet er til personer over 18 år som på grunn
–
Gjennomføre strukturert utskrivningssamav skade, sykdom eller andre årsaker har fått
tale
redusert sitt funksjonsnivå og som har behov for
– Bruke sjekkliste før utskrivning
tverrfaglig rehabilitering for å mestre daglige
aktiviteter bedre og øke sin sosiale og samfunnsPå bakgrunn av erfaringene som gjøres i
messige deltakelse. I 2018 driftes teamet som et
læringsnettverket, vil tiltakspakken bli ferdigprosjekt, med 50 prosent finansiering av komstilt.
munene i Indre Østfold. Prosjektet følgeforskes.
Kilde: http://www.iomk.no/innovativ-rehabilitering-indreostfold.6086022-307276.html

Kilde: http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

Trygg utskriving
Vurderingsteam
I Stovner bydel i Oslo kommune har de opprettet et vurderingsteam. Vurderingsteamet har
kontakten med sykehuset ved inn- og utskriving
av pasienter. Teamet foretar vurderingsbesøk på
sykehuset, planlegger utskrivelsen og holder
kontakt med sykehuset etter behov. Ved utskriv-

På Storhaugen helsehus i Kristiansund kommune, avdeling for rehabilitering og korttid, er
det opprettet et team som arbeider med prosjektet Trygg utskriving med pasienten som likeverdig part. Teamet er med i det nasjonalt læringsnettverk i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet.
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Boks 8.6 forts.
Erfaringene fra dette arbeidet viser at ansatte har
blitt mer bevisste på at pasienter og pårørende
skal være delaktige i hele prosessen. Pårørende
blir også invitert til å være med på utskrivningssamtaler dersom pasienten ønsker det. I disse
samtalene går sykepleier og lege igjennom forløpet, vurderer eventuelt nye tjenester i hjemmet,
og tiltak de selv kan gjøre for å øke hverdagsmestring. Avdelingen har så langt gode erfaringer med den nye måten å arbeide på.
Kilde: https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/
politikk-og-administrasjon/alle-enheter-i-kristiansundkommune/helse-inkludering-og-omsorg/storhaugenhelsehus/

Gjensidig kompetanseoverføring
St. Olavs hospital og kommunene i opptaksområdet har utviklet retningslinjer for gjensidig
kompetanseoverføring mellom sykehus og de
kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det er
utviklet rutiner, prosedyrer og kommunikasjonskanaler for å utveksle gjensidig informasjon som omfatter:
– Faglige nettverk for utveksling av kunnskap
og erfaringer, som gir helsearbeidere rom for
faglig refleksjon og mulighet for kompetansebygging og styrket tverrfaglig samarbeid
– Hospitering på en annen arbeidsplass for å
oppdatere sin fagkompetanse eller lære seg
noe nytt om arbeidsmåter, teknologi osv.
Kilde: https://stolav.no/

Strategi for helsetjenester for eldre
Ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo er det
utviklet en strategi for helsetjenester til eldre.
Gjennom samarbeid mellom sykehuset, Diakonhjemmets høyskole, Diakonhjemmet Omsorg
og Oslo kommune er målet å bidra til et bedre
tjenestetilbud til eldre.
Tiltakene er:
– Geriater ansatt i delt stilling på sykehuset og
på sykehjemmet
– Videreutvikling av ambulante tjenester innen
alderspsykiatri
– Samarbeid mellom sykehus, høyskole og
sykehjem for å utvikle tjenester til eldre
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Alderspsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet
sykehus tilbyr også utredning og behandling av
psykisk lidelse hos personer over 65 år. Både
utredning og behandling kan gjøres poliklinisk,
ambulant eller ved innleggelse. I noen tilfeller
drar klinikere hjem til pasientene for å vurdere
behov for innleggelse, noe som bidrar til rask
vurdering og færre innleggelser. I utredningen
kartlegges ressurser og problemområder. Dette
skjer i tett samarbeid med pasientene, pårørende, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten.
Kilde: http://diakonhjemmetsykehus.no/

SAM-AKS
Avdeling for alderspsykiatri ved Sykehuset Innlandet HF startet i 2010, i samarbeid med KS,
prosjektet Samhandling mellom avdeling for
alderspsykiatri og kommunale sykehjem (SAMAKS). SAM-AKS startet som en modell for klinisk samhandling mellom sykehjem i noen kommuner i Hedmark og Oppland og alderspsykiatrisk avdeling ved sykehuset. Målet var at ansatte
i spesialisthelsetjenesten skulle være jevnlig til
stede på sykehjem i kommunene. I tillegg skulle
prosjektet motivere kommunene til kompetanseutvikling og forskningsarbeid.
Gjennom SAM-AKS har sykehjemmene i
kommunene fått kontinuerlig opplæring, rutiner
for utredning og behandling og veiledning i
enkeltsaker. Til sammen 23 kommuner har deltatt i prosjektet. Tilbakemeldinger fra kommunene har vært positive, og de fleste har ønsket å
fortsette samarbeidet. SAM-AKS har tilført avdelingene og sykehjemmene mye ny kunnskap, og
vært til god støtte i arbeidet med pasientene. Fra
sommeren 2014 ble SAM-AKS satt i drift som en
ordinær tjeneste, som avdeling for alderspsykiatri ved Sykehuset Innlandet HF tilbyr alle kommunene i Oppland og Hedmark. Det er et ønske
om å utvide tilbudet til også å omfatte hjemmetjenestene i kommunene.
Kilde: https://sykehuset-innlandet.no/Documents/
SAM-AKS%202017.pdf
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Boks 8.6 forts.
KVALAP
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og
helse drifter KVALAP, kvalitetsregister i alderspsykiatri, med deltagende alderspsykiatriske
avdelinger i spesialisthelsetjenesten fra alle helseregioner. En av målsettingene til KVALAP er å
forbedre diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos eldre i hele Norge. Slik klinisk
samhandling vil, i tillegg til intern kompetanseheving i sykehjemmene, bidra til en bedre kommunikasjon mellom sykehjem og spesialisthelsetjenesten, både mellom pleiepersonalet og
mellom sykehjemslege og alderspsykiater.

Økt klinisk samhandling kan videre gi spesialisthelsetjenesten bedre kjennskap til eldres
psykiske helse, og legge et felles grunnlag for
forskning på eldre i sykehjem. Økt klinisk kompetanse og mulighet for veiledning kan bidra til
redusert bruk av tvang i sykehjem. Tiltaket kan
også utvides til å omfatte en strukturert kartlegging av alderspsykiatriske symptomer og sykdommer hos alle hjemmeboende pasienter over
65 år som skal tildeles hjemmetjeneste.
Kilde: https://www.aldringoghelse.no/kvalap/

2017–2018

Meld. St. 15
Leve hele livet

165

166

Figur 9.1

Meld. St. 15
Leve hele livet

2017–2018

2017–2018

Meld. St. 15
Leve hele livet

167

9 Plan og gjennomføring
Leve hele livet er en annerledes reform der det
skal tas i bruk nye virkemidler for å sikre spredning og implementering av nye og gode løsninger
i helse- og omsorgstjenestene. En viktig suksessfaktor er forankring av reformen gjennom lokalpolitisk behandling av de forslag til løsninger som
presenteres i Leve hele livet og et aldersvennlig
Norge.
Reformen Leve hele livet innebærer omfattende endringsprosesser som berører store institusjoner og organisasjoner med mange hundre
tusen ansatte, og tar sikte på å utløse lokalt ansvar
og engasjement i kommuner og lokalsamfunn,
ikke minst blant den voksende andel eldre i
befolkningen. Det vil kreve tydelige veivalg og pri-

oriteringer og gode prosessuelle virkemidler om
vi skal lykkes både med å skape et mer aldersvennlig Norge og videreutvikle kvaliteten på
helse- og omsorgstjenestene.
For å bistå kommunene med å forberede og
gjennomføre reformen, skal det i reformperioden
etableres et støtteapparat med utgangspunkt i
dagens statlige og regionale aktører. Kommuner
som omstiller seg i tråd med reformen, vil bli prioritert innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger. Kompetanseløft
2020, Omsorgsplan 2020 og Demensplan 2020
utgjør ellers helt sentrale deler av fundamentet for
reformen.

Boks 9.1 Fra hva til hvordan
skap og forskningsresultater om spredning og
«La det gå som en olympisk ild fra kommune til
kommune over hele landet,»
implementering av gode tiltak for eldre. Kristiansen trakk fram tre sentrale funn som påvirker
sa en av deltakerne på det siste dialogmøtet for
spredning av gode tiltak:
utvikling av kvalitetsreformen for eldre – Leve
hele livet.
«Kontaktpunkter mellom kommuner, der de
Etter mange innspill om hva som må gjøres i
kan utveksle erfaringer, kunnskap om tiltaket
kvalitetsreformen, kom spørsmålet: Hvordan
og insentiver fra overordnet myndighet.»
skal vi lykkes med å gjennomføre den nye kvalitetsreformen for eldre?
Dialogmøtet resulterte i et stort antall innspill
Invitasjonen til det femte og siste dialogmøtet
basert på deltakernes egne erfaringer med
gikk til kommunale ledere, kompetansemiljø,
endringsprosesser. Forankring og oppfølging av
statlige organisasjoner og fag- og interesseorgaarbeidet lokalt var en av suksessfaktorene som
nisasjoner.
gikk igjen. Det handlet først og fremst om god
Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet
forankring i ledelse, både administrativt og polidialogmøtet med å si:
tisk, men også om god informasjon til hele virksomheten og løpende oppfølging av alle berørte
«Den største utfordringen er kanskje hvordan
parter. Erfaringsdeling, engasjement og synligvi kan sørge for at de gode eksemplene og løsgjøring av gevinster var andre suksessfaktorer
ningene blir tatt i bruk i alle landets kommusom ble trukket fram.
ner. Hvordan kan vi gjennomføre og implemenDeltakerne forventet tydelige bestillinger
tere de gode tiltakene i hele landet. Jeg ser fram
med klart definerte mål, tydelige krav og hentil å få gode forslag og innspill på det i dag.»
siktsmessige rammebetingelser. Flere tok til
orde for at staten også bør bidra med verktøy for
Kari Midtbø Kristiansen, leder av Aldring og helse,
implementering og legge til rette for erfaringspresenterte rapporten som oppsummerer kunndeling og samarbeid på tvers av kommunene.
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Etter dialogmøtet om gjennomføring har det kommet mange innspill til Helse- og omsorgsdepartementet fra organisasjoner og enkeltpersoner:
–

–

9.1
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Hva kan Pensjonistforbundet gjøre for at vi
skal lykkes:
– Vi kan skrive om de gode eksemplene i
vårt medlemsblad Pensjonisten
– Sikre god informasjon og brukerinvolvering fra eldrerådet
– Skaffe gode eldre ambassadører i kommunen som kan være gode endringsambassadører
– Sørge for god informasjon til borgerne i
kommunen – likemannsarbeid, på pensjonistforeningenes møter, sende ut
skriftlig og enkel informasjon i posten
(Pensjonistforbundet)
Samfunnet må tåle en pukkel av økte utgifter for å møte utfordringene og legge til rette
for nødvendige omstillinger (Fagforbundet)

Reformstart, tidsplan og
virkemidler for gjennomføring

Utgangspunktet for reformen er en erkjennelse av
at de gode løsningene finnes i kommuner, helseforetak, frivillige organisasjoner, næringsliv og
lokalsamfunn. Mange arbeider systematisk og
godt på ett eller flere av reformens områder. Det
er samtidig en erkjennelse av at løsningene i mindre grad implementeres eller spres til andre.
Denne reformen skal derfor legge til rette for at
kommuner, helseforetak og andre kan lære av
hverandre og implementere gode og innovative
løsninger i tjenestene.
Lokalpolitisk behandling og forankring
Reformen legger opp til at kommuner og fylkeskommuner gjennom politiske vedtak, skal ta stilling til hvordan tiltakene i Leve hele livet kan
utformes og gjennomføres lokalt, og deretter innarbeide dem i sitt planverk og sette reformen ut i
livet. Dette gjelder både tiltak knyttet til Et aldersvennlig Norge og reformens andre hovedområder: aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.
Planverk betyr i kommunal sammenheng først
og fremst kommuneplanens handlingsdel med

–
–

–

En god kommuneøkonomi er en viktig forutsetning for en god eldreomsorg, men det
er ikke nok (Pensjonistforbundet)
Kommunene ser til hverandre når de planlegger budsjettene sine. Kommuner bruker
andre kommuner som har lavere utgifter til
helse- og omsorg enn dem selv, som mal i
budsjettplanleggingen, og innfører lavere
pleiefaktor og høyere terskler for tjenestetildeling (Norsk Sykepleierforbund)
Vi heier alle på sykepleieren fra Gjøvik som
får honnør for sitt initiativ om å flytte middagen på et sykehjem. Vi er mange som
lurer på hvorfor man ikke har fått til endringen. Mange har fått det til, mange har
møtt motstand. Vi trenger modige ledere
som har evne til å skjære igjennom (Statens seniorråd)

økonomiplan, som skal revideres årlig og som
gjelder for fire år, og eventuelt en kommunedelplan for de som har egen delplan for helse- og
omsorg. Spørsmålet om aldersvennlige kommuner og fylker bør eventuelt drøftes i den kommunale og fylkeskommunale planstrategien for
eksempel etter neste kommunevalg, og bli en prioritert sak i arbeidet med kommuneplan og fylkesplan. Reformen legger opp til endringsprosesser med sterk medvirkning fra eldrerådene og
den eldre befolkning i dette planarbeidet, og med
støtte og bistand fra fagmyndigheter og nasjonale
og lokale fagmiljø.
Aktiviteter på spesialisthelsetjenestens område
vil bli fulgt opp i ordinære styrings- og rapporteringssystemer.
Samarbeidsavtale med KS
For å lykkes med reformen er det avgjørende å
involvere og samarbeide med kommunesektoren.
Det er lang tradisjon for samarbeid mellom regjeringen og KS om ulike satsinger, blant annet på
helse- og omsorgsfeltet. Dette samarbeidet skal
videreføres i arbeidet med gjennomføring av Leve
hele livet både på nasjonalt og regionalt nivå etter
nærmere avtale.
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Støtte til gjennomføring – organisering og oppgaver
I reformperioden skal det etableres et støtteapparat
som sikrer politisk og faglig legitimitet og gjennomføringskraft. Støtteapparatet skal informere
og spre kunnskap om reformen, skape interesse
og oppslutning om reformens løsninger og inspirere og støtte kommuner og fylkeskommuner i
praktisk omstillings- og implementeringsarbeid.
Regjeringen ønsker å inngå et samarbeid med
kommunesektoren ved KS om gjennomføring.
Ansvaret for spredning og implementering av
Leve hele livet legges til Helsedirektoratet med
styringslinje til fylkesmannen. I samarbeidet om
gjennomføring av tiltak rettet mot helse- og
omsorgssektoren knytter Helsedirektoratet også
til seg et nasjonalt fagmiljø etter nærmere avtale.
Arbeidet med et aldersvennlig Norge er mer sektorovergripende, og vil bli organisert i nært samarbeid med KS, og sett i sammenheng med framtida for Statens seniorråd.
Det skal utvikles gode verktøy og gis faglig
bistand på reformens hovedområder. Helsedirektoratet skal i samarbeid med andre aktører følge
opp det regionale arbeidet gjennom felles samlinger og individuell hjelp, sikre felles oppstart og
framdrift, stå for informasjonsarbeidet til allmenheten og kommunikasjon med berørte parter.
Helsedirektoratet skal rapportere på framdrift og
resultater til regjeringen.
Hovedinnsatsen fra statens side vil ligge på
regionalt nivå, der fylkesmennene inngår samarbeid med KS og utviklingssenterene for sykehjem
og hjemmetjenester, fylkeskommunene og andre
regionale fagmiljø, samt fylkeseldreråd og aktuelle organisasjoner. Sammen skal de etablere et
strukturert samarbeid om gjennomføring av reformen.
Det regionale aktørene skal gi informasjon,
råd og veiledning og bistå kommunesektoren i
planlegging, omstillings- og endringsarbeid gjennom kommunebesøk, faglig veiledning og nettverkssamarbeid. Nettverkssamarbeidet kan bygges på eksisterende kommunenettverk, regionale
læringsnettverk og samarbeidsfora mellom spesialisthelsetjenesten, fylkeskommunene og kommunene. Fylkesmannen skal rapportere på framdrift
og resultater til sentrale myndigheter.
I tillegg vil det på nasjonalt nivå bli organisert
et samarbeid med sikte på å gjennomføre et nasjonalt program for Et aldersvennlig Norge. Oppgaven vil blant annet være å inngå avtale om tilknytning til Verdens helseorganisasjons globale
nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn,
invitere organisasjoner, institusjoner, bedrifter,

169

forskning og utdanning til partnerskap, bygge et
nasjonalt nettverk av aldersvennlige kommuner,
gjennomføre kampanjen Planlegg egen alderdom
og gi kommuner og eldreråd verktøy, bistand og
inspirasjon til lokalt planarbeid.
Omstilling gir prioritet
Ettersom reformen i stor grad handler om å endre
praksis og bidra til omstilling og kvalitetsutvikling
av ordinær virksomhet, legges det til grunn at
kommuner og helseforetak selv kan foreta nødvendige omprioriteringer innenfor egen drift og
økonomiske rammer. Flere av de foreslåtte løsningene kan bidra til mer effektive tjenester og et
mindre omfattende tjenestebehov hos innbyggerne på sikt. Forbedring av eldreomsorgen skal i
hovedsak dekkes av kommunenes frie inntekter.
Endringsarbeid medfører ofte omstillingskostnader i reformperioden, og vil kreve utgifter til
opplæring i nye arbeidsformer og metoder og tilrettelegging av organisasjon og lokaler. Å foreta
endringer i organisasjoner som samtidig skal
sikre døgnkontinuerlig drift hele uka gjennom
hele året, er særskilt krevende. Kommuner som
omstiller seg i tråd med reformen, vil bli prioritert
innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye
øremerkede ordninger. Det forutsettes at kommunene gjennom politisk behandling har tatt stilling
til forslagene i reformen, og beskrevet hvordan de
vil utforme og gjennomføre dem lokalt. Videre forutsettes at kommunene forplikter seg til å delta i
regionale nettverk for Leve hele livet, og bidrar til
erfaringsdeling og gjensidig faglig støtte og
bistand med andre kommuner.
Fylkesmannen får i oppdrag å følge opp kommunenes utvikling, gjennomføring og evaluering
av planene gjennom tilbud om erfaringsdeling,
kommunenettverk og annen bistand.
Tidsplan 2019–2023
For å få mest mulig felles framdrift, fastsettes
reformperioden til fem år, med felles oppstart
1. januar 2019 og med ulike faser for kartlegging,
planlegging, gjennomføring og evaluering.
Reformen er inndelt i fire faser som vil være
dels overlappende:
Fase 1 Forberedelse og oppstart (2019)
Det første året skal Leve hele livet settes på dagsorden i kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og i allmennheten. Det vil innebære å spre
informasjon og kunnskap om reformen, etablere
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et regionalt støtteapparat og utvikle verktøy og
materiell for gjennomføring av reformen lokalt.
Støtteapparatet regionalt skal informere alle kommuner om reformen og invitere til deltakelse i
læringsnettverk, ha dialogmøter, drive oppsøkende virksomhet og gi faglig veiledning og
støtte.

reformperioden skal det utarbeides en forskningsrapport for blant annet å kunne følge beslutninger,
planer og endringer, og kunne justere kurs og virkemiddelbruk. Følgeforskningen avsluttes med
resultatevaluering av hele reformen etter 2023.

9.2
Fase 2 Kartlegging og planlegging (2019–2020)
Kommunene har perioden 2019–2020 til å ta stilling til løsningene i reformen og planlegge hvordan de vil utforme og gjennomføre dem lokalt.
Det legges opp til at kommunene og fylkeskommunene kartlegger egne behov og utfordringer,
og gjennom politiske vedtak tar stilling til forslagene i Leve hele livet. Spesialisthelsetjenesten vil
bli fulgt opp i ordinære styrings- og rapporteringssystemer.
Fase 3 Implementering og gjennomføring (2021–
2023)
Når kommunene har tatt stilling til forslagene i
reformen, og beskrevet hvordan de vil utforme
dem, starter arbeidet med gjennomføring lokalt.
Det legges opp til en samlet implementering i
årene 2021–2023. Kommuner som omstiller seg i
tråd med reformen, vil bli prioritert innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede
ordninger. Det er imidlertid flere forslag til løsninger som ikke krever langvarige planleggingsprosesser og kan iverksettes umiddelbart, slik som
for eksempel endringer av måltidstider mv. Kommunen må selv ut fra lokale forhold og behov, vurdere hvilke forslag til løsninger som er mulig å
iverksette tidligere i reformperioden.
Fase 4 Evaluering og forbedring (2023)
Reformen skal evalueres gjennom følgeforskning
i et representativt utvalg kommuner. Midtveis i

Fase 1
2019

2017–2018
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Figur 9.2 Tidsplan

Fase 2
2019–20

• Kartlegging
• Planlegging
• Beslutninger

Verktøy og metoder

Spredning av gode løsninger og implementering
av endringer er krevende prosesser. På flere av
dialogmøtene har deltakerne vært opptatt av manglende spredning av gode tiltak, og at kommunene i for liten grad har en systematikk og kultur
for å lære av hverandre.
Rapporten fra Aldring og helse, som oppsummerer kunnskap og forskningsresultatet om
spredning og implementering av gode tiltak for
eldre, viser at innføring av nye tiltak i kommunene
styrkes dersom et nasjonalt eller regionalt nivå tar
initiativ og bidrar til kunnskapsutvikling, formidling og spredning av de nye løsningene. Videre
viser undersøkelser av kontaktpunkter for erfaringsutveksling mellom kommuner og kunnskap
om intervensjonene, kan ha betydning for spredning (4).
Resultatene fra Innovasjonsbarometeret for
kommunal sektor 2017 viser at fire av ti virksomheter har spredd sine innovasjoner slik at andre
kan gjenbruke løsningene. Innovasjonsbarometeret viser at spredning først og fremst skjer gjennom nettverk mellom kommuner og fylkeskommuner (224).
Staten skal derfor understøtte kommunenes
endringsarbeid gjennom et støtteapparat som skal
legge til rette for erfaringsdeling, kunnskapsutveksling og lokalt forbedringsarbeid i reformperioden. Sentrale verktøy for å støtte det lokale
endringsarbeidet vil være læringsnettverk og faglig bistand. Det vil bli etablert regionale læringsnettverk for erfaringsutveksling og gjensidig faglig støtte og bistand mellom kommunene. Erfarin-
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ger fra ulike læringsnettverk viser at denne formen for erfaringsutveksling har stor nytteverdi.
Det handler om felles forståelse for områder som
bør forbedres, og om å finne og dele løsninger,
men også om å hente inspirasjon og motivasjon fra
hverandre.
Kommunene vil, som del av reformarbeidet,
bli tilbudt støtte og veiledning til lokalt planarbeid.
En sentral oppgave for støtteapparatet vil være å
bistå kommunene i utvikling, gjennomføring og
evaluering av lokale planer. Fylkesmennene har
lang tradisjon i å understøtte kommunene i deres
planarbeid, blant annet gjennom dialogmøter med
kommunene. Evalueringen fra arbeidet med
Omsorgsplan 2015 viser at når planer for helse- og
omsorgssektoren blir en del av det helhetlige
planarbeidet i kommunene, bidrar dette til en felles forståelse for hva som er utfordringer, prioriteringer og løsninger i kommunens helse- og
omsorgssektor.
Et annet sentralt hjelpemiddel i planarbeid er
gode data og et valid faktagrunnlag. Det foreslås
derfor en styrking av ressursportalen for analyse
og planlegging som er utviklet av fylkesmannsembetet i Trøndelag i samarbeid med Helse- og
omsorgsdepartementet. Som del av Leve hele
livet skal ressursportalen bli tilgjengelig for alle
kommuner og inngå som et sentralt verktøy for
kommunene i deres planarbeid.
Samskaping løftes fram som viktige prosessuelle grep for å skape framtidas lokalsamfunn og
tjenestetilbud. Erfaringer fra kommuner som har
arbeidet med samskaping er at kommunene må
møte innbyggerne der de er og involvere dem fra
starten av om prosjekter skal lykkes. På den
måten kan de koble sine forvaltningsmessige ressurser opp mot sivilsamfunnets ressurser, og
legge grunnlaget for nye løsninger skapt i fellesskap mellom kommune, innbyggere og brukere,
foreninger, organisasjoner og næringsliv. Iverksetting av reformen Leve hele livet og et mer aldersvennlig samfunn bygger på nye måter å involvere
innbyggere og samfunnsaktører på, og forutsetter
bruk av ulike former for samskaping som metode
for lokalt utviklings- og endringsarbeid.
Videre skal det igangsettes et informasjonsarbeid for å spre kunnskap om reformen. Det skal
utarbeides informasjonsmateriell og tas i bruk
nye formidlingskanaler, herunder sosiale medier.
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For å stimulere til aktivitet og løfte fram kommuner som arbeider godt og systematisk, foreslås
det også å etablere en årlig Leve hele livet-pris.
Prisen skal gå til en kommune som gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte
og gjennomførte aktiviteter og gode resultater på
reformens områder.
Det vises videre til de store pågående satsingene knyttet til kompetanseutvikling og ledelsesopplæring som beskrevet i kapittel 3. Tilstrekkelig og god kompetanse, dyktige ledere og en organisasjon som vektlegger kontinuerlig forbedringsarbeid og systematisk refleksjon, er avgjørende
for å utvikle kvalitativt gode tjenester. Et hovedverktøy er forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, som legger grunnlaget for å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring.

9.3

Måling, evaluering og rapportering

Erfaringer fra andre endringsprosesser viser at
det er avgjørende å sette tydelige og konkrete
mål, og måle egen framgang over tid for å lykkes.
Ved å gjennomføre hyppige målinger, kan den
enkelte enhet se om tiltakene blir gjennomført,
om de skaper ønsket forbedring og om forbedringen er varig.
Helsedirektoratet vil få i oppdrag å igangsette
et arbeid for å utvikle måleverktøy som synliggjør
resultater og gevinster i reformperioden. Målingene skal, så langt som mulig, kunne integreres i
det ordinære saksbehandlings- og journalsystemet på sikt.
Reformen skal evalueres gjennom følgeforskning i et representativt utvalg av kommuner. Midtveis i reformperioden skal det utarbeides en
forskningsrapport for blant annet å kunne følge
beslutninger, planer og endringer, og kunne justere kurs og virkemiddelbruk. Følgeforskningen
avsluttes med resultatevaluering av hele reformen
etter 2023.
Det skal også etableres noen enkle rapporteringskrav til staten på gjennomføring av reformen.
Sentrale indikatorer her vil blant annet være antall
kommuner som har tatt stilling til tiltakene i reformen og laget og vedtatt lokale planer.
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2017–2018

Boks 9.2 Spredning og implementering av gode tiltak for eldre
eller en kan ansette en person som har ansvar
Rapporten som oppsummerer kunnskap og
for prosjektet som sin spesielle oppgave
forskningsresultater om spredning og imple– Tiltaket må få realistiske rammer. De som
mentering av gode tiltak for eldre (4) løfter fram
skal lære tiltaket og gjennomføre det i praksis
noen suksesskriterier for implementering:
må få god opplæring og veiledning i praktiske
– Før en starter implementering av et tiltak, må
situasjoner, og det må være stabilitet og foruten vurdere motivasjon, behov og kapasitet
sigbarhet i veiledningen.
hos de som blir involvert, det gjelder både de
eldre, frivillige og ansatte. Implementering
Videre viser studier at for helsetjenester som
kan bli vanskelig dersom målgruppene ikke
krever samhandling mellom kommunehelsetjesluttet opp om tiltaket.
nesten og spesialisthelsetjenesten, er et godt
– Forankring i ledelse på ulike nivåer underevidensgrunnlag viktig for både spredning og
strekes. Ledelsen må støtte de ansatte aktivt
implementering av tiltaket.
og følge med på hvordan implementeringen
av intervensjonen fungerer.
Få studier og rapporter har fokusert på spred– Tiltaket må ikke komme ovenfra som noe
ning. Men noen suksesskriterier framheves:
som det utøvende personalet er pålagt uten at
– Spredning kan påvirkes av insentiver fra
de forstår hva tiltaket/intervensjonen går ut
overordnet myndighet
på, og nytten av den. Derfor er god informa–
Kontaktpunkter mellom kommuner der de
sjon og dialog viktig.
kan utveksle erfaringer kan ha betydning for
– Når tiltaket er komplekst og omfatter mange
spredning
nivåer og/eller ulike organisasjoner, må det
– Kunnskap om intervensjonen kan påvirke
sikres sterk prosjektledelse og kontakt melspredning og opptak av en intervensjon. En
lom de som er involvert og rutiner som
person kan ha ansvar for å overføre kunnbeskriver samarbeid.
skap og informasjon mellom organisasjoner,
– En eller flere personer bør ha en bestemt
for eksempel kliniske akademikere som
ansvarsrolle i implementeringen. Det kan være
arbeider både som helsearbeidere og forsen ildsjel, en som er spesielt kompetent eller
kere
har arbeidet med noe tilsvarende et annet sted,

Boks 9.3 Erfaringer fra Trygghetsstandard i sykehjem, pilot 2016 – 2018
lokal kontekst og pasientsentrert omsorg er et
Utvikling av en trygghetsstandard i sykehjem er
overordnet prinsipp. Det gjennomføres en følgeforankret i Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens
evaluering i regi av Senter for omsorgsforsprimærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Regjekning. Piloten avsluttes juni 2018.
ringen vil iverksette et systematisk kvalitetsutvikSiden piloten gjennomføres innenfor ordilingsarbeid med sikte på å utvikle en standard for
nær drift gir den god kunnskap om hva som
kvalitet i sykehjem. Våren 2016 ble det igangsatt
hemmer og fremmer implementering i kommuen pilot for å teste ut et web-basert verktøy. Verknene. Det er tre sentrale drivere i implementetøyet er forankret i de krav og føringer som ligger
ringsarbeidet:
i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring og
– Ledelse – styrke forbedringskompetansen,
prosessene som understøttes tar utgangspunkt i
skape gode endringsledere
de fem stegene i modell for kvalitetsforbedring.
– Kompetanse – systematisk opplæring, veiledTromsø, Sortland, Kristiansund og Eidskog
ning, evaluering, endring av kultur og holdkommune er pilotkommuner. Piloten er foranninger
kret i kommuneledelsen. Piloten er ikke pro– Organisasjon – bygge gode strukturer som
sjektorganisert, men gjennomføres innenfor
skaper forutsetninger for endring i hele orgaordinær drift. Arbeidet forsøker å sette nasjonisasjonen
nale krav, føringer og forventninger inn i en
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Boks 9.3 forts.
Dette understøttes av hvordan kommunene selv
oppsummer suksesskriteriene for god implementering:
– Ha de grunnleggende strukturene på plass
først
– Forstå kvalitetsmodellen, holde seg til den og
ta den i bruk i praktisk arbeid
– Forankring helt til topps i kommuneledelsen
– Enhetlige og tilpassede støttesystemer
– Systematisk og tilpasset opplæringsprogram
for ansatte
– Faste fagfora for diskusjon/refleksjon
– Tilstedeværende leder
– Involvering av alle ansatte – skape eierforhold
Ledere i kommunene har fått tilbud om prosessveiledning. Denne formen for lederstøtte ser ut
til å være en virkelig suksessfaktor. Kommunene melder blant annet tilbake at prosessvei-

9.4

Opplæringspakke – Leve hele livet

Det er store kunnskaps- og kompetansebehov om
eldre og aldring generelt og om temaene i reformen spesielt. Regjeringen vil derfor vurdere å
utvikle en egen Leve hele livet-opplæringspakke
for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Innholdet skal, i tillegg til kunnskap om
eldre og aldring, dekke opplærings- og kompetansebehov på reformens hovedområder. Det skal
vurderes om opplæringsprogrammet kan utformes slik at det kan inngå som en modul i annen
fagopplæring.
Leve hele livet setter fokus på forsømte områder i tjenestetilbudet til eldre, der løsningen er
nært knyttet til kunnskap og kompetanse. Reformen inviterer kommunene til å tenke bredere i sitt
rekrutterings- og opplæringsarbeid, med særlig
vekt på faggrupper som kan styrke kompetanse
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ledning hjelper til å holde en rød tråd i prosessen, til å håndtere et løpende utviklingsarbeid i
en ellers travel hverdag, til å prioritere, til å være
bevisst på hvordan man får med seg medarbeiderne og til å komme videre når man står fast.
Piloten har god overføringsverdi til andre
deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Den gir blant annet god kunnskap om
hvordan man arbeider strukturert med reell
brukermedvirkning på individ- og systemnivå,
hvordan man bygger kvalitetsperspektivet inn i
styringssystemet i kommunene, hvordan man
måler kvalitet og utvikler indikatorer, hvordan
man etablerer en varig forbedringskultur, hvordan man systematiserer arbeidet med kompetanseplanlegging og -styring og hvordan man
systematiserer rutiner for tverrfaglig arbeid.
Tromsø kommune har blant annet avholdt felles
fagdager mellom sykehjem og hjemmetjenester
med vekt på overføring av erfaringer fra piloten.

på kjøkken- og ernæring, aktivitet og mestring,
rehabilitering, miljøarbeid, sosialt arbeid og samarbeid med pårørende, frivillige og lokalsamfunn.
Helsefagarbeideren er viktig i den kommunale
helse- og omsorgstjenesten. Det har vært en
økning i rekrutteringen til helse- og oppvekstfagene de siste årene. Samtidig var det bare i overkant av 3000 som avla fagbrevet som helsefagarbeider skoleåret 2016–2017. Dette er ikke tilstrekkelig for å møte arbeidskraftsbehovet i helse- og
omsorgssektoren (65). Voksne er en viktig rekrutteringskilde. Fagbrev på jobb vil bli etablert som
en ny fleksibel vei til fagbrev, som gjør det enklere
for voksne å delta i opplæring og kan ta fagbrev på
arbeidsplassen, mens de er i lønnet arbeid. Opplæringen er mer fleksibel enn eksisterende ordninger gir rom for, men kravet til fagbrev er likt.
Det vises videre til tiltakene i Kompetanseløft
2020 omtalt i kapittel 3.
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10 Økonomiske og administrative konsekvenser
Denne meldingens hovedfokus er å skape et mer
aldersvennlig Norge og finne nye og innovative
løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet
til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, kontinuitet og sammenheng i tjenestene.
Forslagene til løsninger i kapittel 4–8 bygger på
erfaringer som allerede er gjort i enkeltkommuner, sykehus, organisasjoner og næringsliv, og
understøttes av forskning og kunnskap på området.
Reformen handler om å gjøre enkelte ting på
andre måter enn før og skape forenkling, fornyelse og forbedring gjennom innovasjon. Nye
arbeidsmetoder, nye samarbeidsformer, ny teknologi og nye løsninger vil gi noen av svarene på
hvordan vi i fellesskap kan skape et mer bærekraftig samfunn i møte med de demografiske endringene. Flere av de foreslåtte løsningene kan
bidra til mer effektive tjenester og et mindre
omfattende tjenestebehov hos de eldre på sikt.
Det legges derfor til grunn at kommuner, fylkeskommuner og helseforetak selv må foreta nødvendige omprioriteringer innenfor egen drift og økonomiske rammer. Det presiseres at kommunene
ikke vil bli pålagt nye oppgaver gjennom denne
reformen, og det legges ikke opp til tiltak som vil
endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune.
Det understrekes at forbedring av eldreomsorgen
i hovedsak dekkes av kommunenes frie inntekter.
Å foreta endringer i organisasjoner som samtidig skal sikre døgnkontinuerlig drift hele uka
gjennom hele året, er særskilt krevende. Kommu-

ner som omstiller seg i tråd med reformen, vil bli
prioritert innenfor relevante eksisterende og
eventuelle nye øremerkede ordninger.
Spredning og implementering av reformen
skal ta utgangspunkt i dagens statlige og regionale aktører, men med et tydelig støtteapparat i
reformperioden. For å bistå kommunene med å
forberede og gjennomføre reformen er det behov
for faglig veiledning, tilrettelegging for læringsnettverk og oppfølging lokalt. Hovedinnsatsen fra
statens side vil ligge på regionalt nivå, der fylkesmennene inngår samarbeid med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT),
fylkeskommunene og andre regionale fagmiljø,
samt fylkeseldreråd og aktuelle organisasjoner, jf.
omtale i kapittel 9.
Kompetanseløft 2020 og Omsorgsplan 2020
med Demensplan 2020, utgjør helt sentrale deler
av fundamentet for reformen.
Regjeringen vil komme tilbake til gjennomføringen av reformen i de enkelte års budsjetter, og
det tas forbehold om at enkelttiltak først vil kunne
gjennomføres når det er budsjettmessig dekning.
Helse- og omsorgsdepartementet
tilrår:
Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet
4. mai 2018 om Leve hele livet blir sendt Stortinget.
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Sammendrag
Sande kommune og Holmestrand kommune har deltatt med hver sin satsning i Program for
folkehelse i kommunene fra 2018. Fra 2020 skal innsatsen i begge prosjektene styrkes med felles
ledelse og geografisk utvidelse. Særegne faglige innretninger og strukturer for gjennomføring,
evaluering og rapportering vil holdes adskilt og bestå som tidligere i begge prosjektene.
Faktaopplysninger
Kommunereformen målbærer gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, helhetlig og samordnet
samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og et styrket lokaldemokrati.
Forventninger til inkludering av mål om sosial bærekraft i lokalt folkehelsearbeid fra 2019 forsterker
retning i kommunens videre arbeid med oversiktsarbeid, folkehelseprosjekter‐ og tiltak.
Fra 2020 vil to lokale prosjekter i Program for folkehelse i kommunene få felles prosjektleder og felles
styringsgruppe i God oppvekt. En samlet ledelse av prosjektene vil gi synergier til økt handlingsrom,
for tverrsektoriell tilnærming og samskaping i gjennomføring av prosjektene samt sikre kontinuitet i
oppfølging av forpliktelser.
Juridiske forhold
Samarbeidsavtaler om gjennomføring av prosjektene ”Krafttak for barn og unges trygghet og trivsel –
KRUTT” og «Sammen om opplevelser for barn og unge» ble inngått med Vestfold fylkeskommune i
2018.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Barn og unges interesser
Program for folkehelse i kommunene er i sin helhet innrettet mot å styrke barn og unges psykiske
helse.
Miljøkonsekvenser
Ingen.
HMS/Folkehelse
Program for folkehelse i Holmestrand inkluderer mål om sosial bærekraft i utvikling av nye tiltak fra
2020. Programmet styrkes også med en prosjektarbeiderressurs for å sikre utvidelse av eksisterende
tiltak, og et likeverdig tilbud til alle barn i kommunen.

Vurderinger
Kommunedirektøren ser positivt på at de to lokale folkehelseprosjektene, under Program for
folkehelse i kommunene, sikres med felles ledelse og styring. Ny mer effektiv organisering sikrer
utvidelse av praksisnære tiltak til barn og unge på flere lokasjoner i kommunen.
Videre behandling
Saken avsluttes i kommunestyre.

Krafttak for barn
og unges trygghet
og trivsel i Sande KRUTT

Sammen om
opplevelser for barn
og unge i
Holmestrand
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Program for folkehelse i Holmestrand 2020-2022
Sande kommune og Holmestrand kommune har deltatt med hver sin satsning i Program for folkehelse i
kommunene fra 2018. Fra 2020 skal innsatsen i begge prosjektene styrkes med felles ledelse og geografisk
utvidelse. Særegne faglige innretninger og strukturer for gjennomføring, evaluering og rapportering vil
holdes adskilt og bestå som tidligere i begge prosjektene.
Holmestrand kommune er ny fra 2020, et resultat av kommunereformsamarbeid mellom Hof kommune,
Sande kommune og Holmestrand kommune fra 2016. Kommunereformen1 målbærer gode og likeverdige
tjenester til innbyggerne, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste
kommuner og et styrket lokaldemokrati2. Forventninger til inkludering av mål om sosial bærekraft i lokalt
folkehelsearbeid3 fra 2019 forsterker retning i kommunens videre arbeid med oversiktsarbeid4,
folkehelseprosjekter- og tiltak. Både sosial bærekraft og folkehelse handler om å fremme en
samfunnsutvikling som:
- Setter menneskelige behov i sentrum.
- Gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle.
- Legger til rette for at mennesker som bor i lokalsamfunnet, kan påvirke forhold i nærmiljøet og
ellers i kommunen.
- Legger til rette for deltakelse og samarbeid.
Fra 2020 vil etablerte, og eventuelt nye, folkehelsetiltak i lokale prosjekter tilknyttet Program for folkehelse
i kommunene gavne alle barn og unge i Holmestrand på en likeverdig måte. En samlet ledelse av
prosjektene vil gi synergier til økt handlingsrom for tverrsektoriell tilnærming og samskaping i
gjennomføring og utvikling av prosjektene, samt sikre kontinuitet i oppfølging av forpliktelser i Program for
folkehelse i kommunene. Planen ”Program for folkehelse i Holmestrand 2020-2022” beskriver
administrative og organisatoriske rammer for prosjektene fra 2020. Dette inkludert hvordan tiltak og
strukturer i ”Krafttak for barn og unges trygghet og trivsel – KRUTT” og ”Sammen om opplevelser for barn
og unge” skal ivaretas. Planen skisserer avslutningsvis hvordan videreutvikling i satsningene kan inkludere
mål om sosial bærekraft.

Bakgrunn
Program for folkehelse i kommunene
I 2017 startet en tiårig satsing (2017–2027) på kommunalt folkehelsearbeid for styrking av kommunenes
arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. KS, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og
Helse- og omsorgsdepartementet utviklet programmet, og den tiårige satsing innebærer et langvarig
samarbeid mellom disse aktørene. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema.
Programmet, og gjennomføring av det, består av fem elementer:
1. Kunnskapsbasert utvikling av tiltak i kommunene
2. Kompetansestøtte og erfaringsspredning på tvers av kommuner og fylker

1

Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20142015/id2401505/
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Prop-95-S-20132014/id759298/
3
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
4 Sosial bærekraft var tema i kommunenes folkehelseprofiler i 2020. https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=3802&sp=1&PDFAar=2020
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3. Videreutvikling og implementering av styringsdata
4. Styrket samarbeid mellom aktører
5. Samordning av statlige føringer og virkemidler rettet mot kommunene
Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter5
Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn6
Meld. St. 13 (2018–2019) Muligheter for alle — Fordeling og sosial bærekraft7

Fylkeskommunene i folkehelseprogrammet
Helsedirektoratets tilskuddsordning til utvikling og utprøving av metoder og tiltak i kommunene blir tildelt
og forvaltes via Fylkeskommunene. Vestfold Fylkeskommune søkte deltakelse i programmet på vegne av
kommunene i fylket i 2017. Fylkeskommunene skal legge til rette for dialog med kommunene i fylket,
forskningsinstitusjoner, kompetansemiljø og frivillige organisasjoner, og legge til rette for en organisering
av programarbeidet som sikrer kommunene innflytelse. Alle landets fylker var med i Program for folkehelse
i kommunene i løpet av 2019. Som ledd i gjennomføring av regions-reformen ble Vestfold og Telemark ett
fylke med virkning fra 1. januar 2020.
Et forpliktende samarbeid med Vestfold fylkeskommune utgjør rammen for Program for folkehelse
Holmestrand. Rammen består av følgende innhold og aktivitet:
 Et fylkeskommunalt felles forpliktende utviklingsprosjekt for læring om medvirkning, evaluering og
tilrettelegging for forskning.
 Årlig innovasjonsarena over to dager med fokus på ulike metoder
 Ulike fagnettverk og workshops
 Årlig lærende rapportering på aktivitet i kommunen
 Årlig rapportering på økonomi

Program for folkehelse i tidligere Sande og Holmestrand kommuner
Holmestrand og Sande kommuner deltok sammen i program for folkehelse i Vestfold fylke fra 2018 til 2020
med hvert sitt prosjekt. Prosjektene er noe ulikt innrettet men mål om å styrke barn og unges livskvalitet
lokalt er felles. Fra 2019 hadde prosjektene også felles styringsgruppe i God oppvekst.
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/
7 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20182019/id2630508/
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Ledelse og organisering fra 2020
Felles Prosjektleder
Fra medio 2020 er det rekruttert felles prosjektleder for de to lokale prosjektene. Prosjektleder justerer
kurs og gjennomføringen av programsatsingene i samarbeid med styringsgruppen. Prosjektleder
rapporterer også til program for folkehelsearbeid i Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

Felles styringsgruppe God oppvekst
God oppvekst Holmestrand ivaretar forankring av samhandlende tiltak og koordinering på tvers av
virksomhets- og tjenesteområder knyttet til barn- og ungefeltet i kommunen. God oppvekst Holmestrand
er styringsgruppe for lokale prosjekter i Program for folkehelse i kommunene. Styringsgruppen består av
ledere og fagrepresentanter fra hele oppvekstfeltet, kultur, forbyggende helsetjenester, velferdstjenester,
barneverntjenester, politi og beredskap.

Organisasjons- og aktivitetskart
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Styrking og utvidelser fra 2020
Program for folkehelse i Holmestrand styrkes med en prosjektmedarbeider fra medio 2020. Styrkingen skal
sikre utvidelse av miljøarbeiderressurs, så unge i kommunen får tilsvarende likt tilbud.
Øvrige utvidelser i prosjektene fra 2020 initieres med bakgrunn i behov for tiltak.

Strukturer for gjennomføring
”Krafttak for barn og unges trygghet og trivsel – KRUTT”
Hovedmålet med KRUTT er å skape rusfrie arenaer, møteplasser og aktiviteter for barn og ungdom som
ikke deltar i organisert aktivitet. Arenaer, møteplasser og aktiviteter knyttes til videregående skoler,
ungdomsskoler og barneskolekretsene. Samarbeidet på tvers av etater, ulike instanser, forvaltningsnivåer,
frivillige organisasjoner, lag og foreninger har ligget til grunn for utvikling og gjennomføring av følgende
etablerte tiltak:
1. Miljøarbeider som er knyttet til arbeid med ungdom i skolene.
2. Kartlegginger og workshops.
3. Sykkelløype ungdomsskole.
4. Et årshjul med ulike aktiviteter og arrangementer for barn og unge er etablert.
5. Tilskuddsordning for å stimulere frivillige lokalt til gjennomføring av aktivitetstiltak for barn og unge.
Prosjektet legger opp til en intern formativ prosessevaluering slik at tiltak kan justeres underveis for best
mulig måloppnåelse.
Prosjektet KRUTT gjennomføres med en nærmiljøtilnærming.

”Sammen om opplevelser for barn og unge”
Fem ulike tiltak er startet eller gjennomført i prosjektet. Hovedmålet har vært å redusere sosiale ulikheter
gjennom å tilgjengelig-gjøre aktiviteter og redusere barrierer for barn og unges deltakelse. Prosjektet har
samskaping som metode i både styringsform og i tiltaksutvikling-, gjennomføring og evaluering.
Samskapings-tilnærmingen bygger på oppdatert helsefremmende teori og bidrar med måloppnåelse i seg
selv. De fem tiltakene i prosjektet omfatter:
1. Videreutvikling av Frivilligaktiv.no med oversikt over aktiviteter til barn og unge, frivillige initiativer
og organisasjoner i ny kommune (pågående).
2. Fritidshuset - et lavterskeltilbud til barn og familier i Holmestrand av og ved Kirkens Bymisjon
Holmestrand (etablert og pågående).
3. Forebygging av utenforskap hos ungdom (pågående samskapingsprosjekt med Universitetet i
Sørøst-Norge).
4. Fritidskortet (søkt om pilotering i 2020 – avslag).
5. Alternative møteplasser for barn og unge (pågår).
Prosjektet har anvendt det digitale verktøyet SAMSON for evaluering samskapingsprosesser og verktøyet
SoImpact for måling effekt av tiltakene.
Prosjektet Sammen om opplevelser for barn og unge gjennomføres med samskaping som førende prinsipp
og metode.
7

Rapportering til Vestfold og Telemark Fylkeskommune
Det skal rapporteres separat på aktivitet og økonomi for prosjektene årlig til fylkeskommunen i Vestfold og
Telemark.
Videreutvikling
Sosial bærekraft som mål i folkehelseprogrammet Holmestrand
Lokale prosjekter tilknyttet Program for folkehelse i kommunene skal fra 2020 inkludere mål om sosial
bærekraft. Etablerte tiltak skal ivaretas og breddes, samtidig som det initieres nytt samarbeid og nye tiltak
for å styrke barns psykiske helse. For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap
lokalt. Kommunen, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide om de store samfunnsutfordringene for
å oppnå en bærekraftig utvikling.
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Støttekontakter ‐ avtaleform og godtgjøring.
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd

01.09.2020

023/20

Kommunestyre

16.09.2020

124/20

Kommunedirektørens innstilling:

1. Det opprettes oppdragsavtaler mellom kommunen og støttekontakter som gir individuelle
støttekontakttjenester. I særskilte tilfeller kan kommunen vurdere om vedkommende skal
ansettes som arbeidstaker. Dette avhenger av arbeidets art og omfang.
2. Timesatsen tilsvarer minstesatsen for assistentlønn og reguleres ihht til Hovedtariffavtalen. Pr
d.d, er den på kr 154,62 pr. time. I særskilte tilfeller kan kommunen vurdere en høyere sats.
Dette avhenger av arbeidets art, behov for spesiell kompetanse og rekruttering. Det utbetales
feriepenger, slik praksis er i Sande i dag.
3. Dekning av utgifter godtgjøres med kr 400,‐ inklusiv kilometergodtgjøring. Beløpet utbetales
som et fast beløp uten dokumentasjonsplikt. Der vedtaket er av større omfang tas en
individuell vurdering om høyere utgiftsdekning bør gis. I særskilte tilfeller kan støttekontakten
godtgjøres med avtalt kilometersats for bruk av egen bil.
4. Endringene innføres fom 01.01.2021. Støttekontakter med arbeidsavtaler beholder disse for
inngåtte avtaleperiode.

01.09.2020 Behandling i Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt
HOV‐023/20 vedtak:
Hovetutvalget for helse, omsorg og velferd henstiller kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
1. Det opprettes oppdragsavtaler mellom kommunen og støttekontakter som gir individuelle
støttekontakttjenester. I særskilte tilfeller kan kommunen vurdere om vedkommende skal
ansettes som arbeidstaker. Dette avhenger av arbeidets art og omfang.
2. Timesatsen tilsvarer minstesatsen for assistentlønn og reguleres ihht til Hovedtariffavtalen. Pr
d.d, er den på kr 154,62 pr. time. I særskilte tilfeller kan kommunen vurdere en høyere sats.
Dette avhenger av arbeidets art, behov for spesiell kompetanse og rekruttering. Det utbetales
feriepenger, slik praksis er i Sande i dag.
3. Dekning av utgifter godtgjøres med kr 400,‐ inklusiv kilometergodtgjøring. Beløpet utbetales
som et fast beløp uten dokumentasjonsplikt. Der vedtaket er av større omfang tas en

individuell vurdering om høyere utgiftsdekning bør gis. I særskilte tilfeller kan støttekontakten
godtgjøres med avtalt kilometersats for bruk av egen bil.
4. Endringene innføres fom 01.01.2021. Støttekontakter med arbeidsavtaler beholder disse for
inngåtte avtaleperiode.

Sammendrag
Saken gjelder praksis for inngåelse av avtaler som skal regulere arbeidsforholdet, avlønning og
utgiftsdekning til støttekontakter som gir individuelle støttekontakttjenester. Tidligere Hof, Sande og
Holmestrand kommuner hadde ulik praksis. Det er derfor nødvendig å vedta en felles praksis.
Den mest hensiktsmessige avtaleformen vurderes å være oppdragsavtaler. Den gir tjenestemottaker
direkte innflytelse på tilbudet, samtidig som støttekontakten gis større mulighet til å tilpasse
samværet til egen arbeidssituasjon og livssituasjon. Et optimalt støttekontakttilbud fordrer et godt
samarbeid og god dialog mellom tjenestemottaker og støttekontakten. Dette oppnås best ved bruk
av oppdragsavtaler som tilsier mindre detaljstyring og kontroll fra oppdragsgiver (kommunen).
Kommunenes sentralforbund (KS) anbefaler minste assistentlønn til støttekontakt. Dette vurderes
riktig da det ikke kreves spesiell fagkunnskap for å være støttekontakt. Ordningen fra Sande med
utbetaling av feriepenger til støttekontakter, er det ønskelig å videreføre. Støttekontaktbudsjettet er
styrket for å kunne romme denne merkostnaden.
Utgiftsdekningen er ment å dekke støttekontaktens utgifter ved gjennomføringen av oppdraget eks.
inngangspenger, utgifter ved kafèbesøk og transport. Mange av våre tjenestemottakere har
ledsagerbevis som gjør at disse utgiftene reduseres. Det forventes at tjenestemottaker selv kan
dekke deler av eller alle utgiftene ved bilkjøring. En utgiftsdekning på kr 400,‐ pr måned inkl
kilometergodtgjøring vurderes som et riktig og nøkternt nivå.
Faktaopplysninger
Tidligere Hof, Sande og Holmestrand kommuner hadde ulike praksis for avtaler som regulerer
arbeidsforholdet, godtgjøring, avlønning og utgiftsdekning av støttekontakter. De ulike ordningene er
videreført i nye Holmestrand kommune inntil ny felles praksis er vedtatt.
Kommunens plikt til å tilby støttekontakt fremgår av helse‐ og omsorgstjenesteloves § 3‐2 nr. 6
bokstav b.
Målgruppen for tjenesten er personer eller familier som på grunn av nedsatt funksjonsevne, alder
eller andre forhold, gjør at de har behov for bistand til å delta i fritidsaktiviteter og ha en meningsfull
fritid. Tjenesten er vederlagsfri og gis individuelt og i gruppe. De aller fleste mottar
støttekontakttilbudet som individuell tjeneste med inntil inntil 2‐5 timer pr uke avhengig av
tjenestevedtaket. Pr 01.07.2020 har 167 personer vedtak om støttekontakt.
For å bli støttekontakt må man være fylt 18 år. Det kreves ingen fagutdanning. Alle støttekontaktene
må undertegne taushetserklæring og levere politiattest. Avtaleperioden er knyttet opp til
tjenestemottakers vedtaksperioden.
Støttekontaktene fra tidligere Sande kommune har oppdragsavtaler og gis rettigheter til feriepenger.
Timesatsen følger minimumssatsen anbefalt av KS, p.t. er den på kr. 154,62 pr time. Dette tilsvarer
assistentlønn dvs lønn i stilling uten særskilt krav til utdanning. Det gis ikkje høyere lønn ved
ansiennitet. Utgifter dekkes med kr 200,‐ pr mnd uten dokumentasjon. Ikke rett til kjøregodtgjørelse.

Støttekontaktene fra tidligere Holmestrand har oppdragsavtaler uten rett på feriepenger. Timesatsen
følger minimumssatsen fra KS, som i Sande. Det gis en utgiftsdekning på 400 kr pr mnd uten
dokumentasjon. Ikke rett til kjøregodtgjørelse.
I tidligere Hof ble det inngått midlertidig arbeidsavtaler med støttekontaktene. Timelønnen variere ut
i fra den enkeltes ansiennitet og avtale. Lønnen er basert på assistentlønn dvs lønn i stillinger uten
særskilt krav til utdanning. Det gis refusjon av utlegg på inntil kr. 200,‐ pr. måned – mot
dokumentasjon, og kjøregodtgjøring på inntil 200 km pr.måned.
Oppdragsavtaler er den mest brukte avtaleformen i kommunene i vårt fylke.
En vesentlig forskjell mellom oppdragsavtaler og arbeidsavtaler er arbeidsplikten. Ved inngåelse av
arbeidsavtaler har støttekontakten en arbeidsplikt og rett på fast arbeidstid. Arbeidsgiver gis rett til
styring og kontroll, dvs at de står i et ansettelsesforhold til kommunen med de rettigheter og plikter
det innebærer. Har støttekontakten en oppdragsavtale kan det mer fritt avtales arbeidstid og innhold
i arbeidet i samråd med tjenestemottaker. En arbeidsavtale gir rett til feriepenger og pensjon.
Støttekontakten vil da defineres som en ansatt med rettigheter etter de lover og avtaler som gjelder.
Arbeidsmiljøloven, ferieloven, yrkesskadeloven eller hovedtariffavtalen gjelder ikke for
oppdragstakere. Ved sykefravær utbetales ikke lønn fra oppdragsgiver. Støttekontakten vil da ha rett
på sykelønn etter folketrygdloven som frilansere. Det er fullt mulig å utbetale feriepenger til
oppdragstakere, men det er ikke en rettighet som er hjemlet i lov. Støttekontakten og
tjenestemottakeren inngår selv avtaler om tid og innhold i tilbudet på bakgrunn av målsetningen
med oppdraget. Erfaringen er at det er ingen forskjell på praksis rundt dette om støttekontakten har
en arbeidsavtale eller oppdragsavtale.
KS anbefaler minstesats for assistenter som retningsgivende avlønning av støttekontakter. Denne
anbefalingen ligger til grunn for avlønningen i Sande og tidligere Holmestrand.
Utgiftsdekningen er ment å dekke støttekontaktens utgifter ved gjennomføringen av oppdraget eks.
inngangspenger, utgifter ved kafèbesøk og transport. Mange av våre tjenestemottakere har
ledsagerbevis som gjør at disse utgiftene reduseres.
Juridiske forhold
KS beskriver oppdragstaker‐ og arbeidstakerbegrepet i B‐rundskriv nr: B/07‐2016.
https://www.ks.no/contentassets/44d8561101044318b81eaa3e86879dc8/b‐rundskriv‐7‐2016‐‐‐
arbeidstaker‐‐og‐oppdragstakerbegrepet.pdf
Økonomiske konsekvenser
Foreslåtte endringer får ingen vesentlig økonomiske konsekvenser og vurderes å ligge innenfor
rammen. Budsjettet for støttekontakter er styrket for å kunne dekke utgifter til feriepenger for
støttekontakter med oppdragsavtaler. Økt utgiftsdekning for en del støttekontakter, dekkes inn ved
gradvis avvikling av arbeidsavtaler og avtaler om kjøregodtgjørelse.
Barn og unges interesser
Ingen av betydning.
Miljøkonsekvenser
Ingen. Ikke aktuelt i saken.
HMS/Folkehelse
Oppdragsavtaler vil gi tjenestemottaker et fleksibelt tilbud med større frihet til å disponere timene i
samråd med støttekontakten.

Vurderinger
Bruk av oppdragsavtaler vil være den beste løsningen i de aller fleste støttekontaktordningene. En
slik avtaleform dekker behovet for fleksible løsninger, variasjoner i tilbudet og tett kontakt mellom
tjenestemottaker og støttekontakt. Vi vil oppnå en mer dynamisk og ressursbesparende ordning enn
ved bruk av arbeidsavtaler. Samtidig er det viktig at det foretas en helhetlig vurdering når den
enkelte støttekontaktordning skal etableres, slik at muligheten for inngåelse av arbeidsavtale der det
er nødvendig i forhold til oppdragets art, spesielle krav om kompetanse og rekrutteringsbehov blir
ivaretatt. Arbeidsplikten som følger av inngåelse av arbeidsavtale, kan bli vanskelig å kombinere med
annet fast arbeid. Dette vil kunne føre til at personer som ønsker å bli støttekontakter trekker seg.
Det vurderes riktig å følge KS`s anbefaling om bruk av minstesats for assistenter som retningsgivende
for godtgjøring av støttekontakter. Med dagens økonomiske situasjon vurderes det ikke riktig å øke
godtgjøringen utover det som reguleres ved lønnsforhandlingene. Ordningen fra Sande med
utbetaling av feriepenger til støttekontakter, er det ønskelig å videreføre. Administrasjonen har fått
flere henvendelser fra støttekontakter om dette.
En utgiftsdekning på kr 400,‐ pr måned inkl kilometergodtgjøring vurderes som et riktig og nøkternt
nivå.
Videre behandling
Skal avgjøres i Kommunestyret.
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Utredning av ambulerende helsestasjon for ungdom
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet

02.09.2020

026/20

Kommunestyre

16.09.2020

125/20

Ungdomsråd

27.08.2020

014/20

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

27.08.2020

014/20

Kommunedirektørens innstilling:
Dagens ordning med Helsestasjon for ungdom lokalisert i Holmestrand videreføres med en time
utvidet åpningstid.

Vedlegg:
26.06.2020
05.06.2020

Helsetasjon for ungdom i Holmestrand kommune
Uttalelse Ungdosmråd ‐ Helsestasjon for ungdom

128613
133530

27.08.2020 Behandling i Ungdomsråd
Uttalelse fra ungdomsrådet, foreslått av ,
Et samlet ungdomsråd er svært misfornøyd med utredningen gjort av kommuneadministrasjonen.
Ungdomsrådet anser ikke problemene som beskrevet i alternativ 2 som reelle problemstillinger,
ungdommer er selvstendige nok til å undersøke når og hvor HFU er åpent. Ungdomsrådet mener at
redegjørelsen ikke er fullstendig og at man ikke har ivaretatt fokusområdet for ungdom.
Ungdomsrådet anbefaler kommunestyret sterkt å avise utredning og sende den tilbake til
kommuneadministrasjonen for en mer rettferdig utredelse av alle alternative muligheter.
Uttalelsen enstemmig vedtatt.
UR‐014/20 vedtak:
Uttalelse fra Ungdomsrådet:
Et samlet ungdomsråd er svært misfornøyd med utredningen gjort av kommuneadministrasjonen.
Ungdomsrådet anser ikke problemene som beskrevet i alternativ 2 som reelle problemstillinger,
ungdommer er selvstendige nok til å undersøke når og hvor HFU er åpent. Ungdomsrådet mener at
redegjørelsen ikke er fullstendig og at man ikke har ivaretatt fokusområdet for ungdom.
Ungdomsrådet anbefaler kommunestyret sterkt å avise utredning og sende den tilbake til
kommuneadministrasjonen for en mer rettferdig utredelse av alle alternative muligheter.

27.08.2020 Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Tatt til orientering
RMNF‐014/20 vedtak:
Tatt til orientering

02.09.2020 Behandling i Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet
Kommunedirektørens innstilling vedtatt 6 mot 1 stemme (SV)
KOF‐026/20 vedtak:
Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet henstiller kommunstyret til å fatte følgende vedtak:
Dagens ordning med Helsestasjon for ungdom lokalisert i Holmestrand videreføres med en time
utvidet åpningstid.

Sammendrag
Det ble i kommunestyre 24.06.20 bedt om en utredning av et mulig ambulerende tilbud for
helsestasjon for ungdom (HFU) samt en utvidelse av åpningstider. Det er videre bedt om en oversikt
over hvor brukeren av tjenesten kommer fra.
Faktaopplysninger
Dagens ordning fremgår av vedlegg nr. 128613, som ble behandlet i forrige møterunde før
sommeren.
Alternativ 1.

HFU i Holmestrand med utvidet åpningstid:

HFU i Holmestrand en gang pr uke med lege og helsesykepleier til stede. Det vil da være mulighet for
drop‐in og mulighet for timebestilling.
Åpningstidene vil være fra 14.30 til 17.30 noe som representerer en utvidelse av tilbudet som legger
til rette for at ungdommen kan oppsøke HFU rett etter skoleslutt. Vi har tidligere erfaringer med at
tilbudet blir lite brukt sent på ettermiddagen.
Konsekvenser
Dette gir ungdommen en økt tilgjengelighet til HFU. Det berører i liten grad tilbudet i
skolehelsetjenesten som vil kunne opprettholdes på dagens nivå. Det vil være mulighet både for
drop‐in og timebestilling. Dette vil gjøre det enklere for ungdommen å benytte tilbudet. Ved å ha
tilbudet lokalisert ett sted er det oversiktlig for ungdommen å vite hvor tilbudet er.
Slik tilbudet i dag er lokalisert, kan tjenesten nyttiggjøre seg allerede etablerte fasiliteter med tilgang
til kommunelegekontor med det HFU trenger av medisinsk utstyr, klargjøring og rengjøring av disse. I
tillegg vedlikeholdes nødvendig lager av prøvetakingsutstyr derfra.
HFU vil med dette være godt tilgjengelig og driftes i tråd med gjeldene lovverk.
Økonomi:
Ingen økte kostnader ved dette alternativet.
Alternativ 2

HFU i sone Hof, Sande og Holmestrand.

HFU tilbud hver uke i Holmestrand, i tillegg annenhver uke i Hof og Sande.
Det vil da være mulighet for drop‐in og mulighet for timebestilling.
Åpningstidene vil være fra 14.30 til 17.30.

Det vil være tilgjengelig helsesykepleier og lege.
Konsekvenser
Det legges under dette alternativet opp til at tilbudet i Holmestrand opprettholdes. Fordelene ved
dette er skissert over. Ved å utvide med et lokalt tilbud i Sande og Hof vil følgelig tilgjengeligheten
styrkes ytterligere. Det vil være mulighet for drop‐in og timebestilling. Dette gjør det enkelt for
ungdommen å planlegge sitt besøk. Det vil være mer utfordrende å nå ut til bruker om hvor tilbudet
er i de forskjellige ukene i Hof og Sande.
Det forutsetter at et «ambulerende» tilbud med HFU fra tre lokasjoner skal skje innenfor gjeldende
lovverk. Dette forutsetter både tilgang til legeressurs samt at fasilitetene er rigget for nødvendige
undersøkelser og at hygieniske forhold er tilfredsstillende. I tillegg må byggetekniske løsninger være
av en slik kvalitet at hensynet til taushetsplikt ivaretas. Per dags dato er det verken i Hof eller Sande
tilrettelagt for dette. For Hof sin del er det i dag mangel på kontor, noe som vil bli løst med nybygget
som er under oppføring. I bygg B i Sande har man i dag utfordringer med gammel bygningsmasse,
både ift. lydisolering og manglende sanitært utstyr (vask på behandlerom). Kontorene må rigges
med benk til gynekologiske undersøkelser, sterilisator, lyskilder til bruk ved undersøkelser,
suturering, innsetting av spiral mm.
For å etablere dette tilbudet er det behov for en økning av helsesykepleier og legeressurs, samt
innkjøp av nødvendig utstyr. Tilbudet man i dag har i Langgt. 45 i Holmestrand er organisert med
støtte av de ressurser som er tillagt kommunelegekontoret. Disse ressursene vil man ikke ha tilgang
til ved et «ambulerende» tilbud i Hof og Sande. Ansvarlig helsesykepleier vil måtte bruke
forholdsmessig mye mer ressurser på å organisere, planlegge og drifte dette tilbudet. Dette vil også
kreve mer ressurser med tanke på å kunne gi tilstrekkelig informasjon.
Økonomi:
For å kunne etablere dette tilbudet vil det som nevnt over være nødvendig med økte ressurser til
bemanning og utstyr.
Utstyr som nevnt over, som for Holmestrand sin del er tilgjengelig i eksisterende tilbud, vi også måtte
anskaffes i Sande og Hof. Dette vil samlet ha en kostnadsramme i størrelsesorden ca. kr 200 000,‐.
Økt lege ressurs vil anslagsvis ha en kostnad på ca. 104.000, ‐ forutsatt at dette kan løses innenfor en
stillingsprosent på 10 % (790.000 / 100 % = 104.000, ‐ i 10 %).
Økt ressurs helsesykepleier ca. 20% vil utgjøre kr 142.000, ‐ (540000/ i 100% stilling = 142 000 m/
pensjon feriepenger og arbeidsgiver avgift.)
Totale økte lønnskostnader: 246 000kr
Det er tatt initiativ til utbedring og oppgradering av Bygg B i Sande. Arbeidet med å kalkulere dette er
igangsatt.
I Hof vil det ikke kunne opprettes et lokalt HFU tilbud før nybygg er på plass.
Estimerte kostnader unntatt kostnader til bygningsmessige utbedringer i Sande (bygg b), blir da
446 000,‐
Informasjon til bruker om HFU tilbudet
Det er viktig for Helsestasjon for ungdom å nå ut til ungdom om tilbudet. Helsesykepleier informerer
om tilbudet på ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen ved skolestart og
fortløpende ved behov. Det henges opp informasjonsplakater, det er informasjon på kommunens
nettsider og HFU har egen Instagramkonto som oppdateres regelmessig.

Denne høsten henges det opp informasjonsplakater om tilbudet på kommunenes ungdomsklubber,
og ved kommunens ungdomsskoler og videregående skoler vil informasjon om HFU bli synlig på
infoskjermer.
Statistikk
Det er bedt om en oversikt over hvor ungdommen som har brukt HFU bor. Etter
kommunesammenslåing opererer man ikke lenger med egne soner for Sande, Holmestrand og Hof i
fagsystemet til HFU. Det er per nå ikke mulig å hente ut statistikk på dette, men man vil be Visma om
bistand til å gjøre slik registrering mulig fra oppstart av HFU nå i høst. Det vises ellers til statistikk i
saksfremlegget i forrige møterunde som gir oversikt over bruk av HFU i Sande og Holmestrand i før
sammenslåing.
Juridiske forhold
Tjenesten drifter etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer.
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons‐og‐skolehelsetjenesten
Økonomiske konsekvenser
Se redegjørelse gitt tidligere i saken.
Barn og unges interesser
Barn og unges interesser vil være ivaretatt med et godt og forutsigbart HFU tilbud. I tillegg vil det
være god tilgang på helsesykepleier ressurs ved kommunenes to videregående skoler.
Miljøkonsekvenser
Ingen
HMS/Folkehelse
Tilgjengelige og gode forebyggende helsetjenester for barn, unge og familier er viktige virkemiddel i
kommunens folkehelsearbeid
Vurderinger
Kommunedirektøren fremmer to alternative modeller. Alternativ 1 opprettholder gjeldende ordning
med en utvidet åpningstid i Langgaten 45, og alternativ 2 er en løsning hvor tilbudet i Holmestrand
videreføres samtidig som man oppretter et tilbud i Hof og Sande, forutsatt nødvendige investeringer.
Et tredje alternativ som legger opp til et HFU tilbud som fordeles forholdsmessig mellom ulike
lokasjoner i Holmestrand, Sande og Hof, med rullering hver 3.uke er ikke blitt nærmere utredet da
dette ikke kan forsvares ut fra et helsefaglig ståsted. Tilbudet vil ikke kunne opprettholdes på dagens
faglige nivå, være mer kostnadskrevende og vil medføre personellmessige utfordringer. Et
«ambulerende» tilbud mellom tre ulike lokasjoner vil skape store utfordringer mht. forutsigbarhet. Et
tilbud som kun er tilgjengelig 2 timer pr. måned i kommunens 3 soner vil i et brukerperspektiv
sannsynligvis ikke oppleves som en styrking av tilbudet.
I Holmestrand kommune er tilgjengelig helsesykepleierressurs i skolene 1,6 årsverk under anbefalt
normtall. En styrking av HFU uten økning i driftsbudsjettet vil gå på bekostning av
helsesykepleierressursen i skole. I dagens tilbud har ungdommen god tilgjengelighet til
helsesykepleier på ungdomsskolen og videregående skole. Det er tilgjengelig helsesykepleier
henholdsvis 3 dager ved Sande vgs. og 2 dager ved Holmestrand vgs. Ved ungdomsskolene er det
tilgjengelig helsesykepleier hver dag. Det er mulighet for å få dekket behov for resepter,
klamydiatester, graviditetstester og samtaler i skoletiden. Helsesykepleier vil og kunne være
behjelpelig med å bestille time hos HFU lege som har base i Holmestrand. Organiseringen av HFU for
ungdom må ses i lys av disse tilgjengelige tjenestene ved ungdomsskolene og de videregående
skolene i kommunen.

Kommunedirektøren vurderer at alternativ 1 gir et godt tilbud til ungdommen i kommunen. Den
økonomiske situasjonen i kommunen tilsier at ordningen må driftes innenfor eksisterende
økonomiske rammer. Som utredningen viser, er det usikkert hvorvidt et utvidet tilbud i Hof og Sande
vil gi et bedre tilbud totalt sett. Det vises for øvrig til omkringliggende kommuner som Drammen,
Horten og Tønsberg som alle har én helsestasjon for ungdom i kommunen.
Videre behandling
Endelig vedtak fattes i kommunestyret.
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Helsetasjon for ungdom i Holmestrand kommune
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet

10.06.2020

012/20

Kommunestyre

24.06.2020

095/20

Kommunedirektørens innstilling:
1. Saken tas til orientering.

Vedlegg:
05.06.2020

Uttalelse Ungdosmråd ‐ Helsestasjon for ungdom

133530

10.06.2020 Behandling i Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet
Uttalelse fra ungdomsrådet delt ut på bordet
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tatt til orientering
KOF‐012/20 vedtak:
Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet henstiller kommunestyret til å fatte følgende
vedtak:
1. Saken tas til orientering.

24.06.2020 Behandling i Kommunestyre
Forslag ambulerende lavterskel tjeneste , H, FRP og KRF, foreslått av Hedda Wike, Høyre
Helsestasjon for ungdom skal ha en ambulerende lavterskel tjeneste. Helsesykepleier skal rullere fra
uke til uke på å være tilstede i Sande, Hof og Holmestrand. Helsesykepleierne skal henvise videre til
helsestasjonslegen ved behov, som forblir i Holmestrand slik det opprinnelige forslaget viser til.
Fellesforslag fra Sp, Ap, Mdg, SV og Rødt, foreslått av Camilla Maria Brekke, Arbeiderpartiet
Helsestasjon for ungdom utredes etableres som et rullerende tilbud, der Hof sentrum og Sande
sentrum med jevne mellomrom, for eksempel hver 3.uke, får besøk av helsestasjon for ungdom.
Tilbudet markedsføres godt og målrettet for å nå ut til ungdommene, blant annet i sosiale medier,
med plakater på skolene og på kommunens infotavler. Det vurderes å øke åpningstiden.
Felles forslag ‐ Brekke og Wike på vegne av kommunstyret, foreslått av Hedda Wike, Høyre
Kommunedirektøren bes utrede muligheten for en ambulerende lavterskel tjeneste, samt utvidelse

av åpningstidene. Herunder oversikt over hvor brukerene av tjenestene kommer fra.
Det skal også legges til grunn at tilbudet markedsføres på en bedre og mer målrettet måte for å nå ut
til ungdommen.
Saken legges frem igjen neste møterunde sammen med saken som gjelder helsetjenester for barn og
ungdom.
Felles forslag fra kommunestyret enstemmig vedtatt.
KS‐NH‐095/20 vedtak:
Kommunedirektøren bes utrede muligheten for en ambulerende lavterskel tjeneste, samt
utvidelse av åpningstidene. Herunder oversikt over hvor brukerene av tjenestene kommer fra.
Det skal også legges til grunn at tilbudet markedsføres på en bedre og mer målrettet måte for å nå
ut til ungdommen.
Saken legges frem igjen neste møterunde sammen med saken som gjelder helsetjenester for barn
og ungdom.

Sammendrag
Alle kommuner skal ha et gratis helsestasjonstilbud for ungdom opp til 20 år. Det er også krav at
helsestasjon for ungdom (HFU) skal ha tilgjengelig lege. Dette er nødvendig for at HFU skal kunne
gjennomføre sine oppgaver på en faglig forsvarlig måte.
Tilbudet skal være tilpasset ungdommens behov, gis på ungdommens premisser og oppleves
tilgjengelig for ungdommene også de som ikke går på skole.

Helsestasjon for ungdom har fokus på å:

‐

Fremme trivsel og mestring

‐

Forebygge uønskede svangerskap

‐

Forbygge og behandle seksuelt overførbare infeksjoner

‐

Forebygge og avdekke psykiske plager og lidelser

Faktaopplysninger
I Holmestrand kommune driftes HFU fra Langgaten 45 i Holmestrand. HFU har åpent torsdager fra
kl. 15:30‐17:30. Det er drop‐in timer. Det er tilgjengelig lege og helsesykepleier hver torsdag.
Helsesykepleierne som jobber ved de to videregående skolene, er de samme som rullerer på å være
på HFU. Dette gjør at man får en helhetlig oversikt og et godt samarbeid med legen som er på HFU.
Det informeres om tilbudet av helsesykepleier ved kommunens ungdomsskoler og videregående
skoler ved skoleårets start. Det informeres og om endringer på kommunens nettsider og HFU sin
egen Instagram, @hfu_holmestrand.

Helsestasjon for ungdom ligger lett tilgjengelig i sentrum av Holmestrand, hvor man kan komme

både med buss og tog.
Hof har hatt sin helsestasjon for ungdom i Holmestrand før kommunesammenslåingen via
vertskommunesamarbeid. Sande hadde før kommunesammenslåingen tilbud om HFU hos jordmor
én dag i uken. Tilbudet var uten lege det vil si at krav i forskrift om lege tilgjengelig på HFU ikke har
vært oppfylt. Legen har en sentral rolle ved HFU, noe som er nødvendig for at tjenesten skal kunne
gjennomføre sine oppgaver på en faglig forsvarlig måte. Den medisinsk kompetanse, som lege
innehar, er vesentlig for en rekke av oppgavene, ‐ både på system‐ og individnivå. Flere av oppgavene
er knyttet til seksuell helse, krever at HFU har lege i bemanningen.
Det tilbudet som er gitt ungdom ved HFU i Sande tidligere blir ivaretatt av helsesykepleier i
skolehelsetjenesten på videregående skole og ungdomsskolen i Sande. Faglig sett er styrking av
skolehelseressursen i ungdomsskolen, og helsesykepleierens spesialkompetanse på Sande
videregående skole dekkende, til oppgaver der det ikke er behov for lege (f.eks. veiledning, resept på
prevensjon og graviditetstesting).

Oversikt over besøk på HFU i Sande og Holmestrand før kommunesammenslåingen;

HFU

Antall besøk 2019
Helsesykepleier/jordmor

Sande
Holmestrand

70
217

Antall
besøk
2019
lege
‐
65

Antall besøk 2018
Helsesykepleier/jordmor

88
221

Antall
besøk
2018
lege
‐
70

Juridiske forhold:
Alle kommuner skal ha et gratis helsestasjonstilbud for ungdom opp til 20 år. Jf. Forskrift om
helsestasjon og skolehelsetjenesten § 3 første ledd bokstav b.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Barn og unges interesser
Helsestasjon for ungdom er av stor betydning for ungdom i kommunen, og skal bidra til å forebygge,
og gi gode helsetjenester for fysisk og psykisk helse for ungdom.
Miljøkonsekvenser
Ingen
HMS/folkehelse
Tilgjengelige og gode helsetjenester for ungdom i Holmestrand er et viktig virkemiddel i
folkehelsearbeidet i kommunen.
Vurderinger
Kommunedirektøren vurderer at Helsestasjon for ungdom er organisert på en måte som sikrer

tilgjengelighet, og ivaretar et godt tilbud i kommunen. Det er en fordel at helsesykepleiere ved de
videregående skolene også jobber ved HFU, for å styrke helheten og et godt samarbeid i
oppfølgingen av ungdom. Videre er det hensiktsmessig å samle tjenesten og kompetansen til én
fysisk samlokalisering i Holmestrand. Kravene i forskriften om at lege skal være tilgjengelig blir med
det innfridd.

Videre behandling
Endelig vedtak fattes i kommunestyret.

Uttalelse fra Ungdomsrådet
Til
Kof og kommunestyre

postboks 312

3081

Fra:
Ungdomsrådet

202002368705.06.202020/81842020023687

U TTALELSE U NGDOSMRÅD ‐ H ELSESTASJON FOR UNGDOM
Ungdomsrådet Møtedato: 04.06.2020 har følgende uttalelse å komme med:
Ungdomsrådet ønsker at helsestasjon for ungdom skal være i alle kommunesentrene. Dersom det
ikke er mulig å få til så ønsker ungdomsrådet at man ser på alternative måter å ivareta
fokusområdene for ungdom. Eksempelvis kan man gjøre det ved å ha en løsning som gjør det gratis
for ungdom å dra til fastlegen sin for problemer som er innafor fokusområdet til HFU, eller ved å
rullere deler av helsestasjonen. Ved å gjøre det kan man få et lavterskeltilbud nær alle. I verste fall
hvor man ikke kan få til noen av disse forslagene bør man utvide åpningstidene i HFU i Holmestrand.
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Bruk av ikke‐kommunale, alternative opplæringsarenaer
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet

02.09.2020

025/20

Ungdomsråd

27.08.2020

013/20

Kommunestyre

16.09.2020

126/20

Kommunedirektørens innstilling:
Redegjørelsen tas til orientering.

27.08.2020 Behandling i Ungdomsråd
Uttalelse fra ungdomsrådet, foreslått av , medlemmene
Ungdomsrådet anbefaler at man fortsetter bruk av ikke kommunale alternativ opplæringsarenaer og
at man ikke oppretter egne opplæringsarenaer.

Uttalelse enstemmig vedtatt.
UR‐013/20 vedtak:
Uttalelse fra Ungdomsrådet:
Ungdomsrådet anbefaler at man fortsetter bruk av ikke kommunale alternativ opplæringsarenaer og
at man ikke oppretter egne opplæringsarenaer.

02.09.2020 Behandling i Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tatt til orientering
KOF‐025/20 vedtak:
Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet henstiller kommunstyret til å fatte følgende vedtak:
Redegjørelsen tas til orientering.

Sammendrag
Kommunedirektøren er bedt om å redegjøre for bruk av ikke‐kommunale, alternative
opplæringsarenaer.
Tidligere Holmestrand kommune har lenge benyttet slike tilbud for en begrenset gruppe elever. I en
periode økte omfanget. Det ble behov for å gjennomgå kriterier og vurdere praksisen i forhold til
målsetting om at elever skal oppleve inkludering faglig og sosialt. I tidligere Sande har man hatt et
relativt lavere antall elever i slike tilbud.

Omfanget er nå redusert, men det er fortsatt et lite antall elever som får opplæring eksternt, helt
eller delvis. Av personvernhensyn beskrives ikke dette nærmere.
Det er et mål at alle elever fullt ut skal gjennomføre skolegangen i ordinær skole, men vi erfarer at vi
likevel i perioder må tilrettelegge helt særskilt for noen få av dem. Dette kan innebære behov for
tilknytning til alternativ opplæringsarena. Det er vurdert som lite hensiktsmessig, faglig og
økonomisk, at kommunen selv oppretter slik/slike arena(er) siden det finnes gode, ikke‐kommunale
tilbud i rimelig nærhet. Vår primære samarbeidspart er nå Nedre Bakstevold gård i Tønsberg
(tidligere Re). Virksomheten inngår i «Inn på tunet» ‐ samarbeidet og har all nødvendig
formalkompetanse til å gjennomføre skoletilbudet i samarbeid med hjemmeskolen.
Faktaopplysninger
Alternative opplæringsarenaer har i hovedsak vært benyttet for elever med store relasjonelle
utfordringer. Disse har ofte behov for en spesielt tilrettelagt skolehverdag der tilnærming og
gjennomføring av opplæringen må foregå i et skjermet miljø. Metodikken og aktivitetene som
benyttes, lar seg vanskelig gjennomføre ved hjemmeskolen. Tiltakene har vært av varierende
varighet og omfang. Målet er alltid tilbakeføring til hjemmeskolen. Denne er ansvarlig for å
samarbeide med den eksterne arenaen og sikre at alle formalkrav oppfylles i henhold til lov,
forskrifter og elevens vedtak.
I de senere år har antall elever i slik opplæring økt. Det har nødvendiggjort en gjennomgang og
vurdering av i hvilken grad vi evner tilpasning og inkludering ved den enkelte skole. Det har medført
at kriteriene for å benytte alternative arenaer er skjerpet, og de fleste elevene er i løpet av de siste to
årene sluset inn i hjemmeskolene og får nå opplæringen der. Det er fokus på å styrke skolenes
kompetanse når det gjelder å møte denne elevgruppen og disse enkeltelevene. Det gjenspeiles i
tiltak i hver enkelt skole og gjennom rekruttering.
Våren 2020 ble strategiplanen «Trygghet, mestring og læring for alle» vedtatt av Holmestrand
kommunestyre. Et av planens bærende elementer er inkludering og deltakelse i faglige og sosiale
fellesskap. Følgende er hentet fra planens innledning:
«Høsten 2019 kom stortingsmelding nr. 6 Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i
barnehage, skole og SFO. Inkludering er et av tre hovedmål i perioden som strategiplanen gjelder.
Målet vårt er at flere elever enn i dag skal inkluderes i en universell opplæring som er bedre tilpasset
den enkeltes behov og forutsetninger. Vi ser på inkludering som en grunnleggende tenke‐ og
handlemåte som bør prege valgene som gjøres i barnehager og skoler. Barn og unge skal realisere
læringspotensialet sitt i inkluderende fellesskap. I dette ligger det at elevene skal inkluderes både
faglig og sosialt. Lykkes vi med dette, er det et viktig bidrag til å utvikle et inkluderende, demokratisk
og bærekraftig samfunn. Gjennom strategiplanen vil kommunen følge opp dette området spesielt.»
Dette er planens overordnede mål for barnehager og skoler:
ꞏ
ꞏ
ꞏ

Alle barn og elever blir inkludert i sterke fellesskap i barnehager og skoler
Elevene får bedre livsmestringskompetanse og bedre læringsresultater
Flere ungdommer i Holmestrand fullfører og består videregående opplæring

Juridiske forhold
En hver elev har rett til å gjennomføre sin skolegang i den skolen som er definert som elevens
nærskole, jf. Lokal forskrift om opptaksgrenser. Etter sakkyndig vurdering og foresattes ønske, kan
likevel hele eller deler av opplæringen legges til annen virksomhet. Det kan gjelde forsterkede
enheter som er særlig kompetente til å følge opp elever med omfattende, spesialpedagogiske behov
eller opplæringssteder i et spesielt tilrettelagt miljø og med mulighet for aktiviteter som ikke kan
gjennomføres i nærskolen, f.eks. «Inn på tunet» der opplæringen foregår innenfor rammene av

gårdsdrift og alle formalkrav oppfylles.
Økonomiske konsekvenser
Å følge opp elever i denne målgruppen kan være kostnadskrevende. Det gjelder uavhengig av hvor
opplæringen gis. Det er ikke uvanlig at et fullt tilrettelagt, eksternt tilbud kan koste opp mot én mill
kroner årlig; tidvis mer. I tillegg medfører tiltakene ofte høye skyssutgifter, og det er spesielt disse
som kan reduseres hvis tilbudet gis i nærskolen.
Det ligger ikke økonomiske motiver bak vurderingen av hvor opplæringen skal gjennomføres. Å
redusere nødvendige skyssutgifter dersom det medfører at eleven ikke får en fungerende oppfølging,
kan fort medføre betydelig større kostnader ved hjemmeskolen; behov for dobbel oppdekning, avvik,
sykemeldinger etc.
I handlingsprogrammet for 2020 – 2023 er det lagt inn et tiltak der utgifter til alternative
opplæringsarenaer reduseres med 1 mill. fra og med 2020. Det samsvarer med merutgifter som er
påløpt ved at et større antall elever har hatt slike tilbud. Det er flere forhold som gjør at man kan
forvente en reduksjon nå som det eksterne elevtallet er redusert. Skysskostnadene er nevnt, men
også kompetanse i skolene og mer fleksibel bruk av ressurser når elevene er i skolemiljøet, vil gi
kostnadsreduksjon. Denne ble stipulert i vedtatt budsjett og handlingsprogram.
Barn og unges interesser
Alle elever har krav på tilpasset opplæring. Dette skal gis i nærskolen der barnet/ungdommen skal
kunne oppleve å være inkludert. Det kan likevel være til elevens beste at opplæringen i definert og
varierende omfang, legges til andre arenaer. Målet skal likevel alltid være læring og utvikling i et
inkluderende fellesskap.
Miljøkonsekvenser
Ingen
HMS/Folkehelse
Et av strategiplanens overordnede mål er knyttet til livsmestring. Tilpasning og tilrettelegging av
opplæringen og miljøet den gis i, skal understøtte elevens behov for å vokse faglig og sosialt slik at
denne over tid opplever å mestre og lykkes i eget liv. Det innebærer at også skolegangen må ses i et
folkehelseperspektiv.
Det hender at elever med store samspillsvansker sliter med å finne seg til rette i skolemiljøet. Det
fører tidvis til utagerende atferd som kan ramme både medelever og ansatte. Det kan derfor være
nødvendig å arbeide med samspillsutfordringene i trygge omgivelser der disse kan trenes. Dette kan
innebære at man i perioder (så korte som mulig) må beskytte eleven mot egen atferd og andre mot
konsekvenser av denne. Det kan i noen tilfeller innebære bruk av alternative arenaer.
Vurderinger
Det er vesentlig at ikke‐kommunale, alternative opplæringsarenaer kun benyttes der dette er
eneste/beste løsning for eleven. Barn og unges rett til å gå i nærskolen, er uomtvistelig. Det er der
det skal bygges kompetanse og tilrettelegges for å tilpasse læringsmiljø og opplæring. Vi har ikke
erfart at alternative arenaer er benyttet for å møte utfordringer skolene helst ikke vil håndtere. Det
har tidvis vært et noe høyt antall elever i slike tiltak, men antallet henger primært sammen med ulike
opplevde muligheter i nærskolen. Dette gjelder kompetanse, sosial slitasje, organisering og fysisk
miljø.
Kommunen vil fortsatt ha behov for å tilrettelegge tilbud utenfor nærskolene for noen få elever i
begrenset omfang og så korte perioder som mulig. Det vurderes fortsatt som lite hensiktsmessig at
kommunen selv etablerer alternative arenaer. Gjør man det, kan man fort oppleve at arenaen
benyttes mer enn hva som er ønskelig ut fra en intensjon om inkludering. Benyttes arenaen lite, vil
den samtidig kunne bli uforholdsmessig kostbar. Vi ønsker følgelig å fortsette det gode samarbeidet

med nærliggende, ikke‐kommunale tilbud. Det er en forutsetning at disse møter de fagkravene som
stilles.
Videre behandling
Redegjørelsen vedtas av kommunestyret.

Holmestrand kommune
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Fordeling av forbyggende helsetjenester til barn, unge og familier
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet

02.09.2020

027/20

Kommunestyre

16.09.2020

127/20

Ungdomsråd

27.08.2020

016/20

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

27.08.2020

013/20

Kommunedirektørens innstilling:
Saken tas til orientering.

27.08.2020 Behandling i Ungdomsråd
Uttalelse fra ungdomsrådet, foreslått av ,
Ungdomsrådet ønsker at man skal prioritere å nå normtall for skolehelsetjeneseten ved
barneskolene snarest.
Uttalelse fra ungdomsrådet enstemmig vedtatt.
UR‐016/20 vedtak:
Uttalelse fra Ungdomsrådet:
Ungdomsrådet ønsker at man skal prioritere å nå normtall for skolehelsetjeneseten ved
barneskolene snarest.

27.08.2020 Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Tatt til orientering
RMNF‐013/20 vedtak:
Tatt til orientering

02.09.2020 Behandling i Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tatt til orientering

KOF‐027/20 vedtak:
Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet henstiller kommunstyret til å fatte følgende vedtak:
Saken tas til orientering.

Sammendrag
Denne saken redegjør for kommunens fordeling av ressurser innen forebyggende helsetjenester til
barn, unge og familier.
Tilbud i Barne‐ og familiesenteret i 2020
ꞏ

Barne‐ og familiesenteret drifter helsestasjon og jordmortjeneste på tre lokasjoner; i Hof, Sande
og Holmestrand. I tillegg har tjenesten ansvar for psykisk helseteam for barn og unge. Tjenesten
samhandler med virksomheter som gir tilbud til barn og unge på 1.,2. og 3.linje nivå.
Skolehelsetjenesten gir tjenester på 9 barneskoler, 3 ungdomsskoler og 2 videregående skoler. I
tillegg har Barne‐ og familiesenteret ansvar for oppfølging knyttet til smittevern, helsestasjon for
ungdom og flyktningehelse for barn og voksne.
Lokalisering
«Hovedbase» for virksomheten er i Langgaten 45 i Holmestrand. Det er også aktivitet på ulike
arenaer som før i Hof, Sande og Holmestrand.
Faktaopplysninger
Barne‐ og familiesenteret
Tjenesten har til sammen 24,84 årsverk fordelt på 33 ansatte. Konstituert leder er Camilla Norum.
Virksomheten har som mål at det er «én dør inn» til de forbyggende helsetjenester for barn og unge
og deres familier, og at det er en klar sammenheng i det helsetilbudet som blir gitt. For å få til dette
ble Barne‐ og familiesenter opprettet, en tverrfaglig tjeneste som arbeider for å gi et mest mulig
helhetlig tilbud til barn, ungdom og familier. Barne‐ og familiesenteret har søkelys på
helsefremmende og forebyggende arbeid, med spesielt fokus på å trygge og støtte foreldre i
omsorgsoppgaven og gi tilbud til barn og ungdom som strever. I dag drifter Barne‐ og familiesenteret
tjenester på tre lokasjoner.
Innen rammen av Barne‐ og familiesenteret finnes et differensiert tilbud:
ꞏ

Svangerskapsomsorg og helsestasjonstjenester på lokasjonene Hof, Holmestrand og Sande

ꞏ

Skolehelsetjeneste

ꞏ

Smittevern og flyktninghelsetjeneste på lokasjonene Holmestrand og Sande

ꞏ

Helsestasjon for ungdom, fysisk lokalisert i Langgaten 45, Holmestrand, tilbud til hele
Holmestrand kommune

ꞏ

Psykisk helseteam for barn og unge, ‐ fysisk lokalisert i Holmestrand og med tjenestetilbud til
hele Holmestrand kommune

Eksempler på hva Barne‐ og familiesenteret kan yte hjelp til:
ꞏ

Gi oppfølging i forhold til veileder og retningslinjer for helsestasjon‐, skolehelse‐ og
jordmortjeneste

ꞏ

Gi gruppetilbud og individuell oppfølging til barn, unge og deres foresatte etter behov

ꞏ

Bidra inn i ulike samhandlingsutfordringer i familien

ꞏ

Bistå foreldre som strever med grensesetting, eller der det er høyt konfliktnivå mellom
foreldrene etter samlivsbrudd

ꞏ

Individuelle samtaler og familiesamtaler

ꞏ

Familie‐ og foreldreveiledning. Foreldreveiledningen kan foregå individuelt eller i grupper
bestående av flere foreldre sammen.

ꞏ

Ulike gruppetilbud

ꞏ

Konsultasjon, råd og veiledning

ꞏ

Formidler kontakt og samarbeider med andre hjelpeinstanser ved behov

I Barne‐ og familiesenteret er det et flerfaglig fellesskap med ulik kompetanse bestående av
kontorfaglig ansatt, jordmødre, helsesykepleiere, helsestasjonsleger, familieterapeuter, klinisk
sosionom, psykiatrisk sykepleier og psykolog. Fagpersonene samarbeider internt og eksternt for å gi
best mulig tilbud til barn, ungdom og familier.
Samlede ressurser i Barne‐ og familiesenteret pr. 1.6.2020 = 24,84 årsverk

Helsestasjon – ressursfordeling helsesykepleier på 3 lokasjoner
Nasjonale anbefalte normtall: 100 % helsesykepleier skal håndtere 65 fødsler pr. år, forutsatt
merkantil ressurs i 20 % stilling pr. 100 % helsesykepleier

Jordmortjenesten – ressursfordeling jordmor på 3 lokasjoner
Jordmortjenesten har ikke nasjonale normtall

Psykisk helseteam for barn og unge
Psykisk helseteam for barn og unge er lokalisert i Holmestrand i Langgaten 45, og med tjenestetilbud
til hele Holmestrand kommune. Tjenesten er tilgjengelig mandag til fredag.
Psykisk helseteam for barn og unge driver omfattende forebyggende helsearbeid som supplement til
det ansvaret helsestasjonen og skolehelsetjenesten er satt til å ivareta. Teamet skal ivareta lett
tilgjengelig psykisk helsehjelp på et tidlig tidspunkt.
Det tilbys:
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ

Individuelle samtaler og familiesamtaler
Familie‐ og foreldreveiledning. Foreldreveiledningen kan foregå individuelt eller i grupper
bestående av flere foreldre sammen (Circle of Security kurs).
Ulike gruppetilbud
Konsultasjon, råd og veiledning
Formidler kontakt og samarbeider med andre hjelpeinstanser ved behov

Skolehelsetjenesten
Før kommunesammenslåingen hadde Sande kommune mer tilgjengelig helsesykepleier ressurs i
skolene enn det man hadde i Holmestrand kommune. Holmestrand kommune hadde derimot
etablert psykisk helseteam for barn og unge som bisto inn mot psykisk helsearbeid i
skolehelsetjenesten.
Etter kommunesammenslåingen er det fra skolestart august 2020 gjort endring i skolehelsetjenesten
ved skolene i kommunen, og psykisk helseteam for barn og unge er blitt tilgjengelig for hele den nye
kommunen. Det er omgjort en stilling i psykisk helseteam for barn og unge. Denne er brukt til
styrking av skolehelsetjenesten og andre funksjoner ved Barne‐ og familiesenterets tre lokasjoner i
kommunen. Fordelingen av helsesykepleier ressurs på de ulike skolene er gjort ved å se på
tilgjengelig ressurs i skolehelsetjenesten opp mot anbefalte normtall fra Helsedirektoratet og antall
elever på skolen. Dette arbeidet er gjort i prosess med ansatte og tillitsvalgte.
Prosjektmidler:
Holmestrand kommune er tildelt tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet for inneværende år.
Tilskuddet skal sikre økt tilstedeværelse og tilgjengelighet i barne‐ og ungdomsskolen, i tillegg til
styrking av jordmortilbudet. Det er for inneværende år ansatt 100% helsesykepleier i skolene og 50%
jordmor for disse prosjektmidlene. Dette kommer i tillegg til de faste stillingene.

Holmestrand kommune har over tid søkt om prosjektmidler for å dekke behovet for økt
tilstedeværelse og tilgjengelighet. Behovet synes ikke å bli mindre, og det er ønskelig av hensyn til
forutsigbarhet og kontinuitet at de midlertidige stillingene omgjøres til faste. Det er store
utfordringer med å rekruttere til prosjektstillingene da det ikke nødvendigvis er utsikter til videre
engasjement etter endt prosjektperiode. Det er også krevende å drive arbeid med barn og ungdom i
årsengasjementer. Det tar tid for barn og unge og den ansatte å etablere tillitt, og å bli kjent. Det skal
også nevnes at det de senere årene har vært en stor mangel på helsesykepleiere, noe som gjør det
enda mer utfordrende å rekruttere inn i midlertidige stillinger. Det er stor konkurranse om
kvalifiserte helsesykepleiere.
Vi må til nyttår igjen søke om nytt tilskudd for å opprettholde tjenesten på samme nivå. Denne
måten å drive forebyggende helsetjenester på gir uforutsigbarhet og manglende kontinuitet i
arbeidet.
Ressursfordeling i skolehelsetjenesten er pr. 1.august 2020 fordelt på følgende måte.

1. Det er en «kompleks kabal» å fordele helsesykepleierressursene da ansatte ofte har flere oppgaver i samme stilling
2. Normtall er «Nasjonal minstenorm for bemanning i skolehelsetjenesten» Normtall barneskole = 300 elever pr. 100
% helsesykepleierressurs Normtall ungdomstrinnet = 550 elever pr. 100 % helsesykepleierressurs Normtall
videregående skole = 800 elever pr. 100 % helsesykepleierressurs
3. Det er satset spesielt på helsesykepleieressurser til elever på ungdomstrinnet. Styrkingen opprettholdes da det er
komplekse utfordringer på ungdomstrinnet som må ivaretas.
4. Var tidligere tilgang på ressurs fra psykisk helse team. Dette er nå endret tilbake til helsesykepleier i henhold til
retningslinjen. Psykisk helse er tilbakeført til psykisk helse team barn og unge.

Rammebetingelser – tilgjengelige ressurser
Barne‐ og familiesenteret skal gi best mulig tjenestetilbud ut fra tilgjengelig ressurser. Det er viktig å
sikre at alle barn og unge og deres familier opplever lik tilgang og mulighet til å benytte tilgjengelig
tilbud. For å imøtekomme dette har man måttet omfordele ressursene slik at tilbudet blir tilnærmet
likt sett ift. skolenes elevtall. Det er lagt til grunn at ressursene må fordeles etter en nøkkel som i
utgangspunktet er lik for samtlige skoler, uavhengig av geografisk plassering så sant det ikke er
spesielle hensyn som gjør seg gjeldende. Det har blant annet vært nødvendig å gjøre visse unntak,
dvs. styrking av tjenesten, ved ungdomskolene i Sande og Holmestrand grunnet utfordringer i
ungdomsgruppa. Disse skolene ligger av den grunn over norm. Også andre forhold kan begrunne
behov for styrking. Dette er noe som må vurderes særskilt fra år til år.
Om man skulle opprettholde tidligere fordeling, dvs. slik det var før sammenslåing, ville dette
representere en forfordeling av enkelte skoler. Dette vil være vanskelig å forsvare med utgangspunkt
i de prinsipper som er lagt til grunn over, ref. lik tilgang til ressurser. Det er ingen spesielle hensyn
som tilsier at dette skulle stå uendret. Dette må også sees i forhold til de ansattes arbeidspress og
arbeidsforhold. En opprettholdelse av skjevhet vil også medføre store utfordringer i planlegging og
gjennomføring av tjenesten.
Juridiske forhold
Tjenesten drifter etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer.
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons‐og‐skolehelsetjenesten
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen
Økonomiske konsekvenser
Fordelingen av helsetjenestene er innenfor vedtatte økonomiske rammer. En økning av
skolehelsetjenesten på barneskolene for å nå Helsedirektoratets anbefalte norm, vil måtte medføre

en økning av budsjett med om lag kr. 1 000 000.
Barn og unges interesser
I fordelingen av ressurser ligger prinsippet om at alle barn og unge i kommunen skal ha god tilgang på
ressurser innen forebyggende og tverrfaglige helsetjenester.
Miljøkonsekvenser
Ingen
HMS/folkehelse
Tilgjengelige og gode forebyggende helsetjenester for barn, unge og familier er viktige virkemiddel i
kommunens folkehelsearbeid.

Vurderinger
Kommunedirektøren vurderer at fordelingen av forebyggende helsetjenester bidrar til å gi et godt
tilbud til barn, unge og familier. Styrkingen av helsesykepleier ressurs ved ungdomsskolene er en god
prioritering innenfor de rammene som eksisterer. På sikt vil det være et mål å innarbeide ressurs
tilsvarende normtall også ved barneskolene. Det helhetlige tilbudet til barn og unge i hele den nye
kommunen er styrket ved tilgang til psykisk helseteam barn og unge. Dette har en viktig
forebyggende rolle i arbeidet med barns og unges psykiske helse.
Videre behandling
Endelig vedtak fattes i kommunestyret.
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Tildeling av tilskudd til kultur‐ og idrettsformål 2020
Utvalg

Møtedato

Saksnummer
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Kommunestyre
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Kommunedirektørens innstilling:
Tildeling tilskudd 2020 tas til orientering.

Vedlegg:
12.08.2020

Tilskudd frivillige org. 2020

153504

02.09.2020 Behandling i Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tatt til orientering
KOF‐022/20 vedtak:
Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet henstiller kommunstyret til å fatte følgende vedtak:
Tildeling tilskudd 2020 tas til orientering.

Faktaopplysninger
Sande, Hof og Holmestrand hadde alle forskjellige tilskuddsordninger frem til 2018 hvor det ble
vedtatt en ny felles tilskuddsordning. Den nye tilskuddsordningen skulle sikre en rettferdig fordeling
av midlene etter fastlagte og klare prinsipper for den nye kommunen. Fra 2018 og frem til 2020 har
tilskuddet blitt søkt på og delt ut kommunevis, dvs. Sande kommune har delt ut tilskudd i Sande og
Holmestrand kommune i gamle Holmestrand og Hof kommuner, men med felles retningslinjer. 2020
er det første året hvor alle tilskuddssøknader har blitt søkt på og delt ut under ett.
Det var mulig å søke på medlems‐, drift‐, prosjekt‐/arrangement‐ og etableringstilskudd. Søknadene
ble sendt inn via et elektronisk søknadsskjema. 59 organisasjoner sendte til sammen inn 64 ulike
søknader. Det var i år færre søknader om prosjekt‐/arrangementstilskudd på grunn av situasjonen
med Covid‐19.
Tildelingen har skjedd i god dialog med idretts‐ og kulturrådene. I år har administrasjonen hatt 3
møter med rådene. Møtene har foregått digitalt på grunn av korona‐situasjonen.

Økonomiske konsekvenser
Kommunesammenslåing 2020
Selv om Sande og Holmestrand har operert med samme retningslinjer de to siste årene, har det vært
forskjeller i tildelingen på grunn av forskjeller i vektlegging, antall søkere og den totale
tilskuddspotten i hver kommune. Det samme så man etter sammenslåingen av Hof og Holmestrand.
Som alltid gjelder også årlige variasjoner i antall søknader, søknadssummer og søknadssinnhold, som
innebærer at en søker ikke kan forvente å få nøyaktig samme tilskuddssum hvert år.
I Sande har frivillige organisasjoner som arrangerer aktiviteter for barn og unge fått bruke
kommunale lokaler gratis. I Holmestrand har ordningen vært slik at organisasjonene har betalt leie og
fått ca. 85% tilbake i tilskudd. Kommunestyret vedtok i februar 2020 (KS‐NH‐003/20) å videreføre
ordningen fra Sande i hele den nye kommunen. Siden dette driftstilskuddet blir gitt på leiebeløpene
fra året før, har foreningene i gamle Holmestrand fortsatt fått tilskudd til leie i 2020.
Totale tilskuddsbeløp
Den samlede tilskuddspotten for 2020 bestod av det totale tilskuddsbeløpet i gamle Holmestrand
kommune og det totale tilskuddsbeløpet for Sande kommune i 2019, og er på kr 3.730.000.
Barn og unges interesser
Retningslinjene legger vekt på og prioriterer aktiviteter for barn og unge.
Vurderinger
Kommunedirektøren mener at retningslinjene for tildeling av kommunale tilskuddsmidler har vist seg
å være et godt verktøy for en rettferdig fordeling.
Kommunedirektøren ser at det totale tilskuddsbeløpet bare dekker en liten del av ønskene fra de
frivillige organisasjonene. Det har imidlertid ikke vært mulig å øke tilskuddene noe mer innenfor
eksisterende budsjettrammer.
Videre behandling
Saken avsluttes i kommunestyret.

12.08.2020

Tildeling 2020
Medlem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Idrett
Botneløyper is
Botne Skiklubb Orientering
Botne Skiklubb
Gullhaug idrettslag
IL Sandvin
HK-72 Sande
Hof Idrettslag
Hof Golfklubb
Hof Rideklubb
Holmestrand Idrettsforening
Holmestrand og Botne skøyteklubb
Holmestrand og omegn rideklubb
Holmestrand og omegn skytterlag
Holmestrand Petanque Klubb
Holmestrand Skateboardklubb
Holmestrand sykkelklubb
Holmestrand tennisklubb
Nordre Sande IL
Sande Golfklubb
Sande Skytterlag
Sande Sportsklubb
Solum Golfklubb
Kultur
Aktiv i Eidsfoss (Arbeidsutvalg under
Gamle Stiftelsen)
BAS
Botne historielag
Dahl, Julie Vega
Eidsfoss Musikkforening
Gruppe 65
Hillestad Promenadeorkester
Hof, Eidsfoss og Vassås sogn
Hof skolekorps
Holmestrand Brass (tidligere HUK)
Holmestrand Byteater
Holmestrand Jern & Metall
Pensjonistforening
Holmestrand kirkelige fellesråd
Holmestrand Kunstforening
Holmestrand og Omegn
Revmatikerforening
Holmestrand skolekorps
Holmestrand Speidergruppe
Holmestrand Storband
Holmestrand Swingklubb
Kaarby fritidsklubb
Kjeldås 4H
Lerka 4H
Musikkens Venner Sande
Regnbuen Sangkor
Roch Øverland, Arnstein
Sande Juniorkorps
Sande Musikkorps

Drift

Prosjekt

150 000
37 750
38 125
25 500
36 375
37 625
6 750
9 250

133 653
121 086
15 493

101 000
5 750
9 500
8 750
0
0
9 250
15 375
40 750
6 750
9 875
105 875
9 000

312 969
85 000
4 206
0
0

155 727
0
21 986

106 769
109 851
0
0
103 996
0

400 000

150 000
6 625

21 953

24 750
0

6 000

150 000
10 997

10 080
7 875
6 500

6 776

150 000

Etablering

Totalt 2020

2 019

2 018

174 100

0
25 000
0
0
0
0
0
0
0

150 000
25 000
171 403
159 211
40 993
36 375
193 352
6 750
31 236

135 000

0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
35 000
0

413 969
90 750
13 706
8 750
0
0
9 250
122 144
155 601
6 750
9 875
244 871
9 000

463 857

447 002

78 873

62 278

28 139

15 965

5 876

6 877

10 925

14 711

0

0

10 000

0
15 000
7 000
0
10 000
10 000
20 000
0
45 000
48 000
0

400 000
15 000
7 000
0
10 000
10 000
20 000
150 000
45 000
76 578
0

400 000

400 000

12 000

8 705

0
12 000
0

24 750
12 000
0

30 960

24 809

8 000

4 500

20 000
0
10 000
10 000
0
0
0
35 000
10 000
0
30 000
21 000

170 000
16 997
10 000
10 000
10 080
7 875
13 276
35 000
10 000
4 000
180 000
21 000

120 060

128 328

19 670

32 922

4000

25 000
175 870

132 229

108 164

116 903

40 284

47 431

52 500

40 320

174 554

218 333

40 391

102 146

91 040

182 297

147 471

12 820

24 116

294 535

275 162

6 746

10 881

3 500

8 000

9 000

69 180

53 710

24 000

36 000

36 000

26 000

0

0

11 000
8 000

5 500

8 000

13 493

10 260

12 200

16 257

15 874

18 000

10 000

134 260

130 000

8 000

50 000

12.08.2020

Tildeling 2020
Medlem
50 Sarahkkas natur og helse
51 Spiriten
52 Swinglett

Drift

Prosjekt

Etablering

0

Totalt 2020
0
9 500
0

25 000
139 300
26 298

0
24 000
0

25 000
163 300
26 298

71 500
79 012

2 000
0

73 500
79 012

107 944
62 566

0
0

25 226

0

2 757 386

394 000

0
9 500

2 019

2 018

12 500
15 000

20 000

159 518

128 101

25 506

14 387

Museum/historisk besøkssted

53 EGG Kunstforening
54 Holmestrand museumsforening
Museumforeningen Vestfold
Privatbaner
56 Olav og Emma Duuns Stiftelse
57 Reidvin-tunet

55

58 Stiftelsen Eidsfoss Hovedgård
Stiftelsen Eidsfoss Industrihistoriske
59
samlinger

60

Stiftelsen til aktiv bevaring av kulturminner og
miljø på Eidsfoss (postkontoret)

Sum

574 500

4 000

96 500

62 239

166 595

62 695

107 944
62 566

103 698

57 444

99 840

77 039

25 226

19 150

15 194

3 729 886

Holmestrand kommune

Saksbehandler: Gertruud Kunst telefon: 33 05 95 90
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Valg av politisk representant til frivilligsentralene
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet

02.09.2020

029/20

Kommunestyre

16.09.2020

129/20

Kommunedirektørens innstilling:
Valgkommiteens innstilling:

For periode september 2020 – 2023 velges følgende representantene til ressursgruppene til:
ꞏ
ꞏ
ꞏ

Sande frivilligsentral:
Hof frivilligsentral:
Holmestrand frivilligsentral:

Vararepresentanter:
ꞏ
ꞏ
ꞏ

Sande frivilligsentral:
Hof frivilligsentral:
Holmestrand frivilligsentral:

02.09.2020 Behandling i Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet
Utvalget avventer forslag til kommunestyret

KOF‐029/20 vedtak:
Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet 02.09.20 vedtak:
Utvalget avventer forslag til kommunestyret

Sammendrag
Faktaopplysninger
Kommunestyret vedtok i sitt møte 26.2.2020, sak 014/20:
1. Holmestrand skal ha tre kommunale frivilligsentraler organisert under virksomhet kultur fra
1. mars 2020:

2.
3.

4.

5.

∙ Sande frivilligsentral
∙ Holmestrand frivilligsentral
∙ Hof frivilligsentral
Frivilligsentralene skal ledes av en fagansvarlig \ daglig leder i full stilling i Sande og
Holmestrand.
Frivilligsentralene skal ha en lokalt forankret ressursgruppe som sammen med de frivillige
og fagansvarlig har ansvaret for å avgjøre hvilke aktiviteter, tiltak og arrangementer
frivilligsentralene skal arbeide med. Ressursgruppenes sammensetning skal avgjøres i
samarbeid med de lokale lag og foreninger. Holmestrand kommunestyre skal ha en
representant med fast plass i kommunestyret i hver av ressursgruppene.
Kommunedirektøren bes legge frem en plan for Hof Frivilligsentral utarbeidet i samarbeid
med Sande og Holmestrand frivilligsentraler. Saken skal legges frem for kommunestyret
senest i fjerde møterunde 2020, slik at det er rikelig med tid til å innarbeide planen i
budsjett 2021.Frem til planen foreligger, skal sentralen driftes av kommunens
frivillighetskoordinator.
Kommunens frivillighetskoordinator legges organisatorisk under kulturavdelingen.

Denne saken svarer opp punkt 3 i vedtaket.
Status ressursgruppene per august 2020:
Holmestrand frivilligsentral
Holmestrand frivilligsentral er fra 1. mars 2020 kommunal. Leder Bjarne Mathisen ble ansatt i
kommunen og har videreført arbeidet fra stiftelse Holmestrand frivilligsentral, nå i kommunal regi.
Bjarne Mathisen har fått kontorplass på kulturkontoret på Backergården.
Stiftelse Holmestrand frivilligsentral har fungert og vil fungere som ressursgruppe for
frivilligsentralen.
Styret består per i dag av 5 styremedlemmer og 5 varamedlemmer og er representanter fra:
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ

Lions Club
Holmestrand Sanitetsforening
Civitan Club
De frivillige

Sande frivilligsentral
Det er Toril Andersen som er leder av frivilligsentralen i Sande. Ressursgruppe for Sande
frivilligsentral består per i dag av representanter fra:
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ

Lions klubb Sande
Sande Røde kors
Sande historielag
Sande Sanitetsforening

Hof frivilligsentral
Leder av Hof frivilligsentral er Sonja Søtje‐Andresen, ansatt i en 20% stilling. Hun er også
kulturkonsulent ved kulturkontoret. En dag i uka skal frivilligsentralen i Hof være tilgjengelig på Hof
bibliotek. Re‐etableringen av Hof frivilligsentral har blitt hindret av koronapandemien, som gjorde
fysisk kontakt vanskelig. Tiden har blitt brukt til opprettelse av en egen hjemmeside og frivillig
oppgaveformidling.

Det har vært sporadisk kontakt med ressursgruppen, som per i dag består av representanter fra:
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ

Hof og Eidsfoss pensjonistforening
Kaarby sanitetsforening
Hof Lions
Framtiden i våre hender, lokallag Hof

Det foreslås å utvide de tre ressursgruppene med en representant fra kommunestyret, jf. vedtaket i
kommunestyret.
Arbeidet med en plan for Hof frivilligsentral har blitt utsatt pga koronapandemien. Målet er å legge
planen fram for kommunenstyret i løpet av 2020. Det er imidlertid fortsatt ikke helt trygt for mange i
målgruppen å møtes fysisk, og ikke alle involverte er fortrolig med digitale møter.
Vurderinger
Kommunedirektøren har ingen vurderingen utover det som står i saken.
Videre behandling
Saken avgjøres i kommunestyret

Holmestrand kommune

Saksbehandler: Gertruud Kunst telefon: 33 05 95 90

JournalpostID
ArkivsakID
Arkivkode

20/33827
20/3495
FE‐076

Holmestrand kommunes kulturpris og frivillighetspris
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet

02.09.2020

023/20

Kommunestyre

16.09.2020

130/20

Kommunedirektørens innstilling:
Reglement for Holmestrand kommunes kulturpris og frivillighetspris vedtas og er gjeldende fra
høsten 2020.

Vedlegg:
17.08.2020

Reglement til Holmestrand kommunes kulturpris og
frivillighetspris

153506

02.09.2020 Behandling i Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet
Reglement for Holmestrand kommunes kulturpris, foreslått av Thorleif Jacobsen, Høyre
Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet henstiller kommunstyret til å fatte følgende vedtak:
1. Formålet til Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris er:
Å hedre mottakeren som takk for særdeles god innsats
Å støtte opp under frivilligheten
Å stimulere og inspirere til aktivitet og kulturell utfoldelse
Å synliggjøre kandidatens aktivitet
2. Holmestrand kommunes kulturpris kan tildeles personer eller foreninger som har gjort en
særdeles god innsats for kommunens befolkning innen kunst eller annet kulturarbeid (visuell kunst
og film, sang og musikk, litteratur, dans og teater, barne‐ og ungdomsarbeid, idrett
og friluftsliv, kulturvern, digital kultur og lignende). Prisen kan også deles mellom flere personer. At
en kandidats kunstneriske eller kulturelle innsats er inntektsbringende for vedkommende, er ikke
diskvalifiserende for å kunne motta kulturprisen.
3. Holmestrand kommunes frivillighetspris kan tildeles personer eller foreninger som har
gjort en særdeles god innsats for kommunens befolkning innen frivillig arbeid. Prisen kan også deles
mellom flere personer. For frivillighetsprisen må det gjennom en viss periode kunne vises til
uegennyttig innsats som har, eller har hatt, betydelig verdi for innbyggere i kommunen.
4. Prisutvalget avgjør hvem som skal tildeles kulturprisen og frivillighetsprisen. Utvalget
avgjør om prisene skal utdeles hvert år. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet
fungerer som prisutvalg.

5. Ordfører forestår overrekkelse av kultur‐ og frivillighetsprisene ved passende
anledninger, fortrinnsvis innenfor aktuelt kalenderår.
6. Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris skal hver
bestå av en pengegave og et kunstnerisk utformet varig minne.
7. Alle har anledning til å fremme begrunnede forslag på kandidater til begge prisene.
Invitasjon til å fremme forslag kunngjøres i god tid før fristen. Prisutvalgets medlemmer
kan også fremme forslag på kandidater i møtet. Alle forslag og begrunnelser skal være
skriftlige.
Ved votering mellom kommunedirektørens innstilling og forslag fra Jacobsen (H) ble Jacobsen sitt
forslag enstemmig vedtatt
KOF‐023/20 vedtak:
Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet henstiller kommunstyret til å fatte følgende vedtak:
1. Formålet til Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris er:
Å hedre mottakeren som takk for særdeles god innsats
Å støtte opp under frivilligheten
Å stimulere og inspirere til aktivitet og kulturell utfoldelse
Å synliggjøre kandidatens aktivitet
2. Holmestrand kommunes kulturpris kan tildeles personer eller foreninger som har gjort en
særdeles god innsats for kommunens befolkning innen kunst eller annet kulturarbeid (visuell kunst
og film, sang og musikk, litteratur, dans og teater, barne‐ og ungdomsarbeid, idrett
og friluftsliv, kulturvern, digital kultur og lignende). Prisen kan også deles mellom flere personer. At
en kandidats kunstneriske eller kulturelle innsats er inntektsbringende for vedkommende, er ikke
diskvalifiserende for å kunne motta kulturprisen.
3. Holmestrand kommunes frivillighetspris kan tildeles personer eller foreninger som har
gjort en særdeles god innsats for kommunens befolkning innen frivillig arbeid. Prisen kan også deles
mellom flere personer. For frivillighetsprisen må det gjennom en viss periode kunne vises til
uegennyttig innsats som har, eller har hatt, betydelig verdi for innbyggere i kommunen.
4. Prisutvalget avgjør hvem som skal tildeles kulturprisen og frivillighetsprisen. Utvalget
avgjør om prisene skal utdeles hvert år. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet
fungerer som prisutvalg.
5. Ordfører forestår overrekkelse av kultur‐ og frivillighetsprisene ved passende
anledninger, fortrinnsvis innenfor aktuelt kalenderår.
6. Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris skal hver
bestå av en pengegave og et kunstnerisk utformet varig minne.
7. Alle har anledning til å fremme begrunnede forslag på kandidater til begge prisene.
Invitasjon til å fremme forslag kunngjøres i god tid før fristen. Prisutvalgets medlemmer
kan også fremme forslag på kandidater i møtet. Alle forslag og begrunnelser skal være
skriftlige.

Sammendrag
Faktaopplysninger
Kommunestyret ba i sak 088/20 administrasjonen om å lage et nytt forslag for Holmestrand
kommunes kultur‐ og frivillighetspriser med følgende føringer:
1. Opprettholder kulturprisbegrepet: Holmestrand kommunes kulturpris
2. Opprette en «frivillighetspris»
3. Hovedutvalget er komite (velger prisvinner)
4. Pengebeløp til prisvinneren 10 000 kr. + et symbol (et varig minne).
5. SMS‐avstemning og vandrepokal ønskes ikke.
6. Prisene må kunne gis til lag og foreninger.
Forslag til nytt reglement ligger ved i saken.
Økonomiske konsekvenser
Holmestrand kommunes kulturpris og frivillighetspris består av en pengegave på kr 10.000 hver.
Dette er innenfor budsjettet til virksomhet kultur.
Et kunstnerisk utformet varig minne vil koste noe ekstra. Beløpet er i skrivende stund ikke kjent, men
vil være innenfor budsjettet til virksomhet Kultur.
HMS/Folkehelse
Å stimulere og inspirere til aktivitet, kulturell utfoldelse og frivillighet er bra for psykisk og fysisk
helse.
Vurderinger
Kommunedirektøren mener at forslaget som fremmes i denne saken, oppfyller de innspillene som
kom fra kommunestyret.
Videre behandling
Saken avgjøres i kommunestyret.

Reglement for
Holmestrand kommunes kulturpris
og
Holmestrand kommunes frivillighetspris
1. Formålet til Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris
er:





Å hedre mottakeren som takk for særdeles innsats
Å støtte opp under frivilligheten
Å stimulere og inspirere til aktivitet og kulturell utfoldelse
Å synliggjøre kandidatens aktivitet

2. Holmestrand kommunes kulturpris kan tildeles personer eller foreninger som har gjort en
markant innsats for kommunens befolkning innen kunst eller annet kulturarbeid (visuell
kunst og film, sang og musikk, litteratur, dans og teater, barne- og ungdomsarbeid, idrett
og friluftsliv, kulturvern, digital kultur og lignende). Prisen kan også tildeles flere personer,
i for eksempel en forening, som har gjort en stor innsats i fellesskap.
3. Holmestrand kommunes frivillighetspris kan tildeles personer eller foreninger som har
gjort en markant innsats for kommunens befolkning innen annet frivillig arbeid enn det
som er nevnt i pkt 2. Prisen kan også tildeles flere personer, i for eksempel en forening,
som har gjort en stor innsats i fellesskap.
4. Det må gjennom en viss periode kunne vises til uegennyttig innsats som har, eller har
hatt, betydelig verdi for innbyggere i kommunen.
5. At en kandidats kunstneriske eller kulturelle innsats er inntektsbringende for
vedkommende, er ikke diskvalifiserende for å kunne motta Holmestrand kommunes
kulturpris.
6. Prisutvalget avgjør hvem som skal tildeles kulturprisen og frivillighetsprisen. Utvalget
avgjør om prisene skal utdeles hvert år. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet
fungerer som prisutvalg.
7. Ordfører forestår overrekkelse av kultur- og frivillighetsprisene ved passende
anledninger, fortrinnsvis innenfor aktuelt kalenderår.
8. Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris skal hver
bestå av en pengegave og et kunstnerisk utformet varig minne.
9. Alle har anledning til å fremme begrunnede forslag på kandidater til begge prisene.
Invitasjon til å fremme forslag kunngjøres i god tid før fristen. Prisutvalgets medlemmer
kan også fremme forslag på kandidater i møtet. Alle forslag og begrunnelser skal være
skriftlige.

Holmestrand kommune
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Organisering og videreføring av vannområde Aulivassdraget
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og
miljø

02.09.2020

065/20

Kommunestyre

16.09.2020

131/20

Kommunedirektørens innstilling:

1. Holmestrand kommune anbefaler å videreføre vannforskriftarbeidet i vannområde
Aulivassdraget med en administrativ styringsgruppe der kommunene blir representert av
kommunedirektør eller utpekt leder.
2. Holmestrand kommune slutter seg til å delta i styringsgruppa for vannområde
Aulivassdraget i den formen som får flertallet blant medlemskommunene etter behandling
av denne felles saksfremstillingen.
3. Holmestrand kommune støtter at Tønsberg kommune lyser ut en fast stilling som
vannområde‐koordinator for Aulivassdraget (50%) og Horten‐Larvik (50%) vannområder fra
1.1.2021.
4. Holmestrand kommune slutter seg til å ta del i finansieringen av vannområde
Aulivassdraget med 7 % av de grunnleggende utgiftene. Det forutsettes at de øvrige parter
forplikter seg til å finansiere sine andeler som beskrevet i saksfremlegget.

Vedlegg:
18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020

Vedlegg 1. Møtereferat styringsgruppe 2020.02.24.
2020.05.18. Møtereferat arbeidsgruppe organisering og
videreførrng av vannområdet
2020.06.12 Møtereferat arbeidsgruppe organisering og
videreførrng av vannområdet
Vedlegg 4. Vestfold fk. Organisering av vannområder ‐ vann
region Vest‐Viken 2016 ‐2021

02.09.2020 Behandling i Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

156461
156445
156447
156462

RKM‐065/20 vedtak:
Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø henstiller kommunestyret å fatte følgende
vedtak:
1. Holmestrand kommune anbefaler å videreføre vannforskriftarbeidet i vannområde
Aulivassdraget med en administrativ styringsgruppe der kommunene blir representert av
kommunedirektør eller utpekt leder.
2. Holmestrand kommune slutter seg til å delta i styringsgruppa for vannområde
Aulivassdraget i den formen som får flertallet blant medlemskommunene etter behandling
av denne felles saksfremstillingen.
3. Holmestrand kommune støtter at Tønsberg kommune lyser ut en fast stilling som
vannområde‐koordinator for Aulivassdraget (50%) og Horten‐Larvik (50%) vannområder fra
1.1.2021.
4. Holmestrand kommune slutter seg til å ta del i finansieringen av vannområde
Aulivassdraget med 7 % av de grunnleggende utgiftene. Det forutsettes at de øvrige parter
forplikter seg til å finansiere sine andeler som beskrevet i saksfremlegget.

Sammendrag
Holmestrand kommune samarbeider med Horten, Tønsberg og Sandefjord kommuner om
gjennomføring av Vannforskriften i vannområde Aulivassdraget. Vannområdet har en politisk
styringsgruppe som foreslås erstattet av en administrativ styringsgruppe. Dette forslaget gjøres for å
koble vannforskriftsarbeidet til kommunenes ordinære forvaltning og saksbehandling i henhold til
kommunelov, forvaltningslov og delegasjonsreglement og politiske beslutningsprosedyrer.
Dagens utilfredsstillende miljøtilstand i en stor andel av våre elver, innsjøer og kystvann tilsier at
vannforskriftsarbeidet vil vare i lagt tid fremover. Vannområdesamarbeidet foreslås videreført til
2033. Det foreslås at Tønsberg kommune lyser ut en fast stilling som vannområdekoordinator fra
1.1.2021. Dagens finansieringsmodell med et spleiselag mellom medlemskommuner (40 %),
fylkeskommunen (24 %), nasjonal stat (24%) og fylkesmannen (12 %) foreslås videreført.
Faktaopplysninger
Bakgrunn for saken
Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) legger opp til en vannforvaltning i
Norge som gjennomføres på nedbørfeltnivå. På sin vei fra fjell til fjord passerer vannet
kommunegrenser, og denne måten å organisere vannforvaltningen på tilrettelegger for samordning
mellom kommuner og fylker på tvers av administrative grenser.
På regionalt nivå har vi vannregioner, som koordineres av utpekte fylkeskommuner
(vannregionmyndighet). De er ansvarlige for å utarbeide seksårige regionale vannforvaltningsplaner
med tilhørende tiltaksprogram i samarbeid med berørte statlige organer og kommuner. De regionale
vannforvaltningsplanene fastsetter miljømålene og tidsfristen for miljømåloppnåelse for hver enkelte
bekk, elv, innsjø og fjord i vannregionen. Holmestrand kommune har arealer i Vestfold og Telemark
vannregion og i Innlandet og Viken vannregion. Vestfold og Telemark fylkeskommune og Viken
fylkeskommune er hhv. vannregionmyndigheter for de to vannregionene.
Vannregionene deles i flere mindre nedbørfelt som man kaller vannområder. Det er i vannområdene
den lokale vannforvaltningen foregår, og der kommunene samarbeider om å ta vare på sine felles
nedbørfelt. I de fleste vannområder er det ansatt en vannområde‐koordinator som har oversikten

over miljøtilstanden i vannområdet, og som jobber for at de aktuelle kommunene oppfyller
forpliktelsene som følger av Vannforskriften og den gjeldende regionale vannforvaltningsplanen.
Kommunene har en særlig viktig rolle i vannforvaltningsarbeidet. Kommunene er myndighet med
ansvar for å treffe vedtak om gjennomføring av tiltak innen drikkevann og avløp,
overvannshåndtering, landbruksforvaltning, arealforvaltning og forurensning. Videre kan
kommunene som kommune gjennom arealplanleggingen sette restriksjoner på arealbruken for å
ivareta naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder, herunder vannmiljø.
Holmestrand kommune har arealer i vannområde (VO) Breiangen vest, VO Eikeren, VO
Aulivassdraget og et lite areal i VO Drammenselva. 47 % av vannforekomstene i Holmestrand
kommune oppnår ikke Vannforskriftens mål om god økologisk tilstand i dag (vann‐nett.no, 7.7.2020).

Figur 1. Medlemskommuner i vannområder Aulivassdraget og Horten‐Larvik. Vannområdegrenser

vises mørk rød og kommunegrenser vises i lys grønn.
Vannområdeorganisering
Vannområdene i Norge har vannområdeutvalg eller styringsgrupper, med representanter fra de ulike
medlemskommunene og andre myndigheter. De fleste lokale vannområdene konstituerte
styringsgrupper med politiske representanter – vanligvis på ordfører nivå – etter at Vannforskriften
trådte i kraft i 2007. Mange vannområder fortsetter i dag med denne organiseringsmodellen, men
flere har i etterkant valgt å ha styringsgrupper dannet av ledere i kommuneadministrasjonen eller
andre modeller (se Figur 2). Dette blir gjort blant annet for å integrere vannforvaltninsarbeidet i de
ordinære beslutningsprosedyrene i kommunene.

Figur 2. Sammensetning av styringsgrupper (vannområdeutvalg ‐ VOU) for vannområder i Norge.
Kilde: Trøndelag fylkeskommune, november 2019.
Vannområdene Aulivassdraget og Horten‐Larvik har siden de ble opprettet i 2011 hatt politiske
styringsgrupper. De to vannområdene fikk felles vannområdekoordinator i 2017, og har siden operert
med en felles politisk styringsgruppe med deltakelse av ordførere/varaordførere fra
medlemskommunene (Figur 3).
Styringsgruppa møttes den 2. februar 2020 (vedlagt referat) for å drøfte organiseringen av
vannområdene. Det var ulike synspunkt om hva sammensetningen og funksjonen av styringsgruppa
burde være. Styringsgruppa besluttet å be administrasjonsledelsen i medlemskommunene å bli enige
om en organisasjonsmodell, og om å fremme et felles saksfremlegg til politisk behandling i de ulike
kommunene i vannområdene.

Figur 3. Dagens organisasjonsmodell for vannområdene Aulivassdraget og Horten‐Larvik, med
politisk sytingsgruppe, administrativ arbeidsgruppe og faggrupper.
Finansiering og videreføring av vannområdearbeidet
Dagens finansiering av VO Aulivassdraget og VO Horten‐Larvik følger tilnærmingen anbefalt av
tidligere Vestfold fylkeskommune i vedtak 20/16 i Hovedutvalget for klima energi og næring
(02.05.2016). Her foreslås det et spleiselag mellom medlemskommuner (40 %), fylkeskommune (24
%), nasjonal stat (24 %) og fylkesmannen (12 %). Spleiselaget dekker lønnen til
vannområdekoordinator, administrative kostnader, og grunnleggende vannovervåking og
konsulenttjenester.
Medlemskommunene og fylkeskommunen har siden 2016 bidratt til finansiering av vannområdene
med et fast beløp (se beløpene i Tabell 1 for året 2019). Det økonomiske bidraget fra nasjonal stat og
fylkesmannen varierer avhengig av årets statsbudsjett.
Vannområdene Horten‐Larvik og Aulivassdraget har siden 2017 hatt en felles
vannområdekoordinator i 50 % stilling i hvert av vannområdene. Vannområdekoordinatoren er
ansatt i Tønsberg kommune, som har vertskommunerollen og står for den formelle ansettelsen.
Vannområdekoordinatoren ansatt i en midlertidig stilling frem til slutten av året 2020.
Den 24. februar 2020 besluttet styringsgruppa å oppfordre kommunedirektørene i
medlemskommunene til å lyse ut en fast stilling som vannområdekoordinator for VO Aulivassdraget
og VO Horten‐Larvik, slik at det gis kontinuitet til vannforskriftsarbeidet i vannområdenes kommuner
(se vedlagt referat).

Tabell 1. Inntekter i vannområdet Horten‐Larvik og vannområde Aulivassdraget i året 2019.

Juridiske forhold
Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften).
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
Holmestrand. Kommuneplanen samfunnsdel:
Samfunnsmål: Vannkvaliteten i våre vassdrag er god og i henhold til vannforskriften.
Økonomiske konsekvenser

Tabell 2. Forslag til årlig finansiering av vannområde Horten‐Larvik og vannområde Aulivassdraget i
perioden 2021‐2033.
Barn og unges interesser
Ikke relevant.
Miljøkonsekvenser
Positive.
HMS/Folkehelse
Forvaltning av vannressurser er viktig for folkehelsen.
Vurderinger
Vannområdeorganisering
Kommunedirektørene fulgte opp oppdraget fra styringsgruppa om å se nærmere på
vannområdeorganiseringen, og opprettet en arbeidsgruppe som besto av utpekte
virksomhetsdirektører/kommunalsjefer fra medlemskommunene og en representant fra
administrasjonen i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Arbeidsgruppa vurderte fordeler og
ulemper med dagens organisasjonsmodell (med politisk styringsgruppe) og en alternativ modell med
administrativ styringsgruppe.
Arbeidsgruppa konkluderte at vannområdene Aulivassdraget og Horten‐Larvik bør styres av en
administrativ styringsgruppe av følgende grunner:
1.

Kommunedirektør har ansvar for ressursbruk og saksutredninger, og er i liten grad koblet
på vannforvaltningsarbeidet med dagens politisk styringsgruppe.
2. Modellen med politisk styringsgruppe følger ikke ordinær tjenestelinje da politikere er i
direkte kontakt med saksbehandlere i administrasjonen. Oppfølging av politiske innspill bør
følge linjeansvar fra kommunedirektør.
3. En styringsgruppe utnevnt av kommunedirektør vil føre til at vannforvaltningsarbeidet blir
en del av den ordinære aktiviteten i kommunene. Det vil utarbeides og legge frem saker
som følger ordinær saksgang og som derav er bedre forankret i medlemskommunene.
4. Flere saker vil bli lagt frem til politisk behandling i kommunene, noe som vil føre til en
bredere og mer grundig politisk debatt om vann enn det det er i dag.

Figur 4. Forslag til ny organiseringsmodell for vannområdene Aulivassdraget og Horten‐Larvik, med
administrativ sytingsgruppe, administrativ arbeidsgruppe og faggrupper.

Etter vannforskriften § 22, skal hver vannregion opprette 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. Et forslag for å sikre
god politisk involvering i vannområdearbeidet er at politisk representasjon fra kommunene skjer på
regionalt nivå i vannregionutvalget.
Finansiering og videreføring av vannområdearbeidet
Vannforskriftsarbeidet styres gjennom regionale vannforvaltninsplaner som oppdateres hvert sjette
år. I dag jobber kommuner og andre myndigheter etter den regionale planen for planperioden 2016‐
2021, og det vil iht. Vannforskriften revurderes i minst to planperioder til (2022‐2027 og 2028‐2033).
Dagens lite tilfredsstillende miljøtilstand i store deler vannområdet Aulivassdraget og vannområdet
Horten‐Larvik tilsier at det vil være nødvendig å ha fokus på vannforvaltning i årene som kommer.
Miljødirektoratet fremhever vannområdekoordinatoren som en nøkkelfaktor til suksess i
vannområdene. Vannområdekoordinatoren har en krevende rolle som forutsetter en brei faglig
kompetanse innen bl.a. vannmiljø, landbruk og avløp, god rolleforståelse, kjennskap til et variert
regelverk, beherske administrative oppgaver, samt god formidlingsevne.
Forutsigbarhet i ansettelsesforholdene er essensielt for å tiltrekke gode kandidater som gir kvalitet
og stabilitet til vannforvaltningsarbeidet i våre kommuner. Den 24. februar 2020 besluttet
styringsgruppa å oppfordre kommunedirektørene i medlemskommunene til å lyse ut en fast stilling
som vannområdekoordinator for VO Aulivassdraget og VO Horten‐Larvik. Arbeidsgruppa som fikk
oppdraget om å se nærmere på organisering og videreføring av vannområdene tok til etterretning
styringsgruppas anbefaling og foreslår at Tønsberg kommune (vertskommune) lyser ut en fast stilling
som vannområdekoordinator fra 1.1.2021.
Dagens finansieringsmodell med et spleiselag mellom medlemskommuner (40 %), fylkeskommune
(24 %), nasjonal stat (24%) og fylkesmannen (12 %) foreslås videreført. Bidragene fra de ulike
kommunene foreslås utrykket i prosent (%) istedenfor faste beløp, slik at de kan tilpasses endringer
konsumprisindeksen hvert år. Foreslått fordeling mellom kommuner vises i Tabell 2.
Foreslått finansieringsmodell sikrer at vannområdekoordinatorens lønn og grunnleggende
administrative utgifter kan dekkes med kommunenes og fylkeskommunens økonomiske bidrag. Dette

er viktig fordi det kan forekomme endringer i fremtidig statlig støtte som følge av de årlige
statsbudsjettene.
Bruk av midler til vannovervåking og utredninger/konsulentoppdrag i vannområdene forutsetter
økonomisk støtte fra nasjonal stat og fra fylkesmannen.

Videre behandling
Saken går til kommunestyret.
Vedtas innstillingen, vil Holmestrand kunne høste erfaringer fra begge alternativene til organisering
siden VO Eikeren allerede har en politisk styringsgruppe. Ønsker kommunestyret at dette også skal
gjelder VO Aulivassdraget, innebærer pkt. 2 i innstillingen at et flertall av medlemskommunene må
vedta dette når de behandler innstillingens pkt. 1.
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Styringsgruppa for vannområde Horten-Larvik og vannområde Aulivassdraget
– møte nr. 2-2020
Dato:
Møtested:
Møteleder:
Referent:

24.2.2020
Sande rådhus, Prestegårdsalleen 33.
Steinar Solum
Miguel A. Segarra Valls

Innkalt (obligatoriske)
Elin Gran Weggesrud
Are Karlsen
Steinar Solum
Jon Sanness Andersen
Bjarne Sommerstad
Rune Høiseth
Miguel A. Segarra Valls
Lars W. Solheim
Grethe Helgås
Invitert (valgfrie)
Camilla Pedersen
Anne Beate Hekland
Håvard Gulliksen
Anne Sjømæling,
Amund Kind
Dag Erik Andersen
Kjell Christian Z. Børresen
Mona Bjune

Ny Holmestrand kommune
Horten Kommune
Tønsberg Kommune
Færder kommune
Sandefjord kommune
Larvik kommune
Vannområdekoordinator
Vestfold og Telemark Fylkeskommune
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Deltok i møte (D), Forfall /F)
D
D
D
D
D
D
D
F
F

Horten kommune (administrasjon)
Tønsberg kommune (administrasjon)
Larvik kommune (administrasjon)
Færder nasjonalpark
Vestfold Bondelag
Holmestrand kommune (administrasjon)
Sandefjord kommune (administrasjon)
Færder kommune (administrasjon)

D
D
D
D
D
F
F
F

Møteagenda:
Saksnr. Sak
1/2-20
Velkommen, godkjenning av referat og møteagenda.
2/2-20

Presentasjon av årsrapport for 2019 v. Miguel.

3/2-20

Godkjenning av budsjett 2020.

4/2-20

Tilbakemeldinger om mandatet etter intern gjennomgang i kommunene/FK/FM (v.
Miguel) og evt. godkjenning i styringsgruppa.

5/2-20

Vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik etter 2020: veien videre.

6/2-20

Orienteringssaker v. vannområdekoordinator.
a) Status i arbeidet med rullering av den regionale vannforvaltningsplan og
tiltaksprogram.
b) Søknader til Miljødirektorater om tilskudd til vannmiljøtiltak i 2020.
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7/2-20

Tidspunkt for neste møte.

8/2-20

Eventuelt.

Behandling og vedtak/konsklusjoner
1/2-20

Velkommen, godkjenning av referat og møteagenda.

Det var ingen innspill til dagsorden eller referat fra forrige møte (8.1.2019).
Konklusjon:
1. Referat og dagsorden godkjennes.

2/2-20

Presentasjon av årsrapport for 2019 v. Miguel.

Miguel presenterte forslag til 2019-årsrapporter for VO Aulivassdraget og VO Horten-Larvik.
Beskrivelsen av aktiviteten i 2019 kan være noe ufullstendig, ettersom ny vannområdekoordinator
er ansatt fra 15. oktober 2019. Det er imidlertid inkludert to tabeller som viser møteaktiviteten –
både interne og eksterne møter – fra både tidligere og nye vannområdekoordinator.
2019s regnskap er inkludert i årsrapportene.
Amund Kind fra Vestfold Bondelag påpeker at de deltok i styringsgruppa i 2019, og at dette ikke er
synliggjort i årsrapportene.
Konklusjon:
1. Vannområdekoordinator synliggjør deltakelsen av Vestfold Bondelag i vannområdenes
årsrapporter for 2019.

3/2-20

Godkjenning av budsjett 2020.

Vannområdekoordinator presenterte et forslag til budsjett for året 2020. Forslaget finnes sammen
med 2019s regnskap i vannområdenes årsrapporter for 2019.
Spesielt om 2020s budsjett for vannområde Aulivassdraget:
Re og Tønsberg kommune slo seg sammen 1.1.2020, og VO-koordinator foreslår at bidraget fra nye
Tønsberg i 2020 er summen av tidligere bidrag fra Re og gamle Tønsberg (62 000 + 62 000 = kr.
124 000). Tønsberg kommune v. Anne Hekland og Steinar Solum er positive til forslaget, men ønsker
å fremme en politisk sak i kommunen til å bekrefte det.
Spesielt om 2020s budsjett for vannområde Horten-Larvik:
Det er foreslått å bruke kr. 295 000 fra vannområdets fond i 2020. Kr. 265 000 av disse er
tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet fra 2018 som er øremerket restaurering av Holtanbekken i
Larvik. Tiltaket ble utsatt i 2018 og 2019, og vannområdekoordinator ønsker å få gjennomført det i
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2020. Resterende fondsmidler som foreslås brukt i 2020 (kr. 30 000) vil bekoste restfakturaer fra
overvåkingsaktiviteten i 2019.
Are Karlsen opplyser at det er vanskelig å diskutere budsjettdetaljer i dette forumet og foreslår at
styringsgruppa ikke godkjenner budsjettet, men at den tas kun til orientering.
Konklusjon:
1. Budsjettet 2020 ble tatt til orientering.
2. Tønsberg kommune fremmer en politisk sak for å bekrefte kommunens økonomiske bidrag til
VO Aulivassdraget i 2020.

4/2-20

Tilbakemeldinger om mandatet etter intern gjennomgang i kommunene/FK/FM (v.
Miguel) og evt. godkjenning i styringsgruppa.

Tønsberg, Horten og Færder kommuner ga tilbakemeldinger om endringer i mandatet i forkant av
styringsgruppemøtet.
Jon Sanness Andersen presenterte tilbakemeldingen fra Færder kommune om å erstatte dagens
politiske styringsgruppe med en administrativ styringsgruppe.
Rune Høiseth var uenig med forslaget, og mente det er veldig viktig med politisk involvering i
vannarbeidet for å holde fokuset oppe og få gjennomført tiltak som skal bedre tilstanden i vann.
Bjarne Sommerstad støttet dette.
Are Karlsen var enig med forslaget, og mente at mange avgjørelser som i dag forelegges
styringsgruppa er av faglig karakter, og burde løses av administrasjonen. Are mente at det er mye
politikk i vann, men at dagens styringsgruppe ikke kan ta avgjørelser som forplikter
medlemskommunene. Relevante saker burde forberedes av administrasjonen og behandles politisk i
hver kommune.
Rune Høiseth foreslo at diskusjonen om mandatet ses i sammenheng med vannområdenes
gjeldende «prosjektplan». Elin Gran Weggesrud foreslo at prosjektplan og mandat bør diskuteres
sammen med kommuneledelsen.
Miguel orienterte om at Vestfold og Telemark fylkeskommune – som koordinerer arbeidet i Vestfold
og Telemark vannregion – jobber for å få på plass en styringsgruppe i vannregionen. Vannregionen
vil etter hvert komme med føringer om hvordan vannforskriftsarbeidet i vannområdene burde
organiseres. Rune mente at det er viktig å ta hensyn til føringene fra vannregionen.
Are foreslo å overlate arbeidet med mandatet til rådmennene/kommunedirektørene, og oppfordre
dem til å komme med et felles forslag som blir behandlet politisk i de ulike medlemskommunene.
Konklusjon:
1. Vannområdekoordinator kontakter rådmannen i Tønsberg kommune (vertskommune for
vannområdeprosjektet), og ber om å iverksette en arbeidsgruppe med
administrasjonsledelsen i de andre kommunene for å se nærmere på organiseringen i
vannområdet (mandatet).
2. Resultatet vil fremmes som en politisk sak i vannområdenes medlemskommuner.
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5/2-20

Vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik etter 2020: veien videre.

Medlemskommunene har tidligere vedtatt å være en del av vannområdeprosjektene ut året 2020.
Vannområdekoordinator har en midlertidig ansettelse i Tønsberg Kommune (vertskommune) ut
samme år.
Styringsgruppemedlemmene var enige i at:
-Vannarbeidet er et arbeid som vil vare i lang tid fremover.
-Det er derfor viktig med en plan over lang tid.
-Det er viktig med forutsigbarhet for både vannområdekoordinator og vannarbeidet.
Tønsberg kommune var positiv til å fortsette å ha rollen som vertskommune.
Det ble foreslått å oppfordre kommunedirektørene til å lyse ut en fast stilling.

Konklusjon:
1. Vannområdekoordinator ber rådmannen i Tønsberg kommune (vertskommune for
vannområdeprosjektet) å vurdere utlysing av en fast stilling i samråd med
administrasjonsledelsen i de andre medlemskommunene. Dette bør ses i sammenheng med
arbeidet for vurdering av organiseringen av vannområdearbeidet.

6/2-20

Orienteringssaker v. vannområdekoordinator.
a) Status i arbeidet med rullering av den regionale vannforvaltningsplan og
tiltaksprogram.
b) Søknader til Miljødirektoratet om tilskudd til vannmiljøtiltak i 2020.

a) Miguel jobber med de ulike kommunene for å bestemme hvilke tiltak som skal være en del
av ny regional vannforvaltningsplan for Vestfold og Telemark vannregion 2022-2027.
Hovedoppgaver:
1. Avklare dagens tilstand og hva som skal til for å oppnå vannforskriftens miljømål (f.eks.
avlastningsbehov for næringssalter).
2. Planer i avløpssektoren i de ulike kommunene.
3. Utforme tiltakspakker i jordbruket.
4. Foreslå nødvendige natur- og restaureringstiltak: bekjempelse av fremmede arter,
fjerning av menneskeskapte vandringshinder i sjøørretbekker, forbedring av
kantvegetasjonen langs vassdrag…
5. Avklare miljøtiltak i havner.
b) Vannområdekoordinator søkte tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet til 5 prosjekter i januar
2020 (Tilskudd til vassmiljøtiltak - generell vassforvaltning):
- Sedimentundesøkelser i fem eutrofe innsjøer + behandling av én innsjø: kr. 520 000.
-Restaureringstiltak i Unnebergsbekken i Sandefjord: kr. 440 000.
-Gjenåpning åv Djupsundbekken i Såndefjord: kr. 130 000.
-Utredning status kantvegetasjon. Kr. 150 000.
-Restaurering av Tokenesbekken pa Nøtterøy: kr. 420 000.
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7/2-20

Tidspunkt for neste møte.

Elin foreslo at vannområdekoordinator bruker Doodle til å finne en dato som passer for alle.
Det er ønskelig med et møte før sommeren (mai).
Konklusjon:
1. Vannområdekoordinator bruker Doodle til å bestemme neste møtetidspunkt.

8/2-20

Eventuelt.

Ingen saker under «eventuelt».

Miguel Ángel Segarra Valls,
24.2.2020
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Møte om organisering og videreføring av vannområdearbeidet i VO
Aulivassdraget og VO Horten‐Larvik
Dato:
Møtested:
Møteleder:
Referent:

18.5.2020
Teams‐møte
Jan Ronald Eide
Miguel A. Segarra Valls

Innkalt (obligatoriske)
Svend Bergan Grane
Camilla Pettersen
Jan Ronald Eide
Margrethe Løgavlen
Sindre Væren Rørby
Hilde Bøkestad
Miguel A. Segarra Valls
Lars W. Solheim
Invitert (valgfrie)
Grethe Helgås

Holmestrand kommune
Horten Kommune
Tønsberg Kommune
Færder kommune
Sandefjord kommune
Larvik kommune
Vannområdekoordinator
Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Deltok i møte (D), Forfall /F)
D
D
D
D
D
D
D
D

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

F

Møteagenda:
1.
2.
3.
4.

Innledning ved møteleder og vannområdekoordinator.
Organisering av vannområdene.
Finansiering og videreføring av vannområdearbeidet.
Plan for politisk behandling i kommunene.

Behandling og konklusjoner
1

Innledning ved møteleder og vannområdekoordinator.

Møteleder Jan Ronald Eide ønsket velkommen og beskrev møtets formål: følge opp styringsgruppas
bestilling om å se nærmere på organisering, finansiering og videreføring av vannområdearbeidet
(saker 4 og 5 i styringsgruppemøte 21.2.2020).
Det ble tatt en presentasjonsrunde.
VO‐koordinator Miguel A. Segarra orienterte om at Fylkesmannens holdning ang. organisering av
vannområdene er først og fremst at dette bør være opp til kommunene og til
vannregionmyndigheten (VTFK). Fylkesmannen ser derfor ikke behov for å delta i denne
arbeidsgruppen (e‐post fra Grethe Helgås, assisterende direktør i Miljøavdelingen, 15.5.2020).
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VO‐koordinator holdt et innlegg om de generelle rammene for vannområdearbeidet som
innledning/grunnlag for videre diskusjon:
1. Utgangspunktet for arbeidet: vannforskriften. Presentasjon av vannforskriftens mål om god
økologisk og kjemisk tilstand i våre elver, innsjøer, grunnvann og kystvann.
2. FNs bærekraftsmål 6 («rent vann») og 14 («liv under vann») som grunnleggende mål for
andre viktige sosiale og økonomiske mål (f.eks. god helse, rekreasjon, attraktive
leveområder som har en positiv virkning i arbeidsmarkedet og økonomien).
3. Miljøtilstand og påvirkninger i Vannområdet Aulivassdraget og VO Horten‐Larvik.
Miljøtilstanden i vannområdene er i dag langt fra oppnåelsen av vannforskriftens mål. Det er
kun 38 % av vannforekomstene i VO Aulivassdraget og 17 % i VO Horten‐Larvik som
tilfredsstiller vannforskriftens mål om god økologisk tilstand. Jordbruksaktivitet og
avløpsvann er de to hyppigste påvirkningene som er registrert i databasen Vann‐nett.
4. Regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram skal beskrive dagens situasjon, hvilke og
når miljømålene skal nås, samt tiltakene som skal til.
‐ Vedtas som en regional plan etter plan‐ og bygningsloven §8‐4. Godkjennes av KLD.
‐ § 1. Revurderes og oppdateres hvert sjette år (2016‐2021, 2022‐2027, 2028‐2033).
‐ Plan på «vannregionsnivå» (nedbørfeltbasert). VO Aulivassdraget og VO Horten‐Larvik
hører fra 1. januar 2020 til den nye «Vestfold og Telemark vannregion» . Vestfold og
Telemark fylkeskommune er den nye vannregionmyndigheten og har ansvaret for å bl.a.
koordinere rulleringen av planen og tiltaksprogram (§21) samt dele vannregionen i
Vannområder og gi veiledning for organisering og gjennomføring av arbeidet i vannområdet
(§23).
‐Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører
deres ansvarsområde, jf. plan‐ og bygningsloven § 8‐3. Planen legges til grunn for regionale
organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging, jf. pbl §8‐2.
5. Styringsgruppas bestilling fra møtet den 24.2.2020:
 Iverksette en arbeidsgruppe med administrasjonsledelsen fra vannområdenes
kommuner for å se nærmere på organiseringen i vannområdene. Resultatet vil
fremmes som en politisk sak i vannområdenes medlemskommuner.
 Vurdere finansiering av vannområdene og utlysing av en fast stilling fra 1.1.2020.
Dette ses i sammenheng med arbeidet for vurdering av organiseringen av
vannområdearbeidet.
(presentasjonen vedlegges dette referatet)
Lars W. Solheim (Vestfold og Telemark fylkeskommune / Vestfold og Telemark vannregion)
orienterte om den nye vannregionen og rollen fylkeskommunen har fått som vannregionmyndighet.
Styringsgruppa i vannregionen hadde møte den 15. mai (lenke til opptak) der de oppnevnte politiske
representanter fra fylkeskommunen til de lokale styringsgruppene i de ulike vannområdene.
Solheim orienterte om at det foreligger et utkast til sak i fylkeskommunen der det anbefales
finansiering av vannområdearbeidet iht. «Telamarksmodellen» som består av følgende fordeling:
40% på kommunene, 24 % nasjonal stat, 12% regional stat (fylkesmannen), 24% fylkeskommunen.
Konklusjon:
(orienteringspunkt)
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Organisering av vannområdene.

VO‐koordinator presenterte tre alternative organisasjonsmodeller:
1. «Modell 1»
Dagens organisasjonsmodell, med politisk styringsgruppe, administrativ arbeidsgruppe, og
ulike faggrupper.
2. «Modell 2»
Færders forslag til organisering, med administrativ styringsgruppe (rådmenn eller utpekte
ledere) og faggrupper. Ingen administrativ arbeidsgruppe.
3. «Modell 3»
Alternativ modell der styringsgruppa består av kommunerepresentanter som velges fritt av
hver medlemskommune (politikker, administrasjon eller annet).
Camilla Pettersen (Horten kommune) påpekte at «modell 2» mangler en administrativ
arbeidsgruppe med representant fra hver kommune som kan koordinere vannarbeidet internt i
kommunen. Det er viktig at personer som deltar i styringsgruppa – uansett hvilken modell vi velger –
er engasjerte og har kapasitet til å følge opp arbeidet.
Margrethe Løgavlen (Færder kommune) støttet «modell 2», med Hortens forslag om å inkludere en
administrativ arbeidsgruppe. Denne modellen vil muliggjøre at vannarbeidet følger ordinær
saksbehandling – akkurat som andre viktige fagområder – og får en sterkere forankring i både
kommuneadministrasjonen og kommunepolitikken. Dagens modell (1) «bryter» den vanlige
tjenesteveien: «politikere skal kun kjenne kommunedirektøren/rådmann».
Hilde Bøkestad (Larvik kommune) applauderte muligheten til å se nærmere på hvordan vi jobber
med vann, og påpekte at det viktig å få til en organisering som fører til målrettet og effektivt arbeid
som gir resultater. Larvik kommune må forholde seg til fire vannområder, og dette er utfordrende.
Savner en tydeligere koordinering fra fylkeskommunen/vannregionmyndighet.
Hilde påpekte at Larvik kommune har ikke hatt noen særlig grad politiske saker som følger av
vannområdearbeidet, og at det er ønskelig med ordinær saksbehandling og politisk behandling i
medlemskommunene uansett organiseringsmodell. Hilde tok forbehold i sin uttalelse om en
bestemt organiseringsmodell, og ønsket å drøfte det intern i kommunen først.
Svend Bergan Grane (Holmestrand kommune) beskrev at vannområdene Holmestrand er medlem
av har i dag politiske styringsgrupper, og ønsker i utgangspunktet at det skal fortsette slik. Han
gjorde imidlertid oppmerksom på at koblingen mellom dagens politiske styringsgrupper og
kommunen som organisasjon er dårlig, og at representantene i styringsgruppene har ansvar til å
bringe informasjonen videre til kommunene. Holmestrand ser også mulig «modell 2», men man må
sørge for at sakene når politisk behandling. «Modell 3» med blandet styringsgruppe anses som
rotete og uaktuell.
Sindre Væren Rørby (Sandefjord kommune) konstaterte utfordringene som en politisk
styringsgruppe har og satset i utgangspunktet på «modell 2». Han påpekte det er viktig med en
organiseringsmodell som deles av alle vannområder. Bøkestad (Larvik) støttet dette.
Sindre foreslo at saken om organisering bør behandles politisk til høsten. Behandlingen i de ulike
kommunene kan ende med ulike resultater, og det bør stå i saken at kommunene i mindretallet
aksepterer flertallets beslutning.
Jan Ronald Eide (Tønsberg Kommune) ga støtte til Færders forslag med administrativ
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styringsgruppe.
Lars W. Solheim (Vestfold og Telemark fylkeskommune) nevnte at dagens sak om organisering og
finansiering av vannområdene regner med at det er politiske styringsgrupper, og foreslår at det
inkluderes i saken at det pågår en diskusjon om alternative organiseringsmodeller i VO
Aulivassdraget og VO Horten‐Larvik. Jan Ronald Eide støttet dette.
Lars foreslo at dagens politiske styringsgruppe bør involveres i prosessen med å bestemme
organiseringsmodellen. Flere kommunerepresentanter påpekte at vi har fått et klart mandat fra
styringsgruppa om å komme med et konkret forslag.
Margrethe foreslo at Tønsberg inviterer til et nytt møte primo/medio juni, hvor alle har tenkt mer på
det som ble diskutert, snakket med kolleger med fagkunnskap, rådmenn/kommunedirektør som tar
dert med ordfører/varaordfører. Møteleder Jan Ronald Eide støttet forslaget.

Konklusjon:
1. Vannområdekoordinator innkaller til nytt møte i begynnelsen av juni, etter intern
gjennomgang av problemstillingen «organisering av vannområdene» i hver kommune.
2. Vestfold og Telemark fylkeskommunen (vannregionmyndighet) synliggjør i deres sak om
organisering/finansiering av vannområdene at det pågår en diskusjon om alternative
organiseringsmodeller i VO Aulivassdraget og VO Horten‐Larvik.
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Finansiering og videreføring av vannområdearbeidet.

Det var ikke tid til å diskutere saken.
Konklusjon:
3. Saken diskuteres i neste møte.

4

Plan for politisk behandling i kommunene.

Det var ikke tid til å diskutere saken.
Konklusjon:
1. Saken diskuteres i neste møte.

Miguel Ángel Segarra Valls,
18.5.2020
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Møte nr. 2 om organisering og videreføring av vannområdearbeidet i VO
Aulivassdraget og VO Horten‐Larvik
Dato:
Møtested:
Møteleder:
Referent:

12.6.2020
Teams‐møte
Jan Ronald Eide
Miguel A. Segarra Valls

Innkalt (obligatoriske)
Svend Bergan Grane
Silje Vaadal
Jan Ronald Eide
Margrethe Løgavlen
Sindre Væren Rørby
Hilde Bøkestad
Miguel A. Segarra Valls
Lars W. Solheim

Holmestrand kommune
Horten Kommune
Tønsberg Kommune
Færder kommune
Sandefjord kommune
Larvik kommune
Vannområdekoordinator
Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Deltok i møte (D), Forfall (F)
D
F
D
D
D
D
D
D

Møteagenda:
2.1. Innledning og godkjenning av referat fra møtet den 18. mai 2020.
2.2. Organisering av vannområdene.
2.3. Finansiering og videreføring av vannområdearbeidet.
2.4. Plan for politisk behandling i kommunene.

Behandling og konklusjoner
2.1.

Innledning og godkjenning av referat fra møtet den 18. mai 2020.

Møteleder Jan Ronald Eide ønsket velkommen og innledet møtet.
Det var ingen merknader til referat fra forrige møte om vannområdeorganisering (18.5.2020).
Konklusjon:


Referat fra møtet den 18.5.2020 ble godkjent.
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2.2.

Organisering av vannområdene.

Møtedeltakerne presenterte deres forslag om vannområdeorganisering etter intern gjennomgang i
egen organisasjon:
Hilde Bøkestad (Larvik kommune) orienterte om at det lokalpolitisk er signaler om at det er ønsket å
videreføre dagens ordning, mens rådmannen ser problemstillingene ved at kommunedirektøren
som har ansvar for ressursbruk og saksutredninger i liten grad er koblet på
vannforvaltningsarbeidet. Uansett er det en erfaring fra Larvik at organisering,
kommunikasjonslinjer og beslutningslinjer bør tydeliggjøres mellom de ulike forvaltningsnivåene og
inn mot de ordinære beslutningsorganene. Det er signalisert internt at rådmannen vil kunne innstille
på administrativ styringsgruppe på vannområdenivå. Et forslag for å sikre god politisk involvering i
vannområdearbeidet er at politisk representasjon fra kommunene muligens kan skje på et mer
overordnet nivå.
Margrethe Løgavlen (Færder kommune) var tydelig på at Færder kommune ønsker en administrativ
styringsgruppe:
‐ Politisk styringsgruppe «bryter» den vanlige tjenesteveien: «politikere skal kun kjenne
kommunedirektøren/rådmann».
‐ Politisk styringsgruppe kan ikke organisere / "benytte" personalresurser da det tilligger
kommunedirektør/rådmann, og dette skillet er ennå klarere etter ny kommunelov trådt i kraft etter
valget 2019.
‐ Hvordan sikres at politisk nivå/ordfører har et flertall bak seg?
‐ Politisk styringsgruppe kan ikke ta beslutninger som medfører følger for økonomi utenom budsjett.
I hvilken grad kan hen "binde" kommunen, politisk og budsjettmessig?
Svend Bergan Grane (Holmestrand kommune) ‐ etter møte med ordfører i Holmestrand og VO‐
koordinator i VO Eikeren ‐ foreslo å supplere dagens politiske styringsgruppe med representanter fra
administrasjonsledelsen (rådmann eller kommunalsjef).
Lars W. Solheim (Vestfold og Telemark fylkeskommune) orienterte om KLDs forslag om endringer i
vannforskriften (2017) for å ikke lenger vedta vannforvaltningsplanene som regionale planer etter
plan‐ og bygningsloven og ‐ som resultat ‐ koble fylkeskommunene fra deres rolle som
vannregionmyndigheter. Dette var i følge Solheim et forsøkt til å depolitisere og svekke demokratiet
i vannarbeidet som lit slutt ikke fikk gjennomslag. Vestfold og Telemark vannregion ble opprettet
1.1.2020 og fikk Vestfold og Telemark fylkeskommune som ny vannregionmyndighet som følge av
regionreformen. Vannregionen har en politisk styringsgruppe som har nå valgt politikere som vil
representere fylkeskommunen i vannområdenes politiske styringsgrupper. Han påpekte at dette
betyr ikke at vannområdene må ha politisk styringsgruppe, og at det er opp til vannområdene /
kommunene å bestemme det. Viktig at politikk /demokrati fortsetter i vannforskriftsarbeidet, enten
med gode «vannpolitikkere» i styringsgruppene eller med gode «vannpolitikkere» i kommunestyret.
Jan Ronald Eide (Tønsberg Kommune) støttet alternativet om administrativ styringsgruppe, og
påpekte at det er viktig å sørge for politisk forankring ved at saker når politisk behandling i
kommunene.
Sindre Væren Rørby (Sandefjord kommune) mente at dagens modell med politisk styringsgruppe
ikke har fungert bra, og at en administrativ styringsgruppe vil klare å produsere bedre saker.
Svend ba om tilbakemeldinger om Holmestrands forslag til organisering. Larvik stilte seg usikker på
en blandet styringsgruppe. Færder og Sandefjord stilte seg veldig imot fordi politikkere skal ikke
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påvirke eller bidra til å produsere sakene som behandles politisk i kommunene. Tønsberg var enig i
dette. Holmestrand orienterte om at det er vannområdene Eikeren og Breiangen vest som var mest
sentrale for kommunen, og at de kunne være åpne for å «teste» modellen med administrativ
styringsgruppe i VO Aulivassdraget. Han gjorde oppmerksom på at dersom administrativ modell blir
valgt må kommunene være forberedt til å måte «leve» med to ulike organisasjonsmodeller.
Jan ba om innspill til veien videre. Margrethe sa at modning er ofte klokt i prosesser som er litt
krevende, og at man kunne skrevet et notat som beskriver problemstillingen og der man redegjør
for alternativene både fra politisk side og fra rådmannsside, og hatt et nytt møte med politikerne.
Svend mente at denne ikke er en så kontroversiell sak og at det kanskje ikke er nødvendig å gå
gjennom en slik prosess. Miguel minnet om at møtedeltakerne fikk et klart mandat fra
styringsgruppa og fra rådmennene om å foreslå en konkret organiseringsmodell. Jan foreslo at
Miguel skriver en sak der politisk og administrativ alternativer blir beskrevet, og med anbefalt
innstilling om administrativ styringsgruppe.
Hilde savnet en oversikt over «det store bildet»: hvordan er vannforskriftsabeidet organisert i andre
vannområder og andre vannregioner i landet? Hun foreslo at Lars gir oss en organisasjonsplan for
hvordan dette gjøres i vannregionen og henger sammen, og en oversikt over hvordan dette er
organisert i andre vannregioner ‐ og at dette også legges inn i kunnskapsgrunnlaget.
Konklusjon:
1. Vannområdekoordinator skriver utkast til sak der politisk og administrativ alternativer blir
beskrevet, og med anbefalt innstilling om administrativ styringsgruppe. Saken sendes til
denne forsamlingen for en gjennomgang.
2. Vestfold og Telemark fylkeskommunen (vannregionmyndighet) bidrar med en beskrivelse av
organiseringen i Vestfold og Telemark vannregion, og en oversikt over organiseringen i
andre vannregioner som vil inkluderes som en del av kunnskapsgrunnlaget for saken.

2.3.

Finansiering og videreføring av vannområdearbeidet.

Miguel presenterte dagens finansieringsmodell med bidrag fra medlemskommunene (40%),
fylkeskommunen (24%), staten sentralt (24%) og staten regionalt (12%). Denne modellen dekker
vannområdekoordinatorens lønn (inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift) samt grunnleggende
administrative og vannovervåkingsutgifter. Denne er modellen som Vestfold og Telemark
fylkeskommune tilrår å følge også i kommende vannforskriftsperiode (2022‐2027).
Miguel ga også eksempler fra flere vannområder i Viken kommunene alene fullfinansierer
overnevnte utgifter, og der bidrag fra FK og stat kommer i tillegg og kan brukes som handlekraft til å
få gjennomført prosjekter / tiltak.
Kommunerepresentantene ønsket at deres utgifter tilknyttet vannområdefinansiering skal ligge på
dagens nivå og ikke økes i vesentlig grad. Bidragene fra kommuner og fylkeskommune skal imidlertid
sikre kontinuiteten av vannområdearbeidet og dekke minst vannområdekoordinatorens lønn samt
grunnleggende administrative utgifter.
Møtedeltakerne tok til etterretning punkt 5/2‐20 fra styringsgruppens møte den 24.2.2020, og
foreslo at det lyses ut en fast stilling som vannområdekoordinator fra 1.1.2021.
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Konklusjon:
1. Vannområdekoordinator skriver et punkt om finansiering i saken der det foreslås en
finansieringsmodell som sikrer kontinuiteten av arbeidet men som ligger i den grad det er
mulig på dagens nivå.
2. Saken fremmer også en innstilling om utlysning av fast stilling som vannområdekoordinator
fra 1.1.2021.

2.4.

Plan for politisk behandling i kommunene.

Konklusjon:
1. Miguel oversender utkast til sak om «organisering og videreføring av vannområdearbeidet i
VO Aulivassdraget og VO Horten‐Larvik» for innspill fra medlemskommunene så snart det er
klar, det kalles inn til nytt møte rett etter ferien for en gjennomgang.

Miguel Ángel Segarra Valls,
16.6.2020
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Organisering av vannområder – vannregion Vest-Viken 2016-2021
Sammendrag
Regional plan for vannforvaltning er vedtatt i alle fylkestingene i vannregion Vest-Viken og
oversendt Klima- og Miljødepartementet for endelig godkjenning. På det tidspunkt saken
sendes ut til HKEN foreligger ikke KMD s endelige stadfestelse av planen. Fylkesrådmannen
legger likevel til grunn at fylkestingets vedtak gjelder og at det nå foreligger en gjeldende
plan som ikke strider med rikspolitiske interesser. Fylkesrådmannen bygger derfor saken på
hvordan vannforskriftens grunnleggende forutsetninger om helhetlig vannforvaltning kan
gjennomføres på best mulig måte i planperiodene frem mot 2033.
Fylkesrådmannen tilrår å videreføre organiseringen med kommunalt lederskap med
vannområdekoordinatorer knyttet til vertskommuner og finansiering gjennom spleiselag.
Det vil være behov for ressurser til ca. 3 årsverk som vannområdekoordinatorer i
vannområdene i Vestfold sin del av Vest-Viken i planperioden 2016-2021. Alternativt for hele
valgperioden frem til 2019. Årsverkene er fordelt på ulike vannområder og overlapper også
med Buskerud og Telemark fylkeskommune geografisk og i fordeling av utgiften.
Selv om nasjonal evaluering av vannforvaltningen ikke er på plass og at en ikke kjenner
resultatet av kommune- og regionreformen, syntes det mest aktuelt at
vannområdekoordinatorenes arbeidsforhold gjøres som fast ansetter og/eller at
vannområdene inngår avtaler med aktuelle kunnskapsmiljø for planperioden 2016-2021 (6
år). Periodene fra 2021-2027 og fra 2027-2033 får en komme tilbake til før inngangen til
disse planperiodene. Dette vil kunne gi en mer varig og robust løsning og være mer i tråd
med milepeler fastsatt i vannforskriften.
Fylkesrådmannens innstilling
1. Vestfold fylkeskommune anbefaler vannområdene i Vestfold om å videreføre
organiseringen med vannområdekoordinatorer i planperioden 2016-2021.
2. Vestfold fylkeskommune oppfordrer vannområdene i Vestfold om å delta i spleiselag for å
finansiere arbeidet etter modeller vannområdene blir enige om, og som er omtalt i saken.
3. Vestfold fylkeskommune anbefaler et spleiselag med fordeling; 40% på kommunene,
12% fylkesmannen, 24% fylkeskommunen, 24 % stat nasjonalt.
4. Økt fylkeskommunal andel av spleiselaget med kr. 200 000,- pr. år til kr. 550 000,- pr. år
vurderes innarbeidet i budsjett og økonomiplan 2017 – 2020.
5. For å kunne dekke behovet for midler til «Initiativ i vannforvaltningen/vannområdene»
vurderes kr. 250 000 innarbeidet i budsjett og økonomiplan for 2017 – 2020.
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6. Vestfold fylkeskommunes deltakelse i spleiselaget for planperioden 2016-2021 skjer
under forutsetning av at stat og kommuner også deltar økonomisk.
7. I de vannområdene som besluttes ledet av politiske styringsgrupper legger Vestfold
fylkeskommune til grunn at politisk representasjon fra fylkeskommunen gis anledning til å
delta i styringsgruppas møter.
Tønsberg, 02.05.2016

Egil Johansen
fylkesrådmann
Sverre Høifødt
direktør

Vedlegg:
 Brev fra Klima- og Miljødepartementet av 13.5.2015
 Forventningsbrev til fylkeskommunene 2017, brev fra KLD av 19.5.2016
 Kart over fylker og kommuner i vannregion Vest-Viken
 Kart over vannområdene i vannregion Vest-Viken
 Sak i fylkesutvalget 83/15 «Videreføring av organisering av vannområder i vannregion
Vest-Viken.
Saker til behandling og eventuelle vedlegg til sakene ligger på www.vfk.no
Se under Snarvei og velg Politikk: møter og saker.
Direktelink til Politiske møter og saker: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vestfoldfk
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Innledning:
For 2016 har Klima- og Miljødepartementet forventninger til at vannregionmyndighetene og
de andre fylkeskommunene organiserer og samordner vannforvaltningsarbeidet slik at
miljømålene som er satt i de regionale planene blir nådd (brev fra Klima- og
Miljødepartementet av 13.05.2015).
I flere saker har vannregion Vest- Viken drøftet arbeidsoppgaver og modeller for
organisering, senest i felles sak i fylkene våren 2015 (sak 83/15 i fylkesutvalget 4.6.2015),
hvor vedtaket ble;
1. Fylkesutvalget tilrår at arbeidsoppgaver, organisering og finansiering av
vannforvaltningsarbeidet blir videreført gjennom vannområder med kommunalt lederskap
som i prosjektperioden, fram til partene har avtalt en fastere organisering.
2. Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen fremme egen sak om fast organisering av arbeidet,
så snart som mulig og senest ved oppstart av neste planperiode.
Saksutredning:
Saken er en oppfølging av FU sak 83/15 om organisering og vedtatte regionale
vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram (HKEN sak 5/15
og Fylkestinget sak 100/15). De 7 andre fylkeskommunene i vannregionen vedtok også
planene før jul 2015. Vannregionmyndigheten oversendte planen til Klima - og
miljødepartementet den 23.12.15. Der planen ikke strider mot rikspolitiske interesser anses
planen normalt å være godkjent etter fylkestingets vedtak, men det kan likevel komme råd og
styringssignaler til endelig godkjenning i departementet i 2016.
Vannforvaltningsarbeidet er en lovpålagt oppgave. Alle offentlige aktører som har ansvaret
for vann har både rett og plikt til å delta i arbeidet jamfør plan- og bygningsloven og
vannforskriften. Fylkeskommunen er planmyndighet, plan- og prosessansvarlig for de
regionale vannforvaltningsplanene og dessuten sektoransvarlig (fylkesveier; kulturminner,
regional utviklingsaktør/ å se tema, muligheter og utfordringer i sammenheng under
overskriften «helhetlig vannforvaltning»).
I kapittel 10 i regional vannforvaltningsplan om «Organisering av vannregionen 2016 -2021»
fastholder vannregionen en organisering fremover med vannområder og inndeling slik det
har vært fra 2010. Dette kan endres i sammenheng med rullering av planen. Første rullering
starter i 2017.
En av forutsetningene for å kunne fortsette med dagens organisering, er å ha
vannområdekoordinatorer knyttet til lokalt nivå og å finansiere dette gjennom et spleiselag.
Dette bør gjøres på nærmest mulig nivå «der vannet renner», i vertskommuner, gjennom
interkommunalt samarbeide eller i andre samarbeidskonstellasjoner med samme formål som
vannforskriftens innretning, f.eks. Den Grønne Dalen (vannområde Numedalslågen) osv.
I punkt 2 i Handlingsprogrammet for vannregion Vest-Viken er det vedtatt at
fylkene/vannregionmyndigheten «skal arbeide for å sikre en varig organisasjonsmodell i
vannregionen».
I forventningsbrevet til fylkeskommunene for 2016 fra Klima- og Miljødepartementet heter det
bla; «Alle fylkeskommuner skal i samarbeid med vannregionmyndigheten følge opp arbeidet i
eget fylke/egne vannområder og delta i vannregionutvalget».
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Vannregion Vest-Viken har i planperioden 2010-2016 hatt prosjektledere/konsulentbistand i
de 18 vannområdene som inngår vannregionene. Dette berører 75 kommuner og 8
fylkeskommuner. Der det ikke har vært prosjektleder (for Vestfold og Buskeruds del
Drammensfjorden / Breiangen vest) har oppgaven blitt løst ved leveranser til
vannregionmyndigheten fra innleid konsulent.
Det er ulike utfordringer i de enkelte vannområdene og ulik kompetanse og tilgang til
ressurser i kommunene. I enkelte styringsgrupper er det diskutert om effekten av
kommunesammenslåinger etter regionreformen vil tilføre frigjort relevant kompetanse innen
helhetlig vannforvaltning. Svaret på dette har så langt vært at vannområdene fortsatt har
behov for å få tilført dette kompetansefeltet, og at spleiselag er hensiktsmessig.
Endringer i fylkes- og kommunestrukturer påvirkes ikke arbeidet med vannforvaltningen
geografisk, da nedslagsfeltene ligger fast, - de vil bestå selv om andre administrative grenser
endres.
Dersom enkelte vannområder skal justeres ift avgrensing, slåes sammen etc, gjøres dette
ifm utarbeidelse og høring av planprogram for perioden 2021-2027.Arbeidet med dette
starter i 2017.
Oppgaver og organisering er for tiden drøftet både nasjonalt, regionalt og på lokalt nivå i hele
Norge.
Nasjonalt
Resultat fra nasjonal evaluering av vannforvaltningsarbeidet var forventet høsten
2015/vinteren 2016, men er utsatt til høsten 2016.Signalene fra Miljødirektoratet som har det
administrative ansvaret for vannforvaltningen for staten, er å videreføre organiseringen med
vannområder og med tilsatte vannområdekoordinatorer. Direktoratet har understreket
viktigheten av dette ovenfor Klima- og miljødepartementet i sammenheng med godkjennelse
av de regionale vannforvaltningsplanene. Staten har til en viss grad fulgt opp gjennom
statsbudsjettet 2016. De fylkeskommunale tilskuddene til plan og prosessarbeid har økt fra
tidligere år. For Vestfolds del er tilskuddet økt fra kr. 170 000,- i 2015 til kr. 300 000,- i 2016.
Regionalt
I Regional plan for vannforvaltning 2016-2021 konkluderer Vest-Viken med å opprettholde
organiseringen med vannområder og vannområdekoordinatorer. Dette forutsetter primært et
spleiselag mellom stat, fylke og kommuner.
Fylkeskommunene og fylkesmennenes administrasjon inviteres som observatører i de møter
som pågår i vannområdene.
Det kan være hensiktsmessig at de politiske styringsgruppene i vannområdene ledes av
ordfører i regnskapsførende vertskommune.
Løsning i andre vannregioner
Vannregion Glomma er den som har kommet lengst med varig organisering og økonomiske
bindinger. Det er ansatt «daglige ledere» på åremål i vannområdene, stort sett i 100 %
stillinger. Kommunene har bundet seg til valgperiodene og/eller til de 6 årige planperiodene
som gjelder for regionale vannforvaltningsplaner (nåværende 2016-2021). Den kommunale
innsatsen ligger på kr. 15 pr. innbygger.
Arbeidet i vannområdene i vannregion Vest-Viken har inneværende periode vært organisert
som prosjekt. Et prosjekt er pr. definisjon av midlertidig karakter. Oppgavene som nå er
tydeliggjort gjennom Regional plan for vannforvaltning viser et behov for å bevege
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organiseringen mot en lengre varighet. Det kan bli et vurderingstema i enkelte vannområder
om eksisterende vannområdekoordinatorene skal ansettes midlertidig eller fast. I følge
arbeidsmiljøloven § 14-9,6. ledd, som ble endret med virkning fra 01.07.2015, har
arbeidstaker som har vært midlertidig ansatt i hhv. 4 eller 3 år sammenhengende, samme
oppsigelsesvern som fast ansatte arbeidstakere. Vedtak i fylkesutvalgene om videreføring
2016/2017 ble fattet før lovendringen trådte i kraft.
Lokalt
Alle vannområdene drives videre i sin nåværende form ut 2016. Endringer kan komme fra
2017, eller når dette bestemmes i partnerskapet i vannområdet.
Vannområde Siljan – Farris er både i Telemark og Vestfold fylke. Arbeidet er fulgt opp av
Siljan kommune som prosjektførende kommune. Det er politisk styringsgruppe og
administrativ arbeidsgruppe. Etter at materialet til Regional plan var levert har det vært liten
aktivitet i styringsgruppa og i prosjektgruppa. Vannområdet startet opp før de andre
vannområdene og etablerte et forsprang til de øvrige vannområdenes arbeid og fremdrift.
Prosjektleder har vært 40%. Frem til ny organisering er på plass kjøpes det inn bistand fra
konsulent ved behov. Partnerbidragene har vært satt som en omforent løsning mellom
kommunene.
Den Grønne Dalen er organisert tilsvarende det som senere ble vannområde
Numedalslågen. Vannforvaltningen i Numedalslågen fungerer godt, og har gjort dette også
før vannforskriften kom. Vannområdekoordinatoroppgavene ligger til Numedalsutvikling (IKS)
med politisk styringsgruppe og administrativ prosjektgruppe. Stillingen er satt til 40%. Dette
ansees som et minimum for å videreføre et driftsmodus, men for lav stillingsprosent dersom
koordinatoren skal ha en mer aktiv rolle i hele vannområdet og å drive frem helhetlig
vannforvaltning i dialog med stat og fylke og å kunne bistå kommuner ved behov.
Stillingsprosenten bør settes til minimum 50 %. Partnerbidragene har vært rangert etter et
omforent prinsippet om små og store kommuner. Goksjøvassdraget inngår også i dette
vannområdet (Larvik, Sandefjord, Andebu og Stokke). Sandefjord har i brev fra Teknisk etat
av 04.01.2016 medelt samarbeidet Den Grønne Dalen og vannområde Numedalslågen at
Sandefjord kommune ikke ønsker å delta i Den Grønne dalen fra 2016. Det utrykkes også at
Sandefjord sammen med Andebu og Stokke er positive til et videre samarbeid for å sikre
gjennomføring av de planlagte tiltakene i Regional plan for vannforvaltning. Styringsgruppa i
vannområdet Numedalslågen refererte dette i sitt møte 4 april 2016.
Vannområde Eikeren ledes av en politisk styringsgruppe. Vannområdekoordinator var lagt til
Hof kommune som prosjektførende kommune frem til Regional plan var ferdig. I påvente av
videre avklaring videreføres arbeidet gjennom en oppdragsavtale med konsulentfirma.
Stillingsandelen for videreføring bør ligge på 50 %. Partnerbidragene har vært satt som en
omforent løsning mellom kommunene.
Arbeidet som vannkoordinator i vannområdet Drammensfjorden / Breiangen vest er utført
som konsulentoppdrag. Stillingsandelen for videreføring bør ligge på 50 %. Dette vil kunne gi
en bedre forankring i kommunene enn bruk av konsulent.
Vannområde Horten Larvik utføres av vannområdekoordinator i 50% stilling. Arbeidet ledes
av en politisk styringsgruppe. Vannområdekoordinator arbeider i dialog med administrativ
prosjektgruppe. Prosjektførende kommune er Larvik. I foregående planperiode vedtok Tjøme
kommune å ikke delta i partnerskapet (Tjøme inngår likevel geografisk i vannområdet).
Partnerbidragene har vært rangert etter et omforent prinsippet om like summer mellom
kommunene.
Vannområde Aulivassdraget utføres av prosjektleder (stillingen ble nedjustert til 25% etter at
planen var ferdig). Prosjektførende kommune er Tønsberg kommune. Politisk styringsgruppe
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og administrativ arbeidsgruppe. Stillingsandelen for videreføring bør ligge 50 %.
Partnerbidragene har vært satt som en omforent løsning mellom kommunene.
Vannområde Skien Grenlandsfjorden omfatter også en del av Vestfold i Larvik. Telemark
fylkeskommune ivaretar i det vesentlige dette på vegne av fylkeskommunene. Larvik
kommune deltar i prosjektorganisasjon og i styringsgruppa.
Modell for spleiselag med vannområdekoordinator framover.
Vedtatt regional plan skal gjennomføres og evalueres/rapporteres og revisjon av planen for
en ny planperiode; 2021-2017skal utføres. Erfaringene til nå til sier at det er behov for ca. 3
årsverk (3,4 mill. kroner pr. år) for planperioden 2016-2021 i samarbeidet om vannområder i
Vestfold, Buskerud og Telemark. Vestfolds andel av dette utgjør en finansiering på ca.
2 281 000 kroner.
Tabell 1. Fordeling av vannområdeutgifter i % mellom fylkene. Kommuner med strek under
er kommuner i Vestfold.
Vannområder
1*

Fylker

Siljan - Farris

Telemark/Vestfold

Numedalslågen

Vestfold - Buskerud

Eikeren

Vestfold - Buskerud

Breiangen Vest/
Drammenselva

Vestfold - Buskerud

Horten – Larvik

Vestfold

Aulivassdraget

Vestfold

Kommuner
(randkommuner er
ikke med i
oppstillingen)
Siljan, Skien,
Porsgrunn, Larvik
Nore og Uvdal,
Rollag, Flesberg,
Kongsberg, Lardal,
Larvik, Stokke,
Andebu, Sandefjord
Hof, Sande,
Holmestrand, Øvre
Eiker
Holmestrand,
Sande, Svelvik,
Drammen, Nedre
Eiker
Larvik, Sandefjord,
Stokke, Tønsberg,
Nøtterøy, Tjøme,
Horten
Holmestrand,
Tønsberg, Stokke,
re, Andebu

Telemark

Vestfold

Buskerud

50

50

-----------

------------

50

50

-----------

50

50

-----------

50

50

-----------

100

-----------

-----------

100

-----------

1*Larvik kommune deltar også i Skien Grenlandsfjorden (Telemark fylkeskommune, Skien,
Porsgrunn, Siljan, Larvik).
Tabell 2. Erfaringstall *1 (i tusen kroner) vannområdene, anbefalt stillingsandel i prosent
(tabell 1) og andre utgifter før fordeling mellom fylkene.
Vannområder →
Utgifter↓

Siljan
Farris

Numedals
Lågen

Eikeren

Breiangen
vest

Horten
Larvik

Aulivass
draget

Sum

Stillingsandeler
Vannområde
koordinator inkl.
sosiale utgifter
Møter /reiser/
kurs
Vannanalyse
Overvåkning
Utredninger
Konsulent/div.

40 %
312

50 %
390

50 %
390

50 %
390

50 %
390

50 %
390

290 %
2262

20

20

20

20

20

20

120

120

120

120

120

120

120

720

50

50

50

50

50

50

300
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Sum
Vestfolds andel

502
251

580
290

580
290

580
290

580
580

580
580

3 402
2 281

1* Vannområde Horten - Larvik er lagt til grunn som modell. En 100 % stilling er kalkulert til
780 000 kroner pr. år inkl. sosiale, adm. kostnader.
Tabell 3. Forslag til fordeling mellom forvaltningsnivåer/-organer i Vestfold * 1).
Parter
Fordeling i %
Kronebeløp
14 Kommunene
40 %
kr. 912 400
Fylkeskommunen
24 %
kr. 547 440
Stat nasjonalt *2
24 %
kr. 547 440
Fylkesmannen *3
12 %
kr. 273 720
SUM
100 %
kr. 2 281 400
*1) Den prosentvise fordelingen er etter modell fra Telemark
*2) Stat, nasjonalt bevilget VFK kr. 300 000,- til vannforvaltning i 2016. En økning med
247 000 kroner til 547 000 kroner forutsetter en tilsvarende tildeling over statsbudsjettet årlig
frem til og med 2021.
*3) Fylkesmannen har i tillegg til saksbehandling/utredning øremerket en stilling til
vannovervåkning /databearbeiding.
Spleiselagene i inneværende periode har vært gjort på ulike måter og med ulike
kombinasjoner av folketall/påvirkning/areal/kompleksitet/fordelingsnøkkel mellom små og
store kommuner. Det synes nå å være grunn for å velge en nøkkel som gir en mer lik
fordeling mellom fylkene og vannområdene. Men en slik fordeling er ikke kurant å etablere.
Det er andre relevante prinsipper som i gitte situasjoner kan være mer treffende å benytte.
For eksempel er det et prinsipp i norsk forvaltning at forurenser skal betale. Dette prinsippet
kan medføre en situasjon hvor enkelte områder innenfor et vannområde vil bruke mer av de
samlede ressursene enn andre områder. Antall innbyggere i Vestfold pr. 12.1.2016 er
244 967, men påvirkningen fra hver og en av disse er ulik.
«Vestfold under ett». Etter denne modellen skal Vestfold finansiere 2 281 400 kroner.
Inklusiv i dette ligger det vannområdekoordinatorer, utgifter til reiser/kjøring/kurs/
overvåkning/analyser/utredninger/konsulent/diverse. Utover dette vil man kunne søke midler
fra eksterne tilskuddsposter til vannforvaltning slik dette fremkommer over statsbudsjettet.
Det legges til grunn at øvrige involverte offentlige sektorer legger inn egne sektoroppgaver i
egne budsjett. Dette kan gjerne sees i sammenheng med arbeidet i vannområdet.
Vestfold fylkeskommune har avsatt 350 000 kroner pr. år i hele neste økonomiplan periode
2016-2019. Dersom denne modellen (tabell 3) skal legges til grunn bør beløpet økes med
200 000 kroner pr. år i økonomiplanperioden. Vestfold fylkeskommune bør som regional
utviklingsaktør vurdere i tillegg å avsette et årlige tilskudd til «Initiativ i vannforvaltningen/
vannområdene» på ca. 250 000 kroner pr. år.
Utgifter for drift av vannområdene for kommunene gitt forutsetningene i tabell 3 utgjør da ca.
kr. 3,70 pr. innbygger og for Vestfold samlet ca. kr. 9,30 pr. innbygger.
Fylkesrådmannens bemerkninger:
Vannforvaltning er en lovpålagt oppgave som medfører plikter for aktørene (primært stat,
fylke, kommune). En har ventet på evaluering og avgjørelse fra staten i forhold til varig, fast
organisering og finansiering. Dette lar vente på seg. Vannregionmyndigheten og aktørene i
Vest-Viken er i det vesentlige klare på å holde frem med vannregionkoordinatorer for å
gjennomføre vannforvaltningsplanene og å delta i rulleringen av disse og å sikre en løpende
overvåkning av miljøtilstanden i vannforekomstene.
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Fylkesrådmannen tilrår å videreføre organiseringen med kommunelat lederskap med
vannområdekoordinatorer knyttet til vertskommuner etc og finansiering gjennom spleiselag.
Det vil være behov for ca. 2 281 400 kroner til vannområdekoordinering pr. år i Vestfold sin
del av Vest-Viken i planperioden 2016-2021. Selv om nasjonal evaluering av
vannforvaltningen ikke er på plass og at en ikke kjenner resultatet av kommune- og
regionreformen, syntes det likevel mest aktuelt at vannområdekoordinatorenes
arbeidsforhold gjøres som fast ansettelse og/eller at vannområdene inngår avtaler med
aktuelle kunnskapsmiljø for planperioden 2016-2021 (6 år).
Fylkesrådmannen mener at fylkeskommunen bør følge opp med ressursinnsats i
vannforvaltningsarbeidet og med deltakelse i spleiselag som omtalt i saken. Det forutsettes
at både stat og kommune deltar i spleiselagene.
I arbeidet med kystvannet påpeker Vestfold fylkeskommune betydningen av kontakt med
andre vannområder rundt Oslofjorden, vannregion Glomma og kunnskapsmiljøer og
forvaltning på norsk og svensk side av Oslofjorden.
Færder nasjonalpark har blitt en ny og interessant aktør i Oslofjorden og har vedtekter som
omtaler at «formålet er å legge til rette for en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av
Færder nasjonalpark». Dette sammenfaller godt med det arbeidet som pågår i vannområde
Horten-Larvik når det gjelder kystvann, men også forholdet til påvirkninger fra
ferskvannsforekomstene langs kysten, samt fremmede arter der disse er vesentlige
påvirkere.
I Handlingsplan til Regional plan for vannforvaltning 2016-2021 (pkt. 15) omtales et «felles
initiativ til forvaltning av Skagerrak». Ansvaret for oppfølging ligger til fylkeskommunene.
Færder nasjonalpark og det potensialet som kan ligge i å bygge et nettverk for formidling og
kunnskapsbygging sammen med norske, svenske og danske nasjonalparker i Skagerrak kan
være et skritt på veien for å oppnå dette målet.
Færder nasjonalpark kan derfor være aktuell som ny samtalepartner og aktør dersom
nasjonalparken og kommunene anser denne nærheten som interessant.
Vannområdekoordinatoren for vannområde Horten-Larvik bør i så fall kunne legges til
Nøtterøy kommune (nye Færder kommune) som vertskaps- og regnskapsførende
kommune.
Alternativt bør vertskapsfunskjonen videreføres som i den planperioden vi har bak oss, i
Larvik kommune. Dersom andre kommuner ønsker rollen som vertskommune kan dette
drøftes som en del av den kommunale behandlingen av denne saken. Tilsvarende prinsipp
gjelder også for øvrige vannområder.
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Holmestrand kommune

Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes telefon: 415 61
009

JournalpostID
ArkivsakID
Arkivkode

20/34176
20/9585
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Reglement for delegering og innstilling ‐ ny behandling av forslag til endringer
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og
miljø

02.09.2020

066/20

Kommunestyre

16.09.2020

132/20

Kommunedirektørens innstilling:
Forslag til endringer i Reglement for delegering og innstilling for Holmestrand kommune vedtas med
umiddelbar virkning.

Vedlegg:
10.08.2020

Endringer til politisk behandling

152516

02.09.2020 Behandling i Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
RKM‐066/20 vedtak:
Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø henstiller kommunestyret å fatte følgende
vedtak:
Forslag til endringer i Reglement for delegering og innstilling for Holmestrand kommune vedtas med
umiddelbar virkning.

Sammendrag
Da Kommunestyret behandlet forslag til endringer i Reglement for delegering og innstilling i juni
2020, ble det gjort vedtak om å utsette behandlingen til høsten, blant annet fordi det var usikkerhet
rundt vedleggene i saken, samt at saken ikke hadde vært behandlet i Hovedutvalget for regulering,
kommunalteknikk og miljø. Når saken nå skal behandles på nytt, skal den via Hovedutvalget, som kan
gi sin innstilling til Kommunestyret innen sitt fagfelt.
Saken ble opprinnelig laget fordi det er behov for å gjøre justeringer i KF Delegering, som er det
digitale delegeringsverktøyet kommunen bruker. Verktøyet er utarbeidet og leveres av
Kommuneforlaget. Holmestrand kommune administrerer sin egen versjon.
https://delegering.kf.no/delegering/publikum/3802
Sakens innhold
Reglementet for delegering og innstilling som ble vedtatt i desember 2019, inneholdt et
hoveddokument og tre vedlegg. I de tre vedleggene er det tydeliggjort hvilken myndighet innen

særlovgivningen som ligger til henholdsvis Kommunestyret, Formannskapet og Hovedutvalg for
regulering, kommunalteknikk og miljø. Disse vedleggene er hentet fra det digitale verktøyet KF
Delegering. KF Delegering gir oversikt over alle lovbestemmelser som kommunen har en myndighet
eller plikt til å følge opp.
I KF Delegering er alle lovbestemmelsene enten blitt beholdt av Kommunestyret, delegert videre til
politisk nivå eller delegert til Kommunedirektøren. (I KF Delegering har også Kommunedirektøren
videredelegert til sin administrasjon. Denne delegeringen er knyttet til det administrative
delegeringsreglementet som Kommunedirektøren har myndighet til å fastsette.)
Endringsforslagene i KF Delegering fremgår av vedlegg til saksfremlegget. I hovedsak gjelder
endringene lovbestemmelser som Kommunestyret bør ha myndighet til å avgjøre. Det er foreslått at
en enkeltbestemmelse delegeres til Hovedutvalget for regulering, kommunalteknikk og miljø.
Det vil med jevne mellomrom være nødvendig å foreta justeringer i KF Delegering. Det er foretatt i
underkant av 2000 delegeringer i Holmestrand kommune sin versjon. Det foretas jevnlig endringer
fra Kommuneforlaget – bestemmelser bli lagt til eller lover bli endret. I tillegg vil kommunen også se
egne behov for endringer underveis. Mange endringer vil kun berøre det adminsitrative
delegeringsreglementet og besluttes av Kommunedirektøren, men når bestemmelser som berører
det politiske nivået skal endres, må det til politisk behandling.
Juridiske forhold
Det følger av kommuneloven § 5‐14 at kommunestyret selv fastsetter et reglement for hvordan
vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres.
Vurderinger
To av bestemmelsene gir delegeringsforbund og må beholdes av Kommunestyret. Andre
bestemmelser gjelder økonomi eller beslutninger av en viss betyding, der Kommunestyret selv bør
beholde vedtaksmyndigheten. Bestemmelsen som er foreslått delegert til Hovedutvalg for
regulering, kommunalteknikk og miljø, anses hensiktsmessig å delegere til dette politiske nivået.
Videre behandling
Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø behandler og gir sin innstilling innen sitt
fagfelt.
Vedtak fattes av Kommunestyret.

Forslag til endringer i delegeringsreglementet aug./sept. 2020
Delegering til Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø:
Veglova § 8
Vedta at kommunalt nedlagt offentlig veg kan legges ut til bruk til priavt veg
Myndighet som beholdes av Kommunestyret:
Domstolloven § 59
Delegeringsforbud
Eigedomsskattelova § 8C‐1 Verdsetjing av bustader ved bruk av formuesgrunnlag
Delegeringsforbud
Gravferdsloven § 4 Anlegg m.v. av gravplass og krematorium
Gi tilslutning til anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og bygninger
på gravplass
Gravferdsloven § 21 Vedtekter og avgifter
Vedta avgifter
Kirkeloven § 15 Kommunens økonomiske ansvar
Vedta bevilgninger innenfor rammen av denne bestemmelsen
Kommunal forkjøpsrett til leiegårder § 2
Vedta forkjøpsrett
Kommunal forkjøpsrett til leiegårder § 3
Vedta forkjøpsrett på vegne av leierne
Kommunal forkjøpsrett til leiegårder § 5
Samtykke til til rettslige disposisjoner
Kommunal forkjøpsrett til leiegårder § 7
Myndighet vedrørende overtakelse, vederlag og begjæring om skjønn
Lakse‐ og innlandsfiskeloven § 42 Kontroll oppsyn og overvåking
Tilsette oppsyn
Vannressursloven § 11 (kantvegetasjon)
Fastsette bredden på kantvegetasjon‐belte
Veglova § 40
Tillatelse til avkjøring fra offentlig vei
Veglova § 56
Samtykke til at det kan kreves bompenger på privat vei

Se foreslåtte endringer i KF Delegering. Vedtatte endringer vil innarbeides endelig.
https://delegering.kf.no/delegering/publikum/3802

Holmestrand kommune

Saksbehandler: Knut Fredrik Soelberg telefon: 920 44 408

JournalpostID
ArkivsakID
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Lønnspolitikk 2020
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Administrasjonsutvalg

11.06.2020

012/20

Kommunestyre

24.06.2020

105/20

Kommunestyre

16.09.2020

133/20

Kommunedirektørens innstilling:
Holmestrand kommunes lønnspoltikk vedtas.

Vedlegg:
11.05.2020
05.06.2020
05.06.2020
14.08.2020
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11.06.2020 Behandling i Administrasjonsutvalg
Punkt 6 Funksjonstillegg, foreslått av Fred Nordseth, UNIO/Utdanningsforbundet
Funksjonstillegg skal utbetales fra den datoen arbeidstakeren innehar funksjonen. Funksjonstillegg er
ikke stillingsbrøkavhengig og gis fullt ut uavhengig av stillingsstørrelse,
Punkt 7 Kompetanseutvikling/ Lønn for kompetanse, foreslått av Hilde Næss, UNIO/
Sykepleierforbund
...Kompetansetillegg skal flyte oppå den til enhver tid gjeldende lønn, dersom ikke annet er fastsatt
ved sentrale forhandlinger ‐ strykes.
Punkt 7, foreslått av Fred Nordseth, UNIO/Utdanningsforbundet
For undervisningspersonalet gis det ingen lønnskompesasjon for fag som følger av
kompetanseforskriften gjeldende fra 1.8.2015 ‐ stykes.
Forslag 2 fra Nordseth , legges ved og følger saken til kommunestyret.
Votering
Forslag i punkt 6 ‐ enstemmig vedtatt
Forslag i punkt 7 ‐ enstemmig vedtatt
Kommunedirektørens innstilling ‐ enstemmig vedtatt
ANH‐012/20 vedtak:
Administrasjonsutvalget henstiller kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Setning i punkt 6 ‐ funksjonstillegg:
Funksjonstillegg skal utbetales fra den datoen arbeidstakeren innehar funksjonen. Funksjonstillegg er

ikke stillingsbrøkavhengig og gis fullt ut uavhengig av stillingsstørrelse,
Punkt 7 ‐ Kompetanseutviking/ lønn for kompetanse
...Kompetansetillegg skal flyte oppå den til enhver tid gjeldende lønn, dersom ikke annet er fastsatt
ved sentrale forhandlinger ‐ strykes.
Holmestrand kommunes lønnspolitikk vedtas.

24.06.2020 Behandling i Kommunestyre
Forslag fra Arbeiderpartiet, foreslått av Mette Måge Olsen, Arbeiderpartiet
Holmestrand kommunes lønnspolitikk vedtas med følgende endringer:
Setning i punkt 6 ‐ funksjonstillegg:
Funksjonstillegg skal utbetales fra den datoen arbeidstakeren innehar funksjonen. Funksjonstillegg er
ikke stillingsbrøkavhengig og si fullt ut uavhengig av stillingsstørrelse.
Punkt vedrørende kompetansetillegget støttes ikke.
Funksjonstillegg punkt 6, foreslått av Tove Ødeskaug, Senterpartiet
Funksjonstillegg er stillingsbrøkavhengig
Utsettelsesforslag, foreslått av Keith Eikenes, Høyre
Saken utsettes.
Kompetansetillegg pkt 7, foreslått av Tove Ødeskaug, Senterpartiet
Kompetansetillegg skal flyte oppå den til enhver tid gjeldende lønn, dersom ikke annet er fastsatt ved
sentrale forhandlinger.
For undervisningspersonalet gs det ingen lønnskompensasjon for fag som følger av
kompetanseforskriften gjeldende fra 1.8.2015.
Utsettelses forslag fra Eikenes (H) enstemmig vedtatt.
KS‐NH‐105/20 vedtak:
Saken utsettes til neste møterunde.

Sammendrag
Den kommunale hovedtariffavtalens kap.3 fastsetter generelle retningslinjer vedrørende lønn og
lønnsutvikling. Hovedtariffavtalens lønnssystem forutsetter at det utarbeides en lokal lønnspolitikk
som skal gjøres kjent for alle ansatte og at lokal lønnspolitikk og kriterier for lokale lønnstillegg
utformes etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Lønnspolitikkens utforming skal bidra til
økt åpenhet og har som siktemål at ansatte skal kunne forstå hva som virker inn på lønnsdannelsen
og hva som kjennetegner Holmestrand kommunes overordnede lønnspolitikk.

I 2017 ble det etablert en partssammensatt arbeidsgruppe bestående av hovedtillitsvalgte fra
Holmestrand og Sande kommuner, samt tre representanter fra arbeidsgiverne (HR Sjef, HR rådgiver
fra Holmestrand kommune og HR rådgiver fra Sande kommune). Gruppa har utarbeidet forslag til ny
lønnspolitisk plan, og de øvrige hovedtillitsvalgte har i flere høringsrunder i prosessen fått gitt sine
innspill til den nye planen. Forslaget ble drøftet med alle hovedtillitsvalgte i eget drøftingsmøte.
Gjennomgående er høringsinstansen positive til dokumentet og vi har valgt å ta flere av
høringsuttalelsene inn i det vedlagte forslaget til lønnspolitisk plan. Det er enkelte høringsuttalelser
som vi vurderer som allerede ivaretatt, samt noen ytterst få tilbakemeldinger fra
enkeltorganisasjoner som kunne skape presedens som det kan være vanskelig for arbeidsgiver å

imøtekomme i framtidige forhandlinger, disse tilbakemeldingene har arbeidsgiver ikke tatt inn i den
lønnspolitisk planen.
Formålet for Holmestrand kommune sin lønnspolitiske plan er blant annet å:
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ

Sikre en langsiktig og overordnet styring av lønnspolitikken.
Gi arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjonene og forhandlingsutvalgene retningslinjer og
føringer for prioriteringer i de lokale lønnsforhandlingene.
Gi grunnlag for dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene om mål og
virkemidler i den lokale lønnspolitikken.
Bidra til at Holmestrand kommune opptrer som én arbeidsgiver i utøvelsen av lønnspolitikken.

For at lønnspolitisk plan skal fungere etter intensjonene, er det en forutsetning at ledere, tillitsvalgte
og ansatte er kjent med og følger Hovedtariffavtalens bestemmelser om lønnsforhandlinger,
lønnsplassering og den lokale lønnspolitikken.
Lønnspolitisk plan for Holmestrand kommune vurderes som en ny plan, og ikke en revidering av
foregående. Derfor vil det ikke beskrives her hvilke endringer som er gjort med utgangspunkt i
tidligere plan(er).
Vurderinger
Lønnspolitikken er ett av virkemidler i arbeidsgiverpolitikken til Holmestrand kommune, og må
utformes og virke sammen med andre personalpolitiske tiltak. Lønnspolitikken skal støtte opp under
organisasjonens arbeid med å nå ønskede samfunnsmål og mål i tjenesteytingen. Lønnspolitikken
skal derfor være et strategisk verktøy, både på kort og lang sikt.
Lønnspolitisk plan omfatter alle ansatte i Holmestrand kommune. Ledere med personal og
budsjett/økonomiansvar er plassert i det som kalles Hovedtariffavtalens (HTA) kap. 3, og her skjer all
lønnsdannelse lokalt. Det samme gjelder ansatte som er plassert i HTA kap. 5 (rådgivere og ansatte
med høy akademisk utdanning). Alle andre ansatte er plassert i HTA kap. 4. For disse skjer
hoveddelen av lønnsfastsettelsen i sentrale forhandlinger i regi av KS. Om det skal gjennomføres
lokale forhandlinger besluttes hvert år i de sentrale forhandlingene. Å ha utdypet både de sentrale og
lokale kriteriene anses derfor som viktig for at de lokale lønnsforhandlingene skal gjennomføres med
en felles forståelse av kriteriene.
Planen kan i første omgang synes lang og omfattende, men vil forhåpentligvis framstå så oversiktlig
og konkret at den kan brukes som et tydelig verktøy for både ledere og tillitsvalgte når vurderinger
og prioriteringer omkring lønnsfastsettelse og lønnsforhandlinger skal gjøres
For å få en lønnspolitisk plan til å virke etter hensikten, må man jobbe med den «hele året» og alle
må være kjent med den. Det er viktig å gjøre sentrale og lokale kriterier kjent i egen enhet og hos
egne ansatte. Dialogen mellom leder og ansatt er derfor en avgjørende arena for
forventningsavklaring. Blant annet må det være en konkret målsetting at kriteriene blir brukt i dialog‐
og utviklingssamtaler med ansatte / grupper av ansatte, og at ledernes tilbud og ansattes krav
begrunnes iht. kriteriene i HTA og lønnspolitisk plan.
Videre behandling
Kommunestyret

Lønnspolitisk plan ‐ Holmestrand kommune
1 Omfang
Kommunens lønnspolitikk omfatter alle ansatte i Holmestrand kommune

2 Innledning
Grunnlaget for lokal lønnspolitikk er basert på sentralt vedtatte avtaler:
Hovedavtalen (HA), Hovedtariffavtalen (HTA), sentrale generelle særavtaler (SGS) og sentrale
forbundsvise særavtaler (SFS).
Lokal lønnspolitikk utarbeides etter drøftinger med de ansattes organisasjoner og synliggjør
lønnsdannelsen i kommunen. Det tilstrebes enighet om kriteriene. Lønnspolitikken er et verktøy for
begge parter og skal bidra til forutsigbarhet og enhetlig praksis.
Motiverte medarbeidere som trives og som opplever mestring er viktig for et godt arbeidsmiljø,
fagmiljø og kvalitet i tjenestene. Å oppleve og bli vist tillit, hørt, sett, anerkjent og rettferdig vurdert,
er vesentlig for de fleste arbeidstakere. Muligheten til å påvirke egne arbeidsoppgaver og
arbeidsvilkår, og ikke minst å få konstruktive tilbakemeldinger for utført arbeide, motiverer de
ansatte.
Mestring innebærer at medarbeiderne takler oppgaver, utfordringer og endringer på jobben på en
god måte. Målet med denne typen ledelse er at medarbeiderne skal utvikle seg og mestre sine roller
best mulig ut ifra egne forutsetninger. Dette kan man oppnå ved å skape et mestringsorientert
arbeidsklima, et arbeidsklima der medarbeiderne hjelper hverandre til å bli gode framfor å
konkurrere med hverandre.
Lønnspolitikken skal ivareta og fremme utvikling/innovasjon/digitalisere. Digitalisering handler om å
bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som
er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og
innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i offentlig sektor.
Bruk av lønnspolitikken skjer gjennom forhandlinger mellom to likeverdige parter, hvor rammene kan
variere fra år til år og hvor det kan være konkrete føringer fra de sentrale parter. Den lokale
lønnspolitikken må derfor angi noen prinsipper og retningslinjer, samtidig som den skal ivareta et
forhandlingsrom. Kommunens økonomi og de økonomiske rammene for forhandlinger setter grenser
for hvilke endringer det er realistisk å få til.

3. Målet med lønnspolitikken
Lønnspolitisk plan skal beskrive handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for, og
praktiserer i forhold til de ansatte.
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3.1 Lønnspolitikken skal:










Bygge opp om kommunens og den enkelte virksomhets målsettinger og egenart.
Være et redskap for å utvikle effektive og gode tjenester for kommunens innbyggere
Motivere og stimulere arbeidstakere til innsats og dermed økt produktivitet, effektivitet og
kvalitet i tjenesten.
Bidra til å øke kommunens konkurranseevne i kampen om arbeidskraften.
Bidra til å sette lønn inn i en helhetlig arbeidsgiverpolitisk sammenheng, jfr. kommunens
arbeidsgiverstrategi.
Forhindre ulikheter basert på kjønn
Legge til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter, og angi kriterier for
innplassering i eventuelle avansementsstillinger.
Etablere en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse,
kompetanseutvikling og lønnsutvikling.
Vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse i den enkelte sektor gir lønnsmessig uttelling.

4.Lønnsfastsettelse
Lønnspolitikken i Holmestrand kommune skal bidra til å rekruttere og beholde kvalifisert personell.
Holmestrand kommune ønsker å tilby konkurransedyktige vilkår, men kan ikke være lønnsledende.
Lønn fastsettes ved ansettelse og deretter ved lønnsforhandlinger, sentralt og lokalt.
Ved lokale forhandlinger i kap 3 og 5 skal det legges vekt på å gi ansatte en naturlig lønnsmessig
utvikling. Arbeidsgiver fremlegger lønnsutvikling for stillingene gjennom de siste år i forkant av de
enkelte forhandlinger. Det sentrale oppgjør er en viktig del av en slik vurdering.

5.Kriterier for lokal lønnsdannelse
De enkelte virksomhetene i kommunen har ulik størrelse, stillingsstruktur og arbeidsoppgaver.
Utformingen og bruken av de lokale lønnspolitiske virkemidlene vil derfor bli ulik avhengig av
virksomhetens egenart.
Vi jobber best sammen enn om hver enkelt jobber individuelt. Dette medfører at man generelt for
stillinger i kap. 4 avlønner ansatte basert på objektive kriterier som kompetanse, ansvar og
ansiennitet.
Prosessene rundt lønnsforhandlingene skal skje i åpenhet i organisasjonen. De ansatte skal være
kjent med kriteriesettet som legges til grunn.
I de lokale lønnsforhandlinger vil arbeidsgiver ha et særskilt ansvar for å gjøre en samlet vurdering av
det lønnsspennet som eksisterer mellom sammenlignbare stillinger og begrunne dette.

Arbeidsgiver har ansvar for å ivareta alle ansatte uavhengig av organisasjonstilknytning.
Uorganiserte arbeidstakere har samme rett som organiserte til å få sine lønnsbetingelser
vurdert, men har ikke forhandlingsrett. Alle arbeidstakere skal derfor vurderes av arbeidsgiver i
lokale lønnsforhandlinger, i samsvar med bestemmelsene i hovedtariffavtalen og føringene i
lokal lønnspolitikk. Aktuelle organisasjoner meddeles den samlede lønnsendringen som aktes
foretatt for uorganiserte før forhandlingene er sluttført.
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Det forhandles for faste ansatte. Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner
omfattes av lokale forhandlinger.
Tillegg i lokale lønnsforhandlinger gis som økning i grunnlønn. Annet skal fremgå av protokoll.
For å være omfattet av lokale forhandlinger (kap 3 & 5) må man normalt sett være ansatt før 1
februar i kalenderåret.
I lokale forhandlinger kan det gis lønnstillegg med bakgrunn i kriterier for lønnsvurdering, disse må
være nedfelt skriftlig, være kjent og forståelige.

5.1 Likelønn
Lokale lønnstillegg bør benyttes for å utjevne lønnsforskjeller, jfr. likestillings‐ og
diskrimineringsloven. Lønn skal være livsfasenøytral. Det skal ikke være lønnsforskjeller basert på
kjønn, rase, religion eller legning. Kriterier som benyttes i lokale forhandlinger skal være
kjønnsnøytrale og skal brukes slik at de fremmer likestilling.

5.2 Rekruttere og beholde.
Holmestrand kommune ønsker å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket
kompetanse i konkurranse med andre offentlige arbeidsgivere i regionen.
Kommunen ønsker ved kompetanseutvikling for ansatte å demme opp for flukten fra offentlig sektor.
Vi vil bygge opp et miljø hvor kunnskapsdeling er et overordnet prinsipp. Dette forutsetter gode
rutiner for mentor‐ og fadderordninger.
Målet for lønnspolitikken er å sikre at kommunen kan rekruttere og beholde dyktige medarbeidere,
og at lønn virker stimulerende og blir oppfattet som rettferdig.
Holmestrand kommune gir medarbeidere en lønn som står i forhold til:






Stillingens ansvar, oppgaver og myndighet
Medarbeidernes helhetlige kompetanse som kvalifikasjoner, erfaring, ferdigheter og
holdninger sett i forhold til kommunens behov
på enkelte prioriterte områder og eller stillinger vil kommunen strekke seg langt for å
rekruttere og beholde ansatte med ønsket kompetanse
Legge til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter
Kommunens økonomiske situasjon

Objektive kriterier som utdanning og praksis vil, sammen med en vurdering av den enkeltes stillings
arbeidsoppgaver, kompleksitet og ansvar, også i fremtiden danne basis for avlønningen. Samtidig vil
også individuelle vurderinger være et supplement til de objektive kriteriene. Behovet for å rekruttere
og beholde, samt markedssituasjonen for den aktuelle kompetanse, har også betydning for
lønnsfastsettelsen.

5.3 Kompetanse
Kommunen ønsker å prioritere ansatte som har tatt videreutdanning etter skriftlig avtale med
arbeidsgiver og som nyttiggjør tilegnet kompetanse i stillingen til beste for tjenesteutviklingen, se
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pkt. 7. Medarbeidere med fagbrev og autorisasjon skal ha fagarbeiderlønn når fagbrevet er relevant i
forhold til vedkommendes arbeidsoppgaver.
Medarbeidere med mastergrad skal ha lønn tilsvarende stillinger med krav om dette når arbeidsgiver
har stilt krav om denne type utdannelse eller kommunen har vært med på å initiere og/eller betale
for utdanningen.
Deltakelse i interne kompetansetiltak i kommunens og eller virksomhetens regi vil sjelden være
grunnlag for lønnsøkning. Disse vurderes som vedlikehold av nødvendig kompetanse.

5.4 Innsats – måloppnåelse
Arbeidstaker kan påvirke sin egen lønnsutvikling ved blant annet å:






Bidra til å utvikle tjenestene ihht. kjente mål
Bidra positivt i endrings/utviklingsprosesser
Bidra til bedre ressursutnyttelse
Øke produktiviteten og eller kvaliteten
Påta seg nye oppgaver eller mer ansvar.

5.5 Skjevheter.
Det kan ha oppstått skjevheter ved sentrale forhandlinger som det vil være naturlig å rette opp i
lokale forhandlinger.
Personlige tillegg kan medføre at medarbeidere i spesielle tilfeller oppnår høyere lønn enn sin leder,
f. eks. som følge av unik kompetanse som kommunen har spesielt behov for. Slike skjevheter kan i
særskilte tilfeller aksepteres, men at leder skal lønnes høyere enn den vedkommende er satt til å
lede, skal være det overordnede prinsippet i kommunen.

5.6 Lederlønn -Rekruttering og utvikling av ledere
Holmestrand kommune legger til grunn at god ledelse primært handler om å vise
gjennomføringskraft, mestre styring, være tydelig i rollen som leder og legge til rette for mestring og
motivasjon hos medarbeidere. I tillegg er det viktig å bygge en kultur for innovasjon og læring, godt
arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet.
Leder vurderes iht. følgende områder:








Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål gitt ved lov og politiske
styringsdokumenter
Kompleksitet i stilling og drift
Arbeid med nærvær og sykefravær
Økonomistyring
Utøvelse av mestringsorientert lederskap
HMS – Internkontroll ‐ Kvalitetssystemet
Verdier og etisk refleksjon, medarbeiderskap og gjennomføringen av betydelige
organisatoriske endringer og omstillinger
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Etterspørsel, marked, behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft, lønnsnivå og lønnsrelasjoner for
ledere med delegert budsjett‐, økonomi‐ og personalansvar, samt informasjonsansvar, og
rekrutteringsgrunnlag legger til enhver tid premisser for lederlønn.
Lederavtalene revideres og tas i bruk i hele organisasjonen. Utarbeidede kriterier for lønnsvurdering
etter Hovedtariffavtalen punkt 3.4.2. og 3.4.3 utgjør en del av lønnspolitisk plan og danner
grunnlaget for vurdering av lederlønninger i Holmestrand kommune.

6 Funksjonstillegg
Funksjonstillegg gis for den perioden arbeidstakeren innehar funksjonen. Lønn for funksjon kan være
tillegg for spesielle oppgaver/funksjoner eller særlig ansvar utover stillingsbeskrivelsen.
Funksjonstillegg skal utbetales fra den datoen arbeidstakeren innehar funksjonen. Funksjonstillegg er
stillingsbrøkavhengig.
Funksjonstillegg forhandles fram i lokale forhandlinger. I enkelte spesielle tilfeller kan funksjonstillegg
forhandles fram på annet tidspunkt.
Funksjonslønn er et tillegg for spesielle funksjoner eller særlig ansvar – som for eksempel:



Veileder for lærling, dette må ha en varighet på minimum 3 mnd. Sammenhengende tilståes
kr 5000.‐ pr år for det tidsrom funksjonen varer
Evt. andre forhold herunder SFS2213 gjeldende for skoleverket.

Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler fra lokale
forhandlinger iht.HTA kap.4.2.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de arbeidstakerne
som innehar funksjonen på det tidspunkt den nedlegges.

7 Kompetanseutvikling / Lønnstillegg for kompetanse
Kommunen ønsker en lokal lønnspolitikk som motiverer til kompetanseutvikling, og som gir en
naturlig sammenheng mellom kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling.
Lederne har et særskilt ansvar for å vurdere og å synliggjøre kompetansebehovet på kort og lang sikt
innen sitt område i forbindelse med årlig budsjettprosess med tilhørende virksomhetsplanlegging.
Kompetanseutvikling skal skje i henhold til uttalte kompetansebehov og kompetanseplaner. Det er
kommunens eller virksomhetens behov for kompetanse knyttet til tjenesteutvikling og drift som er
avgjørende ved igangsetting.
Lønnstillegg for kompetanse fastsettes på 4 måter:





Gjennom automatisk tariffestet opprykk eller stillingsregulering. Gjelder
undervisningspersonell
Ufaglærte som tar fagbrev skal ha fagarbeiderlønn når fagbrevet er relevant i forhold til
arbeidsoppgaver. Virkningstidspunkt er den første i måneden etter at dokumentasjon på
autorisasjon er framlagt
Gjennom individuell vurdering i tilknytning til de lokale lønnsforhandlingene
For ansatte med fagbrev som tar 1‐årig fagskoleutdanning gis det endring i stillingskode/stige
dersom kriteriene under ellers er oppfylt. For virkningstidspunkt, se neste avsnitt.

Kompensasjon utbetales etter bestått eksamen med virkning fra 01.08 for utdanning avsluttet i
vårsemesteret, og med virkning fra 01.01 for utdanning avsluttet i høstsemesteret.
Midler til kompensasjon for kompetanse tas i utgangspunktet fra lokal pott ved
hovedtariffoppgjørene. Dersom det ikke er lokale forhandlinger (i mellomoppgjør), utbetales
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kompensasjon etter bestått eksamen med virkning fra 01.08 for utdanning avsluttet i vårsemesteret,
og med virkning fra 01.01 for utdanning avsluttet i høstsemesteret.
Det kan kun gis lønnstillegg for kompetanse som er relevant for stillingen. Spesial‐, tilleggs‐ eller
videreutdanning skal være skriftlig avklart med arbeidsgiver og i samsvar med arbeidsgivers
kompetansebehov for stillingen eller arbeidsområdet. Dersom det ikke er avklart skriftlig med
arbeidsgiver i forkant, dokumentert med referat/avtale vil en ikke kunne påregne å få lønnsmessig
uttelling.
Normer for lønnstillegg for relevant høgskole/universitetsutdanning (tillegg til sentralt fastsatt
minstelønn for stillingen, jmf Hovedtariffavtalen ).
Minimum kr 20 000 for etter/videreutdanning ‐ 60 studiepoeng
Minimum kr 10 000 for etter/videreutdanning ‐ 30 studiepoeng
Kr 10 000 for ½ års relevant videreutdanning for fagarbeidere ihht gjeldene HTA.
Kompetansetillegg legges inn i fastlønn og er stillingsbrøkavhengig på lik linje som den ordinære
lønnen.
For undervisningspersonalet gis det ingen lønnskompensasjon for fag som følger av
kompetanseforskriften gjeldene fra 1.8.2015.
En person som søker og tilbys en stilling med lavere utdanningskrav enn egen utdanning, og som
velger å takke ja på de vilkår som framkommer i arbeidsavtalen, gis ikke lønn etter utdanning.
Den ansatte er selv ansvarlig for å legge til ny kompetanse inn i sin CV i Visma HRM for å få
kompensasjon. Arbeidsgiver arkiverer dokumentasjon.

7.1 Karriereveier og beholde kvalifiserte medarbeidere
Det finnes ulike karriereveier innen ulike fagområder. Virksomhetens oppgaver avgjør hvilke mulige
karriereveier som finnes. I tillegg til lederstillinger kan for eksempel prosjektstillinger, fagansvar eller
ansvar for særskilte oppgaver/funksjoner være karriereveier for ansatte. Det kan gis tillegg for
tidsavgrensede oppgaver eller funksjoner.
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Lønnspolitisk plan ‐ Holmestrand kommune
1 Omfang
Kommunens lønnspolitikk omfatter alle ansatte i Holmestrand kommune

2 Innledning
Grunnlaget for lokal lønnspolitikk er basert på sentralt vedtatte avtaler:
Hovedavtalen (HA), Hovedtariffavtalen (HTA), sentrale generelle særavtaler (SGS) og sentrale
forbundsvise særavtaler (SFS).
Lokal lønnspolitikk utarbeides etter drøftinger med de ansattes organisasjoner og synliggjør
lønnsdannelsen i kommunen. Det tilstrebes enighet om kriteriene. Lønnspolitikken er et verktøy for
begge parter og skal bidra til forutsigbarhet og enhetlig praksis.
Motiverte medarbeidere som trives og som opplever mestring er viktig for et godt arbeidsmiljø,
fagmiljø og kvalitet i tjenestene. Å oppleve og bli vist tillit, hørt, sett, anerkjent og rettferdig vurdert,
er vesentlig for de fleste arbeidstakere. Muligheten til å påvirke egne arbeidsoppgaver og
arbeidsvilkår, og ikke minst å få konstruktive tilbakemeldinger for utført arbeide, motiverer de
ansatte.
Mestring innebærer at medarbeiderne takler oppgaver, utfordringer og endringer på jobben på en
god måte. Målet med denne typen ledelse er at medarbeiderne skal utvikle seg og mestre sine roller
best mulig ut ifra egne forutsetninger. Dette kan man oppnå ved å skape et mestringsorientert
arbeidsklima, et arbeidsklima der medarbeiderne hjelper hverandre til å bli gode framfor å
konkurrere med hverandre.
Lønnspolitikken skal ivareta og fremme utvikling/innovasjon/digitalisere. Digitalisering handler om å
bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som
er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og
innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i offentlig sektor.
Bruk av lønnspolitikken skjer gjennom forhandlinger mellom to likeverdige parter, hvor rammene kan
variere fra år til år og hvor det kan være konkrete føringer fra de sentrale parter. Den lokale
lønnspolitikken må derfor angi noen prinsipper og retningslinjer, samtidig som den skal ivareta et
forhandlingsrom. Kommunens økonomi og de økonomiske rammene for forhandlinger setter grenser
for hvilke endringer det er realistisk å få til.

3. Målet med lønnspolitikken
Lønnspolitisk plan skal beskrive handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for, og
praktiserer i forhold til de ansatte.
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3.1 Lønnspolitikken skal:










Bygge opp om kommunens og den enkelte virksomhets målsettinger og egenart.
Være et redskap for å utvikle effektive og gode tjenester for kommunens innbyggere
Motivere og stimulere arbeidstakere til innsats og dermed økt produktivitet, effektivitet og
kvalitet i tjenesten.
Bidra til å øke kommunens konkurranseevne i kampen om arbeidskraften.
Bidra til å sette lønn inn i en helhetlig arbeidsgiverpolitisk sammenheng, jfr. kommunens
arbeidsgiverstrategi.
Forhindre ulikheter basert på kjønn
Legge til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter, og angi kriterier for
innplassering i eventuelle avansementsstillinger.
Etablere en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse,
kompetanseutvikling og lønnsutvikling.
Vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse i den enkelte sektor gir lønnsmessig uttelling.

4.Lønnsfastsettelse
Lønnspolitikken i Holmestrand kommune skal bidra til å rekruttere og beholde kvalifisert personell.
Holmestrand kommune ønsker å tilby konkurransedyktige vilkår, men kan ikke være lønnsledende.
Lønn fastsettes ved ansettelse og deretter ved lønnsforhandlinger, sentralt og lokalt.
Ved lokale forhandlinger i kap 3 og 5 skal det legges vekt på å gi ansatte en naturlig lønnsmessig
utvikling. Arbeidsgiver fremlegger lønnsutvikling for stillingene gjennom de siste år i forkant av de
enkelte forhandlinger. Det sentrale oppgjør er en viktig del av en slik vurdering.

5.Kriterier for lokal lønnsdannelse
De enkelte virksomhetene i kommunen har ulik størrelse, stillingsstruktur og arbeidsoppgaver.
Utformingen og bruken av de lokale lønnspolitiske virkemidlene vil derfor bli ulik avhengig av
virksomhetens egenart.
Vi jobber best sammen enn om hver enkelt jobber individuelt. Dette medfører at man generelt for
stillinger i kap. 4 avlønner ansatte basert på objektive kriterier som kompetanse, ansvar og
ansiennitet.
Prosessene rundt lønnsforhandlingene skal skje i åpenhet i organisasjonen. De ansatte skal være
kjent med kriteriesettet som legges til grunn.
I de lokale lønnsforhandlinger vil arbeidsgiver ha et særskilt ansvar for å gjøre en samlet vurdering av
det lønnsspennet som eksisterer mellom sammenlignbare stillinger og begrunne dette.

Arbeidsgiver har ansvar for å ivareta alle ansatte uavhengig av organisasjonstilknytning.
Uorganiserte arbeidstakere har samme rett som organiserte til å få sine lønnsbetingelser
vurdert, men har ikke forhandlingsrett. Alle arbeidstakere skal derfor vurderes av arbeidsgiver i
lokale lønnsforhandlinger, i samsvar med bestemmelsene i hovedtariffavtalen og føringene i
lokal lønnspolitikk. Aktuelle organisasjoner meddeles den samlede lønnsendringen som aktes
foretatt for uorganiserte før forhandlingene er sluttført.
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Det forhandles for faste ansatte. Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner
omfattes av lokale forhandlinger.
Tillegg i lokale lønnsforhandlinger gis som økning i grunnlønn. Annet skal fremgå av protokoll.
For å være omfattet av lokale forhandlinger (kap 3 & 5) må man normalt sett være ansatt før 1
februar i kalenderåret.
I lokale forhandlinger kan det gis lønnstillegg med bakgrunn i kriterier for lønnsvurdering, disse må
være nedfelt skriftlig, være kjent og forståelige.

5.1 Likelønn
Lokale lønnstillegg bør benyttes for å utjevne lønnsforskjeller, jfr. likestillings‐ og
diskrimineringsloven. Lønn skal være livsfasenøytral. Det skal ikke være lønnsforskjeller basert på
kjønn, rase, religion eller legning. Kriterier som benyttes i lokale forhandlinger skal være
kjønnsnøytrale og skal brukes slik at de fremmer likestilling.

5.2 Rekruttere og beholde.
Holmestrand kommune ønsker å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket
kompetanse i konkurranse med andre offentlige arbeidsgivere i regionen.
Kommunen ønsker ved kompetanseutvikling for ansatte å demme opp for flukten fra offentlig sektor.
Vi vil bygge opp et miljø hvor kunnskapsdeling er et overordnet prinsipp. Dette forutsetter gode
rutiner for mentor‐ og fadderordninger.
Målet for lønnspolitikken er å sikre at kommunen kan rekruttere og beholde dyktige medarbeidere,
og at lønn virker stimulerende og blir oppfattet som rettferdig.
Holmestrand kommune gir medarbeidere en lønn som står i forhold til:






Stillingens ansvar, oppgaver og myndighet
Medarbeidernes helhetlige kompetanse som kvalifikasjoner, erfaring, ferdigheter og
holdninger sett i forhold til kommunens behov
på enkelte prioriterte områder og eller stillinger vil kommunen strekke seg langt for å
rekruttere og beholde ansatte med ønsket kompetanse
Legge til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter
Kommunens økonomiske situasjon

Objektive kriterier som utdanning og praksis vil, sammen med en vurdering av den enkeltes stillings
arbeidsoppgaver, kompleksitet og ansvar, også i fremtiden danne basis for avlønningen. Samtidig vil
også individuelle vurderinger være et supplement til de objektive kriteriene. Behovet for å rekruttere
og beholde, samt markedssituasjonen for den aktuelle kompetanse, har også betydning for
lønnsfastsettelsen.

5.3 Kompetanse
Kommunen ønsker å prioritere ansatte som har tatt videreutdanning etter skriftlig avtale med
arbeidsgiver og som nyttiggjør tilegnet kompetanse i stillingen til beste for tjenesteutviklingen, se
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pkt. 7. Medarbeidere med fagbrev og autorisasjon skal ha fagarbeiderlønn når fagbrevet er relevant i
forhold til vedkommendes arbeidsoppgaver.
Medarbeidere med mastergrad skal ha lønn tilsvarende stillinger med krav om dette når arbeidsgiver
har stilt krav om denne type utdannelse eller kommunen har vært med på å initiere og/eller betale
for utdanningen.
Deltakelse i interne kompetansetiltak i kommunens og eller virksomhetens regi vil sjelden være
grunnlag for lønnsøkning. Disse vurderes som vedlikehold av nødvendig kompetanse.

5.4 Innsats – måloppnåelse
Arbeidstaker kan påvirke sin egen lønnsutvikling ved blant annet å:






Bidra til å utvikle tjenestene ihht. kjente mål
Bidra positivt i endrings/utviklingsprosesser
Bidra til bedre ressursutnyttelse
Øke produktiviteten og eller kvaliteten
Påta seg nye oppgaver eller mer ansvar.

5.5 Skjevheter.
Det kan ha oppstått skjevheter ved sentrale forhandlinger som det vil være naturlig å rette opp i
lokale forhandlinger.
Personlige tillegg kan medføre at medarbeidere i spesielle tilfeller oppnår høyere lønn enn sin leder,
f. eks. som følge av unik kompetanse som kommunen har spesielt behov for. Slike skjevheter kan i
særskilte tilfeller aksepteres, men at leder skal lønnes høyere enn den vedkommende er satt til å
lede, skal være det overordnede prinsippet i kommunen.

5.6 Lederlønn -Rekruttering og utvikling av ledere
Holmestrand kommune legger til grunn at god ledelse primært handler om å vise
gjennomføringskraft, mestre styring, være tydelig i rollen som leder og legge til rette for mestring og
motivasjon hos medarbeidere. I tillegg er det viktig å bygge en kultur for innovasjon og læring, godt
arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet.
Leder vurderes iht. følgende områder:
1. Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål gitt ved lov og politiske
styringsdokumenter
 Kompleksitet i stilling og drift
 Arbeid med nærvær og sykefravær
 Økonomistyring
 Utøvelse av mestringsorientert lederskap
 HMS – Internkontroll ‐ Kvalitetssystemet
2. Verdier og etisk refleksjon, medarbeiderskap og gjennomføringen av betydelige
organisatoriske endringer og omstillinger
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Etterspørsel, marked, behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft, lønnsnivå og lønnsrelasjoner for
ledere med delegert budsjett‐, økonomi‐ og personalansvar, samt informasjonsansvar, og
rekrutteringsgrunnlag legger til enhver tid premisser for lederlønn.
Lederavtalene revideres og tas i bruk i hele organisasjonen. Utarbeidede kriterier for lønnsvurdering
etter Hovedtariffavtalen punkt 3.4.2. og 3.4.3 utgjør en del av lønnspolitisk plan og danner
grunnlaget for vurdering av lederlønninger i Holmestrand kommune.

6 Funksjonstillegg
Funksjonstillegg gis for den perioden arbeidstakeren innehar funksjonen. Lønn for funksjon kan være
tillegg for spesielle oppgaver/funksjoner eller særlig ansvar utover stillingsbeskrivelsen.
Funksjonstillegg skal utbetales fra den datoen arbeidstakeren innehar funksjonen. Funksjonstillegg er
stillingsbrøkavhengig.
Funksjonstillegg forhandles fram i lokale forhandlinger. I enkelte spesielle tilfeller kan funksjonstillegg
forhandles fram på annet tidspunkt.
Funksjonslønn er et tillegg for spesielle funksjoner eller særlig ansvar – som for eksempel:
3. Veileder for lærling, dette må ha en varighet på minimum 3 mnd. Sammenhengende tilståes
kr 5000.‐ pr år for det tidsrom funksjonen varer
4. Evt. andre forhold herunder SFS2213 gjeldende for skoleverket.
Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler fra lokale
forhandlinger iht.HTA kap.4.2.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de arbeidstakerne
som innehar funksjonen på det tidspunkt den nedlegges.

7 Kompetanseutvikling / Lønnstillegg for kompetanse
Kommunen ønsker en lokal lønnspolitikk som motiverer til kompetanseutvikling, og som gir en
naturlig sammenheng mellom kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling.
Lederne har et særskilt ansvar for å vurdere og å synliggjøre kompetansebehovet på kort og lang sikt
innen sitt område i forbindelse med årlig budsjettprosess med tilhørende virksomhetsplanlegging.
Kompetanseutvikling skal skje i henhold til uttalte kompetansebehov og kompetanseplaner. Det er
kommunens eller virksomhetens behov for kompetanse knyttet til tjenesteutvikling og drift som er
avgjørende ved igangsetting.
Lønnstillegg for kompetanse fastsettes på 4 måter:
5. Gjennom automatisk tariffestet opprykk eller stillingsregulering. Gjelder
undervisningspersonell
6. Ufaglærte som tar fagbrev skal ha fagarbeiderlønn når fagbrevet er relevant i forhold til
arbeidsoppgaver. Virkningstidspunkt er den første i måneden etter at dokumentasjon på
autorisasjon er framlagt
7. Gjennom individuell vurdering i tilknytning til de lokale lønnsforhandlingene
8. For ansatte med fagbrev som tar 1‐årig fagskoleutdanning gis det endring i stillingskode/stige
dersom kriteriene under ellers er oppfylt. For virkningstidspunkt, se neste avsnitt.
Kompensasjon utbetales etter bestått eksamen med virkning fra 01.08 for utdanning avsluttet i
vårsemesteret, og med virkning fra 01.01 for utdanning avsluttet i høstsemesteret.
Midler til kompensasjon for kompetanse tas i utgangspunktet fra lokal pott ved
hovedtariffoppgjørene. Dersom det ikke er lokale forhandlinger (i mellomoppgjør), utbetales
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kompensasjon etter bestått eksamen med virkning fra 01.08 for utdanning avsluttet i vårsemesteret,
og med virkning fra 01.01 for utdanning avsluttet i høstsemesteret.
Det kan kun gis lønnstillegg for kompetanse som er relevant for stillingen. Spesial‐, tilleggs‐ eller
videreutdanning skal være skriftlig avklart med arbeidsgiver og i samsvar med arbeidsgivers
kompetansebehov for stillingen eller arbeidsområdet. Dersom det ikke er avklart skriftlig med
arbeidsgiver i forkant, dokumentert med referat/avtale vil en ikke kunne påregne å få lønnsmessig
uttelling.
Normer for lønnstillegg for relevant høgskole/universitetsutdanning (tillegg til sentralt fastsatt
minstelønn for stillingen, jmf Hovedtariffavtalen ). Kompetansetillegg skal flyte oppå den til enhver
tid gjeldende lønn dersom ikke annet er fastsatt ved sentrale forhandlinger.
Minimum kr 20 000 for etter/videreutdanning ‐ 60 studiepoeng
Minimum kr 10 000 for etter/videreutdanning ‐ 30 studiepoeng
Minimum kr 5 000 for etter/videreutdanning ‐ 15 studiepoeng
Kr 10 000 for ½ års relevant videreutdanning for fagarbeidere ihht gjeldene HTA.
Kompetansetillegg legges inn i fastlønn og er stillingsbrøkavhengig på lik linje som den ordinære
lønnen.
For undervisningspersonalet gis det ingen lønnskompensasjon for fag som følger av
kompetanseforskriften gjeldene fra 1.8.2015.
En person som søker og tilbys en stilling med lavere utdanningskrav enn egen utdanning, og som
velger å takke ja på de vilkår som framkommer i arbeidsavtalen, gis ikke lønn etter utdanning.
Den ansatte er selv ansvarlig for å legge til ny kompetanse inn i sin CV i Visma HRM for å få
kompensasjon. Arbeidsgiver arkiverer dokumentasjon.

7.1 Karriereveier og beholde kvalifiserte medarbeidere
Det finnes ulike karriereveier innen ulike fagområder. Virksomhetens oppgaver avgjør hvilke mulige
karriereveier som finnes. (Jf. HTA vedlegg 1 – «Stillingskoder med hovedbenevnelse og
rapporteringsbenevnelse/avansementsstillinger, stillingsgruppe og merknader» s. 58‐68 ) I tillegg til
lederstillinger kan for eksempel prosjektstillinger, bruk av avansementsstillinger, fagansvar eller
ansvar for særskilte oppgaver/funksjoner være karriereveier for ansatte. Det kan gis tillegg for
tidsavgrensede oppgaver eller funksjoner.
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REFERAT

SAKSLISTE
NR
Sak.1

Frist
Endringer som fagforeningene ønsker inn dokumentet er markert
i RØDT

Fagforeningene ønsker følgende endring i Pkt.6
Funksjonstillegg:
Funksjonstillegg skal utbetales fra den datoen
arbeidstakeren innehar funksjonen. Funksjonstillegg er ikke
stillingsbrøkavhengig og gis fullt ut uavhengig av
stillingsstørrelse.
Arbeidsgiver: Gjeldende retningslinjer for de
sammenslåtte kommunen videreføres i nytt dokument:
«Kompetansetillegg legges inn i fastlønn og er
stillingsbrøkavhengig på lik linje som den ordinære
lønnen.»

Ansvar

Pkt.7 Kompetanseutvikling/ Lønn for kompetanse
Normer for lønnstillegg for relevant
høgskole/universitetsutdanning (tillegg til sentralt fastsatt
minstelønn for stillingen, jmf Hovedtariffavtalen ).
Kompetansetillegg skal flyte oppå den til enhver tid
gjeldende lønn.
Minimum kr 20 000 for etter/videreutdanning ‐ 60
studiepoeng
Minimum kr 15 000 for etter/videreutdanning ‐ 45
studiepoeng
Minimum kr 10 000 for etter/videreutdanning ‐ 30
studiepoeng
Minimum kr 5 000 for etter/videreutdanning ‐ 15
studiepoeng
Kr 10 000 for ½ års relevant videreutdanning for
fagarbeidere ihht gjeldene HTA.
Gjeldende godtgjøring skal reforhandles etter hvert
hovedtariffoppgjør.
Følgende avsnittet ønskes strøket i dokumentet av
utdanningsforbundet: For undervisningspersonalet gis det
ingen lønnskompensasjon for fag som følger av
kompetanseforskriften gjeldene fra 1.8.2015.

Arbeidsgiver: Det ble enighet med fagforeningene om
følgende:
‐Følgende setning tas inn: ). «Kompetansetillegg skal flyte
oppå den til enhver tid gjeldende lønn dersom ikke annet er
fastsatt ved sentrale forhandlinger.»
‐ Kompensasjon for 15 studiepoeng tas inn i dokumentet
‐ krav om kompensasjon for 45 studiepoeng frafalles
Arbeidsgiver: Gjeldende godtgjøringen er ikke en
forhandlingssak, men kun en drøfting. Arbeidsgiver kan ikke
bindes opp til en forhandling på et drøftingstema.
Ift utdanningsforbundets ønske om å stryke setning om at
at undervisningspersonalet ikke skal gis lønnskompensasjon
for fag som følger av kompetanseforskriften gjeldene fra
1.8.2015, kan ikke arbeidsgiver godta dette.

Stortinget har vedtatt å stille krav om at alle lærere i
grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk, norsk,
samisk og norsk tegnspråk, skal ha fordypning i disse fagene
for å kunne fortsette å undervise i fagene. Det legges også
til rette sentralt for at alle lærere skal kunne ta denne
fordypningen i årene som kommer. Dette er altså ikke et
lokalt krav, men en nødvendighet for å kunne stå i
stillingen. Det gis derfor ingen ekstra lokalt fastsatt
lønnskompensasjon for denne type utdannelse i
Holmestrand kommune.
Undervisningspersonalet er i en særstilling som får fri med
lønn for å gjennomføre hele kompetansehevingen. De har i
tillegg, som eneste ansattgruppe i kommunen, en
kompetansestige som gjør at de automatisk får opprykk når
de oppnår et fastsatt antall studiepoeng. Dette gjelder også
for fagene etter kompetanseforskriften av 01.08.15 når
man oppnår de fastsatte studiepoengene.

Pkt. 7.1 Karriereveier og beholde kvalifiserte
medarbeidere
Det finnes ulike karriereveier innen ulike fagområder.
Virksomhetens oppgaver avgjør hvilke mulige karriereveier
som finnes. (Jf. HTA vedlegg 1 – «Stillingskoder med
hovedbenevnelse og
rapporteringsbenevnelse/avansementsstillinger,
stillingsgruppe og merknader» s. 58‐68 ) I tillegg til
lederstillinger kan for eksempel prosjektstillinger, bruk av
avansementsstillinger, fagansvar eller ansvar for særskilte
oppgaver/funksjoner være karriereveier for ansatte. Det
kan gis tillegg for tidsavgrensede oppgaver eller funksjoner.
Arbeidsgiver: Godtas og tas i sin helhet inn i dokumentet.

Vedrørende lønnspolitisk dokument
Etter en lang og grundig prosess har administrasjonen fremlagt et forslag til nytt Lønnspolitisk
dokument for Holmestrand kommune. Det er enighet om innholdet fra fagforeningenes side,
bortsett fra på 2 punkter. Dette vedlegget er endret 14.8.2020 etter drøfting med Norsk
sykepleierforbund, Fagforbundet og Delta den 10.8.2020, se vedlegg i saken.
Punkter hvor det er uenighet:
1. Setning i punkt 7 ‐ Kompetanseutvikling/ lønn for kompetanse:
 Administrasjonens forslag: «Kompetansetillegg skal flyte oppå den til enhver tid
gjeldende lønn, dersom ikke annet er fastsatt ved sentrale forhandlinger»
 Fagforeningens forslag: (setning etter komme strykes) «Kompetansetillegg skal flyte
oppå den til enhver tid gjeldende lønn»
2. Setning i punkt 7 ‐ Kompetanseutvikling/ lønn for kompetanse:
 Fra administrasjonen: «For undervisningspersonalet gis det ingen
lønnskompensasjon for fag som følger av kompetanseforskriften gjeldene fra
1.8.2015.»
 Fagforeningens forslag: hele punktet strykes
Administrasjonens forslag på disse punktene er en videreføring av gjeldende praksis som har fungert
godt i kommunen. Det er altså ikke en innsparing som det er lagt opp til fra administrasjonens side og
endringene som fagforeningene fremmer vil medføre ytterligere merforbruk som det ikke er
økonomisk dekning for dersom disse vedtas.




Merkostnad ved endring av punkt 1 til at kompetansetillegg til enhver tid skal flyte oppå: ved
siste lønnsforhandling hadde merkostnaden vært på minimum kr. 350.000,‐ per år for
tidligere Holmestrand kommune, pluss sannsynligvis noe mindre for tidligere Sande
kommune. Det vil ikke være unaturlig å anta at vi vil se et liknende resultat dersom dette
skulle skje igjen.
Merkostnad ved endring av punkt 2: denne er vanskeligere å tallfeste eksakt. Det er i dag 121
(se tabell under) lærere som har tatt videreutdanning i Hof, Sande og Holmestrand
kommuner siden 2014/15 innen fagene i kompetanseforskriften. Det er gjennomsnittlig 17
lærere per år. Dersom alle skulle fått ekstrakompensasjon for 30 studiepoeng (kr.10.000,‐)
ville dette kostet kr.1.210.000,‐ per år. Nå vil ikke dette være et korrekt tall da noen av de
med 30 studiepoeng får det sentrale avtaleopprykket når de tar ytterligere 30 studiepoeng
og tillegget blir dermed «spist opp», men det gir en god indikasjon på at merkostnaden er
betydelig.

Hof

Holmestrand

Sande

Sum/nye Hstr

2014‐2015

1

5

4

10

2015‐2016

1

7

9

17

2016‐2017

2

8

11

21

2017‐2018

2

8

3

13

2018‐2019

0

10

8

18

2019‐2020

0

9

14

23

2020‐2021

0

19

0

19

6

66

49

121

Snitt pr år

17

Totalt

Utdyping pkt.1:
KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle landets kommuner og
fylkeskommuner, unntatt Oslo, har gitt KS fullmakt til å forhandle og inngå avtaler med
arbeidstakerorganisasjonene om lønn og andre vilkår. Dette betyr at vi er bundet opp til å følge det
KS blir enig om sentralt med partene. Dette er en av grunnpilarene i arbeidslivet. Dette medfører
derfor at administrasjonen ikke kan stå inne for at vi tar bort setningen «… dersom ikke annet er
fastsatt ved sentrale forhandlinger». Vi må følge resultatet som blir fastsatt fra de sentrale
forhandlingene og kan ikke lokalt bestemme at vi skal gjøre noe annet. Det samme gjelder for
sentrale endringer i Hovedtariffavtalen. Bryter kommunen med dette, enten i positiv eller negativ
retning, kan vi stevnes for arbeidsretten.
Utdyping pkt.2:
Stortinget vedtok i kompetanseforskriften gjeldende fra 1. august 2015 å stille krav om at alle lærere
i grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, skal ha
fordypning i disse fagene for å kunne fortsette å undervise i fagene. Det legges også til rette sentralt
for at alle lærere skal kunne ta denne fordypningen i årene som kommer. Dette er ikke et lokalt krav,
men en sentralt bestemt nødvendighet for å kunne undervise i faget.
Undervisningspersonalet er i en særstilling som får automatisk fri med lønn for å gjennomføre hele
kompetansehevingen. Dette får ikke andre kommunalt ansatte. Det er lagt opp slik at de har faste
dager hvor de har fri med lønn. Disse betalte fridagene fortsetter ut skoleåret også etter at de har
tatt eksamen selv om de da ikke lenger følger undervisning. Undervisningspersonalet har i tillegg,
som eneste ansattgruppe i kommunen, en kompetansestige som gjør at de automatisk får opprykk
når de oppnår et fastsatt antall studiepoeng. Dette gjelder også for fagene etter
kompetanseforskriften av 01.08.15. Her vil lærere, adjunkter og lektorer få automatisk opprykk på
lønnsstigen dersom de oppnår 60 studiepoeng(k 25.000‐46.900,‐) når de har tatt to fag på
barneskolen eller ett fag på ungdomsskolen.

Det utdanningsforbundet ønsker er at lærere i tillegg skal få betalt kr. 10.000,‐ for 30 studiepoeng i
påvente av at de tar ytterligere lønnet utdanning for å få opprykk i stigen, eller kr. 20.000,‐ for 60
studiepoeng dersom de er adjunkt med opprykk eller lektor med opprykk. Dette vil i så fall være en
lokal variant for Holmestrand kommune som ikke er har begrunnelse i noe annet enn et lokalt ønske
om mer lønn.
Fra 2015 har det ikke blitt gitt ekstra lønnskompensasjon for denne type utdannelse i Holmestrand
kommune ut over det de allerede får sentralt, når de har tatt 60 studiepoeng.
Holmestrand kommune sine gjeldende retningslinjer sammenfaller med det de gjør i andre
Vestfoldkommuner administrasjonen har vært i kontakt med.
Holmestrand 14.8. 2020

Roy‐Erik Mårtensson
HR sjef

Referat ‐ Drøfting/lønnspolitikk/funksjonstillegg
Dato: 10.8.2020
Tilstede: Grethe Hagen (Fagforbundet), Elin Christoffersen (Delta), Hilde Næss (Norsk
sykepleierforbund), Roy‐Erik Mårtensson (HR‐sjef), Knut Fredrik Soelberg (HR rådgiver)

Definisjoner – Holmestrand kommune
Funksjonstillegg:
Ansatte som får midlertidig tillagt arbeidsoppgaver utover stillingens innhold kan innvilges et
funksjonstillegg utover ordinær årslønn. Slike tillegg opprettes som følge av forhandlinger eller
gjennom lønnsvedtak fattet av HR sjef etter virksomhetslederes anbefaling. Unntak gjelder for
undervisningspersonale. Når oppgaven opphører avvikles funksjonstillegget. Funksjonstillegget er
forbeholdt ansatte i kapittel 4. Ledere i kap 3 skal ikke ha funksjonstillegg, kun stedfortredertillegg.
Eks:



Veiledere for lærlinger (ikke stillingsbrøkavhengig) Må ha minimum ha 65% stilling for å få
tillegget.
Koordinator (stillingsbrøkavhengig)

Rekrutteringstillegg:
Lønn kan anvendes for å beholde og rekruttere kompetanse som kommunen har behov for. I
enkelte yrkesgrupper er det rift om kompetente arbeidstakere.
Eks:


10 000 for alle sykepleiere i Holmestrand kommune. Ligger i grunnlønn.

Ansvarstilegg:
Ansatte som får ansvar utover stillingens innhold kan innvilges et ansvarstillegg utover ordinær
årslønn. Når oppgaven opphører avvikles ansvarstillegg.
Eks:






Tilegg for helsefagarbeidere/hjelpepleiere som er alene på natt. Stillingsbrøksavhengig.
Tillegg for fagledelse i barnehage. Stillingsbrøksavhengig.
Tillegg for ekstra ansvar på renhold. Stillingsbrøksavhengig.
Tillegg for sykepleiere som jobber natt. Stillingsbrøksavhengig.
Tillegg for ekstra ansvar på vann, avløp og renovasjon. Stillingsbrøksavhengig.

Holmestrand 10.8.2020

Holmestrand kommune

Saksbehandler: Janne Visnes Melgaard telefon: 977 47 539
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Kommunedirektørens innstilling:
Informasjon fra fylkesmannen om foreliggende og kommende budsjett‐ og økonomiplaner tas til
etterretning.

03.09.2020 Behandling i Formannskap
Kommunedirektørens innstilling tatt til etterretning.
FORM ‐ NH‐055/20 vedtak:
Formannskapet henstiller kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Informasjon fra fylkesmannen om foreliggende og kommende budsjett‐ og økonomiplaner tas til
etterretning.

Sammendrag
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har sendt brev til kommunene i fylket, og bedt om at innholdet
i brevet gjøres kjent for kommunestyret. Kommunedirektøren velger å legge alt innholdet i brevet
inn i foreliggende sak.
Faktaopplysninger
Teksten under faktaopplysninger er i sin helhet hentet fra fylkesmannens brev til kommunene:

Om føreliggande og kommande budsjett‐ og økonomiplanar i kommunane
Fylkesmannen kontrollerer kvart år, på oppdrag frå Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet,
om kommunane sine årsbudsjett‐ og økonomiplanar er vedtekne utan meirforbruk. Denne
gjennomgangen gir fylkesmannsembetet òg kjennskap til korleis kommunane planlegg utviklinga i
økonomien dei neste fire åra.
I inneverande økonomiplanperiode planlegg mange kommunar med svært svake, i fleire tilfelle
negative, driftsbalansar. Vi veit at den årlege veksten i demografiutgifter kjem til å auka i åra som
kjem, noko som vil kunne medføre behov for omstilling av tenesteproduksjonen i fleire kommunar.
Samstundes er dei kommunaløkonomiske effektane av koronapandemien uvisse, noko som gjer den

økonomiske planlegginga i kommunane vanskelegare.
Vi understrekar at ansvaret for den langsiktige økonomiforvaltninga til kommunen, slik at ein legg til
rette for finansieringa av ein stabil og føreseieleg tenesteproduksjon på lang sikt, ligg hos
kommunestyret, jf. §14‐1 i kommunelova.
Fylkesmannen ber kommunane vurdere behova og moglegheitene for strukturendringar i tenestene,
investeringar i formålsbygg, implementering av nye teknologiske løysingar og andre tiltak, nøye ved
kommande økonomiplanprosessar.
Vi ber òg kommunane vurdere om strukturendringar på kommunenivå kan gi eit betre grunnlag for
styring og utvikling av tenesteproduksjonen og trygging av den økonomiske handleevna over tid.
Vi ber om at kommunestyra blir orientert om innhaldet i brevet.
I det følgjande gjer vi nærare reie for ovanståande.
Men først minner vi om dei nye formelle krava til årsbudsjett og økonomiplanar som følgjer av ny
kommunelov og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning.

Formelle krav til årsbudsjett og økonomiplanar
Vi viser til våre brev til kommunane av 11. juni og 20. november i fjor, om endringar i krava til
årsbudsjett og økonomiplanar i kommunelova og tilhøyrande budsjett‐ og rekneskapsforskrift.
Vi understrekar at desse årsbudsjetta og økonomiplanane etter §14‐4 i kommunelova skal «vise
utviklingen i kommunens [..] økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige
forpliktelser». For å kunne «vise utviklingen i kommunens [..] økonomi» bør det gjerast reie for
utviklinga i storleikane som ligg til grunn for dei finansielle måltala, jf. §14‐2, som følgjer av
økonomiplanen.
Vi minner òg om at §14‐7 i kommunelova stiller krav om at kommunane i årsberetningen, frå og med
årsberetningen for 2020, skal gjere reie for «om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den
økonomiske handleevnen over tid». Det vil være naturleg å sjå dette i samanheng med dei finansielle
måltala.
Dei obligatoriske oppstillingane i årsbudsjett og økonomiplanar, jf. forskriftas kapittel 5, skal, med
unntak av §5‐6, føreligge allereie «for innstillingene til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett»:
ꞏ

§5‐4 Bevilgningsoversikt – drift

ꞏ

§5‐5 Bevilgningsoversikt – investering

ꞏ

§5‐6 Økonomisk oversikt etter art – drift

ꞏ

§5‐7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal, jf. forskriftas §5‐16, sendes til Fylkesmannen «snarest mulig og
senest 30 dager etter at økonomiplanen og årsbudsjettet er vedtatt». Oppstillinga etter §5‐6 kan bli
utarbeida etter vedtaket og skal sendes seinast innan 1. mars.
Vi viser òg til rettleiaren til forskrifta.

Årleg gjennomgang av vedtekne årsbudsjett og økonomiplanar
Fylkesmannens årlege gjennomgang av kommunestyrevedtaka om årsbudsjett og økonomiplanar, er
først og fremst knytt til eventuell Robek‐innmelding etter kommunelova §28‐1 første ledd a og b –
altså om vedtaka inneber at «Driftsbudsjettet er vedtatt med et merforbruk» eller om «Driftsdelen i
økonomiplanen er vedtatt med et merforbruk». Dette er ein såkalla «botnlinjekontroll».
Fylkesmannen skal berre vurdere om kommunestyrevedtaka formelt sett medfører om vilkåra for
registrering i Robek er oppfylt. Denne vurderinga skal ikkje bygge på skjønnsmessige vurderingar av
den økonomiske situasjonen for kommunen.
Men gjennomgangen gir Fylkesmannen òg nærare kjennskap til den økonomiske situasjonen for
kommunane, og korleis kommunane planlegg utviklinga i økonomien dei neste fire åra. Mange
kommunar planlegg med svært svake driftsbalansar i økonomiplanperioden 2020‐2023. Fleire
kommunar planlegg med negative driftsresultat, der ein tærer på oppsparte midlar, i fleire av åra i
perioden. Dette er ikkje berekraftig. For kommunar med lite disposisjonsfond tyder det at
meirforbruk i rekneskapen i perioden ikkje er urealistisk.
Dei samla kommunaløkonomiske effektane av koronapandemien er uviss. Denne uvissa gjer den
økonomiske planlegginga i kommunane vanskelegare. Samstundes aukar behovet for god
planlegging, ikkje minst for å legge grunnlaget for nødvendige omstillingar som følgje av endringar i
den demografiske samansetninga av befolkninga.

Økonomisk effekt av pågåande omstillingsprosjekt
I dei føreliggande vedtaka om årsbudsjett 2020 og økonomiplanar 2020‐2023, er det fleire
kommunar som omtaler omstillingsprosessar/‐prosjekt som er pågåande eller i ferd med å bli sett i
verk.
I nokon av økonomiplanane er òg den økonomiske effekten av omstillingane allereie tatt inn, sjølv
om ein gjennom prosjekta enno ikkje har vedteke tiltak.
Dersom det viser seg, gjennom desse prosjekta og ved behandlinga av sakene i kommunestyret, at
den økonomiske effekten som var lagt til grunn, ikkje lèt seg realisere, må kommunane ta omsyn til
dette ved rullering av økonomiplanen. Då kan ikkje tilsvarande økonomiske effekt leggast til grunn i
neste økonomiplanperiode. Det vil bryte med realismekravet i kommunelova §14‐4 tredje ledd.
Vi er likevel medvitne om at koronapandemien kan ha medført at desse omstillingsprosessane har
blitt utsette.
Med omsyn til eventuell innmelding i Robek, er som nemnd Fylkesmannens gjennomgang av budsjett
og økonomiplanar avgrensa til såkalla «botnlinjekontroll». Men Fylkesmannen kan, på bakgrunn av
gjennomgangen, ta vedtak opp til lovlegkontroll av eige tiltak om vi meiner det bryt med
kommunelova.
I samband med dette minner vi om at innmelding i Robek skal skje dersom budsjettet eller
økonomiplanen er saldert med uspesifisert innsparing. Krav til innsparingar/reduksjonar som
kommunestyret vedtar for å kunne oppnå ein plan eller eit budsjett i balanse, må fordelast på dei
enkelte tenesteområda og trekke ned dei ulike løyvingane etter prioriteringa til kommunestyret.

Auka vekst i demografiutgiftene og behov for omstilling i tenestene
Vi veit at den årlege veksten i demografiutgifter kjem til å auka. Figur 1 er henta frå rapport frå Det
tekniske utrekningsutvalet for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU), frå november 2019.
Figur 1 Auken i kommunesektorens brutto driftsutgifter frå året før som følgje av den demografiske
utviklinga, fordelt på aldersgrupper. Mill.kr. 2019‐kroner

Kjelde: Det tekniske utrekningsutvalet for kommunal og fylkeskommunal økonomi, november

Han viser auken i driftsutgiftene til kommunesektoren samanlikna med året før, som følgje av
demografiske endringar. TBU skriv at «Målt i milliarder 2019‐kroner vil de årlige merutgiftene samlet
sett øke fra om lag 1,3 mrd. 2019‐kroner i 2020 til rundt 4 mrd. kroner allerede fra 2025. Deretter
varierer merutgiftene, men ligger opp mot 6 mrd. kroner i enkeltår når man nærmer seg 2040.» Det
blir altså anslått at den årlege veksten i driftsutgiftene til kommunane vil auka betydeleg allereie om
få år. Dette må kommunane ta omsyn til i den økonomiske planlegginga framover.
Det vil likevel vere lokale forskjellar på kor mykje dette slår ut for kvar kommune. I nokre kommunar
er eldrebølga sterkare enn i andre. Fleire kommunar opplever òg nedgang i folketalet. Det påverkar
evna desse kommunane har til å handtere auken i talet på eldre. Færre innbyggarar betyr lågare
innbyggartilskot.
Tabell 1 viser folketalet i kommunane i Vestfold og Telemark ved inngangen til 2020, og
hovudalternativet i SSBs framskrivingar frå 2018 for folketalet i 2020, 2023 og 2026.
Tabell 1 Folketal i kommunane i Vestfold og Telemark per 1.1.2020, og dessutan befolkningsframskrivingar
frå 2018 for 2020, 2023 og 2026.

Folketalet frå 1.1.2020 viser at anslått folketal i 2020 truleg er for høgt i fleire kommunar, særleg
blant dei med lågast folketal. Med same utvikling i åra framover som lagt til grunn av SSB, vil òg
folketalet for
2023 og 2026 vere overvurdert.
Tabell 2 viser tilhøve mellom talet på innbyggarar i alderen 20‐66 år og talet på innbyggarar frå 67 år
og eldre i 2020, 2023 og 2026, etter hovudalternativet i SSBs framskrivingar. For alle kommunar blir
dette talet lågare i åra som kjem. Tabellen viser likevel at det er til dels store forskjellar mellom
kommunane for dette forholdstalet.
Tabell 2 Framskrivingar av forholdet mellom talet på innbyggarar i alderen 20‐66 år og talet på innbyggarar
frå 67 år og oppover i 2020, 2023 og 2026.

Endringar i befolkningssamansetninga gir endringar i etterspurnaden etter dei kommunale
tenestene. For mange kommunar synleggjer dei vedtekne økonomiplanane, saman med utsiktene til
færre innbyggarar og lågare forholdstal mellom innbyggarar i arbeidsfør alder og eldre, eit monaleg
behov for omstilling av tenesteproduksjonen.
Dette behovet set store krav til den økonomiske planlegginga dersom kommunane skal kunne halde
oppe dekningsgrader og tenestekvalitet, innafor dei økonomiske rammene kommunane må halda
seg til.
Det er ikkje fylkesmannen si rolle å vurdere nærare kva tiltak slike omstillingar bør innebere. Men vi
ber kommunane vurdere behova og moglegheitene for strukturendringar i tenestene, investeringar i
formålsbygg, implementering av nye teknologiske løysingar og andre tiltak, nøye ved kommande
økonomiplanprosessar.
Vi forstår at dei kommunaløkonomiske rammene framover er stramme, at uvissa som følgje av
koronapandemien er stor, og at dei finansielle måltala derfor kan vere vanskeleg å nå dei kommande
åra.
Men demografiutviklinga, som inneber monaleg vekst i årlege meirutgifter, dreg sterkt i retning av at
det ikkje blir enklare på nokon års sikt.
Vi ber derfor kommunane vurdere behovet for omstilling, og moglege tilhøyrande tiltak, i kommande
økonomiplanprosessar.

Vi minner òg om at Fylkesmannen framleis har eit oppdrag frå Kommunal‐ og
moderniseringsdepartementet (KMD) knytt til kommunestruktur. Vi ber difor kommunane òg
vurdere behovet for strukturendringar på kommunenivå som løysing på utfordringane vist til
ovanfor.
Vi understrekar til slutt at ansvaret for den langsiktige økonomiforvaltninga til kommunen, slik at ein
legg til rette for finansieringa av ein stabil og føreseieleg tenesteproduksjon på lang sikt, ligg hos
kommunestyret, jf. §14‐1 i kommunelova. Langsiktigheita som ligg til grunn i generalbestemminga
betyr at økonomiforvaltninga skal vere berekraftig.
Brevet er undertegnet av fagdirektør Fred‐Ivar Systad (e.f.) og seniorrådgiver Mats Øivind Willumsen.
Vurderinger
Kommunedirektøren har ikke gjort egne vurderinger i saken, da dette er en videreformidling av
informasjon til kommunestyret, slik fylkesmannen ber om i brevet. Kommunedirektøren vil imidlertid
ta informasjonen til etterertning, og sammen med andre vurderinger og forhold, vil det legges til
grunn når forslag til Handlingsprogram 2021‐2024 utarbeides.
Videre behandling
Saken avgjøres i kommunestyret.
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1. Det fastsettes et innslagspunkt på minimum 0,5 mill. kroner for å stille krav om
seriøsitetsbestemmelsene i bygg‐ og anleggskontrakter.
2. Holmestrand kommunes anskaffelsesstrategi vedtas slik det fremgår av vedlegget
«Anskaffelsesstrategi» til foreliggende sak.

Vedlegg:
20.08.2020

Anskaffelsesstrategi

158444

03.09.2020 Behandling i Formannskap
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
FORM ‐ NH‐060/20 vedtak:
Formannskapet henstiller kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Det fastsettes et innslagspunkt på minimum 0,5 mill. kroner for å stille krav om
seriøsitetsbestemmelsene i bygg‐ og anleggskontrakter.
2. Holmestrand kommunes anskaffelsesstrategi vedtas slik det fremgår av vedlegget
«Anskaffelsesstrategi» til foreliggende sak.

Sammendrag
Anskaffelsesstrategien er utarbeidet i et samarbeid mellom flere fagområder, blant annet ansatte på
anskaffelsesavdelingen og næringssjefen. For å få et videre perspektiv, har kommunen også
samarbeidet med Holmestrand næringsforening, spesielt i forhold til et av strategiens delmål, som
omhandler tilrettelegging og utvikling av lokalt næringsliv. Kommunedirektøren vil understreke at
næringsforeningen i denne sammenhengen representerte det totale lokale næringslivet, ikke kun
foreningens medlemmer.
Det er også skjelet til hva andre kommuner har gjort – det er mange kommuner som de siste par
årene har vedtatt en kommunal anskaffelsesstrategi.

Faktaopplysninger
Anskaffelsesstrategien slik kommunedirektøren legger den frem, må være å betrakte som et
langsiktig mål å strekke seg etter. Med de tilgjengelige ressursene kommunene har på området i dag,
vil det være utfordringer knyttet til oppfølgingen av deler av strategien. Særlig gjelder dette fysiske
kontroller av at leverandører overholder seriøsitetsbestemmelsene.
Kommunedirektøren forutsetter likevel at målene som vedtas i strategien skal ligge til grunn for
kommunens aktiviteter og adferd i markedet. Kommunen har gjennom blant annet næringssjefen et
godt samarbeid med det lokale næringslivet, og dette er et av områdene kommunedirektøren ønsker
å satse videre på, ved kontakt og kompetanseutveksling mellom kommunen og lokale leverandører.
Kommunedirektøren vil rapportere årlig, i forbindelse med årsrapporteringen og ‐regnskapet, på de
mål, tiltak og indikatorer som omtalt i strategien.
Særlig om seriøsitetsbestemmelsene
I sak 044/19 vedtok kommunestyret at seriøsitetsbestemmelsene for bygg‐ og anleggskontrakter skal
gjelde uten beløpsgrense i Holmestrand kommune. Dette er vesentlig strengere enn det som gjelder
av lov og forskrift. Spesielt kan kravet om lærlinger, som normalt slår inn ved 2,05 mill. kroner for
bygg‐ og anleggskontrakter i kommunale virksomheter, være vanskelig å følge opp. Ved små
kontrakter med kjente leverandører vurderes nytteverdien også som mindre.
Noen kommuner har satt egne og strengere krav enn det som ligger i lovverket, jfr. Forskrift om plikt
til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Det er imidlertid få kommuner som ikke
har beløpsgrense i det hele tatt, da dette er svært ressurskrevende å følge opp på en god måte.
Kommunedirektøren anbefaler derfor at det settes en beløpsgrense på 0,5 mill. kroner, alternativt at
det følger terskelverdien for anskaffelser i del 1, som nå er på 1,3 mill. kroner eks. mva. Dette vil
fortsatt være til dels betydelig strengere enn det som fremgår av forskriften.
Kommunedirektøren vil understreke at dersom kommunestyrets vedtak om å ikke ha beløpsgrense
står fast, vil det innebære at kommunen per i dag ikke har kapasitet til å følge opp dette vedtaket
fullt ut i alle kontrakter.
Juridiske forhold
Det er flere lover og forskrifter, samt andre dokumenter, som er gjeldende på området, blant annet:
ꞏ

Lov og forskrift om offentlig anskaffelser

ꞏ

Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter

ꞏ

Seriøsitetsbestemmelser for bygg‐ og anleggskontrakter

ꞏ

Veileder «Etiske krav i offentlige anskaffelser»

Miljøkonsekvenser
Anskaffelsesstrategien har et delmål om miljø, og en etterlevelse av dette målet, samt gjennomføring
av foreslåtte tiltak, vil bidra til å trekke Holmestrand kommune i en mer miljøvennlig retning.
Økonomiske konsekvenser/vurderinger
Anskaffelsesstrategien som kommunedirektøren nå legger frem er på enkelte områder spenstig, og
målene som er foreslått skal etterleves. Det er imidlertid per i dag ikke kapasitet og ressurser til å
skulle gjennomføre alle de foreslåtte aktivitetene og tiltakene «på en gang» og samtidig.
Holmestrand kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon og kommunedirektøren vil på det
nåværende tidspunkt ikke foreslå at ressursene knyttet til anskaffelser og internkontroll økes utover
det som er tilgjengelig på området. Det er i dag to ansatte i avdelingen, som har ansvaret for alle

konkurransene, rammeavtaler, rådgivning og bistand, ansvar for kvalitetssystemet og
internkontrollen m.m.
Dette innebærer at en del av aktivitetene som er omtalt i strategien på kort sikt må settes opp mot
hverandre. Kommunedirektøren mener at på lenger sikt skal det være mulig å gjennomføre de fleste
av tiltakene.
Videre behandling
Saken avgjøres i kommunestyret.
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1 Innledning
Anskaffelsesstrategien er en av kommunens overordnede strategier, og gjelder for alle virksomheter i
Holmestrand kommune. Kommuneplan, handlingsprogram og økonomiplan er overordnede
styringsdokumenter for anskaffelsesstrategien.
Den enkelte virksomhet skal følge målsetningene i anskaffelsesstrategien og gjennomføre anskaffelser i tråd
med gjeldende regelverk og rammebetingelser, herunder kommunens etiske reglement.
Anskaffelsesstrategien skal legge grunnlaget for en felles overordnet tenkning og atferd, slik at
kommunens anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg, effektivt bidrar til at kommunen
når sine mål.
Anskaffelsesstrategien skal legge til rette for utvikling av lokalt næringsliv. Dette er viktig utfra flere
perspektiver; miljø, kortreiste varer og tjenester, samfunnsansvar for å nevne noen.
Prosedyrer knyttet til innkjøp og anskaffelser er tilgjengelig i internkontrollsystemet. Tiltak for å nå
kommunens mål på området fremkommer i planer på kort og lang sikt.
Begrepene anskaffelser og innkjøp benyttes i noen grad om hverandre. Innkjøp er ofte relatert til daglige
hendelser, anskaffelser er noe mer omfattende. Innkjøp er ofte knyttet til allerede inngåtte rammeavtaler,
mens anskaffelser gjerne er større konkurranser, ofte knyttet til bygg og anlegg, men ikke kun avgrenset til
dette.
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2 Visjon for innkjøps – og anskaffelsesområdet
Holmestrand kommunes innkjøps – og anskaffelsesarbeid skal kjennetegnes ved «etterrettelighet og
profesjonalitet».
Alle anskaffelser i Holmestrand kommune skal utføres profesjonelt slik at kommunens samlede ressurser
blir utnyttet best mulig. Anskaffelsene skal gjennomføres etter etablerte prosedyrer med fokus på kvalitet,
miljø og kommunens vedtatte seriøsitetsbestemmelser, blant annet menneskerettigheter, lønns‐ og
arbeidsvilkår, samt bruk av lærlinger.
Figuren viser sammenhengen mellom de ulike interessentene og oppgavene i en anskaffelsesprosess.

Figur 1 ‐ Sammenhengen mellom interessentene i anskaffelsesprosessen
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3 Mål for innkjøp i Holmestrand kommune
Hovedmål
Holmestrand kommunes anskaffelser skal bidra til effektiv bruk av kommunens ressurser, innovative
løsninger, et seriøst arbeidsliv og gjennomføres med vekt på kommunens samfunnsansvar. I den grad det
er mulig innenfor økonomisk og juridisk lovverk skal det vurderes å legge spesielt til rette for lokalt
næringsliv.
Alle anskaffelser i Holmestrand kommune skal gjøres i tråd med lov og forskrift om offentlige
anskaffelser og Holmestrand kommunes prosedyrer for innkjøp og anskaffelser. Anskaffelser skal bidra til
merverdi for Holmestrand kommune og kommunens brukere ved å sikre formålseffektivitet og
kostnadseffektivitet.
Formålseffektive anskaffelser skal sikre at brukerne og kommunen får tilgang til riktige
produkter og tjenester med rett kvalitet:


Anskaffelser skal gjennomføres på bakgrunn av en behovsanalyse der dette vurderes som
hensiktsmessig og hvor aktuelle interessenter involveres.



Markedskonferanser skal benyttes der en er usikker på leverandørmarkedet.

Effektiv utnyttelse av ressurser og kompetanse og en profesjonell gjennomføring av
anskaffelsesprosesser og kontraktsforvaltning bidrar til kostnadseffektivitet:


Anskaffelsesprosesser skal være så effektive som mulig for kommunen og for leverandørene,
digitale verktøy skal benyttes i gjennomføringen der det er pålagt og/eller hensiktsmessig.



Kommunen skal sikre seg et så gunstig forhold mellom pris og kvalitet, samt andre relevante
forhold, som det er mulig i markedet.

Anskaffelsesprosessen skal sikre at kommunen har fokus på klimavennlige løsninger og varer som er
tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder for arbeids‐ og miljøforhold i leverandørkjeden:


Miljøhensyn skal vektlegges ved planlegging av anskaffelser og livssykluskostnader skal om mulig
vurderes for å finne den løsningen som gir lavest mulig miljøbelastning i produktets levetid.



Det skal stilles krav til etisk handel i leverandørkjeden, spesielt der det er stor risiko for brudd på
arbeidstakers rettigheter.

Dette skal realiseres gjennom følgende satsningsområder:

Side 5 av 13

Anskaffelsesstrategi | Holmestrand kommune

1. Arbeidet med anskaffelser skal være organisert effektivt, med avklarte roller og rett kompetanse
(delmål 1 ‐ organisering og kompetanse).
2. Holmestrand kommune skal være en synlig pådriver for å sikre bærekraftige anskaffelser og påvirke
leverandør‐ og produktutvikling i en miljøriktig retning (delmål 2 ‐ miljø).
3. Holmestrand kommunes anskaffelser skal dekke brukernes behov og ha riktig kvalitet og pris
(delmål 3 ‐ behov og kvalitet).
4. Holmestrand kommune skal vise samfunnsansvar gjennom sine anskaffelser (delmål 4 ‐
samfunnsansvar).
5. I den grad juridiske hensyn tillater det, skal det søkes å legge til rette for at lokale leverandører skal
være i stand til å være med i konkurransene kommunen lyser ut (delmål 5 ‐ lokalt næringsliv).

3.1 DELMÅL 1 ‐ ORGANISERING OG KOMPETANSE
Holmestrand kommunes anskaffelser skal organiseres effektivt, gjennomføres profesjonelt med høy
kompetanse og ha brukermedvirkning. Det skal sikres at lover og regler på anskaffelsesområdet
overholdes.
Ansvarsfordelingen for kommunens anskaffelser skal være tydelig og avklart. Dette skal bidra til
effektivt samarbeid mellom ulike virksomheter og sikre en best mulig utnyttelse av kommunens samlede
innkjøpsfaglige kompetanse. I tillegg skal kommunen utad fremstå som enhetlig i sitt møte med
leverandørmarkedet.
For å effektivisere anskaffelser og kontraktoppfølging, skal det benyttes profesjonelle og
tidsbesparende prosesser. Anskaffelsene skal gjennomføres med digitale verktøy, og det skal benyttes
felles, digitale maler. Prosessene skal være dokumentert i samsvar med regelverk for offentlige anskaffelser
og arkivering.
Kommunen skal redusere antall bestillere, og derigjennom redusere behovet for vedlikehold av systemer,
og bygge kompetanse i anskaffelsesfunksjonen, samt utvikle bestiller‐ og prosesskompetansen i
organisasjonen.
Kommunens anskaffelsesstrategi skal bidra til å motvirke at utilbørlig påvirkning og/eller at usaklige hensyn,
påvirker anskaffelsen. Den skal også ha som mål å videreutvikle elektroniske innkjøpsprosesser, og utvikle
og sertifisere bestiller‐ og prosesskompetansen i virksomhetene.

3.1.1 Tiltak for å nå delmålet


Kommunedirektøren skal via fokus på rutiner i kvalitetssystemet sikre at innkjøp og anskaffelser på
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virksomhetene gjennomføres i henhold til anskaffelsesstrategien, lover, forskrifter og reglement.


Sentral innkjøpsfunksjon skal være kommunens kompetansesenter på anskaffelser og tilby øvrige
virksomheter bistand, opplæring, faglig støtte og kompetansehevingstiltak innenfor anskaffelser.



Den enkelte virksomhetsleder har ansvar for at virksomheten gjennomfører sine innkjøp og
anskaffelser i henhold til gjeldende anskaffelsesstrategi, lover, forskrifter og reglement.



Den enkelte virksomhetsleder har ansvar for at etablering av bestiller – og prosesskompetanse i
egen virksomhet gjennomføres.



Den enkelte virksomhetsleder skal gjøre alle bestillere i egen virksomhet kjent med roller og ansvar
i alle prosessene knyttet til anskaffelser, inkludert prosessene knyttet til leveranser og
kontraktsoppfølging.



Bestillere som jobber med innkjøp og anskaffelser skal ha riktig kompetanse for sin rolle, slik at de
skal kunne medvirke i innkjøp og anskaffelser i henhold til anskaffelsesstrategi, lover, forskrifter og
reglement.



Den sentrale anskaffelsesfunksjonen har ansvaret for å ivareta et anskaffelsesnettverk for
erfaringsutveksling og kompetansebygging blant de som deltar i innkjøps ‐ og anskaffelsesprosesser,
på tvers av fagmiljøene.



Holmestrand kommune skal videreutvikle bestillerkompetansen innenfor egen organisasjon for å
gjøre seg mindre avhengig av eksterne konsulenttjenester.

3.1.2 Måleindikatorer


Årlige kompetansehevingstiltak



Etablerte innkjøpsnettverk

3.2 DELMÅL 2 ‐ MILJØ
Holmestrand kommunes anskaffelsesvirksomhet skal bidra til miljøvennlige løsninger og til å oppfylle
målsettingene i kommunens ambisjoner og planer i forhold til bærekraftige løsninger. Kommunen skal
legge vekt på grunnleggende miljøkrav i alle anskaffelser der dette er relevant.
Kommunen skal redusere belastningen på miljøet ved at riktige miljøkrav og miljøhensyn skal inngå i
kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Det skal settes miljøstandarder basert på kommunens klimaplaner.
Innkjøpsvirksomheten skal være miljøeffektiv og bidra til omdømmebygging for Holmestrand
kommune som en organisasjon som tar ansvar for miljø og bærekraft.

3.2.1 Tiltak for å nå delmålet


Målsetninger og tiltak for anskaffelsesområdet koordineres med kommunens vedtatte miljømål.
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Det skal utarbeides en overordnet plan for kommende anskaffelser for å finne ut hvilke
konkurranser og kontrakter som vil gi størst miljøgevinst.



Det skal stilles miljøkrav i alle relevante konkurranser.



I de konkurranser der det er hensiktsmessig, skal miljø vektes med minimum 30%.

3.2.2 Måleindikatorer


Andel anskaffelser hvor det er stilt miljøkrav



Nullutslipp fra nye tjenestebiler innen 2025



Andel konkurranser hvor det er stilt krav til reduserte utslipp fra leverandørers
biler/anleggsmaskiner (f.eks. elektrifiserte anleggsmaskiner).

3.3 DELMÅL 3 ‐ BEHOV OG KVALITET
Holmestrand kommunes grunnleggende behov for varer og tjenester skal dekkes, ha riktig kvalitet og ha
et best mulig forhold mellom pris og kvalitet, samt andre relevante forhold.
Anskaffelser av varer og tjenester, bygg og anlegg, er en viktig forutsetning for kommunens løpende
tjenesteproduksjon. For at kommunen skal kunne yte best mulig tjenester, er det vesentlig at det som
anskaffes i størst mulig grad dekker behovene hos brukergruppene.
Brukermedvirkning i anskaffelser gjennomføres vanligvis ved å involvere sentrale fagpersoner eller
brukergrupper i planleggingsfasen. Det er viktig at de brukerne som involveres har tilstrekkelig kunnskap
om behov, både hos tjenestemottakere og tjenesteytere, og at de samtidig har mandat til å kunne fatte
beslutninger på vegne av sitt fagområde.
For å sikre effektiv drift er det viktig at kvaliteten på det som anskaffes holder et riktig nivå med tanke på
pris, levetid og andre driftskostnader. Effektivisering sikres også ved at det som skal anskaffes,
standardiseres der dette er mulig.

3.3.1 Tiltak for å nå delmålet


Alle kommunens anskaffelser skal være gjenstand for en kritisk og grundig behovsvurdering.



Metodikk for involvering av brukere i planleggingen av anskaffelser skal videreutvikles.



Behov skal kartlegges og nye avtaleområder skal etableres.



Øke fokus på aktiv leverandør‐ og avtaleoppfølging i avtaleperioden.



Gjennomførte anskaffelser skal evalueres.



Øke antall rammeavtaler på nye områder.



Alle rammeavtaler skal benyttes fullt ut.
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3.3.2 Måleindikatorer


Antall nye rammeavtaler



Måle avtalelojalitet



Årlige statusmøter med kontraktsfestede leverandører



Gjennomføre leverandørkonferanser før relevante innkjøp/anskaffelser

3.4 DELMÅL 4 ‐ SAMFUNNSANSVAR
Holmestrand kommunes anskaffelsesvirksomhet skal bidra til å ivareta grunnleggende
menneskerettigheter, lønns‐ og arbeidsvilkår, samt behov for lærlingearbeidsplasser og universell
utforming.
Lov om offentlige anskaffelser stiller krav om at det under planleggingen av den enkelte anskaffelse skal tas
hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.
Videre stiller loven krav om å ta inn klausuler i tjeneste‐, bygge‐ og anleggskontrakter som sikrer lønns‐ og
arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det
som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.
I tillegg er kommunens etiske reglement svært viktig ved alle anskaffelser.
Med samfunnsansvar menes forebyggende arbeid med etisk handel i leverandørkjeder, miljøkrav i
anskaffelser, bruk av arbeidsmarkedsbedrifter og lærlinger, samt arbeid med etisk bevissthet i
anskaffelsesprosesser, herunder korrupsjonsforebyggende tiltak. Anskaffelser skal bidra til å sikre godt
omdømme og tillit til Holmestrand kommune.

3.4.1 Tiltak for å nå delmålet


Videreføre bruk av seriøsitetsbestemmelsene.



Alle kontrakter hvor det stilles krav til seriøsitetsbestemmelser skal kontrolleres.



Det skal stilles krav til etiske retningslinjer, slik det fremgår i Etiske krav i offentlige anskaffelser. Det
skal ikke være noen brudd på etiske retningslinjer, herunder kommunens etiske reglement.



Ta aktivt samfunnsansvar ved å delta i Oslo‐samarbeidet (egen avtale for kontroll av lønns‐ og
arbeidsvilkår, menneskerettigheter og etisk handel, som Holmestrand, sammen med de fleste andre
norske kommuner, har inngått i samarbeid med Oslo kommune).



Bidra til bruk av reserverte kontrakter for virksomheter med funksjonshemmede eller
vanskeligstilte personer.
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Vektlegge universell utforming i planlegging av anskaffelser i henhold til gjeldende standard.



Ha fokus på habilitet.

3.4.2 Måleindikatorer


Antall kontroller opp mot seriøsitetsbestemmelser



Antall reserverte kontrakter (tilrettelagte arbeidsplasser)



Antall brudd på etisk reglement

3.5 DELMÅL ‐ LOKAL NÆRINGSUTVIKLING
Holmestrand kommunes anskaffelsesvirksomhet skal, innenfor kommunens juridiske og økonomiske
handlingsrom, bidra til lokal næringsutvikling og legge til rette for at små og mellomstore bedrifter kan
delta i kommunens konkurranser.

3.5.1 Tiltak for å nå delmålet


Utnytte anskaffelsesregelverkets muligheter til å få lokale leverandører med i anskaffelsesprosesser
ved å benytte regelverket proaktivt.



Invitere lokale leverandører ved anskaffelser etter anskaffelsesforskriftens del 11 der det finnes et
lokalt marked.



Gi begrunnede tilbakemeldinger til tilbydere i anskaffelser.



Det skal legges til rette for at lokalt næringsliv kan komme i posisjon som leverandører til
kommunen ved mulig oppdeling av større anskaffelser. Dette kan blant annet gjennomføres ved
bruk av leverandørkonferanser.



Kommunen skal bidra på møteplasser mellom kommunen og lokale leverandører.



Kommunen skal sammen med Holmestrand næringsforening legge til rette for kompetanseheving
for lokalt næringsliv i forhold til offentlige anbud og konkurranser.



Kommunen skal ved aktuelle innkjøp, blant annet vurdere leverandører på Holmestrand
næringsforenings tilbyderliste, innenfor relevant lovverk.

3.5.2 Måleindikatorer

1



Lokale leverandører representert i relevante anskaffelser etter anskaffelsesforskriftens del 1.



Antall møtepunkter med lokalt næringsliv; for eksempel frokostmøter.

Anskaffelser under terskelverdi på 1,3 mill. kroner
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4 Risiko knyttet til innkjøps – og anskaffelsesarbeidet og
gjennomføring av strategien
Innkjøps – og anskaffelsesområdet er komplisert. Rammene og utøvelsen er definert i
lov og forskrift på området, og kompleksiteten er den største risikoen i forhold til etterlevelse
av regelverket.
Etikk, moral og habilitet er andre fasetter som kan være svært utfordrende på dette området.
Vår kommune er liten og gjennomsiktig, og «alle kjenner alle».
Holmestrand kommune må fremstå som en seriøs innkjøper som ivaretar alle tilbydere på samme objektive
måte, slik vi ønsker andre innkjøpere skal forholde seg til vårt næringsliv.
Det er også en risiko at ulike virksomheter i kommunen opptrer ulikt i markedet, slik at kommunen fremstår
uforutsigbar.
Ovennevnte risikoer må også sees i sammenheng med kommunens ansvar for å forvalte innbyggernes
verdier og midler på best mulig måte.
For å lykkes er det sentralt at strategien er solid forankret i hele organisasjonen. Engasjerte og tydelige
ledere er en viktig forutsetning for etterrettelige, verdiskapende og profesjonelle anskaffelser som skal
bidra til økt verdiskaping.
Det gode innkjøp, slik Digdir presenterer det i figuren nedenfor, viser de forhold kommunen har ansvar for å
bidra til at blir så gode som mulig:
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Figur 2 ‐ Det gode innkjøp

Arbeidet med anskaffelser og innkjøp er kontinuerlig i utvikling og forbedring. Strategien skal legge noen
føringer som på et overordnet nivå skal sørge for at det tas høyde for at flere forhold imøtekommes
samtidig; juridiske rammer, økonomiske rammer, samfunnsansvar, miljøhensyn og utvikling av lokalt
næringsliv, for å nevne noen. Kommunen kan også komme i en situasjon der noen av disse forholdene
jobber mot hverandre. Det er da viktig at det er klare retningslinjer for rangering i den enkelte konkurranse
(‐type).
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Byarealstrategi for Holmestrand ‐ Konkurransegrunnlag
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Kommunestyre

16.09.2020

136/20

Formannskap

03.09.2020

054/20

Kommunedirektørens innstilling:
1. Det lyses ut en begrenset konkurranse for utarbeidelse av en byarealstrategi for Holmestrand
sentrum.
2. Innhold og organisering av arbeidet godkjennes slik det er beskrevet i konkurransegrunnlaget.
3. Byarealstrategien legges til grunn ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, inkludert
revisjon av de utfyllende bestemmelsene.

Vedlegg:
14.08.2020

Konkurransegrunnlag pr 140820

154263

03.09.2020 Behandling i Formannskap
To nye kulepunkt, foreslått av Espen Watne Andresen, Miljøpartiet De Grønne
Byarealstrategien skal beskrive et helhetlig og strategisk grep for utviklingen av sentrumsområdene,
med vekt på en vurdering av følgende temaer:
To nye kulepunkt:
* Bærekraft. Byutvikling skal gjøres med et spesielt fokus på redusert energibruk, innhenting av
fornybar energi og bruk av miljøvennlige materialer fra nærområdet.
* Holmestrand som en aktivitetsdestineasjon for ikke‐motoriserte aktiviteter i sjø og skog.
Watne Andresen (MDG) trakk sitt forslag.
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
FORM ‐ NH‐054/20 vedtak:
Formannskapet henstiller kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Det lyses ut en begrenset konkurranse for utarbeidelse av en byarealstrategi for Holmestrand
sentrum.
2. Innhold og organisering av arbeidet godkjennes slik det er beskrevet i konkurransegrunnlaget.
3. Byarealstrategien legges til grunn ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, inkludert

revisjon av de utfyllende bestemmelsene.

Sammendrag
Det foreslås å lyse ut en begrenset konkurranse for utarbeidelse av en byarealstrategi for
Holmestrand sentrum. Arbeidet kobles tett til prosessen med kommuneplanen, og målet er at
byarealstrategien skal bli så grundig og god at den kan legges til grunn for revisjon av
kommuneplanens bestemmelser for sentrum. Utarbeidelsen av byarealstrategien organiseres som et
prosjekt med kommunalsjef/kommunedirektør som prosjekteier og kommuneplanlegger som
prosjektleder. Kommuneplanutvalget vil bli jevnlig orientert om framdriften i prosjektet.
Faktaopplysninger
Fylkesvei 900 (FV900) gjennom Holmstrand skal flyttes. Det vil gi muligheter til å skape et tryggere,
hyggeligere og mer miljøvennlig bysentrum. Innbyggere og næringsliv har måttet leve med store
utbyggingsprosjekter tett på i mange år, i tillegg til at fylkesveien brukes til tungtransport både til
Hydro og til Noah på Langøya, via fergekaia. Når arbeidene med den nye veien kommer i gang, vil det
bli en ny tålmodighetsprøve for alle som bor, driver næring, eller kommer på besøk til Holmestrand.
For kommunen som planmyndighet er det derfor viktig å være i forkant, og sikre at planverket er
klart til å handtere nye prosjekter som vil komme i forbindelse med – eller i etterkant – av
veiflyttingen.
Reguleringsplanen for flytting av FV900 var klar i 2018, men det har tatt lengre tid enn forutsatt å
gjøre ferdig detaljprosjektering inkludert beregning av endelige kostnader. Etter flere runder med
grunnboringer og utredninger, er det ennå ikke helt klart hva kostnadene vil bli. De siste signalene fra
Vestfold og Telemark fylkeskommune (Jfr. Kommunedirektørens orientering til kommunestyret
24.06.20) er at det ikke ser ut til å bli så store overskridelser i fht opprinnelig budsjett, som en
underveisrapport indikerte. Saken skal til ny politisk behandling i fylkeskommunen, og på
skrivefristdagen for denne saken (14.august) kunne ikke seksjonsleder ved «Samferdsel, miljø og
mobilitet» angi en dato for når saken kommer opp.
Hadde arbeidet med veiflyttingen startet tidligere/vært i gang nå – slik det opprinnelig lå an til, ville
det vært nødvendig å laget en overordnet plan for sentrum uten å «vente på» kommuneplanen. Nå
er situasjonen litt annerledes, og kommunedirektøren foreslår at en plan for sentrumsutvikling i
Holmestrand kobles til den pågående kommuneplanprosessen.
Konkret foreslås det å lyse ut en konkurranse om utarbeidelse av en byarealstrategi. Denne
strategien skal inneholde en samlet og helhetlig vurdering av de sentrale delene av Holmestrand
sentrum. Arbeidet organiseres som et prosjekt, der det skal legges vekt på bred og god medvirkning
for innbyggere, utbyggere, øvrig næringsliv, foreninger og folkevalgte. Byarealstrategien bli koblet
direkte til arbeidet med kommuneplanen – både samfunnsdel og arealdel. Innholdet i den foreslåtte
prosessen er grundigere beskrevet i vedlagte forslag til konkurransegrunnlag. Måsetningene og
oppgavebeskrivelsen gjentas her:

Målsetting og oppdragsbeskrivelse
Som følge av fylkesvegomleggingen er det behov for å foreta en samlet og helhetlig vurdering av de
sentrale delene av Holmestrand bysentrum. Gjennom arbeidet med byarealstrategien vil det bli gjort
en vurdering av om det i etterkant er nødvendig med en områderegulering parallelt med
vegutbyggingen, eller om det vil være tilstrekkelig å revidere og spisse kommuneplanens
bestemmelser. Utgangspunktet er at plangrunnlaget skal være på plass i tide til at de første tiltakene
kan gjennomføres når trafikken er lagt om på ny fylkesveg.

Byarealstrategien skal beskrive et helhetlig og strategisk grep for utviklingen av sentrumsområdene,
med vekt på en vurdering av følgende temaer:
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ

ꞏ
ꞏ
ꞏ

ꞏ

Holmestrand bysentrums plassering i den nye kommunen og i regionen. Et spesielt fokus på
samhandling med boligområdene oppe på «platået»
Sammenhengen mellom de sentrale delene av bysentrum, Holmestrand Nord og Holmestrand
Syd – og til områder for bevaring (kulturmiljøer)
Holmestrand sentrum i «flersenterkommunen» ‐ forholdet til de tidligere kommunesentrene i
Hof og Sande kommuner.
Transformasjons‐ og fortettingspotensialet i bysentrum. Hvordan ta estetiske hensyn, bidra
til/bevare «småbysjarmen» samtidig som vi svarer opp sentrale, regionale og lokale føringer
om høy utnyttelsesgrad i gang avstand til jernbanestasjonen? (Byggehøyder, krav til utforming)
Funksjonsblanding i bysentrum (bolig, næring, handel m.v.) ‐ Hvordan gjøre sentrum mer
attraktivt som sted å bo, drive næring eller komme på besøk?
Byromsplan og sosiale møteplasser i bysentrum («bygulvet»)
Trafikkavvikling i bysentrum etter omlegging av fylkesvegen. Vurdere muligheter for bilfrie
«soner», samtidig som det må være smidige løsninger for varelevering til de næringsdrivende i
sentrum.
Parkeringsstrategi for sentrum, herunder et eller flere parkeringshus

Byarealstrategien skal omfatte følgende:
1. Kartlegging og analyse
a. Kort sammenstilling/bearbeiding av eksisterende og relevant kunnskapsgrunnlag
b. Nødvendige nye kartlegginger og analyser. Det ønskes en vurdering av utfordringer og
muligheter for handel og andre aktiviteter i sentrum.
c. Kvaliteter, mobilitet og funksjoner
d. Utviklingspotensiale, mulige funksjoner og utbyggingstakt i tråd med marked og behov
2.
a.
b.
c.
d.
e.

Sentrale utredningstema
Visjons‐ og konseptutvikling
En bærekraftig byutvikling som møter framtidens klimautfordringer
En framtidsrettet blanding av sentrumsfunksjoner (næring, handel, bolig m.v.)
Transformasjons‐ og fortettingspotensialet i bysentrum
En samlet plan for urbane byrom, sosiale møteplasser og bilfrie gaterom (bygulvet) som
etableres etter omlegging av fylkesvegen, bl.a. med vekt på sikt‐ og kommunikasjonslinjer
f. En samlet plan for gatestruktur og trafikkavvikling etter omlegging av fylkesvegen
g. En samlet parkeringsstrategi for bysentrum, herunder forslag til etablering og drift av
parkeringshus
Punktene e, f og g ovenfor kan presenteres i egen delutredninger som kan inngå i
grunnlagsmaterialet for senere utviklingsprosjekter.

3. Anbefalinger og gjennomføringsstrategi
a. Forslag til utviklingsstrategi for bysentrum
b. En realistisk gjennomføringsstrategi som beskriver suksessfaktorer og hindringer for videre
utvikling
c. Anbefalinger for videre prosess og formelle planprosesser

Organisering:
Kommunedirektøren foreslår å organisere arbeidet med byarealstrategien som et prosjekt med
følgende deltakere:
Prosjekteier
Prosjektleder
Prosjekt/arbeidsgruppe

Referansegruppe

Kommunedirektør/
kommunalsjef
Kommuneplanlegger
Innleid fagmiljø/konsulentselskap
Virksomhetsleder plan & bygg
Næringssjef
Kultursjef
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Ungdomsrådet
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Kulturrådet
Holmestrand kommunes planavdeling
Næringsforeningen – inkludert representant/er for
handelsnæringen i sentrum
Sentrale grunneiere/utbyggere
Holmestrand kommunes barnerepresentant
Holmestrand Bys Vel

Konkurransen
Det sendes invitasjoner til deltakelse til følgende fem fagmiljøer
ꞏ

Dyrvik Arkitekter

ꞏ

A‐lab arkitekter

ꞏ

DRMA

ꞏ

MAD arkitekter

ꞏ

Space group

De tre øverste firmaene er de som har levert hvert sitt forslag til mulighetsstudien for Holmestrand
Nord. MAD arkitekter har jobbet sammen med flere utbyggere i Holmestrand, f.eks Holmestrand
Utvikling, og Space Group hadde ansvaret for mulighetsstudien for Hakan/Krana. Dette er med andre
ord selskaper som kjenner Holmestrand godt – både historien og de siste års utvikling. De bør ikke
trenge å bruke lang tid på å bli kjent og identifisere aktuelle problemstillinger – de kan gå rett løs på
oppgaven.
Juridiske/formelle forhold
Det forslaget som legges fram her, er annerledes enn det som er vedtatt i gjeldende
handlingsprogram for 2020. Der står det: Kommunen vil sette i gang arbeidet med en områdeplan i
2020, som vil avløse kommunedelplanen fra 2001 og legge til grunn en plansituasjon der fylkesveien
er flyttet og NOAH har flyttet sin havnetrafikk til Felleskjøpet.

I september 2019 behandlet kommunestyret i tidligere Holmestrand et forslag om at en områdeplan
skulle utarbeides i privat regi. Kommunestyret ønsket ikke dette, og gjorde dette vedtaket:
Holmestrand kommune utlyser anbud for utarbeidelse av ny områdeplan for Holmestrand sentrum i
kommunal regi. Under arbeidet med planen skal det innhentes og behandles innspill både fra
innbyggere, grunneiere og næringslivet forøvrig. Planen skal i tillegg til skissert område i
samarbeidsavtaleforslaget, også omfatte området nordover innenfor Havnegaten og Rådhusgaten.
Det tas forbehold om budsjettgodkjenning av det nye kommunestyret i desember 2019 før anbudet
kan utlyses.
Siden disse to vedtakene ble fattet, har særlig to forhold endret seg:
1. Flyttingen av fylkesvegen er utsatt enda en gang, og venter nå på en ny politisk behandling i
fylkeskommunen
2. Arbeidet med kommuneplanen har kommet i gang, og prosessen med dette har dermed «tatt
igjen» arbeidet med en overordnet plan for sentrum.
Utarbeidelsen av en byarealstrategi skal gi svar på de samme spørsmålene som en områdeplan ville
gjort. Det er lagt inn at den skal inkludere:
ꞏ

Trafikksikkerhetsplan

ꞏ

Byromsplan

ꞏ

Parkeringsstrategi.

I kommuneplanens bestemmelser kan det legges inn tydelige føringer på en rekke områder:
arealutnyttelse, byggehøyder, estetiske krav, grønne lunger og utforming av fellesrom.
Organiseringen av arbeidet skal svare opp kommunestyrets pålegg om bred medvirkning fra
«innbyggere, grunneiere og næringslivet for øvrig.»
Økonomiske konsekvenser
Mot slutten av 2019 rakk Holmestrand kommune akkurat å sende en søknad om prosjektmidler
knyttet til målsetningene i den regionale planen for bærekraftig arealpolitikk (RPBA).
Fylkeskommunen ga et positivt svar på søknaden. I svaret sitt skriver fylkeskommunens
saksbehandler: Den nylig vedtatte RPBA har by‐ og sentrumsutvikling et økt fokus, med anbefalinger
til kommunene om bl.a å utarbeide bystrategier for byene. En kunnskapsbasert og strategisk inngang
til de mer formelle prosesser etter plan og bygningsloven….. Fylkeskommunen legger ned betydelig
ressurser i Holmestrand nord og det er derfor viktig at en ny planprosess i sentrum bygger på det
arbeidet som nå gjøres. Det forutsettes at kommunen samhandler med fylkeskommunen og kommer
med forslag til hvordan det kan skje.
På denne bakgrunnen bevilget fylkeskommunen 400 000 kroner til utarbeidelsen av en
byarealstrategi. Kommunedirekøtøren foreslår at kommunens andel blir den samme. I
handlingsprogrammet for 2020 og 2021 er det satt av 1,5 millioner kr pr år til utarbeidelsen av en
områdeplan. Målet med dette prosjektet er at byarealstrategien skal legges til grunn for revisjonen
av kommuneplanens bestemmelser, slik at det ikke blir nødvendig med en egen områdeplanprosess.
Kommunens utgifter til dette arbeidet blir med andre ord vesentlig redusert.
Barn og unges interesser
Barn og unges interesser vil bli ivaretatt gjennom prosjektarbeidet. Ungdomsrådet og kommunens
barnerepresentant inviteres til å delta i referansegruppa.

Miljøkonsekvenser
Flytting av fylkesveien vil bety at tungtransporten fjernes fra handels‐ og servicesentrum i
Holmestrand. Byarealstrategien skal inkludere både en trafikksikkerhetsplan og en
parkeringsstrategi, som også vil være viktige elementer i utviklingen av en mer miljøvennlig by. Det
åpner for å etablere områder i sentrum som er helt eller delvis bilfrie, og bedrer forholdene for
gående og syklende. De konkrete forslagene på disse områdene vil stå sentralt i strategien, og kan bli
innarbeidet i kommuneplanens formelle bestemmelser.
HMS/Folkehelse
Det er mange som er urolige over at utvikling og utbygging i sentrum av Holmestrand går for fort, og
at viktige beslutninger tas av noen få aktører. Realiteten er at det ikke er så veldig mange
grunneiere/utbyggere i Holmestrand, og planene og prosjektene de har, blir derfor ekstra viktige.
Ulempen er at det framstår som om byen «bygges» av noen få, fordelen er at det gir både
innbyggere og kommune god oversikt, og få aktører å samhandle med. Andre byer og tettsteder
misunner oss det. I arbeidet med byarealstrategien blir det viktig å gjennomføre møter og aktiviteter
som tar behovet for bred og grundig medvirkning på alvor. Den regionale arealplanen understreker
også dette: De kommunene i Norge som lykkes med å utvikle attraktive byer og tettsteder,
kjennetegnes av å være aktive samfunnsutviklere som har et helhetlig og langsiktig grep om arbeidet,
og som spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv. Strategier og mulighetsstudier kan være
nyttig som grunnlag for å vurdere konkrete satsingsområder og utviklingsbehov, og bidra til en
målrettet utvikling
Folkehelseloven understreker at det gir en helsegevinst i seg selv hvis innbyggerne i en kommune, en
by eller et tettsted føler at de kan være med og bidra når viktige veivalg skal tas. I tillegg er
konkrransegrunnlaget formulert slik at hensyn til folkehelse, møteplasser, estetikk og grønne lunger
skal komme klart fram.
Vurderinger
Kommunestyrene i både tidligere og nåværende Holmestrand kommune har vært opptatt av at
utviklingen av bysentrum er en viktig oppgave som mange må være med på. Kommunedirektøren
mener at denne saken svarer opp kommunestyrets ønsker, samtidig som den videre prosessen ikke
låses til en bestemt plantype. Målet er å ha en grundig og god prosess, understøttet av kompetente
fagfol. I etterkant kan kommuneplanens bestemmelser bli så konkrete og grundige at offentlige
og/eller utbyggingsprosjekter ikke trenger egne reguleringsprosesser, men kan ta eventuelle krav om
utredninger som en del av byggesaken/e. Dette vil være besparende både mht tid og penger.
Skal denne måten å jobbe på lykkes, er det avgjørende at også kommunens fafolk og folkevalgte
deltar aktivt. Det legges derfor opp til jevnlige rapportering til kommuneplanutvalget, og det foreslås
at referansegruppa for byarealstrategien også blir temagruppe for kommuneplanens «Handel og
sentrumsutvikling». Dette er ikke minst viktig fordi vi må se utviklingen av Holmestrand sentrum i
sammenheng med utviklingen av flersenterkommunen – kanskje spesielt ifht Sande sentrum. Vår nye
kommune to viktige sentre tett på jernbanen. Begge har så langt hatt en positiv utvikling, men de
henvender seg til omtrent det samme markedet, og med fortrinn som også ligner på hverandre.
Dette forholdet har næringsforeningen satt på sin dagsorden, og de er opptatt av å fine gode måter
Sande og Holmestrand sentrum kan utfylle hverandre på – samarbeide, ikke konkurrere. Det er
naturlig at dette også blir et tema i både byarealstrategien og i kommuneplanen.
I behandlingen av planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel uttrykte flere
kommunestyremedlemmer bekymring for at tidsplanen som var satt opp der var for ambisiøs. Når
kommuneplanlegger nå også skal være prosjektleder for arbeidet med byarealstrategien, er det
kanskje grunn til å fortsatt være litt bekymret for det. I skrivende stund er det ikke så godt å svare
noe bastant på dette – ikke minst vil utviklingen av koronasituasjonen bli en faktor her.
Kommuneplanutvalget og kommunestyret vil bli orientert hvis det blir nødvendig å justere tidsplanen

noe.
Videre behandling
Saken skal videre til kommunestyret

Holmestrand kommune
Pb 312, 3081 Holmestrand
post@holmestrand.kommune.no
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1 Innledning
Holmestrand kommune inviterer med dette til deltagelse i en konkurranse om byarealstrategi for
Holmestrand sentrum. Byarealstrategien vil være et sentralt grunnlag for ny kommuneplan – både
samfunns‐ og arealdel. Den vil være et viktig utgangspunkt når kommuneplanens utfyllende
bestemmelser skal revideres.
Dette er en begrenset konkurranse DEL 1 (LOA) med en samlet prosjektramme på 0,8 mill kr. Det
firmaet som velges ut til oppdraget får et fast honorar på 700 000 kr. Arbeidet med byarealstrategien
vil foregå i perioden oktober 2020 ‐ til januar 2021, med en mulig oppstart i september.
Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av oppgaven/oppdraget som firmaene konkurrer om og
supplerer den elektroniske utlysningen. Denne blir lagt ut gjennom innkjøpssystemet Mercell
Bakgrunn
Fra 2020 er Holmestrand og Sande kommuner slått sammen til nye Holmestrand kommune, med ca
24 300 innbyggere. Kommune har planlagt for en årlig befolkningsvekst på ca 1,5% (SSB middels).
Mange pågående og planlagte boligprosjekter kan gi en enda høyere vekst. Boligkjøperne kommer i
stor grad nordfra (Drammen, Asker og Oslo) Prognosene tilsier at den nye kommunen vil passere 30
000 innbyggere i 2035 og vil vokse med ca 30% fram mot 2040.
Med sin strategiske beliggenhet i Osloregionen har kommunen og næringslivet i Holmestrand gode
forutsetninger for vekst. Jernbanen og E18 er viktige utviklingsakser. For mer informasjon om
kommunen se: https://www.ssb.no/kommunefakta/holmestrand

Holmestrand ‐ byen under fjellet
Holmestrand by er administrasjonssenter i nye Holmestrand kommune. Innenfor 5 minutters‐byen
bor det totalt ca 1000 personer i Holmestrand sentrum. Holmestrands naturgitte forutsetninger med
fjellryggen mot vest, gjør at bysentrum har utviklet seg på det smale arealet langs sjøen. Majoriteten
av innbyggerne bor oppe på fjellet. Den nye stasjonsheisen forbinder sentrum og boligområdene
sammen på en ny og effektiv måte, og har utvidet boligområdene som har gangavstand til
jernbanestasjonen betydelig.
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Figur 1. Totalt bor det ca. 1000 personer innen en omkrets på 400 m fra sentrum, en del av disse bor på fjellet. Illustrasjonen
til høyre viser arbeidsplassene i sentrum. Sirklene viser avstander, 400m og 800m radius fra kjernen i sentrum. Fjellet utgjør
en markant barriere. Ref. Byregnskap for Holmestrand, se vedlegg.

Holmestrand by består av delområdene: Handelssentrum, Hydro, Hakan/Krana (havneområdet),
Holmestrand syd og Holmestrand nord. Byens største private arbeidsplass er Hydro Aluminium med
over 400 årsverk. Bedriften besitter betydelige arealer i sentrum.

Figur 2. Skisse over delområdene i Holmestrand
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Status for bysentrum











Det er vedtatt reguleringsplan for omlegging av fylkesveg 900 gjennom Holmestrand sentrum. Ny
fylkesveg er planlagt flyttet til det nedlagte jernbanesporet, og erstatte dagens vei som gir store
utfordringer for handelsstand og innbyggere. Det innebærer at tungtransporten ledes rundt
sentrale bo‐,handels‐ og servicefunksjoner. Når veien er flyttet, åpner det seg flere spennende
muligheter for å utvikle bilfrie fellesrom og møteplasser.
Ny jernbanestasjon med fjellheis har styrket byen som kollektivknutepunkt og sørget for en
bedre sammenheng mellom bysentrum og boligområdene på fjellet.
Innenfor sentrumsområdet er det de siste
årene gjennomført flere
utbyggingsprosjekter og nye
reguleringsplaner er under arbeid. Nytt
bibliotek, nye byrom, pir og sjøfronten er
noen av sentrumsprosjektene som har gitt
byen et løft.
Det er utarbeidet en mulighetsstudie for
Hakan/Krana‐området. Mulighetsstudien
følger som vedlegg til oppgavebeskrivelsen
og konklusjonene fra denne vil inngå i
grunnlagsmaterialet for byarealstrategien.
Kommunen har sammen med Vestfold og
Telemark fylkeskommune og Bane NOR
Eiendom utarbeide tre mulighetsstudier (parallelloppdrag) for Holmestrand Nord.
Bibliotekkvartalet og Dr Graaruds plass.
Mulighetsstudiene skal munne ut i en
politisk vedtatt utviklingsstrategi for
bydelen, jfr vedlegg, og konklusjonene fra denne vil inngå i grunnlagsmateriale for
byarealstrategien.
Det foreligger planer for flytting av kaianlegg til Felleskjøp‐tomta i Holmestrand Syd. Dette vil
også bidra til å redusere tungtrafikken gjennom sentrum.

Reguleringsplaner som er utarbeidet de siste årene, gir et innblikk i hvordan utbyggere,administrativ
og politisk ledelse har tenkt og prioritert:
 Reguleringsplan for Strandholmen – Sør og Nord, fra 2013
 Reguleringsplan for bibliotekskvartalet 2015/16
 Reguleringsplan for flytting av fylkesveg 900 (2018)
 Reguleringsplan for kvartal 11/Holmestrand brygge (2018)
 Pågående planarbeid for Bache‐kvartalet (2020)

2 Organisering
Arbeidet med byarealstrategien vil bli prosjektorganisert, med kommunalsjefen som prosjekteier og
kommuneplanlegger som prosjektleder. Rundt prosjektleder og innleid konsulentteam vil det bli
etablert en intern prosjektgruppe, der Vestfold og Telemark fylkeskommune inviteres til å delta.
Fylkeskommunen har bidratt til finansiering av byarealstrategien.
Det vil videre bli etablert en referansegruppe med sentrale offentlige og private aktører (samferdsel,
kulturarv, folkehelse, næringsforening, sentrale utbyggere og næringsdrivende i sentrum).
Referansegruppa vil også fungere som temagruppe på områdene handel og sentrumsutvikling i
kommuneplanarbeidet.
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3 Målsetting og oppdragsbeskrivelse
Som følge av fylkesvegomleggingen er det behov for å foreta en samlet og helhetlig vurdering av de
sentrale delene av Holmestrand bysentrum. Gjennom arbeidet med byarealstrategien vil det bli gjort
en vurdering av om det i etterkant er nødvendig med en områderegulering parallelt med
vegutbyggingen, eller om det vil være tilstrekkelig å revidere og spisse kommuneplanens
bestemmelser. Utgangspunktet er at plangrunnlaget skal være på plass i tide til at de første tiltakene
kan gjennomføres når trafikken er lagt om på ny fylkesveg.
Byarealstrategien skal beskrive et helhetlig og strategisk grep for utviklingen av sentrumsområdene,
med vekt på en vurdering av følgende temaer:
 Holmestrand bysentrums plassering i den nye kommunen og i regionen. Et spesielt fokus på
samhandling med boligområdene oppe på «platået»
 Sammenhengen mellom de sentrale delene av bysentrum, Holmestrand Nord og Holmestrand
Syd – og til områder for bevaring (kulturmiljøer)
 Holmestrand sentrum i «flersenterkommunen» ‐ forholdet til de tidligere kommunesentrene i
Hof og Sande kommuner.
 Transformasjons‐ og fortettingspotensialet i bysentrum. Hvordan ta estetiske hensyn, bidra
til/bevare «småbysjarmen» samtidig som vi svarer opp sentrale, regionale og lokale føringer om
høy utnyttelsesgrad i gang avstand til jernbanestasjonen? (Byggehøyder, krav til utforming)
 Funksjonsblanding i bysentrum (bolig, næring, handel m.v.) ‐ Hvordan gjøre sentrum mer
attraktivt som sted å bo, drive næring eller komme på besøk?
 Byromsplan og sosiale møteplasser i bysentrum («bygulvet»)
 Trafikkavvikling i bysentrum etter omlegging av fylkesvegen. Vurdere muligheter for bilfrie
«soner», samtidig som det må være smidige løsninger for varelevering til de næringsdrivende i
sentrum.
 Parkeringsstrategi for sentrum, herunder et eller flere parkeringshus
Byarealstrategien skal omfatte følgende:
1. Kartlegging og analyse
a) Kort sammenstilling/bearbeiding av eksisterende og relevant kunnskapsgrunnlag
b) Nødvendige nye kartlegginger og analyser. Det ønskes en vurdering av utfordringer og
muligheter for handel og andre aktiviteter i sentrum.
c) Kvaliteter, mobilitet og funksjoner
d) Utviklingspotensiale, mulige funksjoner og utbyggingstakt i tråd med marked og behov
2. Sentrale utredningstema
a) Visjons‐ og konseptutvikling
b) En bærekraftig byutvikling som møter framtidens klimautfordringer
c) En framtidsrettet blanding av sentrumsfunksjoner (næring, handel, bolig m.v.)
d) Transformasjons‐ og fortettingspotensialet i bysentrum
e) En samlet plan for urbane byrom, sosiale møteplasser og bilfrie gaterom (bygulvet) som
etableres etter omlegging av fylkesvegen, bl.a. med vekt på sikt‐ og kommunikasjonslinjer
f) En samlet plan for gatestruktur og trafikkavvikling etter omlegging av fylkesvegen
g) En samlet parkeringsstrategi for bysentrum, herunder forslag til etablering og drift av
parkeringshus
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Punktene e, f og g ovenfor kan presenteres i egen delutredninger som kan inngå i
grunnlagsmaterialet for senere utviklingsprosjekter.
3. Anbefalinger og gjennomføringsstrategi
a) Forslag til utviklingsstrategi for bysentrum
b) En realistisk gjennomføringsstrategi som beskriver suksessfaktorer og hindringer for videre
utvikling
c) Anbefalinger for videre prosess og formelle planprosesser
Deltagelse på fellessamlinger
I arbeidet med byarealstrategien forutsettes det at det konsulentteamet som velges, deltar på
følgende fellessamlinger:








Oppstartsamling (1 dag) : Delta med minst 3 personer som representerer ulike fag. Målsettingen
med oppstartsamlingen er kunnskapsoverføring, forventningsavklaring, avklaring av eventuelle
uklarheter samt mål og rammer for videre prosess.
Møter med kommunens prosjektleder og prosjektgruppen; Omfang av møter og interne
milepæler avklares i endelig prosjektplan. Dette omfatter også møter med referansegruppen.
Behov for en større fellessamling midtveis i prosessen vurderes ved oppstart.
Sluttsamling (1 dag): Delta med minst 3 personer. Presentasjon av forslag til byarealstrategi. Det
kan også være aktuelt å presentere byarealstrategien på et åpent møte ifbm
kommuneplanarbeidet.
Det tas forbehold om at koronasituasjonen kan gjøre det nødvendig å finne digitale løsninger for
noen av møtene.

Innlevert materiell i bystrategien skal omfatte:




4 ‐ 6 stk plansjer i A1‐format som kan henges på vegg
10 stk hefter i liggende A3 (farger)
Digital presentasjon i komplett og kort versjon

Innlevert materiell i byarealstrategien er å anse som oppdragivers eie. Originalfiler skal leveres på
oppfordring. Oppdragsgiver skal fritt kunne benytte byarealstrategien i videre planprosess.

4 Framdriftsplan
Arbeidet med byarealstrategien vil starte opp omtrent samtidig med at mulighetsstudien og forslag
til utviklingsstrategi for Holmestrand Nord vil være ferdig. Byarealstrategien kan med andre ord ha
arbeidet med Holmestrand Nord som utgangspunkt og inspirasjon. Siden byarealstrategien også skal
knyttes til kommuneplanarbeidet, vil en endelig møteplan for prosjektet bli utarbeidet når opplegget
for medvirkningsprosessene for kommuneplanarbeidet er klare i månedsskiftet august/september.
Innhold

Tidsperiode
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1
2
3
4
5
6

6
7
8
9
10

Politisk behandling av konkurransegrunnlaget i
kommuneplanutvalg og kommunestyre
Invitasjon til 5 utvalgte fagmiljøer/konsulentselskap
Svarfrist
Oppstartsamling
Kartlegging og analyse
Møte med referansegruppa
Trafikkplan
Parkeringsstrategi
Byromsplan
Møte med referansegruppa
Forslag til bystrategi presenteres – medvirkning ‐
sluttsamling
Byarealstrategi behandles politisk
Kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser
utarbeides i hht eget planprogram
Kommuneplanens arealdel vedtas

4. og 16.september 2020
Sendes ut 17.9
Svarfrist 30.9
Medio oktober
Oktober, november,desember
November
Delrapporter leveres innen
utgangen av november
Desember
Januar
2.møterunde i 2021
2021
2022

Følgende foreløpige frister legges til grunn:
Tilbudsfase
Tilbudsforespørsel sendes ut
Frist for spørsmål
Frist for levering av tilbud
Valg av konsulenter og meddelelse innen
Kontrakt
Oppstartssamling
Prosjektmøter i henhold til prosjektplan,
herunder eventuell midtveoissamling
Sluttsamling ‐ presentasjon av bystrategi

17.september 2020
25.september 2020
30.september 2020
6.oktober
Uke 41
Medio oktober 2020
Etter avtale i oppstartsmøte
Januar 2021

5 Konkurransegrunnlaget, krav til innlevering og konkurranseform
Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og
forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016‐08‐12‐974. Del I.
Det skrives kontrakt etter NS8402, for rådgivende tjenester. Kontrakten tilpasses fastpris. Tilbyder er
bundet av tilbudet i 3 måneder fra tilbudsfristen. Vinner av konkurransen får et fast honorar på
700 000 kr for utarbeidelse av byarealstrategien. Honoraret skal dekke alle utgifter, inkludert reise‐
og administrative kostnader, dersom ikke annet blir avtalt. Honoraret kan ikke justeres i
oppdragsperioden som følge av konsumprisindeks ved årsskiftet eller tilsvarende. 50% av honoraret
utbetales midt i prosjektperioden etter nærmere avtale. Resterende honorar etter presentasjon og
godkjenning av endelig levert materiale.
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Tildeling av kontrakter skjer på basis av hvilke tilbud som scorer best på kvalitetskriteriene. Kvalitet
er i denne forbindelse definert i punktene a‐c nedenfor.
Innlevert materiale i denne konkurransen må være av en slik kvalitet at det ikke medfører tvil om
hvordan tilbudet kan bedømmes i forhold til konkurrerende tilbud. Det oppfordres til at generell
firmainformasjon begrenses til det som er relevant for tilbudet, eller erstattes med en elektronisk
lenke. Teamet som presenteres, må være det som faktisk skal gjennomføre oppdraget.

Tildelingskriterier
Tilbudene blir evaluert etter følgende kriterier:
a) Oppgaveforståelse
Tilbyder bes redegjøre for hvordan de tenker å løse oppgaven slik denne er beskrevet i kapittel 4
ovenfor. Tilbyder skal bl.a. redegjøre for:





Utfordringer og muligheter for Holmestrand sentrum
Behov for kartlegging, analyser og temautredninger
Hvordan sikre en realistisk og strategisk gjennomføring
Referanseprosjekter som er relevante for å belyse oppgaven og endelig materiale som
tenkes innlevert

b) Team som tilbys
Tilbyder bes sette sammen og beskrive et team med fagområder som ansees hensiktsmessig for
å løse oppgaven. Tilbyder kan tilby medarbeidere fra andre firma. Tilbyder skal framlegge:
 Kort CV med erfaring og kompetanse på de mest sentrale personene som tilbys og som skal
jobbe med mulighetsstudien, inkl. maks 3 relevante referanseprosjekter og personens rolle i
disse
 Kort beskrive hvorfor personene er valgt og hva de spesielt kan bidra med i bystrategien
c) Arbeids‐ og framdriftsplan
Tilbyder bes beskrive forslag til arbeidsplan basert på skissert framdriftsplan, med bl.a:




Spesifisert framdriftsplan med forslag til mer detaljerte milepæler/faser
Behov for møter, befaringer, aktørsamtaler og annen medvirkning
Estimert timefordeling i fasene

Tilbyder bes oppgi felles timepris for alle medarbeidere ved eventuelle tilleggsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav
Tilbudene blir evaluert ut fra følgende kvalifikasjonskrav:




Innlevert materiale
Skatteattest skal leveres av de konsulenter som tildeles oppdraget, ikke eldre enn 6 mnd
Signert tilbudsbrev
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Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha kontakt med tilbyderne utover å foreta
eventuelle mindre avklaringer i tilbudene. Utvelgelsen vil bli gjort etter en vurdering av
tildelingskriteriene.

6 Vedlegg og lenker
Vedlegg til tilbudsforespørselen:
1. Byregnskap ‐ Holmestrand 11.12.2018
Vedlegg lenker til tilbudsforespørselen
2.
3.
4.
5.
6.

Holmestrand kommunes hjemmeside.
Kommuneplanens arealdel ‐ bestemmelser: kommuneplan for Holmestrand
Kartet til kommuneplanens arealdel: kommuneplanens arealdel kart
Større reguleringsplaner i sentrum: lenke til oversikt
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk: https://www.vtfk.no/meny/tjenester/plan/regional‐
planlegging/vedtatte‐planer‐og‐strategier/#heading‐h2‐2
7. Mulighetsstudiet for Hakan/Krana, inkl. analyser for sentrumsområde: Hakan mulighetsstudiet
8. Mulighetsstudier for Holmestrand Nord
9. Kommunal planstrategi med kunnskapsgrunnlag
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Holmestrand kommune

Saksbehandler: Svend Bergan Grane telefon: 984 81 650

JournalpostID
ArkivsakID
Arkivkode

20/33568
20/3991
FE‐141

Harmonisering av utfyllende bestemmelser og retningslinjer til
kommuneplanens arealdel ‐ sluttbehandling
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Formannskap

03.09.2020

061/20

Kommunestyre

16.09.2020

137/20

Kommunedirektørens innstilling:
1. I medhold av plan‐ og bygningslovens § 11‐17 vedtas harmoniserte utfyllende
bestemmelser og retningslinjer datert 14.08.20 med virkning fra kommunestyrets
vedtaksdato.
2. Det delegeres til kommunedirektøren å avgjøre dispensasjoner i samsvar med retningslinje
26 slik det har vært praktisert i tidligere Sande kommune etter obligatorisk høring hos
fylkesmannen.

Vedlegg:
13.08.2020
26.05.2020

Kommuneplanens arealdel nye Holmestrand ‐ harmoniserte
utfyllende bestemmelser og retningslinjer
Sammenstilling av bestemmelsene i kommuneplanen
liggende A3

153837
130881

03.09.2020 Behandling i Formannskap
Nytt punkt 3 ‐ presisering av tidligere vedtak i formannskapet, foreslått av ,
Formannskapets vedtak om garasjer i sak 042/20 opprettholdes.
Kommundirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag om nytt punkt 3, enstemmig vedtatt.
FORM ‐ NH‐061/20 vedtak:
Formannskapet henstiller kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. I medhold av plan‐ og bygningslovens § 11‐17 vedtas harmoniserte utfyllende bestemmelser
og retningslinjer datert 14.08.20 med virkning fra kommunestyrets vedtaksdato.
2. Det delegeres til kommunedirektøren å avgjøre dispensasjoner i samsvar med retningslinje 26

slik det har vært praktisert i tidligere Sande kommune etter obligatorisk høring hos
fylkesmannen.
3. Formannskapets vedtak om garasjer i sak 042/20 opprettholdes. (For garasjer settes ingen
maksimal høydebestemmelse, men den må underordne seg huset i takvinkel, form og
størrelse.)

Sammendrag
Holmestrand og Sande ble slått sammen til en ny kommune 1.1.2020. Det er derfor behov for å
harmonisere de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel slik at plan‐ og
bygningsmyndigheten likebehandler innbyggerne etter felles kommuneplanbestemmelser og
retningslinjer. De harmoniserte bestemmelsene vil gjelde fram til revidert kommuneplan er vedtatt i
denne valgperioden. I tillegg vil det være stedsspesifikke bestemmelser og reningslinjer i gamle Hof,
Holmestrand og Sande som gjelder uendret i samme tidsrom og ikke vært gjenstand for høring.
Harmonisering innebærer at dagens praktisering av to sett bestemmelser etter gamle
kommunegrenser opphører og erstattes av et felles sett for den nye kommunen med ordlyd hentet
enten fra enten gjeldende bestemmelser i Sande eller Holmestrand. Dette vil både lette og sikre
likebehandling i plan‐ og byggesaksbehandlingen.
Innstillingens pkt. 2 handler om videreføring av praksis fra gamle Sande kommune som bidrar til en
mer effektiv byggesaksbehandling og vesentlig kortere behandlingstid for tiltakshaver. Den gjelder
all hyttebebyggelse i 100‐metersbeltet langs sjøen, ikke bare byggeområder. Dette er presisert i § 32
(gult) og gjaldt i gamle Sande.
Faktaopplysninger
Statlige sektormyndigheter og regionale myndigheter ble varslet om harmoniseringen i brev datert
07.04.20.
Formannskapet vedtok 11.06.20 sak 042/20 å legge et høringsforslag ut til offentlig ettersyn samsvar
med kommunedirektørens innstilling med unntak av § 12 Garasjer. Vedtaket lød:
“Forslag til harmoniserte bestemmelser (hoveddokumentet) legges ut på offentlig ettersyn frem til 6.
august. Del A, B og C følger med til orientering for komplett framstilling. Disse er stedsspesifikke
bestemmelser og retningslinjer, som videreføres uendret fra gjeldende kommuneplaner.
For garasjer settes ingen maksimal høydebestemmelse, men den må underordne seg huset i
takvinkel, form og størrelse.”
Det vises til kommunedirektørens vurderinger § 12 garasjer om konsekvenser av å velge gamle
Sandes bestemmelse framfor Holmestrands.
Det er innkommet høringsuttalser fra statlig sektormyndighet og regionale myndigheter samt 1 fra
privat hytteeier som ønsker å fjerne bestemmelsene for byggeområder fritidsbebyggelse. Dette faller
utenom harmonisering og må fremmes til den senere hovedrevisjonen.
Kystverket, Fiskeridirektoratet, Bane NOR og fylkeskommunen har ingen merknader.
Fylkesmannen har merknader som er imøtekommet ved tilføyelse merket gult I § 4 (videreført fra
Sandes kommuneplan) og §§ 28, 30 for å presisere at det må foretas en vurdering.

Juridiske forhold

ꞏ

Plan‐ og bygningslovens § 11‐17 Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel

ꞏ

§ 11‐14 Høring av planforslag

ꞏ

§ 11‐15 Vedtak av kommuneplan

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Barn og unges interesser
Uendret.
Miljøkonsekvenser
Uendret.
HMS/Folkehelse
Uendret.

Vurderinger
Under følger redegjørelsen gitt i saksframstillingen til første gang behandlingen. Det dreier seg om
utvalgte bestemmelser som etter kommunedirektørens syn er de mest sentrale. For enkelhets skyld
refereres det til Sande, Holmestrand og Hof når det menes de tidligere kommunene og til Nye
Holmestrand når det menes de tre kommunene etter kommunesammenslåingen 1.1.2020.
§ 1 Krav til utarbeidelse av reguleringsplan
Den foreslåtte bestemmelsen er hentet fra Hof og Holmestrand som har likelydende bestemmelser.
Sande har også en tilsvarende bestemmelse. Bestemmelsen i er utformet som et generelt plankrav for
alle typer tiltak som er søknadspliktige. Den må leses i sammenheng med § 2 som angir en rekke
unntak fra plankravet.
Plankrav betyr at det kreves at tiltakshaver utarbeider en reguleringsplan før søknad og tillatelse.
Dette er en tidkrevende og dyr prosess som det ikke har noen hensikt å utarbeide for mindre tiltak
som har begrenset påvirkning på sine omgivelser.
Det er viktig å merke seg at hovedregelen om plankrav kun gjelder for byggeområder og områder
avsatt til anlegg eller råstoffutvinning. Byggeområder er definert i pbl. § 11‐7 nr 1 og omfatter blant
annet områder avsatt til boligbebyggelse og fritidsbebyggelse.
Plankravet gjelder ikke for tilfeller som faller inn under § 2 eller pbl. § 20‐4. Henvisningen til pbl. § 20‐
4 betyr at plankravet ikke gjelder for tiltak der det ikke er krav om ansvarlig foretak. Eksempler på
slike tiltak er frittliggende garasjer under 70 m2, tilbygg inntil 50 m2 og fasadeendringer.
§ 2 Fortetting unntatt plankrav
Bestemmelsen er hentet fra Holmestrand og Hof som har likelydende bestemmelser.
Kommunedirektøren har valgt å bruke denne bestemmelsen fordi den inneholder spesifikke og
konkrete krav som gir tydelige føringer. Fordelen med en tydelig utformet bestemmelse er at den er
forutsigbar for våre innbyggere. Erfaringsmessig virker forutsigbare regler konfliktdempende fordi
forventninger avklares så tidlig som mulig. Dette er særlig relevant i forhold til nabokonflikter.
Sande har bestemmelser som inneholder flere unntak. Dette åpner for en mer skjønnsmessig
praktisering av regelverket hvilket også gjør det krevende å praktisere det rettferdig.

I gjeldende bestemmelser i Sande er det tillatt med inntil 25% bebygd areal i uregulerte områder. For
våre innbyggere i Sande vil foreslåtte bestemmelse medføre at tillatt utnytting økes med 5
prosentpoeng. Etter kommunedirektørens syn er det naturlig å velge Holmestrands bestemmelse her
fordi samfunnsutviklingen går i retning av økt grad av utnytting.
§ 4 Byggegrense mot landbruksarealer
Bestemmelsen er hentet fra Sande. Dette er naturlig fordi de største jordbruksarealene også er her.
I Hof og Holmestrand er det i dag en retningslinje på 30 meter byggegrense mot dyrket mark. En
retningslinje er vanskeligere å håndheve fordi den ikke gir en klar avslagshjemmel. Foreslåtte
bestemmelse innebærer derfor at jordvernet forbedres i Holmestrand og Hof.
§ 6 Byggeforbud langs vann og vassdrag
Byggeforbud langs (fersk)vann og vassdrag må ikke forveksles med byggeforbudet mot sjø. Sistnevnte
er hjemlet i pbl. § 1‐8 annet ledd og gjelder nasjonalt.
Et byggeforbud mot vann‐ og vassdrag må hjemles i kommuneplanens arealdel, jf. pbl. § 1‐8 femte
ledd. Kommunen har bare har hjemmel til å fastsette en byggegrense fra arealformålene LNFR og
bruk og vern av sjø og vassdrag.
Alle de tre gjeldende kommuneplanene inneholder bestemmelser om byggeforbud og/eller plankrav
mot vassdrag, men med ulike avstandskrav. For Holmestrand er det i dag 100 meter fra store
vassdrag og 50 meter fra mindre vassdrag, i Hof er det 100 meter fra samtlige vassdrag og i Sande er
det henholdsvis 50 eller 20 meter.
Ny bestemmelse ivaretar de samme avstandskravene som gjeldende bestemmelser i Hof,
Holmestrand og Sande. Den foreslåtte bestemmelsen er derfor ingen innskjerping, men en
videreføring av gjeldende bestemmelser i ny språkdrakt.
Byggegrensen gjelder for tiltak som er søknadspliktige. Det betyr at tiltak som ikke er søknadspliktig
heller ikke rammes av byggeforbudet. Slike tiltak kan for eksempel være boder og garasjer inntil 50
m2 med mønehøyde inntil 4 meter.
§ 11 Byggegrense mot vei
Bestemmelsen må leses i sammenheng med veiloven § 29 som fastsetter en generell byggegrense på
15 meter mot uregulert kommunal vei. Bestemmelsen gjelder så langt ikke annet er bestemt i plan.
Dersom en reguleringsplan ikke inneholder en byggegrense, er det byggegrensen etter veiloven som
gjaldt da reguleringsplanen ble vedtatt som skal legges til grunn.
I gjeldende kommuneplan i Holmestrand er det i dag en byggegrense på 12 meter. Denne ble tatt inn
ved forrige kommuneplanrevisjon fordi flere eldre reguleringsplaner med byggegrense ble opphevet
og det var ønskelig å opprettholde 12 meter som byggegrense.
I Hof er det ingen særskilt byggegrense i kommuneplanen. Det samme gjelder Sande, med unntak for
garasjer som kan tillates plassert nærmere. Det vil si at det er veilovens bestemmelser som gjelder
her. For Hof og Sande vil foreslåtte bestemmelse i realiteten være en videreføring og ikke innføring av
en ny regel.
Dette er en praktisk viktig regel for våre innbyggere da mange ønsker å plassere særlig garasjer
nærmere veien enn 12/15 meter. Byggesak behandler en del søknader om dispensasjon fra
byggegrensen og de aller fleste blir innvilget. For å synliggjøre en allerede etablert praksis er det valgt
å innta Sandes bestemmelse B 1.2.2 som en retningslinje. Fordelen med å gjøre om bestemmelsen til
en retningslinje er at det gir veimyndigheten mulighet til å foreta individuelle vurderinger.

§ 12 Garasjer
Den foreslåtte begrensningen på maksimalt 5,0 meter mønehøyde er hentet fra gamle Holmestrand.
Dette er en bestemmelse som har stor praktisk betydning for våre innbyggere. Mange ønsker å bygge
garasjer i to fulle etasjer for å ha lagringsplass på loftet. Dersom garasjen plasseres på flat mark
betyr det i praksis at arealet i andre etasje blir for lavt til å utgjøre en tellende etasje. Fordi
mønehøyden skal regnes fra gjennomsnittlig planert terreng vil det likevel være mulig å bygge en
garasje i to fulle etasjer i skrånende terreng. Slike garasjer fremstår heller ikke som like dominerende.
I Hof er det i dag tillatt å bygge garasjer med inntil 5,4 meter mønehøyde. Dette er naturlig fordi den
tidligere kommunen er mer spredtbygd enn Holmestrand og har generelt sett større tomter med
større hus. Hensynet til omgivelsene gjør seg derfor ikke gjeldende i like stor grad her. For våre
innbyggere i Hof er derfor den foreslåtte bestemmelsen en innskjerping på 40 cm og i de fleste tilfeller
en innskjerping på en hel etasje.
Det samme gjelder for våre innbyggere i Sande. I den nåværende kommuneplanen for Sande stilles
det ikke noe krav om maksimal mønehøyde for garasjen, men den må underordne seg huset i
takvinkel, form og størrelse.
Dette er en mer fleksibel regel som åpner opp for at bygningsmyndigheten kan foreta en mer
individuell og konkret vurdering. Ulempen med en slik skjønnsmessig regel er at den kan være
vanskelig å praktisere fordi den ikke gir klare begrensninger.
Den foreslåtte bestemmelsen vil derfor i mange tilfeller også innebære en innskjerping for våre
innbyggere i Sande. På en annen side vil mindre garasjer virke konfliktdempende, fremstå som mindre
dominerende og bedre ivareta hensynet til sine omgivelser.
§ 20 Lekeplasser
Alle tre gjeldende kommuneplaner har bestemmelser om lekeplasser som er svært like både når det
gjelder antall boenheter miljø‐ og kvalitetskrav. Disse videreføres med mindre justeringer. Foreslåtte
bestemmelse kan best sies å være en hybrid mellom de tre kommuneplanene. De største forskjellene
for våre innbyggere i Sande er at antall boenheter som utløser krav om lekeplass økes fra 3 til 6 for
nær,‐ og kvartalslekeplass og og fra 3 til 50 for områdelekeplass. I Sande åpnes det også opp for
mindre lekeplasser i områdene i sentrum og Nordre Jarlsberg brygge. Dette foreslås ikke videreført.
§ 24, 25 og 32 fritidsbebyggelse
Sande har store hytteområder og det er derfor valgt å ta utgangspunkt i Sande sine bestemmelser for
fritidsbebyggelse.
Det foreslås tre bestemmelser: § 24 for områder avsatt til fritidsbebyggelse, § 26 for fritidsbebyggelse
ovenfor særskilt byggegrense mot sjø men innenfor 100‐metersbeltet og § 34 for eksisterende
fritidsbebyggelse i områder avsatt til LNF.
I områder avsatt til fritidsbebyggelse og eksisterende fritidsbebyggelse i LNF‐områder tillates ikke
bebygd areal over 120 m2 BYA. Dette tilsvarer gjeldende bestemmelse i Sande og Hof kommune.
I Holmestrand er det i dag tillatt medfritidsbolig på inntil 90 m2 BYA. For Holmestrand utgjør den
foreslåtte bestemmelsen derfor en utvidelse på 30 m2.
Dersom fritidsboligen er ovenfor byggegrense mot sjø fastsatt i kommuneplan eller reguleringsplan,
men innenfor 100‐metersbeltet, reduseres tillatt bebygd areal til 90 m2. Dette er i tråd med Sande og
Holmestrands gjeldende bestemmelser.
Parkering:

Det er valgt å benytte bestemmelsen fra Holmestrand fordi dette er den nyeste og dermed mest i tråd
med dagens krav til parkering. Denne gir noe bedre parkeringsdekning for boenheter under 90 m2
enn gjeldende bestemmelse i Sande. Gjeldende bestemmelse i Hof stiller like krav, med unntak av at
det ikke finnes egne krav for sentrumsnære områder.
Fordelen med foreslåtte bestemmelse er at den er mer differensiert fordi det stilles noe lavere krav til
parkering i sentrumsnære områder. Dette er naturlig fordi det i disse områdene er enklere å benytte
kollektivtrafikk i større grad og i tråd med ønsket utvikling.

Videre behandling
Saken går til kommunestyret.

Kommuneplanens areadel nye Holmestrand –
harmoniserte utfyllende bestemmelser og retningslinjer
Hoveddokumentet for Holmestrand kommune - innhold
Utfyllende bestemmelser § er juridisk bindende og rammet inn. Retningslinjer er punkter /
i kursiv der de er knyttet til bestemmelser.
De utfyllende bestemmelsene og retningslinjer består av følgende hoveddeler:
 Del 1 Generelle bestemmelser og retningslinjer (gjelder for hele planområdet
uavhengig av arealbruksformål)
 Del 2 Bestemmelser og retningslinjer til arealbruksformålene (gjelder nærmere angitte
arealbruksformål)
 Del 3 retningslinjer og bestemmelser for hensynssonene
I tillegg: særskilte bestemmelser/ retningslinjer for arealspesifikke områder som
skal videreføres for de gamle kommunene (foreligger som egne dokumenter).

DEL 1 Generelle bestemmelser og retningslinjer
De generelle bestemmelser gjelder for hele planområdet.
Plankrav
§ 1. Krav til utarbeidelse av reguleringsplan – PBL § 11-9 nr. 1
Innenfor nye og eksisterende områder avsatt til bebyggelse og anlegg eller råstoffutvinning
skal søknadspliktige arbeid og tiltak som nevnt i PBL § 20-1, eller fradeling til slike formål
ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. Plankravet gjelder ikke tiltak som
nevnt i § 20-4 i PBL eller tiltak som faller inn under utfyllende bestemmelse §2.
Kommunedelplan for Holmestrand sentrum, vedtatte fortettingstrategier samt områdeplan
for Sande sentrum gjelder fortsatt.
§ 2. Fortetting unntatt plankrav – PBL § 11-10 nr. 1
Fradeling av enkelttomt til en enebolig eller en tomannsbolig innenfor uregulert nåværende
byggeområde kan tillates uten reguleringsplan dersom;
- Delingssøknaden kombineres med en rammesøknad om framtidig bebyggelse.
- Tomt for enebolig er minimum 600 m2
- Tomt for tomannsbolig er minimum 1000 m2
- Tomtebredde er >15 m og dybde på hagesiden >8m.
- Utnyttingsgrad maks. %BYA=30.
Kravet om samtidig dele- og rammesøknad er av hensyn til berørte parters forutsigbarhet og
en forsvarlig og effektiv saksbehandling. Stedlig tilpasning og estetiske hensyn skal tillegges avgjørende vekt, jfr. §§ 16/16.1. Ved ønske om takform, byggehøyde, materialbruk
eller terrenginngrep som bryter vesentlig med omgivelsene, skal det avholdes forhåndskonferanse for bl.a. å avklare forholdet til §§ 16/16.1 og krav til visualisering av tiltaket i
forbindelse med evt. søknad.
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3. Vannbåren varme/energi
Følgende retningslinje gjelder:
Ved planlegging etter loven skal muligheten for tilknytting til vannbåren varme vurderes. Ved
feltutbygging som samlet utgjør 10 boenheter eller mer, samt ved yrkesbygg over 500 m2 bør
det legges til rette for vannbåren varme.
Kommunens til enhver tid vedtatte klima- og energiplan skal legges til grunn for
energispørsmål etter Plan- og bygningsloven.
§ 4. Byggegrense mot landbruksarealer – PBL § 11-9 nr. 5
I byggeområder som grenser mot LNF-områder skal det avsettes nødvendige arealer til
skjerming for bolig- uteoppholds- og landbruksinteresser. Arealene skal også fungere som
et viktig grunnlag for naturmangfoldet. Begrepet landbruksarealer omfatter i denne
sammenheng dyrka mark, dyrkbar mark og skogsmark.
Innenfor en sone på 20 meter mot dyrka eller dyrkbar mark tillates ikke bebyggelse med
rom for varig opphold (f.eks bod, garasje). Vegetasjonen innenfor denne sonen skal i
størst mulig grad bevares som skjermingsbelte.
Innenfor en sone på 10 meter fra alle LNF-områder tillates ingen nye tiltak med unntak av
nødvendig infrastruktur som ikke er til hinder for landbruksvirksomheten.
Byggegrense mot gårdstun og driftsbygninger skal være minimum 100 meter. Topografiske
forhold kan unntaksvis åpne for kortere avstand.
Nye tomtegrenser skal ikke settes nærmere dyrka/dyrkbar mark enn 5 meter
§ 5. Høyspent – PBL § 11-9 nr. 6
Det kan ikke oppføres nye boliger, institusjoner skoler, barnehager, arbeids- eller
publikumsbygg i områder som overskrider de til enhver tids anbefalinger fra Direktoratet
for strålevern og atomsikkerhet. Magnetfeltets maksimale utbredelse over året skal legges
til grunn når sonen beregnes.
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§ 6. Byggeforbud langs vann og vassdrag - PBL § 11-11 nr. 5 jf. § 1-8 siste ledd
I LNF-områder og områder avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag skal det sikres et
naturlig vegetasjonsbelte langs vassdrag for å motvirke erosjon og avrenning.
Vegetasjonsbeltet har også som formål å fungere som et viktig grunnlag for
naturmangfoldet og kunne benyttes til allment friluftsliv. Med vassdrag menes vann, elv og
bekk.
Vann: Dersom ikke annet følger av reguleringsplan, er ethvert søknadspliktig tiltak forbudt
nærmere enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig
flomvannstand, eller inntil grense hovedvei når avstanden mellom vann og vei er mindre
enn 100 meter.
Elver: Det fastsettes en generell byggegrense på 50 meter fra strandlinjen til Lianelva,
Kopstadelva, Sandeelva/Bremsa, Vesleelva (opp til Bonden), Hillestadelva,
Bringakerbekken, Mofjellbekken, Løvaldbekken samt Bergantjern og Holtantjern eller
inntil grense hovedvei når avstanden mellom elv og vei er mindre enn 50 meter.
Bekker: For øvrige elver/ bekker med årssikker vannføring fastsettes byggegrensen til 20
meter eller inntil grense hovedvei når avstanden mellom elv/bekk og vei er mindre enn 20
meter.
Innenfor byggegrensen langs vassdrag kan nødvendig infrastruktur, landbrukstiltak eller
tiltak som på annen måte står i sammenheng med vassdraget tillates.
6.1 Retningslinje- Kantvegetasjon langs vassdrag
Følgende retningslinje gjelder: Kantvegetasjon langs vassdrag bør ikke fjernes i en bredde på 3 m målt fra
strandlinjen på hver side av vassdraget. Vanlig vedlikehold av åkerkanter og veikanter kan aksepteres.

§ 7. Rekkefølgekrav – PBL §11-9 nr. 4
Innenfor eksisterende og planlagte områder avsatt til bebyggelse og anlegg, kan utbygging
ikke finne sted før følgende forhold er tilfredsstillende hensyntatt og etablert:
- Barnehage og skoletilbud
- Kommunaltekniske anlegg jfr. PBL § 18-1
- Elektrisitetsforsyning
- Uteoppholdsarealer
- Tilgang til lekeplasser dokumentert
- Parkeringsplasser
- Sykkelparkering
- Forbindelse til eksisterende eller planlagt gang- og sykkelveinett
- Trafikksikker adkomst alle, også for bevegelseshemmede og kjørende
- Tilfredsstillende kapasitet på vegnettet avklart
- Risiko og sårbarhetsanalyse jfr. PBL § 4-3
- Eventuelle pålagte støydempende tiltak er gjennomført
§ 8. Grunnstabilitet og skredfare – PBL § 11-9 nr. 8
Nye tiltak skal ikke oppføres i områder som er skredutsatt eller på annen måte består av
ustabil grunn. Det stilles krav til geoteknisk vurdering og prosjektering i tråd med
kommunens retningslinjer.
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8.1 Retningslinje: Vurderingen av hvorvidt området er skredutsatt skal omfatte muligheten for at området kan
inngå i skred utløst i naboarealene. All utbygging under marin grense skal vurderes i forhold til kvikkleire.
Registreringer publisert på skrednett.no, nve.no og andre tilgjengelige forum skal undersøkes. Der skredutsatte
områder skal sikres må den geotekniske vurderingen også besvare hvorvidt tiltaket kan gjennomføres på en
forsvarlig måte ved hjelp av konkret angitte avbøtende tiltak.

§ 9. Utbyggingsavtale – PBL § 11-9 nr. 2 jf. §§ 17-2/17-3
Kommunen kan kreve at det inngås utbyggingsavtale som grunnlag for utbygging.
Utbyggingsavtale kan omfatte eksempelvis rekkefølgekrav for opparbeiding eller
oppgradering av infrastruktur herunder teknisk infrastruktur, grønnstruktur, felles byrom,
gangveier, turveier mv.

§ 10 Infrastruktur – PBL § 11-9 nr. 3
§ 10.1 Vann- og avløp
All bebyggelse, inkludert fritidsbebyggelsen, har krav om tilknytning til offentlig vann og
offentlig avløpsnett.
Kommunens til enhver tids gjeldende VA-norm skal legges til grunn for prosjektering av
vann- og avløpsanlegg. For bebyggelse i områder hvor det ikke er og ikke vil bli etablert
offentlig avløp kan kommunen godkjenne løsninger uten tilknytning til offentlige
ledninger.
For fritidsbebyggelse med vann til vegg kan kommunen tillate løsning uten tilknytting til
offentlig avløpsledning. I områder hvor det er eller vil bli etablert offentlige ledninger, vil
det ikke bli gitt utslippstillatelser eller tillatt etablert private vannforsyningsanlegg.
§ 10.2 Vei
Kommunens gjeldende veinorm skal legges til grunn ved planlegging av kommunale og
private veianlegg.
§ 10.3 Gravetiltak
Alle gravetiltak skal meldes til kommunen før tiltak/graving.

§ 11. Byggegrense langs kommunal veg/PBL § 11-9 nr. 5 – avkjørsler m.v. til fylkesveg
§ 11.1 Kommunale veger
Byggegrense mot uregulert kommunal veg er 15 m fra vegens senterlinje.
§ 11.2 Fylkesveier
Søknad om avkjørsel til fylkesveg og dispensasjon fra byggegrenser mot fylkesveg
behandles etter Vegloven (Vestfold og Telemark fylkeskommune er vedtaksmyndighet).

11.3 retningslinje: Mindre bygninger/byggverk med bebygd areal inntil 50 m2, med maksimal mønehøyde 4 m og
maksimal gesims 3 m, og som ikke brukes til beboelse, kan ved søknad om dispensasjon tillates plassert i en
avstand av minimum 2 meter fra eiendomsgrense mot veg. Plasseres garasjen med porten vinkelrett eller skrått
mot veg, er kravet minimum 5 meter fra eiendomsgrense mot veg.
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§ 12. Garasjer – PBL § 11-9 nr. 6
Garasjer må underordne seg huset i takvinkel, form og størrelse.
§ 13. Krav til uteoppholdsareal – PBL § 11-9 nr. 5
Minste tillatte uteoppholdsareal (MUA) pr boenhet er 80 m2. Arealer brattere enn 1:3
medregnes ikke. Arealet kan knyttes til hver enkelt boenhet som privat uteoppholdsareal
eller være felles for flere boenheter i umiddelbar nærhet til boligene. Alle boenheter skal ha
tilgang på et sammenhengende privat uteoppholdsareal på minimum 10m2. For eneboliger,
tomannsboliger, rekkehus og lignende boligtyper bør avstanden mellom bygningens fasade
og tomtegrensen på hagesiden være minimum 8 m.
§ 14. Krav til antall parkeringsplasser - PBL § 11-9 nr. 5
Ved boligutbygging avsettes det 2 parkeringsplasser på 18m2 pr boenhet over 90 m2, og 1,5
parkeringsplass pr boenhet under 90 m2 BRA. I de sentrumsnære boligområdene reduseres
dette kravet til 1,5 parkeringsplasser for boliger over 90 m2 og 1 parkeringsplass for boliger
under 90 m2 BRA. Kommunen kan i spesielle tilfeller kreve flere eller færre
parkeringsplasser enn det som er oppgitt. Arealer til gjestparkering avklares ved regulering
eller i byggesak.
§ 15. Sykkelparkering – PBL § 11-9 nr. 5
For nye boligbygg skal det avsettes arealer for minimum 2 sykkelplasser pr. boenhet. Større
sykkelparkeringer skal være et klart definert areal som er lett tilgjengelig fra byggets
inngangsparti.
§ 16. Landskap og estetikk – PBL § 11-9 nr. 6
Nye bygninger og anlegg, samt endring av eksisterende, skal utformes i samspill med
omgivelsenes karakter, naturgitte forhold og de bygde omgivelsene. Bebyggelsen skal
tilpasse seg landskapet eller bidra til å fremheve eksisterende landskapskvaliteter.
§ 16.1 Byggeskikk
Ved oppføring av ny bebyggelse eller endring av eksisterende skal annen eksisterende bebyggelse, det stedlige byggemønster, den opprinnelige landskapssilhuetten, terrenget og
vegetasjonen bevares. Eiendommen og landskapets eksponeringsgrad skal vektlegges.
Betydelige terrenginngrep i form av fyllinger, skjæringer og unødvendige støttemurer
tillates ikke i forbindelse med vanlig boligbebyggelse. Høy kvalitet skal etterstrebes.
§ 16.2 Byggeskikk og miljøkvaliteter
Utvendig lagring og midlertidige tiltak tillates ikke i friområdene. I øvrige byggeområder
kan utvendig lagring eller oppføring av midlertidige og flyttbare konstruksjoner og anlegg
kun tillates dersom det ikke er til vesentlig sjenanse eller i strid med annet regelverk. I
LNF-områdene forutsettes i tillegg at tiltakene er knyttet til nødvendig landbruksvirksomhet eller mindre tilleggsnæringer.

5

§ 17. Kulturminner – PBL § 11-9 nr. 7
Forholdet til automatisk fredete kulturminner/fornminner skal avklares.
Kml §3 følges opp i planarbeid og i byggetiltak, også der det tidligere ikke er gjort funn.
Undersøkelsesplikten kml § 9 gjelder. Gjelder også maritime kulturminner eldre enn 100 år.
I medhold av pbl §11-9 nr.7, utredningskrav, skal det tas hensyn til verneverdige
kulturminner som eksisterende bygninger og kulturmiljøer. Det er kommunen/og eller
fylkeskommunen som avgjør om hvorvidt et kulturminne/kulturmiljø har verneverdi
dersom det ikke er fredet etter kulturminneloven. Verneverdien til andre nyere tids
kulturminner som veier, alléer, hustufter, røyser, steingjerder, krigsminner, forsvarsanlegg
med mer skal avklares. Kommunens kulturminneplan skal være en del av
vurderingsgrunnlaget ved offentlig og privat reguleringsarbeid og ved behandling av
byggesaker.
Ved tilbygg til eller endring av verneverdige bygg eller ved tiltak i nærheten av
verneverdige bygg skal dette skje på en slik måte at bygningens verneverdi ikke forringes.
Tiltak i nærheten av bygninger fredet etter kulturminneloven vil kun tillates når tiltaket er
tilpasset den fredete bygningen og det tilliggende miljøet.
Ved søknad om tiltak som vurderes å kunne komme i konflikt med verneverdige
kulturminner eller kulturmiljø skal det redegjøres for dagens situasjon og virkningen av
planlagte tiltak.
§ 18. Stormflo og økt havnivå - PBL § 11-9 nr. 5
Ved nybygg skal stormflo og bølgepåslag beregnes i hvert enkelt tilfelle.
Det skal redegjøres for risiko vedrørende flom.
Ny bebyggelse må ikke anlegges i flomvei.
18.1 Retningslinje: Ved tiltak med kjeller skal gulvnivå i kjeller, garasjeanlegg, o.l. ligge over kotehøyde 2,5
meter. (høydereferanse NN2000).

§ 19. Gjenbruk av matjord – PBL § 11-9 nr. 8
I alle typer plan- og byggesaker som tillater formålsendring eller omdisponering av dyrka
eller dyrkbar mark, skal det kreves matjordplan som sikrer at matjordlaget brukes til
oppfyllingsområder for nytt matjordareal, nydyrking eller forbedring av annen dyrka eller
dyrkbar mark til matproduksjon.
Forslag til matjordplan skal følge med som del av høringsgrunnlaget ved offentlig ettersyn
av reguleringsplan.
Det må utarbeides bestemmelser som sikrer at matjorda ivaretas i henhold til matjordplanen.
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§ 20. Funksjonskrav til lekeplasser
For boliger stilles det krav til egnede arealer for lek, uteopphold og fritidsaktiviteter. Disse
arealene skal prioriteres i planleggingen og sikres før annen prosjektering.
Alle boenheter skal ha tilgang til følgende typer lekeområder og tilfredsstille kravene som
fremgår av tabellen nedenunder:

§ 20.1 krav til lekeplasser:
§ 20.1
Miljøog kvalitetskrav
til lekeplasser
– PBL § 11-9 nr. 6:
For
egnede
arealer
gjelder følgende
krav:
For egnede arealer gjelder følgende krav:
Arealene skal avsettes på bakkenivå. Det stilles krav til en kvalitet på beliggenhet,
Arealene
skal
avsettes og
på utforming
bakkenivå.som
Detgir
stilles
krav
til enbruksverdi
kvalitet påfor
beliggenhet,
topografi,
solforhold
størst
mulig
alle brukergrupper
topografi,
solforhold
og
utforming
som
gir
størst
mulig
bruksverdi
for
alle
brukergrupper
og formål både sommer og vinter. Arealene skal tilpasses brukerne. Hellende
terreng og
og
formål
både
sommer
og
vinter.
Arealene
skal
tilpasses
brukerne.
Hellende
terreng
og
akebakker skal ikke inngå/regnes med som del av lekearealet, men kan komme
i tillegg.
akebakker
skal
ikke inngå/regnesskal
med
som del avetableres
lekearealet,
men kan komme
i tillegg.
Innenfor et
utbyggingsområde
utearealene
der solforholdene
er best.
Innenfor et utbyggingsområde skal utearealene etableres der solforholdene er best.
Minimumskravet er at det skal være sol på 50% av arealet kl. 15.00 ved jevndøgn.
Minimumskravet
er ha
at det
skal være adkomst
sol på 50%
arealet
kl. 15.00
ved jevndøgn.
Lekeområdene
skal
trafikksikker
og av
være
skjermet
mot forurensning,
Lekeområdene
skal
ha
trafikksikker
adkomst
og
være
skjermet
mot
forurensning,
trafikkfare, støy, ulyk-ker og annen helsefare. Maksimal støybelastning skal ikke
trafikkfare,55LdB.
støy, ulyk-ker
annen
helsefare.
skal ha
ikke
overskride
Der detog
ikke
finnes
naturligMaksimal
skjerming,støybelastning
skal lekeplassene
overskride 55LdB.
det konstruksjoner
ikke finnes naturlig
lekeplassene
ha
vegetasjonsfelt
ellerDer
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skape lune skal
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vegetasjonsfelt
eller
bygde
konstruksjoner
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områder.
Området bør være skjermet mot sjenerende vind og snødrev. Se Byggforskserien 381.301
bør være
skjermetinformasjon.
mot sjenerende vind og snødrev. Se Byggforskserien 381.301
–Området
Lekeplasser
for nærmere
– Lekeplasser for nærmere informasjon.
Nærlekeplasser skal som et minimum utstyres med sandkasse, benk og noe fast dekke og
Nærlekeplasser
skal
et minimum
med
sandkasse,
benkogogfantasi.
noe fast dekke og
ellers
være utstyrt
sliksom
at de
stimulerer utstyres
til barnas
fysiske
utfoldelse
ellers være utstyrt slik at de stimulerer til barnas fysiske utfoldelse og fantasi.
På kvartals- og områdelekeplasser skal mest mulig av natur bevares, eksempelvis
På kvartals- og
områdelekeplasser
mestogmulig
av natur
bevares,
eksempelvis
eksisterende
bunnvegetasjon,
store skal
steiner,
trær som
er egnet
til å klatre
i.
eksisterende bunnvegetasjon, store steiner, og trær som er egnet til å klatre i.
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Kvartalslekeplassene skal utstyres slik at det for eksempel gis muligheter for aktiviteter
som ballek, sykling, skating, paradis- og tauhopping og eventuelt aking og skiløping om
vinteren.
Områdelekeplassene skal gi plass for særlig plasskrevende aktiviteter som ballspill,
skøyter, byggelek og skating. minst halvparten av arealet bør ha en jevn, hard flate for
sykling, ballspill og annet. Om nødvendig må verdifulle naturelementer gjerdes inn for å
hindre skadelig kjøring, graving og lagring under anleggsperioden.

§ 21. Plassering av mobilmaster/-sendere – PBL § 11-9 nr. 6
Det er ikke tillatt å oppføre mobilmaster eller basestasjoner slik at grenseverdier gjort
gjeldende av Statens strålevern overskrides i områder der mennesker kan forventes å
oppholde seg til daglig. Plassering i nærheten av skoler, barnehager eller i områder avsatt
eller brukt til lek skal søkes unngått selv om anbefalte grenseverdier ikke overskrides.
Kommunen kan kreve at master og sendere plasseres samlet.
§ 22. Stier og gangforbindelser – PBL § 119 nr. 6
Stinettet er en del av et godt kommunikasjonssystem og må ivaretas og videreutvikles. Ved
planlegging etter loven skal hensynet til eksisterende gangforbindelser, stier og snarveier
ivaretas. Tilgjengeligheten til viktige friluftsområder og lekeplasser skal ivaretas. Ved tiltak
som berører gang- og sykkelveier skal trafikksikkerhetsplanen legges til grunn.

DEL 2 Bestemmelser og retningslinjer til arealbruksformålene
Byggeområde for bolig
§ 23. Støy – PBL § 11-9 nr. 6
For framtidig boligområde eller søknad om tillatelse til bolig beliggende inntil eksisterende
eller framtidig hovedveg, forutsettes vurdering av støyforholdene. I tillegg til hovedvei må
også andre støykilder vurderes. De til en hver tid gjeldende nasjonale retningslinjer for
håndtering av støy i arealplansaker fra Miljødirektoratet (T – 1442) eller tilsvarende
myndighet skal legges til grunn. Støydempende tiltak skal være varige og ha høyt estetisk
kvalitet.
Byggeområder for fritidsbebyggelse
§ 24. Maksimal grunnflate og gesimshøyde – PBL § 11-9 nr. 5
I områder avsatt til bebyggelse og anlegg, underformål eksisterende og planlagt
fritidsbebyggelse tillates ikke oppført hytte med samlet grunnflate over 120 m2 BYA
inkludert eventuelle boder. Fritidsbygg kan ikke ha gesimshøyde over 3,5 meter og
mønehøyde over 6 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.
Parkering skal skje på egen tomt, godkjent parkeringsplass eller annen parkering godkjent av
rette veimyndighet. Adkomstvei skal plasseres slik at det tas hensyn til trafikale forhold.
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§ 25. Fritidsbebyggelse i 100-metersbeltet mot sjø – PBL § 11-9 nr. 5 og 6
Innenfor byggegrensen mot sjø i avsatt byggeområde gjelder følgende begrensninger:
 Det tillates ikke fradeling eller etablering av nye boenheter.
 Samlet bebygd areal på eiendommene skal ikke overstige 90 m2.
 Maksimal fasadelengde eksponert mot sjøen er 12 meter.
 Det tillates ikke tiltak som gir vesentlige eller sjenerende terrenginngrep,
silhuettvirkninger eller andre fjernvirkninger.
 Nye tiltak skal oppføres i direkte tilknytning til eksisterende hovedbygning og skal i
minst mulig grad føre til økt privatisering av eiendommen eller utvikling i retning mot
sjøen.



Utbygging av veger, annen infrastruktur og tomteopparbeiding skal skje slik at
inngrep og ulemper blir minst mulig.
Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i
forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen.

26. Retningslinjer § 25 og § 32
Grunnlaget forkommunens forvaltning av 100-metersbeltet er byggeforbudet i PBL § 1-8 samt Vestfold
fylkeskommunes regionale plan for kystsonen.
Ved søknad om dispensasjon kan det gjøres unntak fra byggeforbudet for oppføring av tilbygg på inntil 6 m2 til
bad, kjøkken eller toalett i forbindelse med tilknytning til offentlig VA-nett. Søknad om dispensasjon forutsetter
dokumentasjon på at hensikten bak bestemmelsen ikke tilsidesettes. I vurderingen vil det legges vekt på hvorvidt
situasjonen for natur- og friluftslivet forbedres som følge av tiltaket. Gjenoppføring av eksisterende godkjente
bygninger etter brann og ulykke skal ikke hindres.
Ved søknad om dispensasjon som medfører naturinngrep i 100-metersbeltet på land eller i sjøen skal det
dokumenteres hvordan tiltaket påvirker det biologiske mangfoldet og allmennhetens ferdselsmulighet på land og
på sjøen. Det skal tas hensyn til biotoper, erosjon, fisk, friluftsliv og viktige landskapstrekk.

Områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål
§ 27 Næringsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring – PBL § 11-9 nr. 1
Vesentlig utvidelse av eksisterende ervervsbebyggelse uten tilknytting til stedbunden
næring, kan ikke finnes sted uten at området inngår i reguleringsplan.
28. Fradeling av gårdstun
Følgende retningslinje gjelder:
Ved søknad om fradeling av gårdstun der restarealene tillegges andre gårdsbruk i nabolaget,
kan det gis dispensasjon fra LNF-formålet på betingelse av landbruksmyndighetens
godkjenning etter jordloven. I slike kurante tilfeller kan høring av regional eller statlig
myndighet unnlates, dersom deres interesser ikke ansees berørt. Med «kurante» saker
menes fradelinger av gårdstun som gir en udiskutabel rasjonaliseringsgevinst, og hvor
gårdstun fradeles på en naturlig arrondert tomt rundt bebyggelsen.
§ 29 Kårbolig – PBL §11-11 nr. 1
På landbrukseiendom der landbruksmyndigheten bekrefter at kårbolig er nødvendig, kan
bygging av kårbolig bare skje i tilknytning til gårdstun og vil ikke bli tillatt fradelt
landbrukseiendommen senere. Enhver utvidet bruk av avkjørsel til fylkesvegnettet skal
behandles etter vegloven.
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30. Fradeling kårbolig uten tilknytning til gårdstunet
Følgende retningslinje gjelder:
Ved søknad om fradeling av eksisterende kårbolig til selvstendig boligeiendom der denne er
uten tilknytning til gårdstunet, kan det gis dispensasjon fra LNF-formålet på betingelse av
landbruksmyndighetens godkjenning etter jordloven. I slike tilfeller kan høring av regional
eller statlig myndighet unnlates dersom deres interesser ikke anses berørt. Enhver utvidet
bruk av avkjørsel til fylkesvegnettet skal behandles etter vegloven.
31. Omdisponering av driftsbygninger i gårdstun
Følgende retningslinje gjelder:
Gjennom dispensasjon kan det gis tillatelse til bruksendring av driftsbygninger ute av drift til
virksomhet som ikke inngår i landbruksbegrepet2, eller for boenheter for utleie (gjelder ikke
låve). Dette for å sikre og vedlikeholde landbruksbygg og utnytte den bygningsressursen disse
representerer. Dette forutsetter at bruksendring ikke gir negative virkninger for
landbruksdriften og at bygningens historiske eksteriør ikke endres vesentlig. Bruksendring er
ledd i bevaring av gårdstunet i jordbrukets kulturlandskap. Vurdering gjøres i henhold til
punktene 1 – 3 i kriterielisten under, jf. kfr. utbygging pkt 1.2.
Eventuell dispensasjon gis på vilkår: dersom ervervsaktivitet vokser utover hva som naturlig
kan knyttes til gården, skal ytterligere utvidelse henvises til næringsområde. Tiltakshaver
gjøres kjent med dette ved tilsagn om bruksendring.
Tilbygg med grunnareal inntil 1/5 av hoveddelens grunnflate, kan omfattes av samme
vurdering som overstående.
Større anlegg og anlegg med vesentlige virkninger, vil kreve godkjent reguleringsplan i
medhold av plan- og bygningslovens § 11-9 nr.1.
Kriterieliste til søknad om omdisponering av driftsbygninger:
 Ved søknad skal det følge en prosjektbeskrivelse som begrunner den næringsmessige
virkningen av tiltaket og angi konsekvenser av tiltaket (i forhold til en mulig fremtidig
landbruksdrift, nytt tiltaks behov for veiomlegging,- utearealet,- tilbygg eller andre
synlige anlegg, trafikkgenerering, forurensning osv).

 Ved søknad skal det foreligge dokumentasjon på at tiltaket ikke er i strid med:
o Kommunens strategi for lokalisering av ulike næringssegmenter
o Kommuneplanens utbyggingsstrategi
o Trafikksikker adkomst, kfr. ”Rammeplan for avkjørsler” pkt. 1.3
o Bygningsmessige verneverdier og kulturlandskapsverdier.

 Driftsbygninger er en del av gårdstunets bygningsmiljø. Søknaden må dokumentere at
omdisponering bevarer eller utbedrer det historiske kulturmiljøet.
1 Gårdstun

defineres som arealet med gårdens driftssenter
def. av landbruksbegrepet henvises det til veilederen ”Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss” fra MD
og LMD, 2005

2 For
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§ 32. 100-metersbeltet langs sjøen – PBL § 11-11 nr. 4
Innenfor 100-metersbeltet på land skal det tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Dersom de særlige hensynene ivaretas
kan nødvendige bygninger, infrastruktur og mindre anlegg samt opplag med sikte på
landbruk, fiske, akvakultur og ferdsel til sjøs tillates. Se forøvrig retningslinje 26.
Innenfor friluftsområdene i sjø er oppankring av båter, husbåter eller flytende hytter og
andre midlertidige konstruksjoner ikke tillatt. Det kan tillates enkel tilrettelegging som
styrker bruken av området så fremt dette ikke kommer i konflikt med
33. Eksisterende boligbebyggelse
Følgende retningslinje gjelder:
Søknadspliktig tiltak på eksisterende boligeiendom vurderes å ikke være i strid med LNFformålet så lenge det ligger innenfor rammen av renovering/oppgradering. Det samme
gjelder arealoverføringer, som ikke fører til endret eller utvidet bruk av arealet i strid med
LNF-formålet.

DEL 3 Bestemmelser og retningslinjer til hensynssonene
Støy- og faresoner – PBL § 11-8 a)
§ 34. H210 og H220 Støysoner
Hensynssone H210 viser rød sone i henhold til nasjonale støyretningslinjer T – 1442.
Hensynssone H220 viser gul sone i henhold til nasjonale støyretningslinjer T – 1442.
Nasjonale støyretningslinjer T-1442 skal legges til grunn for all plan- og
byggesaksbehandling etter loven.
§ 35. H310 Fareområde ras/ skredfare og kvikkleirskred
Innenfor hensynssonen H310, fareområde ras/ skredfare og kvikkleirskred skal tilstrekkelig
geotekniske stabilitet for ethvert tiltak dokumenteres av geoteknisk fagkyndig, jfr. Plan- og
bygningslovens § 1-6. Dokumentasjonen skal oppfylle de til en hver tid gjeldende
retningslinjer og vurderingskriterier fra Norges Vassdrags- og energidirektorat eller
tilsvarende myndighet.
§ 36. H310 Fareområde snøskred
Innenfor hensynssonen H310, fareområde snøskred skal skredfaren utredes for ethvert
tiltak. jfr. Plan- og bygningsloven § 1-6. Dokumentasjonen skal oppfylle de til en hver tid
gjeldende krav og retningslinjer gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
eller tilsvarende myndighet.
§ 37. H320 Fareområde flom
Innenfor hensynssonen H320, fareområde flom er det forbudt å iverksette tiltak og arbeid,
jfr. Plan- og bygningslovens § 1-6 før området inngår i reguleringsplan. Ved utarbeidelse av
reguleringsplan skal virkningene av flom tilsvarende høyeste kjente vannstand i nyere tids
utredes og tiltaket søkes tilpasset dette for å minimere mulige skadevirkninger ved en
eventuell flom.
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§ 38. H390 Fareområde forurenset grunn
Forslag til reguleringsplan som omfatter hensynssonen H390, fareområde forurenset grunn
kan ikke tas til politisk behandling før det foreligger eget program for håndtering av
miljøspørsmål og miljøoppfølging. Programmet skal klargjøre hvilke tiltak som skal
gjennomføres i anleggsperioden og etter at bygge- og anleggsarbeidet er avsluttet for å
minimere forurensning.
§ 39. H360 Fareområde skytebane
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Innenfor området for faresone er det tillatt å oppføre bygninger eller innretninger som er
nødvendig for områdets drift og bruk som skytebane.
Bruk av skytebanen skal skje etter de bestemmelser som er fastsatt i vedtatt kontrakt.
§ 40. H370 Fareområde høyspenningsanlegg
Innenfor faresonen høyspenningsanlegg kan det ikke oppføres nye boliger, institusjoner
skoler, barnehager, arbeids- eller publikumsbygg med mindre det kan dokumenteres at
magnetfeltet er under 0,4 mikrotesla jf. Statens strålevernrapport 2005:8. Magnetfeltets
maksimale utbredelse over året skal legges til grunn når sonen beregnes.
Friluftsliv, landskap, natur- og kulturmiljø – PBL § 11-8 c)
41. H530 Særlige hensyn friluftsliv
Følgende retningslinjer gjelder for hensynssone H530, særlige hensyn friluftsliv:
Ved lokalisering og utforming av tiltak etter PBL bør hensynet til områdets verdi for
rekreasjon og friluftsliv tillegges særlig stor vekt. Virksomhet som medfører støy i
nærområdene over 35 db bør ikke tillates. De til en hver tid gjeldende nasjonale retningslinjer
for håndtering av støy i arealplansaker T – 1442 legges til grunn ved vurdering av tiltak etter
loven. Bygge- og anleggstiltak bør søkes tilpasset landskapet og omgivelsene slik at
landskapets bruks- og opplevelseskvaliteter for friluftsliv og rekreasjon i minst mulig grad blir
skadelidende. Bygge- og anleggsarbeidet bør gjennomføres med sikte på å minimere
konsekvensene for friluftsliv og rekreasjon i anleggsperioden.
Smørsteinsområdets attraksjon er knyttet til sjøen og strandområdene. Fastboende og
ferierende på begge sider av riksveien, veifarende og allmennheten generelt har interesse av
tilgang til strandsonen. Det forutsettes derfor at reguleringsplanlegging på Smørstein derfor
også omfatter tilgjengelighet til strandsonen, Kartutsnittet under viser utmarksarealer i
strandsonen og ønsket ferdselsforbindelse.
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42. H540_1 Særlige hensyn grønnstruktur
Innenfor sonen kan det kan ikke påregnes tillatelse til utbygging eller inngrep som kan
komme i konflikt med berørte hensyn.
43. H540_2 Særlige hensyn grønnstruktur
Følgende retningslinjer gjelder for hensynssone H540_2, særlige hensyn grønnstruktur:
Området skal ikke bebygges men gis en tiltalende utforming som ivaretar hensynet til
rekreasjon, grønnstruktur, landskap og natur. Området beplantes.
44. H550 Særlige hensyn landskap
Følgende retningslinjer gjelder for hensynssone H550, særlige hensyn landskap:
Ved planlegging etter loven bør tiltak lokaliseres og utformes slik at det underordne seg
14

kulturlandskapet på en særlig hensynsfull måte. Ved vurdering av tiltaket
bør virkningene på både de nærmeste omgivelsene og det overordnede
landskapet klargjøres. Lokalisering, formgiving, fargebruk og
volumoppbygging bør tilpasset stedet og landskapets karakter.
Virksomhet som medfører støy i nærområdene over 40 db bør ikke
tillates uten at særlige tungtveiende grunner foreligger.
45. H560 Bevaring naturmiljø
Følgende retningslinjer gjelder for hensynssone H560, bevaring naturmiljø:
Tiltak etter loven bør utformes og lokaliseres slik at dyr og planters
livsbetingelser i minst mulig grad blir skadelidende. Virkningene av
tiltaket bør kartlegges med bakgrunn i eksisterende kunnskap, herunder
Artsdatabankens registreringer. Dersom tiltaket berører arealer som kan ha
særlig verdi for det biologiske mangfoldet, leveområder for arter som
inngår i artsdatabankens rødliste eller naturtyper som inngår i Direktoratet
for naturforvaltnings til en hver tid gjeldende liste over utvalgte
naturtyper, bør virkningene av tiltaket for naturmiljøet utredes spesielt.
46. H570 Bevaring kulturmiljø
Følgende retningslinjer gjelder for hensynssone H570, bevaring kulturmiljø:
Hensikten med hensynssonen er å bevare viktige historiske områder hvor
kulturminner og landskapsrom samlet danner et særegent, helhetlig
kulturmiljø. Retningslinjene er ment å være verktøy for vurdering av tiltak
slik at kulturminnene og kulturmiljøene, sammenhengen mellom disse og
landskapene de ligger i opprettholdes. Hensynet til kulturminner,
kulturmiljøer og verneverdige bygninger skal ivaretas i plan- og
bygningssaker.
Tiltak etter PBL bør lokaliseres og utformes slik at konflikter med det
kulturmiljøet eller kulturminnet som sonen er ment å ivareta minimaliseres.
Lokalisering, formgiving, fargebruk og volumoppbygging bør tilpasses for å
sikre at kulturminnet/kulturmiljøets kvaliteter i minst mulig grad blir
skadelidende. Dersom tiltaket omfatter støy, lukt eller andre former for
miljøpåvirkning, bør virkningene av dette for opplevelsen av
kulturminnet/kulturmiljøets kvaliteter utredes og søkes minimert.
Å bygge nær bygninger og anlegg fredet etter kulturminneloven tillates ikke.
Fredete bygninger og anlegg skal ha en viss åpenhet rundt seg, og nye tiltak
må tilpasses områdenes særpreg. Antikvarisk eller arkitektonisk verneverdige
bygninger i seg selv, eller som del av helhetlig kulturmiljø eller
kulturlandskap tillates ikke revet. Ved tilbygg til eller endring av
verneverdige bygninger skal dette skje på en slik måte at bygningens
verneverdi ikke forringes. Tilbygg skal underordne seg den eksisterende
bygningen med hensyn til plassering, utforming, størrelse, material- og
fargebruk.
Planlegging av nybygg på gårdstun skal meldes regional kulturminnemyndighet.
Søknader knyttet til nasjonale tilskuddsordning for grøfting av landbruksareal
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skal oversendes kulturminneforvaltningen til uttalelse dersom de 1)berører
automatisk fredete kulturminner direkte, eller ligger innenfor de regionalt
viktige kulturmiljøene ”Holmsvannet og Revåvannet” eller ”Våle prestegård
og kirke, Kaupang, Huseby og guåker”
Soner båndlagt etter annet lovverk
47. H720 arealer båndlagt etter annet lovverk
Tiltak i hensynssonen H720 reguleres etter Lov om forvaltning av naturens
mangfold, jf Plan- og bygningsloven § 11-8 bokstav d. Det er knyttet
vedtekter til sonene.
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Sammenstilling av bestemmelsene i kommuneplanen
I dette dokumentet er det valgt ut de mest sentrale bestemmelsene i de tre gjeldende kommuneplanene. Lignende bestemmelser er plassert ved siden av hverandre.

OBS: Dette arket er i liggende A3-format og med unntak av denne setningen er det brukt skriftstørrelse 11. For bedre
lesbarhet anbefales det å skrive ut arket.
HOLMESTRAND
§ 1 Krav til utarbeidelse av reguleringsplan
I medhold av PBL § 11-9 nr 1 gjelder:
Innenfor nye og eksisterende områder avsatt til bebyggelse og
anlegg eller råstoffutvinning skal søknadspliktige arbeid og tiltak som
nevnt i Plan- og bygningsloven § 20-1, eller fradeling til slike formål
ikke tillates før området inngår i reguleringsplan. Plankravet gjelder
ikke tiltak som nevnt i § 20-2 i plan- og bygningsloven eller tiltak som
faller inn under utfyllende bestemmelse § 2.

HOF

SANDE

§ 1 Krav til utarbeidelse av reguleringsplan I
medhold av PBL § 11-9 nr 1 gjelder:
Innenfor nye og eksisterende områder avsatt til bebyggelse og anlegg
eller råstoffutvinning skal søknadspliktige arbeid og tiltak som nevnt i
Plan- og bygningsloven § 20-1, eller fradeling til slike formål ikke
tillates før området inngår i reguleringsplan. Plankravet gjelder ikke
tiltak som nevnt i § 20-2 i plan- og bygningsloven eller tiltak som faller
inn under utfyllende bestemmelse § 2.

1 Plankrav

2 Fortetting unntatt plankrav.
I medhold av PBL § 11-10 nr.1 gjelder:
Fradeling av enkelttomt til enebolig eller tomannsbolig innenfor
uregulert nåværende byggeområde for boliger kan tillates uten
reguleringsplan dersom:
- Delingssøknaden kombineres med en rammesøknad om framtidig
bebyggelse.
- Tomt for enebolig er minimum 600m2
- Tomt for tomannsbolig er minimum 1000m2
- Tomtebredden er >15m og dybde på hagesiden > 8m
- Utnyttingsgrad maks. % BYA = 30.

2 Fortetting unntatt plankrav.
I medhold av PBL § 11-10 nr.1 gjelder:
Fradeling av enkelttomt til enebolig eller tomannsbolig innenfor
uregulert nåværende byggeområde for boliger kan tillates uten
reguleringsplan dersom:
- Delingssøknaden kombineres med en rammesøknad om framtidig
bebyggelse.
- Tomt for enebolig er minimum 600m2
- Tomt for tomannsbolig er minimum 1000m2
- Tomtebredden er >15m og dybde på hagesiden > 8m
- Utnyttingsgrad maks. % BYA = 30.

1.1 Generelle fritak På eiendom i område avsatt til bebyggelse og
anlegg kan nye tiltak som sammen med eventuell eksisterende
bebyggelse medfører inntil 2 enheter til formålet bolig, én enhet
til fritidsbolig, nødvendig infrastruktur og andre mindre tiltak
tillates uten krav om reguleringsplan. Fritak fra plankravet
forutsetter at tiltaket er i tråd med kommuneplanens formål, at
øvrige bestemmelser i kommuneplan og PBL er overholdt og at
det ikke kan medføre vesentlige negative konsekvenser for
samfunn og miljø.

Kravet om samtidig dele- og rammesøknad er av hensyn til
berørte parters forutsigbarhet og en forsvarlig og effektiv
saksbehandling. Stedlig tilpasning og estetiske hensyn skal
tillegges avgjørende vekt, jfr. § 11. Ved ønske om takform,
byggehøyde, materialbruk eller terrenginngrep som bryter
vesentlig med omgivelsene, skal det avholdes forhåndskonferanse
for bl.a. å avklare forholdet til § 11 og krav til visualisering av
tiltaket i forbindelse med evt. søknad.

Kravet om samtidig dele- og rammesøknad er av hensyn til berørte
parters forutsigbarhet og en forsvarlig og effektiv saksbehandling.
Stedlig tilpasning og estetiske hensyn skal tillegges avgjørende vekt, jfr.
§ 11. Ved ønske om takform, byggehøyde, materialbruk eller
terrenginngrep som bryter vesentlig med omgivelsene, skal det
avholdes forhåndskonferanse for bl.a. å avklare forholdet til § 11 og
krav til visualisering av tiltaket i forbindelse med evt. søknad.

For å oppnå helhetlig planlegging og god sammenheng med
omgivelsene fastsettes et generelt krav til reguleringsplan for tiltak
etter plan- og bygningsloven (PBL) § 20-1. Plankravet skal sikre
samfunnsøkonomiske løsninger og ressursforvaltning i fellesskapets
interesse.
Retningslinjer kommer i tillegg

Retningslinjer kommer i tillegg

§ 4 Rekkefølgekrav I medhold av PBL § 11-9 nr. 4 gjelder: Innenfor
eksisterende og planlagte områder avsatt til bebyggelse og anlegg
kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold er
tilfredsstillende hensyntatt og etablert:
- Barnehage og skoletilbud
- Kommunaltekniske anlegg jfr. PBL § 18-1
- Elektrisitetsforsyning
- Uteoppholdsarealer
- Tilgang til lekeplasser dokumentert
- Parkeringsplasser
- Sykkelparkering
- Forbindelse til eksisterende eller planlagt gang- og sykkelveinett
- Trafikksikker adkomst alle, også for bevegelseshemmede og
kjørende
- Tilfredsstillende kapasitet på vegnettet avklart
- Risiko og sårbarhetsanalyse jfr. PBL § 4-3
- Eventuelle pålagte støydempende tiltak er gjennomført

§19 Gjenbruk av matjord I medhold av PBL §11-9 nr. 8 gjelder: I
planer som tillater omdisponering av jordbruksareal, skal det
innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal brukes til
forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til matproduksjon.

§ 3 Plankrav langs vann og vassdrag I medhold av PBL § 11-11 nr 5, jf
§ 1-8 siste ledd gjelder: Soner langs vann og vassdrag fastsettes der
søknadspliktige arbeid og tiltak som nevnt i PBL § 20-1, eller fradeling
til slike formål ikke kan finne sted før området inngår i
reguleringsplan. Sonene har følgende bredder på begge sider av
vassdragene målt fra strandlinjen:
Saksbehandlers merknad: Byggegrensen er vist på et kart og kan
oppsummeres med at det er 50 meter fra mindre vassdrag og
100 meter fra større vassdrag eller frem til hovedvei dersom denne
ligger nærmere.

§ 4 Rekkefølgekrav I medhold av PBL § 11-9 nr. 4 gjelder: Innenfor
eksisterende og planlagte områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan
utbygging ikke finne sted før følgende forhold er tilfredsstillende
hensyntatt og etablert:
- Barnehage og skoletilbud
- Kommunaltekniske anlegg jfr. PBL § 18-1
- Elektrisitetsforsyning
- Uteoppholdsarealer
- Tilgang til lekeplasser dokumentert
- Parkeringsplasser
- Sykkelparkering
- Forbindelse til eksisterende eller planlagt gang- og sykkelveinett
- Trafikksikker adkomst alle, også for bevegelseshemmede og kjørende
- Tilfredsstillende kapasitet på vegnettet avklart
- Risiko og sårbarhetsanalyse jfr. PBL § 4-3
- Eventuelle pålagte støydempende tiltak er gjennomført

§ 17 Gjenbruk av matjord
I medhold av PBL § 11-9, nr.8 gjelder:
I planer som tillater omdisponering av jordbruksareal, skal det
innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal benyttes til
forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til matproduksjon.

§ 3 Byggeforbud langs vassdrag I medhold av PBL § 11-11 nr 5, jf § 1-8 siste
ledd gjelder: Dersom ikke annet følger av reguleringsplan, er ethvert
søknadspliktig tiltak forbudt nærmere enn 100 meter fra strandlinjen målt i
horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand langs vann og elver.
Tomter for fritidsboliger skal ikke legges nærmere bekker med stadig tilsig
enn 50 meter.

5 Rekkefølgekrav PBL § 11-9 nr. 4.
For å sikre at alle nye tiltak etter PBL § 1-6 skal fungere i tråd
med sin funksjon og ønsket samfunnsutvikling skal følgende
forhold være etablert med tilstrekkelig tilgjengelighet, kapasitet
og kvalitet før brukstillatelse kan gis:
- Teknisk infrastruktur, herunder trafikksikker adkomst
- Skole og barnehage
- Sikker byggetomt
- Arealer til lek, uteopphold og fritidsaktiviteter
- Parkering
Retningslinjer kommer i tillegg.

Ingen tilsvarende bestemmelse

6.1.2 Byggegrense mot vassdrag
Både i byggeområder og LNF-områder skal det sikres et naturlig
vegetasjonsbelte for å motvirke erosjon og avrenning. Vegetasjonsbeltet har
også som formål å fungere som et viktig grunnlag for naturmangfoldet og
kunne benyttes til allment friluftsliv. Det fastsettes en generell byggegrense på
50 meter fra strandlinjen til Sandeelva/Bremsa og Vesleelva (opp til Bonden).
For øvrige vassdrag med årssikker vannføring fastsettes byggegrensen til 20
meter.
Innenfor byggegrensen langs vassdrag kan nødvendig infrastruktur,
landbrukstiltak eller tiltak som på annen måte står i sammenheng med
vassdraget tillates.

§ 29 Funksjonskrav til lekeplasser I medhold av PBL § 11-9 nr.5
gjelder:
Nærlekeplass: Ved etablering av 6 boenheter eller flere i nye felt
eller uregulert tettbebygd strøk skal det anlegges privat felles
lekeplass(-er) på minimum 125 m 2 innen en avstand på 50 m.
Lekeplassen skal være tilpasset de minste barnas behov og skal
minimum inneholde 3 lekeapparater/aktiviteter samt sitteplasser.
Maks 20 boenheter kan være felles om en lekeplass.
Kvartalslekeplass Ved etablering av 6 eller flere boenheter skal det
være tilgang til en lekeplass på minimum 1 500 m2 innen en
avstand på 300m. Lekeplassen skal gi plass for ball-lek, aking,
sykling og lignende. Dersom det ikke er hensiktsmessig eller egnet
areal ikke finnes innenfor planområdet, skal utbygger betale et
beløp p.t. kr 25.000,- til kommunen for de første 20 boenhetene til
anlegg/opprustning/vedlikehold av et egnet kommunalt areal. (…)
Felleslekeplass Ved etablering av 6 eller flere boenheter skal det
være tilgang til et stort felles lekeområde på minimum 5 000 m2 ,
eventuelt ca 2 x 2 500 m2 innen en avstand på 1000 m(…) Før
ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse gis, skal nær- og
kvartalslekeplass som boligen sokner til være opparbeidet eller
opprustet/oppgradert. Felleslekeplass skal være opparbeidet eller
opprustet/oppgradert iht. særskilt rekkefølgebestemmelse fastsatt i
reguleringsplan. (…)

§ 26 Funksjonskrav til lekeplasser
I medhold av PBL § 11-9 nr 5 gjelder:
Nærlekeplass
Ved etablering av 6 boenheter eller flere i nye felt eller
uregulert tettbebygd strøk skal det anlegges privat felles
lekeplass(-er) på minimum 125 m2 innen en avstand på 50 m.
Lekeplassen skal være tilpasset de minste barnas behov og
skal minimum inneholde tre apparater/ aktiviteter samt
sitteplasser. Maks 20 boenheter kan være felles om en
lekeplass.
Kvartalslekeplass
Ved etablering av 6 eller flere boenheter skal det være
tilgang til en lekeplass på minimum 1500m2 innen en
avstand på 300 meter. Lekeplassen skal gi plass for balllek, aking, sykling og lignende.
Felles lekeplass
Ved etablering av 6 eller flere boenheter skal det være tilgang
til et stort felles lekeområde på minimum 5 000 m2, eventuelt ca
2 x 2 500 m2 innen en avstand på 1000 m. (…)
Før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse gis, skal
nær- og kvartalslekeplass som boligen sokner til være
opparbeidet eller opprustet/oppgradert.
(…)
I tillegg kommer retningslinjer til 6.3 om kvaliteter lekeplasser bør ha

§ 31 Krav til antall parkeringsplasser I medhold av PBL § 11-9 nr.5
gjelder: Ved boligutbygging avsettes det 2 parkeringsplasser på
18m2 pr boenhet over 90 m2 , og 1,5 parkeringsplass pr boenhet
under 90 m2 BRA. I de sentrumsnære boligområdene reduseres
dette kravet til 1,5 parkeringsplasser for boliger over 90 m2 og 1
parkeringsplass for boliger under 90 m2 BRA. Kommunen kan i
spesielle tilfeller kreve flere eller færre parkeringsplasser enn det
som er oppgitt. Arealer til gjestparkering avklares ved regulering
eller i byggesak.

§ 28 Krav til antall parkeringsplasser I medhold av PBL § 11-9 nr 5
gjelder: Ved boligutbygging avsettes det 2 parkeringsplasser på
18m2 pr boenhet over 90 m2 BRA, og 1,5 parkeringsplass pr
boenhet under 90 m2 BRA. Arealer til gjestparkering avklares ved
regulering eller i byggesak.

A 6.3.3 Krav til parkeringsplasser Det skal avsettes 2
biloppstillingsplasser pr. boenhet over 90 m2 og 1 parkeringsplass pr.
boenhet under 90 m2. For fritidsbolig skal det avsettes 2
parkeringsplasser pr. enhet. Det skal avsettes 2
sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. Kravene gjelder også ved
etablering av tilleggsenhet, oppføring av tilbygg eller bruksendring.

§ 52 Maksimal grunnflate og gesimshøyde [for fritidsbebyggelse]
I medhold av PBL § 11- 9 nr 5 gjelder: I områder avsatt til
bebyggelse og anlegg, underformål eksisterende og planlagt
fritidsbebyggelse tillates ikke oppført hytte med samlet grunnflate
over 90 m 2 BYA inkludert eventuelle boder. Fritidsbygg kan ikke
ha gesimshøyde over 3,5 meter og mønehøyde over 6 meter fra
gjennomsnittlig planert terreng. Parkering skal skje på egen tomt,
godkjent parkeringsplass eller annen parkering godkjent av rette
veimyndighet. Adkomstvei skal plasseres slik at det tas hensyn til
trafikale forhold.

§ 31 Byggeområder for fritidsbebyggelse
I medhold av PBL § 11- 9 nr 5 gjelder:
Tomter for fritidsboliger skal ikke legges nærmere åpne områder
(dyrka mark/kulturbeite/myrområder), preparerte løyper og viktige
turstier enn 20 meter.

§ 7 Tilknytningsplikt offentlig vann og avløp
I medhold av PBL § 11-9 nr. 3 gjelder: All bebyggelse inkludert
fritidsbebyggelse skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett,
enten direkte eller via privat avløpsnett. Kommunen kan gjøre
unntak fra kravet. Avløpsløsningen skal tilfredsstille krav som
framgår av forurensingsloven. Tette tanker skal unngås.
Drikkevannsforsyning skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens
krav til vannkvalitet.

Fritidsbygg kan ikke ha gesimshøyde over 3,5 meter og mønehøyde
over 6 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Samlet
bygningsmasse pr. tomt skal ikke overstige 120m2 BYA.

Bebyggelsen skal ikke bryte horisonten av høydedrag eller topper.
Silhuettvirkning skal unngås. Veier og bebyggelse skal tilpasses
terrenget. Skjæringer og fyllinger bør unngås. Terrenginngrep
dempes med tilplanting av stedtypisk vegetasjon.

Parkering skal skje på egen tomt, godkjent felles parkeringsplass
eller annen parkering godkjent av rette veimyndighet.
Nye hytteområder skal ha felles vannforsyning og avløp.

B 1.3 Fritidsbebyggelse
1.3.1 Generelt
Områder avsatt til fritidsbebyggelse skal oppleves som mer
spredtbygd og bedre tilpasset terreng og natur i forhold til
boligbebyggelsen. Samlet bebygd areal på hver eiendom skal ikke
overstige 120 m2. Opparbeiding av utearealer skal begrenses og
knyttes til bebyggelsen. Fradeling til fortetting kan tillates ved
etablering av én enkelttomt forutsatt at både den nye tomten og
den gjenværende del av tomten er egnet til formålet og begge er
minimum 800 m2. Maksimal gesimshøyde er 3,5 meter og
mønehøyde 6 meter. For bygging med pulttak og flate tak skal
gesimshøyden ikke overstige 4 meter.
B 1.3.2 Fritidsbebyggelse i 100-metersbeltet mot sjø
Ovenfor byggegrensen mot sjø gjelder fritakene i B.1.1 og
B.1.3.1 med følgende begrensninger:
 Det tillates ikke fradeling eller etablering av nye boenheter.
 Samlet bebygd areal på eiendommene skal ikke overstige 90
m2.
 Maksimal fasadelengde eksponert mot sjøen er 12 meter.
 Det tillates ikke tiltak som gir vesentlige eller sjenerende
terrenginngrep, silhuettvirkninger eller andre fjernvirkninger.
 Nye tiltak skal oppføres i direkte tilknytning til eksisterende
hovedbygning og skal i minst mulig grad føre til økt
privatisering av eiendommen eller utvikling i retning mot
sjøen.
 Utbygging av veger, annen infrastruktur og
tomteopparbeiding skal skje slik at inngrep og ulemper blir
minst mulig.
 Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre
eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn
tilgang til sjøen.
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PBL §§ 11-9 nr. 3 og 18-1.
(…)
All bebyggelse, inkludert fritidsbebyggelsen, har krav om tilknytning
til offentlig vann og offentlig avløpsnett. Vil dette etter kommunens
skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller andre
særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.

Retningslinje: 13. Byggegrense mot dyrka mark, gårdstun og
driftsbygninger med husdyrbesetninger
Følgende retningslinje gjelder for fastsettelse av byggegrense:
Byggegrense mot dyrket mark bør være minimum 30 m med
unntak for landbruksbygg og mindre tilbygg på eksisterende
boligbebyggelse. Nye tomtegrenser bør ikke settes nærmere dyrka
mark enn 5 m.

Retningslinje: 12. Byggegrense mot dyrka mark, gårdstun og
driftsbygninger med husdyrbesetninger
Byggegrense mot dyrka mark bør være minimum 30 m med
unntak for landbruksbygg og mindre tilbygg på eksisterende
boligbebyggelse. Nye tomtegrenser bør ikke settes nærmere
dyrka mark enn 5 m.

PBL §§ 11-9 nr. 5, 11-11 nr. 5 og 6
6.1 Byggegrenser
6.1.1 Mot landbruksarealer
I byggeområder som grenser mot LNF-områder skal det avsettes
nødvendige arealer til skjerming for bolig- uteoppholds- og
landbruksinteressene. Arealene skal også fungere som et viktig
grunnlag for naturmangfoldet.

Byggegrense mot gårdstun og driftsbygninger med større
husdyrbesetninger bør være minimum 100 m. Topografi,
framherskende vindretning og produksjonsomfang skal tillegges
vekt ved bygningsmyndighetens godkjenning av endelig plassering
i samråd med landbrukskontoret.

Byggegrense mot gårdstun og driftsbygninger med større
husdyrbesetninger eller støyende aktivitet bør være minimum
100 m. Topografi, framherskende vindretning og
produksjonsomfang skal tillegges vekt ved bygningsmyndighetens
godkjenning av endelig plassering i samråd med
landbrukskontoret.

Innenfor en sone på 20 meter mot dyrka eller dyrkbar mark
tillates ikke bebyggelse med rom for varig opphold. Innenfor en
sone på 10 meter fra alle LNF-områder tillates ingen nye tiltak
med unntak av nødvendig infrastruktur som ikke er til hinder for
landbruksvirksomheten.

Holmestrand kommune
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Sammendrag
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) ble organisert som et
interkommunalt selskap i 2003. I 2020 har selskapet 38 eiere.
Sigdal kommune har søkt om å bli medeier i selskapet fra 1.6.2020 og styret til IKA Kongsberg
behandlet søknaden på styremøte 28.5.2020. Styret vedtok å anbefale opptak av Sigdal kommune
som ny eier i selskapet. Endring av eiere i selskapet krever justering av §§ 1 og 5 (eiere og
eierandeler) i IKA Kongsbergs selskapsavtale. Slike endringer skal behandles i eiernes øverste
politiske organ iht. IKS‐lovens § 4, andre ledd.
Selskapsavtale 2021 er ikke gyldig før alle eieres øverste politiske organ har et likelydende positivt
vedtak.
Økonomiske konsekvenser
Utvidelsen av selskapets deltakere har ingen negative økonomiske konsekvenser for eierne. Heller
har det en positiv effekt ved at eierandeler og garantisum vil bli redusert, og også synergieffekten en
utvidelse gir for selskapets robusthet. Tjenester til ny eier løses innenfor dagens infrastruktur og
rammer.
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§ 1. Navn
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) er et interkommunalt
selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999.
Kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper kan være eiere i selskapet.
Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS".
Selskapet har 39 eiere:
Bamble kommune
Drangedal kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hjartdal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune

Kongsberg kommune
Kragerø kommune
Krødsherad kommune
Kviteseid kommune
Larvik kommune
Midt-Telemark kommune
Modum kommune
Nesbyen kommune
Nissedal kommune
Nome kommune
Nore og Uvdal kommune
Porsgrunn kommune
Ringerike kommune

Rollag kommune
Sandefjord kommune
Seljord kommune
Sigdal kommune
Siljan kommune
Skien kommune
Tinn kommune
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Vinje kommune
Ål kommune

§ 2. Rettslig status
Selskapet er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.
Selskapet skal være registrert i Foretaksregisteret.
§ 3. Hovedkontor
Selskapet har sitt hovedkontor i Kongsberg kommune.
§ 4. Formål og ansvarsområde
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og
effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere
som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre.
Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta
privatarkiv.
Selskapet skal følge Lov om arkiv og forskrifter om offentlige arkiv.
§ 5. Eiertilskudd og eierandel
Eierne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet.
Eiertilskuddet er beregnet ut fra en fordelingsnøkkel basert på folketallet og et grunnbeløp vedtatt av
representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, det vil si interkommunale
selskap, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet.
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Fordeling av eierandel for hver enkelt eier skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av
hver enkelte eier.
Eierandelen er utregnet i prosent. Eierandelen er regnet ut i fra hver enkelt eiers årlige tilskudd til
selskapet.
Deltakere
Andel
Bamble kommune
Drangedal kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hjartdal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Kongsberg kommune
Kragerø kommune
Krødsherad kommune
Kviteseid kommune
Larvik kommune
Midt-Telemark kommune

2,45
1,18
1,01
0,81
0,84
3,86
1,25
0,99
0,88
1,23
1,52
4,39
3,93
3,97
2,04
0,95
0,98
6,14
2,65

Andel
Modum kommune
Nesbyen kommune
Nissedal kommune
Nome kommune
Nore og Uvdal kommune
Porsgrunn kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Sandefjord kommune
Seljord kommune
Sigdal kommune
Siljan kommune
Skien kommune
Tinn kommune
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Vinje kommune
Ål kommune

2,46
1,09
0,86
1,49
0,98
4,94
4,3
0,85
7,99
1,04
1,11
0,97
7,01
1,38
0,95
7,89
6,48
4,74
1,14
1,26

Eierandelen justeres ved inn- og utmelding og ved sammenslåing av kommuner/fylkeskommuner.
§ 6. Ansvarsfordeling
Den enkelte eier hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser,
jf Lov om interkommunale selskap § 3, første ledd.
§ 7. Selskapets organ
Selskapet skal ha følgende tre organer:
- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder
§ 8. Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet.
Selskapet skal ha et representantskap der samtlige eiere er representert med én representant hver.
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Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sin representant. Er et interkommunalt
selskap eier, oppnevner selskapets representantskap dets representant. Det skal oppnevnes minimum
ett varamedlem for hver av de faste medlemmene.
Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg
eller flertallsvalg.
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.
Daglig leder eller styremedlemmer kan ikke velges til medlemmer i representantskapet.
Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den enkelte eier
kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den
gjenværende del av valgperioden.
§ 9. Representantskapets møter
Ordinært representantskapsmøte skal innkalles innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært
representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en saksliste.
Med tilsvarende frist skal også de enkelte eiere varsles.
Innkalling til representantskapet følger ellers de regler som framgår av lov om interkommunale
selskaper § 8.
Ordinært representantskapsmøte behandler:
1. Valg av protokollkomité med to medlemmer
2. Årsmelding og regnskap
3. Budsjett, økonomiplan
4. Rammer for låneopptak og tilskudd fra eierne
5. Valg av revisor
6. Valg til styret
7. Valg av valgkomité med minst tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for to år
Representantskapets leder innkaller representantskapet.
Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte ved behandling av særskilt angitte spørsmål.
Det skal innkalles skriftlig med to ukers varsel når to styremedlemmer, revisor eller ett/flere
representantskapsmedlemmer/eiere ber om det eller om representantskapets leder finner behov for
dette.
Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig
leder har møte- og talerett.
Representantskapet kan gjøre vedtak når minst to tredjedeler av eierne er til stede.
Ved votering har hver tilstedeværende eier en stemme hver.
Protokollkomiteen utferdiger og undertegner protokoll fra representantskapets møter.
§ 10. Budsjettbehandlingen
Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan.
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Styret forbereder representantskapets behandling av budsjett og økonomiplan. Dersom styrets forslag
går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i eiernes
økonomiplan, skal representantskapet og eierne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om
styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.
De til enhver tid gjeldende forskrifter for budsjett og økonomiplan gitt i medhold av lov om
interkommunale selskap skal gjelde for virksomheten.
Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes eierne innen 1. september hvert år.
Budsjettet er ikke endelig før alle eiernes budsjett er behandlet etter kommunelovens § 45.
Styret skal utarbeide slike økonomirapporter som representantskapet beslutter.
§ 11. Styret
Styret skal ha seks medlemmer, hvorav fem velges av representantskapet etter valgkomiteens
innstilling. De valgte styremedlemmene skal ha tre nummererte varamedlemmer. Styrets medlemmer
og varamedlemmer skal velges av representantskapet for to år. Blant styrets medlemmer velges av
representantskapet styrets leder og nestleder for ett år av gangen. De ansatte velger et styremedlem
med vara. Medlemmet har rettigheter i styret i henhold til kommunelovens § 26 pkt 1 og 2.
Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved
representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det
nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.
Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i
henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret skal sørge for at saker som skal behandles i
ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets
vedtak. Styret kan bare ta opp lån eller påføre eierne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig
vedtak om dette i representantskapet.
Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret kan
delegere til daglig leder å tilsette selskapets øvrige personale.
Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.
Styret representerer selskapet utad og tegner firmaet. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å
tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.
§ 12. Styrets møter
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller
møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til
stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll som
godkjennes av styret.
Styret fastsetter daglig leders lønn.
Styret vedtar personalreglement for selskapet.
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§ 13. Daglig leder
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.
Daglig leder har sekretariatsfunksjonene og ansvaret for saksframlegg til styret. Vedkommende har
tale- og forslagsrett i styrets møter.
§ 14. Organisering av tilsynsfunksjoner
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og
om økonomi og personalforhold. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har
nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets
møteprotokoller skal fortløpende sendes til eierne.
§ 15. Personvern/saksbehandlingsregler/forholdet til annen lovgivning
Selskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven,
offentlighetsloven og personopplysningsloven.
Reglene om habilitet i kommuneloven gjelder for selskapets organer.
For områder som ikke direkte er regulert i selskapsavtalen gjelder de til enhver tid gjeldende regler i lov
om interkommunale selskaper.
§ 16. Økonomiforvaltning
Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.
Regnskap, budsjett og økonomiforvaltning ellers skal følge regler i lov om interkommunale selskaper
og de til enhver tid gjeldende forskrifter for slike selskaper.
§ 17. Låneopptak og garantistillelse
Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på NOK 170 000 000 for selskapets samlede låneopptak.
For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om
interkommunale selskaper og tilhørende forskriftsverk.
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske
forpliktelser. Virksomheten kan selv ikke låne ut penger.
Dersom det kreves garantistillelse fra eierne, må dette vedtas av de respektive
kommunestyrene/fylkesting. Den enkelte eier garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer
eierandelen, dog forutsettes det at garantistillelsen er i overensstemmelse med bestemmelsene i
kommuneloven § 51 nr. 2.
§ 18. Arbeidsgiveransvar
Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten.
Styret avgjør tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon.
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§ 19. Møtegodtgjørelse m.v.
Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret utbetales etter regler fastsatt av
representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende
reglene i kommuneloven § 41.
Eierne honorerer selv sine representantskapsmedlemmer.
§ 20. Endring av selskapsavtalen
Selskapsavtalen må vedtas av samtlige eiere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For
eiere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av representantskapet.
Endringer i selskapsavtalen som gjelder de punktene som lov om interkommunale selskap § 4 tredje
ledd setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at eierne gjør et likelydende
vedtak om dette.
Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte
stemmene.
Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av
Eierne.
Styret skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse
fremmes for behandling hos eierne.
§ 21. Nye eiere
En ny eier må tilfredsstille kravene i § 1, samt at det kreves samtykke fra alle øvrige eiere.
En ny eier påtar seg de samme forpliktelser for selskapet som gjelder for eksisterende eiere, samt vil
være bundet av alle tidligere fattede vedtak og beslutninger som selskapet har fattet.
I tillegg til det faste eiertilskuddet beskrevet i § 5, betaler ny eier et inntredelsestilskudd tilsvarende
50% av det årlige eiertilskuddet.
§ 22. Utelukking, uttreden og oppløsning
Dersom en eier vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige eierne enstemmig
vedta at vedkommende Eier skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale
selskaper § 31.
Den enkelte eier kan med 1 – ett - års skriftlig varsel ensidig si opp sitt eierskap etter reglene i lov om
interkommunale selskaper § 30. Oppsigelsen får uansett ikke virkning før etter 31.12 året oppsigelsen
ble levert.
Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om
oppløsning må godkjennes av samtlige eiere og av departementet.
Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om
interkommunale selskaper § 30.
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Gjennomføring av avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§ 33-38 og
eventuelle forutsetninger/føringer fra departementet.
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.
§ 23. Ikrafttredelse
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt av samtlige eieres øverste politiske
organ.

2020
Garantisum
Andel
Deltakere
Bamble kommune
Drangedal kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hjartdal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Kongsberg kommune
Kragerø kommune
Krødsherad kommune
Kviteseid kommune
Larvik kommune
Midt-Telemark kommune
Modum kommune
Nesbyen kommune
Nissedal kommune
Nome kommune
Nore og Uvdal kommune
Porsgrunn kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Sandefjord kommune
Seljord kommune
Sigdal kommune
Siljan kommune
Skien kommune
Tinn kommune
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Viken fylkeskommune (Gml. Buskerud)
Vinje kommune
Ål kommune

3 297 799
1 591 550
1 361 753
1 089 511
1 128 308
5 183 941
1 673 786
1 326 438
1 175 727
1 656 709
2 049 983
5 868 288
5 278 764
5 300 750
2 746 957
1 286 314
1 313 505
8 236 078
3 641 201
3 281 496
1 464 714
1 159 810
1 999 083
1 320 966
6 608 381
5 743 606
1 150 359
10 653 618
1 401 544
0
1 301 236
9 363 486
1 873 408
1 284 490
10 624 083
8 702 940
6 340 218
1 532 360
1 689 537

2,485 %
1,199 %
1,026 %
0,821 %
0,850 %
3,906 %
1,261 %
1,000 %
0,886 %
1,248 %
1,545 %
4,444 %
3,978 %
3,994 %
2,070 %
0,969 %
0,990 %
6,206 %
2,744 %
2,473 %
1,104 %
0,874 %
1,506 %
0,995 %
4,980 %
4,328 %
0,867 %
8,028 %
1,056 %
0
0,981 %
7,056 %
1,412 %
0,968 %
7,984 %
6,558 %
4,778 %
1,155 %
1,273 %

2021
Garantisum
Andel
3 123 962
1 506 426
1 290 667
1 033 078
1 070 348
4 921 180
1 592 604
1 258 901
1 115 324
1 566 342
1 937 158
5 593 385
5 009 275
5 062 046
2 601 777
1 215 812
1 245 849
7 825 611
3 378 322
3 131 623
1 382 664
1 095 667
1 892 496
1 251 510
6 292 536
5 475 992
1 086 546
10 174 804
1 322 119
1 416 789
1 235 941
8 923 320
1 762 915
1 214 082
10 049 491
8 254 665
6 013 644
1 446 039
1 602 983

2,45 %
1,18 %
1,01 %
0,81 %
0,84 %
3,86 %
1,25 %
0,99 %
0,88 %
1,23 %
1,52 %
4,39 %
3,93 %
3,97 %
2,04 %
0,95 %
0,98 %
6,14 %
2,65 %
2,46 %
1,09 %
0,86 %
1,49 %
0,98 %
4,94 %
4,30 %
0,85 %
7,99 %
1,04 %
1,11 %
0,97 %
7,01 %
1,38 %
0,95 %
7,89 %
6,48 %
4,74 %
1,14 %
1,26 %

Innbyggertall
14 061
4 060
2 688
1 050
1 287
26 730
4 608
2 486
1 573
4 441
6 799
24 275
27 351
27 723
10 380
2 212
2 403
47 204
10 444
14 115
3 273
1 448
6 515
2 439
36 397
30 641
1 390
63 764
2 888
3 490
2 340
54 942
5 691
2 201
55 706
424 396
283 148
3 676
4 674
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Kommunedirektørens innstilling:

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å godkjenne søknader på ordningen.
2. Tildelinger skjer i henhold til retningslinjene for ordningen.
3. Kommunedirektøren rapporterer til Formannskapet på bruken av midlene.
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03.09.2020 Behandling i Formannskap
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
FORM ‐ NH‐059/20 vedtak:
Formannskapet henstiller kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å godkjenne søknader på ordningen.
2. Tildelinger skjer i henhold til retningslinjene for ordningen.
3. Kommunedirektøren rapporterer til Formannskapet på bruken av midlene.

Sammendrag
Holmestrand kommune har mottatt 2.1 millioner kroner til å legge til rette for mobiliserende og
kvalifiserende næringsutvikling i forbindelse med utfordringene Covid‐19 har skapt for næringslivet.
Midlene er gitt fra kommunal‐ og moderniseringsdepartementet (KMD) til Vestfold og Telemark
fylkeskommune med klare føringer for videre tildeling til kommunene. Føringene i forskrift og
tildelingsbrev ligger vedlagt i saken. Det er en forutsetning for tildelingen at midlene skal lyses ut og
tildeles så raskt som overhodet mulig. Kommunedirektøren har derfor lyst ut midlene i tråd med

føringene gitt for midlene under forutsetning om politisk godkjenning.
Utlysningen er gjort med søkefrist 15.9.20 med mulighet for å foreta en ny utlysning hvis ikke alle
midlene blir tildelt i første runde. Det er en målsetting at midlene er delt ut i løpet av 2020. Frist for
rapportering til fylkeskommunen for bruken av midlene er 1.2.2021.
Faktaopplysninger
Vestfold og Telemark fylkeskommune er i oppdragsbrev fra Kommunal‐ og moderniserings‐
departementet (KMD) datert 23.06.20 (vedlagt) tildelt 40,4 mill. kr gjennom et nytt tilskudd på kap.
553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, øremerket til kommunale
næringsfond. Dette er en engangsbevilgning til kommuner som er hardt rammet av høy
arbeidsledighet som følge av virusutbruddet. Tilskuddet skal gå uavkortet videre til kommunene, og
senest 14 dager etter brevet er mottatt. Departementet understreker at «Fylkeskommunene må
ovenfor kommunene være tydelig på at midlene raskt må gjøres tilgjengelig for næringslivet».
Det heter videre om Mål og tildelingskriterier for ordningen at «Midlene skal gå til kommuner som er
hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid‐19. Midlene skal sette kommunene i stand til
å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og
potensial. Ordningen er landsdekkende.
Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som
tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte,
og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger
av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal
vektlegges.»
I oppdragsbrevet fra departementet står det følgende om hvem som kan søke støtte og hvilke
kriterierier som gjelder for søknadene:
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en
aktør som tilrettelegger for og /eller gir støtte til næringsutvikling.
Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:
1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale
utfordringer, behov og potensiale.
2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak
anses å motvirke negative virkninger av covid ‐19 utbruddet
3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang
Juridiske forhold
Holmestrand kommune tar med dette i mot midler til næringsutvikling gitt med føringer fra
fylkeskommune og departement, og krav til rapportering etter departementets retningslinjer.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ikke økonomiske konsekvenser for Holmestrand kommune, men vil potensielt ha god
effekt for næringsutviklingen i kommunen.
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Til kommunale næringssjefer i Vestfold og Telemark fylke
29. mai i år ble regjeringens tredje krisepakke for å få Norge ut av koronakrisen lagt frem. I den
forbindelse foreslo regjeringen å benytte 600 millioner kroner til mobiliserende og kvalifiserende
støtte til kommuner som er særlig hardt rammet av krisen. Midlene skal gis til fylkeskommunene av
Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet, og fylkeskommunene skal i løpet av 14 dager etter
mottatt oppdragsbrev distribuere disse midlene videre til alle kommunene i det enkelte fylke.
Vestfold og Telemark fylkeskommune skal fordele 40, 4 millioner kroner.
Onsdag 17. juni samlet Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet alle fylkeskommunene for å
informere om ordningen. Oppdragsbrevet fra KMD til fylkeskommunene ble oversendt 24. juni.
Kriteriene for tildeling kan leses i vedlagte oppdragsbrev til fylkeskommunen. Dette omhandler et
nytt tilskudd på kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, øremerket til
kommunale næringsfond. Det er en engangsbevilgning til kommuner som er hardt rammet av høy
arbeidsledighet som følge av virusutbruddet.
Leder for Hovedutvalg for næring og reiseliv, Truls Vasvik, har berammet ekstraordinært møte i
Hovedutvalg for næring og reiseliv torsdag 2. juli klokken 10 – 12. Fylkeskommunen arbeider nå med
politisk sak til Hovedutvalget og fylkesrådmannens planlegger å ettersende saken mandag 29.juni.
Dersom vedtak fattes etter plan og KMD har klar forskriftene for ordningen ved inngangen til juli, vil
fylkeskommunen overholde 14 dagers fristen fra departementet for utsendelse av oppdragsbrev til
kommunene.
Departementet forutsetter videre at regionalforvaltning.no (RF) benyttes av alle kommunene til
søknads‐ og saksbehandlingsprosess for midlene. Fylkeskommunen er kjent med at ikke alle
kommuner i vårt fylke har lang erfaring med dette støttetildelingsverktøyet og vil derfor primo
august utarbeide en veiledning og mal for hvordan komme i gang med RF som verktøy. I etterkant av
dette vil fylkeskommunen også invitere til opplæring via Teams slik at alle kan komme i gang med
utlysning, søknads‐ og saksbehandling i RF.
Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål til dette.

Vedlegg:
‐ Vedlegg 1: Oppdragsbrev 2020 Kommunale næringsfond – tilskudd til Vestfold og Telemark
fylkeskommune – 40,4 millioner kroner
‐ Vedlegg 2: 2020 ‐ Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post 61 –
kommunale næringsfond (KNF), jf. Prop. 127 S (2019‐2020
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Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post 61
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oppdragsbrev til fylkeskommunene av
22. juni 2020. Oppdragsbrevet omfatter et nytt tilskudd på kap. 553, post 61 Mobiliserende
og kvalifiserende næringsutvikling, øremerket til kommunale næringsfond.
Informasjon om ny, midlertidig forskrift for ordningen
Som tidligere varslet, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en
midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid 19-utbruddet,
se vedlegg. Denne vil i løpet av kort tid publiseres på Lovdata.
I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler gjelde for
ordningen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunal- og
moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av
fylkeskommunene).
Informasjon om reglene for offentlig støtte
Støtte til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. For å avklare om støtten
faller inn under dette regelverket, må støttegiver først vurdere tiltaket ut fra seks spørsmål.
Disse spørsmålene er listet opp i veilederen for offentlig støtte kap 1.3. (se nedenfor)
Tilskudd kan gis som bagatellmessig støtte med inntil 200 000 euro1 til et foretak over en
flytende treårsperiode. Altenativt kan tilskudd gis ihht. departementets melding til ESA under
det alminnelige gruppeunntaket (GBER), se vedlegg. Av gruppemeldingen fremgår det at
følgende formål kan støttes:

1

Dette er begrenset til 100 000 euro for veitransportsektoren.
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Tabell 1 - Oversikt over formål som kan støttet ihht. departementets melding til ESA
Støtteberettigede kostnader
GBER artikkel 2
Regional investeringsstøtte
Art. 14
Investeringsstøtte til SMBer
Art. 17
Støtte til rådgivningstjenester i SMBer
Art. 18
Støtte til SMBers deltaking på messer
Art. 19
Støtte til nyetablerte foretak (etableringsstøtte)
Art. 22

Dersom kommunene tildeler regionalstøtte etter art. 14 i GBER, gjelder forskriften for det
distriktspolitiske virkeområdet ( (jf. Lovdata FOR-2014-06-17-807 Forskrift om virkeområdet
for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte).
Støttegiver er ansvarlig for at støtten gis ihht. regelverket og meldt ordning. Vi viser til
Nærings- og fiskeridepartementets nettsider for informasjon om regelverket. Vi viser særlig
til:
- Informasjon om bagatellmessig støtte
- Veileder for offentlig støtte. Se særlig kap. 1.3 og 15 om vilkår for at noe er offentlig
støtte, kap. 16 om tildeling av lave støttebeløp (bagatellmessig støtte), kap. 17 om
gruppeunntaket, kap. 22.2 om rapportering og kap 23.6 om tilbakebetaling av offentlig
støtte.
- Norsk oversettelse av forordningen om det alminnelige gruppeunntaket (uoffisiell
oversettelse)

Departementet vil presisere viktigheten av at midlene når ut til bedriftene så raskt som mulig
etter at midlene er tildelt kommunene, gitt situasjonen næringslivet nå står ovenfor.
Vi ber om at fylkeskommunene gjør innholdet i dette brevet kjent for kommunene.

Med hilsen

Gerd Slinning (e.f.)
avdelingsdirektør
Ellinor Kristiansen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Se nærmere omtale av hva som kan støttes i de aktuelle artikler i gruppeunntaket.
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Oppdragsbrev 2020 Kommunale næringsfond – tilskudd til Vestfold og
Telemark fylkeskommune – 40,4 millioner kroner
Tilsagnsnr: 510 007
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til krisepakke – fase 3 for 2020 jf.
Prop. 127 S (2019-2020). KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 19. juni.
Oppdraget kommer i tillegg til oppdragsbrev av 6. januar 2020.
Brevet omfatter et nytt tilskudd på kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende
næringsutvikling, øremerket til kommunale næringsfond. Dette er en engangsbevilgning til
kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av virusutbruddet.
Departementet tildeler midlene uten krav om tilbakebetaling jf. romertallsvedtak XI Innst. 16
S (2019-2020). Vedlegg 1 viser fylkesfordelingen av rammen på 600 millioner kroner.
Departementet vil utbetale midlene så snart som mulig til samme kontonummer som øvrige
midler på kap. 553, post 61.
Bevilgningen til Vestfold og Telemark fylkeskommune er 40,4 millioner kroner. Tilskuddet
skal gå uavkortet videre til kommunene, og senest 14 dager etter dette brevet er mottatt.
Fylkeskommunene må ovenfor kommunene være tydelig på at midlene raskt må gjøres
tilgjengelig for næringslivet.
Mål og tildelingskriterier
Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av
covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet,
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sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er
landsdekkende.
Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som
tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet
støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke
negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping
og økonomisk aktivitet skal vektlegges.
Innovasjon Norge har i større grad enn kommunene et apparat som tilbyr kompetanse og
nettverk til bedrifter med et nasjonalt og internasjonalt marked. Det er viktig at
fylkeskommunene bidrar til en god arbeidsdeling mellom kommunene og Innovasjon Norge.
Det må være dialog mellom fylkeskommunene, kommunene og Innovasjon Norge, også om
regelverket for offentlig støtte.
Kriteriene for måloppnåelse er a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser og b)
utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.
Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis
etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet vil også melde inn ordningen under
det alminnelige gruppeunntaket, og kommunene kan da tildele støtte i tråd med innmeldte
støttekategorier eller etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet vil ettersende
informasjon om gruppemeldingen.
Tildelingskriterier
Fylkeskommunene skal fordele midlene til kommuner i sitt fylke. Fordelingen skal prioritere
kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, særlig hardt rammet som følge av
virusutbruddet. Det kan eksempelvis være vintersportssteder hvor store deler av næringslivet
har fått sterkt redusert omsetning på grunn av virusutbruddet, og reiselivsavhengige
kommuner. Dersom kommunene ønsker å benytte midler til utvikling av
reiselivsdestinasjoner, er det viktig å benytte eksisterende strukturer, f.eks.
destinasjonsselskapene.
Prioriteringene skal bygge på fylkeskommunenes kunnskap om kommunenes og
næringslivets utfordringer og behov. Dette for å gi en god målretting av innsatsen.
Fylkeskommunen kan utøve skjønn i tildeling av midlene. Midlene kan tildeles
interkommunale næringsfond etter avtale mellom fylkeskommunen og kommunene.
Midlertidig forskrift
Departementet vil utarbeide midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som
følge av covid 19-utbruddet. I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske
virkemidler gjelde for tildelingen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunalog moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av
fylkeskommunene). Forskriften skal gjøre det lettere for kommunene, som forvaltere, og
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søkerne å orientere seg om hvilke regler som gjelder. Forskriften ettersendes
fylkeskommunene i begynnelsen av juli.
Midlene kan ikke brukes til å dekke administrasjonskostnader ved forvaltningen av midlene i
fylkeskommunene og kommunene.
Det er gjennomført et høringsmøte med fylkeskommunene, Innovasjon Norge og Siva.
Forskriften vil publiseres på lovdata.no. I tillegg gjelder Forskrift om virkeområdet for
distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte (jf. Lovdata FOR-2014-06-17-807).
Nærmere om fylkesfordelingen og fordelingsmodellen
Fordelingsmodellen er utformet med en distriktsdel og en landsdekkende del. Distriktsdelen
fordeles til fylkeskommunene etter antall innbyggere innenfor virkeområdet for distriktsrettet
investeringsstøtte, med høyere vekting av kommuner som skårer lavt på distriktsindeksen. I
tillegg er det en ekstra vekting på 25 pst. per innbygger i tiltakssonen (Finnmark og NordTroms) og en høyere vekting av kommuner etter andel sysselsatte innen reiseliv og turisme.
Midlene fordeles 50/50-mellom distriktsdelen og den landsdekkende delen. Den
landsdekkende delen fordeles ved at 40 pst. fordeles likt mellom fylkeskommunene. De
resterende 60 pst. av den landsdekkende delen, fordeles etter folketall og andel
arbeidsledige (NAV-tall per mai 2020).
Rapportering og registrering av rammer og tilsagn
Den økonomiske rammen som tildeles den enkelte kommune fra fylkeskommunen, skal
legges inn i regionalforvaltning.no senest 14 dager etter at tildelingsbrevet fra departementet
er mottatt.
Kommunene skal ta i bruk regionalforvaltning.no i kunngjøring av tilskuddsmidlene og
rapportering. Søker skal sende søknaden gjennom regionalforvaltning.no. Departementet
oppfordrer kommunene til også å bruke systemet i sin saksbehandling. Dette er spesielt
viktig i håndtering av saker der det gis tilskudd etter regelverket for offentlig støtte. På
regionalforvaltning.no ligger det et forenklet søknadsskjema for kommunale næringsfond og
et redigerbart søknadsskjema. Gitt at kommuner har egne søknadsskjema for kommunale
næringsfond, må kommunene påse at følgende informasjon blir registrert: antall årsverk i
bedriften, start og sluttdato for tiltaket/prosjektet og hvorvidt søker har mottatt offentlig støtte
tidligere. Fylkeskommunen skal veilede kommunene i bruken av systemet.
Det er utarbeidet egne forenklede rapporteringskategorier, se vedlegg 2. Registreringene er
nødvendige for at departementet skal rapportere inn riktig bruk av tilsagnsmidlene til
Stortinget.
Kommunene har frist til å rapportere til fylkeskommunene 1. februar 2021.
Fylkeskommunene må kvalitetssikre rapporteringen fra kommunene før den sendes
departementet. Frist for rapportering fra fylkeskommunene til departementet er 1. mars 2021.
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Avslutning
Vi ber fylkeskommunene om å orientere kommunene om innholdet i dette brevet, og ønsker
alle lykke til med arbeidet.
Oppdragsbrevet med vedlegg blir lagt ut på departementets nettside.
Med hilsen

Anne Karin Hamre (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ellinor Kristiansen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Endelig fylkesfordeling av tilskudd til kommunale næringsfond
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Vedlegg 1: Fylkesfordeling av rammene til kommunale næringsfond
Fylke

Mill. kr

Viken

61,4

Oslo

34,7

Innlandet

65,6

Vestfold og Telemark

40,4

Agder

34,8

Rogaland

32,2

Vestland

75,3

Møre og Romsdal

42,1

Trøndelag

64,3

Nordland

74,8

Troms og Finnmark

74,4

Totalt

600,0

Vedlegg 2
2020 - Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post
61 – kommunale næringsfond (KNF), jf. Prop. 127 S (2019-2020
(gjeldende fra juni 2020)
Dokumentet inneholder krav og veileder til rapportering av gitte tilsagn i
regionalforvaltning.no, og gjelder utelukkende for tildeling til KNF, jf. Prop. 127 S (2019-2020).

1. Krav til hvem som skal rapportere
Fylkeskommunen er ansvarlig for at alle som forvalter midler over kap. 553, post 61
rapporterer til KMD gjennom regionalforvaltning.no. Dette gjelder ikke for Innovasjon Norge
eller Siva. De rapporterer direkte til departementet.

2. Krav til innhold i aktivitetsrapporteringen
•
•
•
•
•
•
•
•

Overføringene fra fylkeskommunene til sluttforvalter skal føres under kategori 0900 Rammetildelinger.
Endelige rammer på KNF skal være oppdatert etter eventuelle omdisponeringer
senest 1. februar det påfølgende år i regionalforvaltning.no.
Det skal alltid spesifiseres hvem som har fått delegert forvaltningsansvar (sluttforvalter).
Hvert enkelt tilskudd skal registreres som unike prosjekter.
All direkte bedriftsstøtte skal registreres med organisasjonsnummer.
Prosjektene skal registreres under definerte kategorier, jf. punkt 3 nedenfor.
Tiltaket skal registreres i den eller de kommunene hvor tiltaket får størst effekt. Jo mer
stedbundet prosjektet er, dess færre kommuner skal registreres.
Følgende målgrupper/formål skal krysses av i rapporteringen: reiseliv.

3. Rapporteringskategorier
Nedenfor gis en oversikt over rapporteringskategorier som kan brukes på kap. 553, post 61,
kommunale næringsfond.
Rapporteringskategorier
0900 – Rammetildelinger
1110 – Direkte støtte til bedrifter
1245 – Tiltak for å fremme bedriftssamarbeid
1330 – Etablerertjenester og etablerertilskudd
2000 – Tilrettelegging for næringsutvikling

4. Veileder til rapporteringskategoriene
0900 – Rammetildelinger
Kategorien benyttes ved registrering av rammetildelinger fra fylkeskommune til
kommuner/sluttforvalter av KNF.
1110 – Direkte støtte til bedrifter
Kategorien omfatter alle former for direkte støtte til bedrifter, som for eksempel, investeringer,
rådgiving, konsulentbistand, produktutvikling, markedsundersøkelser, og
kompetansehevingstiltak for ansatte.
1245 – Tiltak for å fremme bedriftssamarbeid
Kategorien omfatter tiltak som mobiliserer bransjer/bedrifter/bedriftsmiljø til å etablere

samarbeid og nettverk.
1330 – Etablerertjenester og etablerertilskudd
Kategorien omfatter for eksempel støtte til, etablererkontorer, etablererskoler/-kurs og
etablererveiledning og direkte støtte til etablerere.
2000 – Tilrettelegging for næringsutvikling
Kategorien omfatter for eksempel, tilrettelegging av kommunale næringsarealer,
kunnskapsrettet infrastruktur, ulike former for møteplasser, kompetanseheving,
mobiliseringstiltak, omstillingsaktiviteter, næringsvennlige kommuner.

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av
covid-19-utbruddet
Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30. juni 2020 til oppfølging av Stortingets
budsjettvedtak, jf. Prop. 127 S (2019-2020) og Innst. 360 S (2019-2020), kap. 553, post 61 Mobiliserende og
kvalifiserende næringsutvikling.

§ 1 Formål
Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner.
Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og
verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

§ 2 Hvem og hva det kan gis tilskudd til
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør
menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på
a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert
på lokale utfordringer, behov og potensial
b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede
tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang
Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets
distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 6 gjelder i
tillegg.

§ 3 Tilskuddets størrelse
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av
prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.
Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for
bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter
reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte
opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.

§ 4 Utbetaling av tilskuddene
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis.Tilskuddet kan likevel delvis utbetales
etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av
tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av
tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.
Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets
distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 10 andre og
tredje ledd gjelder i tillegg.

§ 5 Øvrige regler fra forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler som skal gjelde
Følgende paragrafer i forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og
moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av
fylkeskommunene gjelder:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

§ 3 Kunngjøring ved utlysning av tilskuddsmidlene
§ 4 Krav til en søknad om tilskudd, med unntak av andre ledd bokstav g, i, j og k
§ 5 Søknadsbehandlingen og forholdet til forvaltningsloven
§ 7 Adgangen til å kontrollere at vilkårene for tilskudd er oppfylt. Evaluering
§ 8 Redusering og stans i utbetaling av tilskuddsmidler. Krav om tilbakebetaling
§ 9 Krav til tilskuddsmottakers rapportering
§ 23 Krav til forvalters tilsyn med tilskuddsmidlene
§ 24 Konsekvenser ved feil forvaltning og feil bruk av tilskuddsmidlene
§ 26 Oppfølging og rapportering for forvaltere

§ 6 Vurdering av måloppnåelsen
Kommunen skal vurdere måloppnåelse ut fra
a. utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser
b. utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet
§ 7 Delegering av forvalteransvar
Kommunen kan delegere hele eller deler av forvaltningen til Innovasjon Norge og
regionråd. Kommunene kan unntaksvis delegeres forvaltningsmyndighet til private
rettssubjekter. Delegeringen av myndighet og delegeringens omfang skal
kontraktsfestes.
Tilskuddspostens mål og kriterier gjelder også ved delegering.
Kommunene er ansvarlig ovenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet for
tilskuddsbevilgning som de har delegert til andre å forvalte og for at forvaltningen
oppfyller forskriften her. Kommunene skal også fastsette reaksjoner for feil forvaltning og
eller feil bruk av midlene av forvalter.
§ 8 Dispensasjon
Departementet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. juli 2020.

Vedlegg 2
2020 - Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post
61 – kommunale næringsfond (KNF), jf. Prop. 127 S (2019-2020
(gjeldende fra juni 2020)
Dokumentet inneholder krav og veileder til rapportering av gitte tilsagn i
regionalforvaltning.no, og gjelder utelukkende for tildeling til KNF, jf. Prop. 127 S (2019-2020).

1. Krav til hvem som skal rapportere
Fylkeskommunen er ansvarlig for at alle som forvalter midler over kap. 553, post 61
rapporterer til KMD gjennom regionalforvaltning.no. Dette gjelder ikke for Innovasjon Norge
eller Siva. De rapporterer direkte til departementet.

2. Krav til innhold i aktivitetsrapporteringen
•
•
•
•
•
•
•
•

Overføringene fra fylkeskommunene til sluttforvalter skal føres under kategori 0900 Rammetildelinger.
Endelige rammer på KNF skal være oppdatert etter eventuelle omdisponeringer
senest 1. februar det påfølgende år i regionalforvaltning.no.
Det skal alltid spesifiseres hvem som har fått delegert forvaltningsansvar (sluttforvalter).
Hvert enkelt tilskudd skal registreres som unike prosjekter.
All direkte bedriftsstøtte skal registreres med organisasjonsnummer.
Prosjektene skal registreres under definerte kategorier, jf. punkt 3 nedenfor.
Tiltaket skal registreres i den eller de kommunene hvor tiltaket får størst effekt. Jo mer
stedbundet prosjektet er, dess færre kommuner skal registreres.
Følgende målgrupper/formål skal krysses av i rapporteringen: reiseliv.

3. Rapporteringskategorier
Nedenfor gis en oversikt over rapporteringskategorier som kan brukes på kap. 553, post 61,
kommunale næringsfond.
Rapporteringskategorier
0900 – Rammetildelinger
1110 – Direkte støtte til bedrifter
1245 – Tiltak for å fremme bedriftssamarbeid
1330 – Etablerertjenester og etablerertilskudd
2000 – Tilrettelegging for næringsutvikling

4. Veileder til rapporteringskategoriene
0900 – Rammetildelinger
Kategorien benyttes ved registrering av rammetildelinger fra fylkeskommune til
kommuner/sluttforvalter av KNF.
1110 – Direkte støtte til bedrifter
Kategorien omfatter alle former for direkte støtte til bedrifter, som for eksempel, investeringer,
rådgiving, konsulentbistand, produktutvikling, markedsundersøkelser, og
kompetansehevingstiltak for ansatte.
1245 – Tiltak for å fremme bedriftssamarbeid
Kategorien omfatter tiltak som mobiliserer bransjer/bedrifter/bedriftsmiljø til å etablere

samarbeid og nettverk.
1330 – Etablerertjenester og etablerertilskudd
Kategorien omfatter for eksempel støtte til, etablererkontorer, etablererskoler/-kurs og
etablererveiledning og direkte støtte til etablerere.
2000 – Tilrettelegging for næringsutvikling
Kategorien omfatter for eksempel, tilrettelegging av kommunale næringsarealer,
kunnskapsrettet infrastruktur, ulike former for møteplasser, kompetanseheving,
mobiliseringstiltak, omstillingsaktiviteter, næringsvennlige kommuner.

Holmestrand kommune

Saksbehandler: Janne Visnes Melgaard telefon: 977 47 539

JournalpostID
ArkivsakID
Arkivkode

20/33889
20/11560
FE‐026

Samarbeidsavtale Osloregionen
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Formannskap

03.09.2020

064/20

Kommunestyre

16.09.2020

140/20

Kommunedirektørens innstilling:
Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt råd vedtas.

Vedlegg:
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020

Vedlegg 1 ‐ HOVEDDOKUMENT Brev ‐ Samarbeidsavtale
Osloregionen interkommunalt politisk råd
Vedlegg 2 ‐ Samarbeidsavtale Osloregionen vedtatt av styret
23. juni 2020
Vedlegg 3 ‐ Samlet sakframstilling sak 36‐20
Samarbeidsavtale for Osloregionen ‐ andre gangs behandling
Vedlegg 4 ‐ Sak XX‐20 Medlemskontingent 2021
Vedlegg 5 ‐ Strategiske føringer for Osloregionen 2021 ‐
2024
Vedlegg 6 ‐ Evaluering av det internasjonale
profileringsarbeidet i regi av Osloregionen

151602
151603
151604
151605
151606
151607

03.09.2020 Behandling i Formannskap
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
FORM ‐ NH‐064/20 vedtak:
Formannskapet henstiller kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt råd vedtas.

Sammendrag
I henhold til ny kommunelov § 17‐1 skal interkommunalt samarbeid foregå gjennom interkommunalt
politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap,
aksjeselskap, samvirkeforetak, en forening eller en annen måte som det er rettslig adgang til. Av
forarbeidene til loven fremgår det at man ønsker en formalisering av det interkommunale og‐
fylkeskommunale samarbeidet i større grad. Osloregionens organisasjonsform som interkommunalt
samarbeid, er pr i dag ikke hjemlet i kommuneloven. Den nye loven innebærer at Osloregionens
samarbeid må formaliseres i henhold til en av de kategoriene som er nevnt over.

I henhold til kommunelovens § 18 – 4 må samarbeidsavtalen vedtas av kommunestyre/ fylkesting for
at vedkommende kommune/fylkeskommune kan delta i Osloregionen interkommunalt politisk råd.
Dette kan ikke delegeres.
Kommunestyrene/fylkestingene bør senest gjøre slikt vedtak innen medio oktober 2020 for at den
enkelte kommune/fylkeskommune kan delta i Osloregionen interkommunalt politisk råd fra og med
konstituerende møte i representantskapet for Osloregionen interkommunalt politisk råd den 28.
oktober.
Faktaopplysninger
Osloregionens formål og organisering i dag
Osloregionen er en frivillig samarbeidsallianse, etablert i 2005, bestående av 68 kommuner (inkl Oslo
kommune) og 2 fylkeskommuner (Viken og Innlandet fylkeskommuner). Oslo kommune ved
Byrådslederens kontor forestår alliansens sekretariatsfunksjoner.
Sammenslutningens formål er å initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som styrker Osloregionens
posisjon som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Samarbeidet i regionen skal
særlig rettes inn mot utforming av strategier og igangsetting av samarbeidsprosesser på områder
hvor samordning av deltakernes innsats vil være viktig. Alliansen forestår ulike utredningsarbeid,
arbeid med å styrke samarbeidet innenfor regionen på ulike områder og er en møteplass/arena for
regionens fylkeskommuner og kommuner. Nesten alle beslutninger fattes ved konsensus.
Osloregionen har primært en strategisk rolle. Unntaket er innenfor internasjonal profilering, der
organisasjonen gjennomfører kampanjer og andre operative tiltak for å styrke Osloregionens
omdømme og internasjonale posisjon. Osloregionen samarbeider på alle områder med andre
organisasjoner om felles prosjekter, og bidrar i denne sammenheng også i spleiselag med andre
aktører der dette vurderes å gi mest effekt i forhold til Osloregionens mål og handlingsplaner.
Osloregionens øverste organ er Samarbeidsrådet, som møtes en gang pr år. Samarbeidsrådet vedtar
alliansens vedtekter, fastlegger strategier for samarbeidet i Osloregionen og fastsetter årlig
kontingent.
Osloregionen har et politisk styre. Styret ledes for tiden av byrådslederen i Oslo og består for øvrig av
lederne i regionrådene på kommunenivå innenfor Osloregionens geografi, samt
fylkesordførere/fylkesvaraordførere som møter på vegne av fylkeskommunene. Ordfører i
Holmestrand kommune sitter p.t. i styret på vegne av de øvrige deltakerkommunene i Vestfold.
Styret møtes 4 – 5 ganger i året. Styret er bl.a. ansvarlig for å vedta handlingsplan, budsjett og
godkjenne regnskap for Osloregionen. Styret behandler saker om ulike prosjekter som gjennomføres
i Osloregionens regi, samt politiske uttalelser og spørsmål som er av felles interesse for Osloregionen.
Styret fungerer også som en arena for gjensidig informasjon om aktuelle politiske spørsmål internt i
regionen.
Styret har opprettet et interessepolitisk utvalg. Interessepolitisk utvalg utarbeider politiske uttalelser
på vegne av Osloregionen, deltar på høringer i Stortinget og har møter med representanter for
regjering og Storting på områder som er av interesse for samarbeidsalliansen. Utvalget rapporter
løpende til styret.
Dette er organene med politisk representasjon. Osloregionen har videre en administrativ
koordineringsgruppe, en faggruppe for areal, transport og klima, samt faggruppen
næringssamarbeidet i Osloregionen. Ved behov opprettes ulike ad hoc utvalg.

Osloregionens sekretariat har to fast ansatte samt tre midlertidige stillinger. Direktøren er delegert
fullmakter fra styret i samsvar med etatsjeffullmakten i Oslo kommune.
Osloregionens styre har vedtatt at sekretariat skal være underlagt de regelverk som for øvrig gjelder
for Oslo kommunes administrasjon/byrådsavdelingene. Anskaffelser og ansettelser skjer som del av
Byrådslederens kontor, og i tråd med byrådsavdelingenes regler og praksis. I denne forbindelse
opptrer sekretariatet som del av Oslo kommune som juridisk subjekt.
For mer informasjon, se www.osloregionen.no
Samarbeidsavtalen
Sekretariatet i Osloregionen har med bistand fra kommuneadvokaten i Oslo og byrådets kontor ved
Byrådslederens kontor utarbeidet forslag til samarbeidsavtale i tråd med ny kommunelov.
Samarbeidsavtalen vil erstatte dagens vedtekter for Osloregionen. Det er lagt opp til at
samarbeidsavtalen i minst mulig grad skal avvike fra dagens vedtekter. På enkelte områder
innebærer imidlertid tilpasning til kommunelovens bestemmelser at det må gjøres endringer.
Styret behandlet den 28. januar sak 5/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen ‐ første gangs
behandling og gjorde vedtak om å sende utkastet til samarbeidsavtale på høring til medlemmene i
Osloregionen med frist 15. mars 2020.
Pga. koronasituasjonen, meldte flere av medlemmene at de ikke ville rekke fristen. Styret i
Osloregionen vedtok en ny timeplan for omdanningen av Osloregionen til interkommunalt politisk
råd den 28. april 2020, med 1. juni som ny høringsfrist.
På samme møtet ble det også vedtatt å avholde konstituerende møte i representantskapet i
Osloregionen interkommunalt politisk råd den 28. oktober 2020.
Høringsprosessen
Det kom inn høringsuttalelser fra 37 av Osloregionens 70 medlemmer. I noen tilfeller er det avgitt
felles uttalelser fra regionråd.
De fleste høringsuttalelsene slutter seg til forslaget som er sendt på høring. Enkelte høringsuttalelser
foreslår mindre endringer, mens det i noen få tilfeller er foreslått mer omfattende endringer.
De fleste innspillene knytter seg til § 4 Representantskapet, bl.a. valg av styre, valgperiode, valg av
leder og nestleder samt medlemmenes stemmevekt.
Foreliggende forslag til samarbeidsavtale
Styret i Osloregionen behandlet den 23. juni i sak 36/20 forslag til samarbeidsavtale for Osloregionen
interkommunalt politisk råd, og gjorde følgende vedtak:
1. Styret i Osloregionen slutter seg til følgende endringer i utkastet til samarbeidsavtale for
Osloregionen interkommunalt politisk råd:
a. Der det står «råd» eller «rådet» erstattes dette med enten «Osloregionen
interkommunalt politisk råd» eller «Osloregionen».
b. §4, tillegg til slutt i tredje avsnitt: «Representantskapet skal minst en gang pr
fireårsperiode vedta strategiske føringer for arbeidet i Osloregionen
interkommunalt politisk råd».
c. § 8: Nåværende formulering; «Saksbehandlingen i representantskapets og styrets
møter skal være orientert mot å finne omforente løsninger, basert på
Osloregionens felles og langsiktige interesser.» erstattes med «Saksbehandlingen
i representantskapets og styrets møter skal være orientert mot å finne omforente

løsninger, basert på medlemmenes felles og langsiktige interesser».
2. Styret slutter seg til det helhetlige forslaget til Samarbeidsavtale for Osloregionen
interkommunalt politisk råd slik det fremkommer av vedlegget til saken, og oppfordrer
kommunestyrene og fylkestingene i Osloregionens medlemskommuner og –
fylkeskommuner om å gjøre det samme.
Samlet saksframstilling av sak 36/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd
– andre gangs behandling behandlet i styret i Osloregionen, samt endelig forslag til samarbeidsavtale
er vedlagt saken.
Vurderinger
Som det fremgår av vedlegg 4, foreslås det en kontingent på 2,70 kr per innbygger, noe som for
Holmestrand kommunes del utgjør vel 65.000 kroner per år. Kommunedirektøren anser at
kommunen har store fordeler av å delta i dette arbeidet, som har og vil bidra til å øke interessen for
kommunen, ved blant annet profilering mot relevante samfunnsaktører.
Osloregionens mål, som gjengitt i vedlegg 5, gjenspeiles også noen av de områdene Holmestrand
kommune er opptatt av, ved at Osloregionen interkommunalt politisk råd skal bidra til å nå følgende
av FNs bærekraftmål:
ꞏ

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

ꞏ

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

ꞏ

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

ꞏ

Mål 13: Stoppe klimaendringene

ꞏ

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Kommunedirektøren anbefaler at Holmestrand kommune fortsetter å være en del av Osloregionen,
og viser for øvrig til vedlagte dokumenter.
Videre behandling
Saken avgjøres i kommunestyret.

Dato: 29.06.20

Til kommuner og fylkeskommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen
Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

Sak 20/2157

Øyvind Såtvedt, 92662986

Arkivkode:

SAMARBEIDSAVTALE FOR OSLOREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK
RÅD
Det vises til brev datert 29. januar og 5. mai 2020 angående høring om samarbeidsavtale i forbindelse med
omdanning til av samarbeidsalliansen Osloregionen til interkommunalt politisk råd, jfr. Kommunelovens kapittel
18. Fristen for høringen var 1. juni 2020.
Styret i Osloregionen behandlet forslaget til samarbeidsavtale og høringssvar fra medlemmene den 23. juni i sak
36/20 Forslag til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd – andre gangs behandling, og
gjorde følgende vedtak:
1.

2.

Styret i Osloregionen slutter seg til følgende endringer i utkastet til samarbeidsavtale for Osloregionen
interkommunalt politisk råd:
a. Der det står «råd» eller «rådet» erstattes dette med enten «Osloregionen interkommunalt
politisk råd» eller «Osloregionen».
b. §4, tillegg til slutt i tredje avsnitt: «Representantskapet skal minst en gang pr fireårsperiode
vedta strategiske føringer for arbeidet i Osloregionen interkommunalt politisk råd».
c. § 8: Nåværende formulering; «Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal
være orientert mot å finne omforente løsninger, basert på Osloregionens felles og langsiktige
interesser.» erstattes med «Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal
være orientert mot å finne omforente løsninger, basert på medlemmenes felles og langsiktige
interesser».
Styret slutter seg til det helhetlige forslaget til Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk
råd slik det fremkommer av vedlegget til saken, og oppfordrer kommunestyrene og fylkestingene i
Osloregionens medlemskommuner og –fylkeskommuner om å gjøre det samme.

I henhold til kommuneloven § 18 – 4 må alle kommuner og fylkeskommuner som skal delta i det interkommunale
rådet vedta samarbeidsavtalen. Avtalen må behandles av kommunestyret eller fylkesting. Dette kan ikke
delegeres. Dersom man ønsker å delta i det interkommunale politiske rådet, må alle kommunene og
fylkeskommunene slutte seg til likelydende avtale. Det er derfor ikke anledning til å foreta endringer i avtalen nå.
Dato for konstituerende møte i representantskapet for Osloregionen interkommunalt politisk råd, der alle
deltagende kommuner og fylkeskommuner har møterett, er den 28. oktober 2020. Vi ber om at vedtak fra
behandlingen av samarbeidsavtale i kommunestyre/fylkesting sendes sekretariatet i Osloregionen senest den 20.
oktober.
Vedlagt er styrets forslag til samarbeidsavtale, samlet saksframstilling av styrets sak 36/20 Forslag til
samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd – andre gangs behandling, samt skisse til
saksframlegg til bruk i kommunene og fylkeskommunene.
Styret i Osloregionen har den 23. juni avgitt innstilling i to saker som skal behandles på det konstituerende
representantskapsmøtet den 28. oktober; Strategiske føringer for Osloregionen 2021 – 2024 samt kontingent for

2021. Disse sakene vil også bli sendt medlemmene sammen med innkalling til møte i representantskapet, men
vedlegges også dette brevet til orientering for Osloregionens medlemmer.
T.o. er også rapport om evaluering av profileringsarbeidet i regi av Osloregionen, behandlet av styret den 23. juni,
også vedlagt.
Ta gjerne kontakt med undertegnende for eventuelle spørsmål.
Med vennlig hilsen

Øyvind Såtvedt
Direktør
Osloregionens sekretariat
Oyvind.satvedt@osloregionen.no
Tlf. 926 62 986

Vedlegg:

Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd vedtatt av styret i Osloregionen 23. juni
2020

Samlet saksframstilling sak 36/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd –
andre gangs behandling

Skisse til saksframlegg i kommunene og fylkeskommunene

Styrets innstilling, forslag til Strategiske føringer for Osloregionen 2021 – 2024

Styrets innstilling i sak om kontingent 2021

Rapport om evaluering av profileringsarbeidet i regi av Osloregionen

Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd
§ 1 Navn, deltakere og rettslig status
Osloregionen stiftes som et interkommunalt politisk råd i henhold til Lov om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 18. Osloregionen interkommunalt politisk råd er en videreføring
av samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunene i samarbeidsalliansen Osloregionen,
etablert 12. desember 2004.
Deltakerne er de av samarbeidsalliansen Osloregionens medlemmer som har vedtatt
samarbeidsavtalen på stiftelsestidspunktet, se vedlegg 1. Ytterligere deltakere kan opptas i henhold
til kommuneloven § 18 – 4.
Osloregionen er ikke eget rettssubjekt. Avtaler som gjelder Osloregionen skal inngås av Oslo
kommune på vegne av Osloregionen. Oslo kommune har også arbeidsgiveransvar for sekretariatet
jfr. § 7, og arkiv-, regnskaps- og revisjonsansvar jfr. § 8 og 9.
Kontingent baseres på folketall i den enkelte kommune/fylkeskommune og fastsettes gjennom
vedtak for det enkelte budsjettår.
§ 2 Formål
Osloregionen er et politisk samarbeid som skal bidra til å styrke Osloregionen som en bærekraftig og
internasjonalt konkurransedyktig region. Osloregionen skal bidra til en flerkjernet utvikling i
regionen, basert på lokale fortrinn.
§ 3 Myndighet og oppgaver
Osloregionen har følgende oppgaver innenfor rammene av samarbeidsavtalens formål:
a)
b)
c)
d)

Drøfte felles saker på tvers av kommune- og fylkesgrensene
Utarbeide felles rådgivende strategier
Planlegge og gjennomføre prosjekter i regi av Osloregionen
Arbeide interessepolitisk, herunder avgi høringsuttalelser, der det er felles regionale
interesser.
e) Bidra i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter og partnerskap der det er felles
regionale interesser.
f) Gjennomføre aktiviteter med sikte på erfaringsoverføring, læring, og styrking av felles
identitet innenfor samarbeidet
I denne sammenheng har Osloregionen myndighet til å forvalte de tilskuddsordningene som ligger til
Osloregionen interkommunalt politisk råd. Osloregionen har myndighet til å fatte vedtak om interne
forhold i Osloregionen interkommunalt politisk råd. Osloregionen har ikke myndighet til å fatte
enkeltvedtak, jfr. kommuneloven § 18 – 1 annet ledd.
§ 4 Representantskapet
Representantskapet er øverste organ i Osloregionen.

Representantskapet ledes av Osloregionens leder. Ved leders fravær ledes Osloregionen av
nestleder. Dersom verken leder eller nestleder er til stede velges en møteleder av og blant
tilstedeværende medlemmer.
Representantskapet fastlegger strategier for arbeidet i Osloregionen, fastsetter årlig kontingent og
godkjenner regnskap og årsberetning for Osloregionen. Representantskapet skal minst en gang pr
fireårsperiode vedta strategiske føringer for arbeidet i Osloregionen interkommunalt politisk råd.
Hver deltager i Osloregionen deltar i representantskapet med ett medlem med én stemme hver.
Beslutninger fattes ved alminnelig flertall.
Medlemmene i representantskapet utøver sin rett til medbestemmelse ved tale-, forslags- og
stemmerett representantskapet.
Representantskapet møtes minst én gang hvert kalenderår. Representantskapet kan sammenkalles
ekstraordinært når styret har fattet beslutning om dette eller når et forslag om slik innkalling støttes
av minst 1/3 av deltakerne i samarbeidet. Representantskapets møter holdes for åpne dører.
Representantskapet velger:


Inntil 20 styremedlemmer med varamedlemmer for ett år.

Blant styremedlemmene velger representantskapet:



Leder for Osloregionen og styret for ett år
Nestleder for Osloregionen og styret for ett år

Dessuten velger representantskapet:


Valgkomite med leder og to medlemmer for ett år

§ 5 Styret
Styret er det utøvende organ for Osloregionen.
Styret har fullmakt til å fatte beslutninger innenfor de arbeidsområder og i tråd med de strategier for
Osloregionen som er besluttet av representantskapet.
Styret vedtar årlig budsjett for Osloregionens virksomhet, fatter selv beslutninger når myndighet er
tillagt styret og ivaretar ellers løpende Osloregionens interesser mellom møtene i
representantskapet.
I styrets møter har kun valgte representanter og møtende vararepresentanter tale-, forslags- og
stemmerett. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Styret kan bestemme at også andre kan delta
og gis talerett i møtene. Styrets møter holdes for åpne dører.
Styret holder møte når styrelederen beslutter det eller når minst 1/3 av styremedlemmene krever
det.
Styret utarbeider innstilling i alle saker som ordinært skal behandles av representantskapet.

Mellom styrets møter har styrets leder fullmakt til å uttale seg på vegne av Osloregionen.
§ 6 Organer underlagt styret
Representantskapet kan velge et arbeidsutvalg, bestående av leder og nestleder og inntil tre
medlemmer valgt blant styrets medlemmer. Representantskapet beslutter mandat for
arbeidsutvalget.
Representantskapet kan beslutte å opprette permanente eller midlertidige utvalg for å løse bestemte
oppgaver eller utrede bestemte spørsmål.
§ 7 Sekretariatet
For å ivareta daglig drift, nødvendig administrativ koordinering og sekretariatstjenester for de
politiske organene i sammenslutningen opprettes et sekretariat. Sekretariatet er direkte underlagt
styret.
Oslo kommune har arbeidsgiveransvar for de ansatte i sekretariatet. Styret utpeker en
ansettelseskomité til å bistå ved ansettelse av sekretariatsleder ved sekretariatet.
§ 8 Saksbehandling
Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal være orientert mot å finne omforente
løsninger, basert på medlemmenes felles og langsiktige interesser
For saksbehandling i sekretariatet gjelder bl.a. forvaltningslovens bestemmelser om habilitet og om
taushetsplikt, samt offentlighetslovens bestemmelser om dokumentoffentlighet.
§ 9 Revisjon
Oslo kommunerevisjon foretar revisjon av Osloregionen.
§ 10 Endring av samarbeidsavtalen
Endringer i samarbeidsavtalen som omfattes av kommunelovens § 18 – 4, fjerde ledd, må besluttes
av alle partene som omfattes av samarbeidsavtalen.
Endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er nevnt i fjerde
ledd kan foretas av representantskapet. Slike endringer vedtas med minst 2/3 av de avgitte
stemmene.
§ 11 Uttreden
Uttreden av Osloregionen meldes skriftlig til styret med en frist på minst seks måneder før uttreden.
Slik uttreden kan tidligst iverksettes fra førstkommende årsskifte.
Ved uttreden frasier kommunene/fylkeskommunene seg sin eierandel i Osloregionen.
§ 12 Oppløsning
Oppløsning skjer ved vedtak i representantskapet med 2/3 flertall.

Forslag om oppløsning må varsles minst tre måneder før møte i representantskapet.
Oppløsningen iverksettes fra førstkommende årsskifte.
Ved oppløsning har Oslo kommune ansvar for oppbevaring av Osloregionens arkiver.
Det økonomiske oppgjøret ved oppløsning skjer på bakgrunn av fordelingsnøkkel fastsatt ved siste
års kontingentfastsettelse.

Osloregionen
SAMLET SAKSFRAMSTILLING
Styret i Osloregionen, 23.6.20

Sak nr. 36/20

Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen

Samarbeidsavtale for Osloregionen - andre gangs
behandling
Vedtak:
1. Styret i Osloregionen slutter seg til følgende endringer i utkastet til samarbeidsavtale
for Osloregionen interkommunalt politisk råd:
a. Der det står «råd» eller «rådet» erstattes dette med enten «Osloregionen
interkommunalt politisk råd» eller «Osloregionen».
b. §4, tillegg til slutt i tredje avsnitt: «Representantskapet skal minst en gang pr
fireårsperiode vedta strategiske føringer for arbeidet i Osloregionen
interkommunalt politisk råd».
c. § 8: Nåværende formulering; «Saksbehandlingen i representantskapets og
styrets møter skal være orientert mot å finne omforente løsninger, basert på
Osloregionens felles og langsiktige interesser.» erstattes med
«Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal være
orientert mot å finne omforente løsninger, basert på medlemmenes felles og
langsiktige interesser».
2. Styret slutter seg til det helhetlige forslaget til Samarbeidsavtale for Osloregionen
interkommunalt politisk råd slik det fremkommer av vedlegget til saken, og oppfordrer
kommunestyrene og fylkestingene i Osloregionens medlemskommuner og –
fylkeskommuner om å gjøre det samme.

Saksfremstilling:
Bakgrunn
I henhold til ny kommunelov § 17-1 skal interkommunalt samarbeid foregå gjennom
interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid,
interkommunalt selskap, aksjeselskap, samvirkeforetak, en forening eller en annen måte
som det er rettslig adgang til. Av forarbeidene til loven fremgår det at man ønsker en
formalisering av det interkommunale og-fylkeskommunale samarbeidet i større grad.
Osloregionens organisasjonsform som interkommunalt samarbeid, er pr i dag ikke hjemlet i
kommuneloven. Den nye loven innebærer at Osloregionens samarbeid må formaliseres i
henhold til en av de kategoriene som er nevnt over.
Styret i Osloregionen behandlet den 17. september 2019 sak 39/19 Konsekvenser av ny
kommunelov for Osloregionen, og gjorde følgende vedtak:
1.

1

Det igangsettes en prosess med sikte på omdanning av samarbeidsalliansen
Osloregionen til interkommunalt politisk råd jfr. Kommunelovens kapittel 18.

2.

Sekretariatet utarbeider utkast til samarbeidsavtale for Osloregionen
interkommunalt politisk råd.

3.

Etter behandling i styret, sendes forslag til samarbeidsavtale ut på høring til
Osloregionens medlemskommuner og –fylkeskommuner.

4.

Representantskapet for Osloregionen interkommunalt politisk råd trer sammen
når medlemmene i løpet av våren 2020 har behandlet forslag til
samarbeidsavtale.

Sekretariatet i Osloregionen har med bistand fra kommuneadvokaten i Oslo og byrådets
kontor ved Byrådslederens kontor utarbeidet forslag til samarbeidsavtale i tråd med ny
kommunelov.
Samarbeidsavtalen vil erstatte dagens vedtekter for Osloregionen. Fra sekretariatets side er
det i utgangspunktet er det lagt opp til at samarbeidsavtalen i minst mulig grad skal avvike fra
dagens vedtekter. På enkelte områder innebærer imidlertid tilpasning til kommunelovens
bestemmelser at det må gjøres endringer.
Styret behandlet den 28. januar sak 5/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen - første gangs
behandling og gjorde vedtak om å sende utkastet til samarbeidsavtale på høring til
medlemmene i Osloregionen med frist 15. mars 2020.
Pga. koronasituasjonen, meldte flere av medlemmene at de ikke ville rekke fristen. Styret i
Osloregionen vedtok en ny timeplan for omdanningen av Osloregionen til interkommunalt
politisk råd den 28. april 2020 i sak 27/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen - videre
prosess:
1.

Ny frist for å avgi høringssvar på utkast til samarbeidsavtale for Osloregionen
interkommunalt politisk råd settes til 1. juni 2020.

2.

Styret behandler forslag til samarbeidsavtale den 23. juni 2020

På samme møtet ble det også vedtatt å avholde konstituerende møte i representantskapet i
Osloregionen interkommunalt politisk råd den 28. oktober 2020.

Høringsprosessen
Høringsbrev ble sendt til medlemmene 29. januar. Det ble sendt påminnelse den 2. mars.
Den 5. mai ble det sendt brev til medlemmene om endret fremdrift i arbeidet med omdanning
av Osloregionen til interkommunalt politisk råd, jfr. styrets vedtak 28. april.
Det er kommet inn høringsuttalelser fra 37 av Osloregionens 70 medlemmer. I noen tilfeller
er det avgitt felles uttalelser fra regionråd.
De fleste høringsuttalelsene slutter seg til forslaget som er sendt på høring. Enkelte
høringsuttalelser foreslår mindre endringer, mens det i noen få tilfeller er foreslått mer
omfattende endringer.
De fleste innspillene knytter seg til § 4 Representantskapet, bl.a. valg av styre, valgperiode,
valg av leder og nestleder samt medlemmenes stemmevekt.
Sekretariatet har i sitt forslag lagt til grunn at omdanningen til interkommunalt politisk råd så
langt som mulig skal innebære mulighet for videreføring av de som er praksis i Osloregionen
i dag, samtidig som representantskapet gis handlingsrom til eventuelt å gjøre endringer
senere. Sekretariatet mener at de opprinnelige utkastet balanserer disse hensynene, og har
derfor i hovedsak foreslått å avvise endringsforslagene knyttet til disse spørsmålene.
Endringsforslagene kommenteres under.
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Forslag til endringer i samarbeidsavtalen
Generelt
Innkommet forslag fra Oslo kommune:
Oslo kommune viser til at det i utkast til samarbeidsavtale benyttes ulike betegnelser på
«Osloregionen interkommunale politiske råd», blant annet benyttes «rådet». Dette kan skape
misforståelser. Det kan være hensiktsmessig at man i avtaleteksten gjennomgående
benytter «Osloregionen interkommunale politiske råd» eller «Osloregionen» som betegnelse
på organisasjonen.
Sekretariatets vurdering:
Forslaget innarbeides ved at der det står «råd» eller «rådet» erstattes dette med enten
«Osloregionen interkommunalt politisk råd» eller «Osloregionen».
Innkommet forslag fra Gardermoen Interkommunalt politisk råd (GRIP), samt
likelydende fra Nes kommune:
Hvorvidt profileringsarbeidet (Oslo Brand Partner Arena) skal innlemmes i
Osloregionen interkommunalt politisk råds ordinære organisering og finansiering,
inkludert økonomiske konsekvenser av dette, anbefales belyst i egen sak og forelagt
medlemmene i Osloregionen til uttalelse før endelig beslutning i styret.
Sekretariatets vurdering:
Sekretariatets vurdering er at det trolig ikke lar seg gjøre å opprettholde to separate
beslutningsarenaer med hver sine budsjetter innenfor rammen av Osloregionen
interkommunalt politisk råd dersom kravene til organiseringen i kommuneloven skal
oppfylles. Styret i Osloregionen vedtok på denne bakgrunn den 28. januar sak 6/20 å avvikle
Oslo Brand Partner Arena.
Representantskapet i Osloregionen skal behandle «Strategiske føringer for Osloregionen
2021 – 2024» der det fremgår hvilke arbeidsområder Osloregionen skal arbeide med i den
kommende fireårsperioden. Styrets innstilling til representantskapet vil bli vedlagt forslag til
samarbeidsavtale som sendes medlemmene i slutten av juni 2020.
Representantskapet skal også behandle sak om medlemskontingent for 2021, der det er
foretatt en vurdering av Osloregionens ressursbehov. Styrets innstilling i denne saken vil
også bli lagt ved forslag til samarbeidsavtale. Styret har sluttet seg til at det i løpet av 2020
skal utarbeides en fireårig strategi for profileringsarbeidet. Det vil være naturlig med en bred
involvering av medlemmene i forbindelse med dette arbeidet.
Det er videre gjennomført en evaluering av Osloregionens profileringsarbeid. Også rapporten
fra denne evalueringen vil være vedlagt forslaget til samarbeidsavtale.
Sekretariatets vurdering er at forslaget er ivaretatt av sakene som skal behandles av
representantskapet og de øvrige prosessene knyttet til arbeidet med profilering.
Forslag fra Kongsbergregionen:
Det kan bli kort tid for kommune til å politisk behandle den endelige utgaven med den
tidsplanen det er lagt opp til.

Sekretariatets vurdering:
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Dette anses ivaretatt i og med den reviderte fremdriftsplanen for omdanning av
Osloregionen, jfr. vedtak i sak 27/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen - videre prosess.
§ 1 Navn, deltakere og rettslig status
Forslag sendt på høring:
Osloregionen stiftes som et interkommunalt politisk råd i henhold til Lov om
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 18. Osloregionen interkommunalt
politisk råd er en videreføring av samarbeidet mellom kommunene og
fylkeskommunene i samarbeidsalliansen Osloregionen, etablert 12. desember 2004.
Deltakerne er de av samarbeidsalliansen Osloregionens medlemmer som har vedtatt
samarbeidsavtalen på stiftelsestidspunktet, se vedlegg 1. Ytterligere deltakere kan
opptas i henhold til kommuneloven § 18 – 4.
Osloregionen er ikke eget rettssubjekt. Avtaler som gjelder Osloregionen skal inngås
av Oslo kommune på vegne av Osloregionen. Oslo kommune har også
arbeidsgiveransvar for sekretariatet jfr. § 7, og arkiv-, regnskaps- og revisjonsansvar
jfr. § 8 og 9.
Kontingent baseres på folketall i den enkelte kommune/fylkeskommune og fastsettes
gjennom vedtak for det enkelte budsjettår.
Kommentar:
Her er det lagt vekt på at omdanningen av Osloregionen til interkommunalt politisk råd er en
videreføring av Osloregionen etablert i 2005. Deltakerne er de av Osloregionens medlemmer
som har vedtatt samarbeidsavtalen på stiftelsestidspunktet.
Det formelle navnet vil være «Osloregionen interkommunalt politisk råd». Det legges til grunn
at man utad fortsatt kan benytte «Osloregionen», som tidligere.
Det er ikke lagt opp til endringer når det gjelder rettslig status, dvs. at Osloregionen
interkommunalt politisk råd ikke vil være et eget rettssubjekt. I de aller fleste tilfeller vil
Osloregionen være en del av Oslo kommune som rettssubjekt, f.eks. i forbindelse med
anskaffelser, ansettelser og andre avtaleforhold.
Det er ikke foreslått endringer i prinsippene for kontingent.
Innkommet forslag fra Kongsbergregionen:
Det bør sjekkes ut om kravet om at den enkelte kommunes eierandel skal stå i
samarbeidsavtalen i hht. kml. § 18-4 er oppfylt i avtalen.
Sekretariatets vurdering:
Dette spørsmålet er vurdert av Kommuneadvokaten i Oslo og anses ivaretatt i forslaget.
Osloregionen interkommunalt politisk råd er ikke et eget rettssubjekt. Det økonomiske
oppgjøret ved oppløsning skjer på bakgrunn av fordelingsnøkkel fastsatt ved siste års
kontingentfastsettelse, jfr. § 12 i forslaget til samarbeidsavtale.

§ 2 Formål
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Forslag sendt på høring:
Osloregionen er et politisk samarbeid som skal bidra til å styrke Osloregionen som en
bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region. Osloregionen skal bidra til en
flerkjernet utvikling i regionen, basert på lokale fortrinn.
Kommentar:
Beskrivelsen av formål er i stor grad basert på nåværende visjon for samarbeidet. Mens det i
dag heter at: «Sammenslutningens formål er å initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som
styrker Osloregionens posisjon som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa»,
heter det i forslaget at: «Osloregionen er et politisk samarbeid som skal bidra til å styrke
Osloregionen som en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.» Referansen til
«Europa» er med andre ord erstattet med et videre internasjonalt perspektiv.
I tillegg er målsettingen om å bidra til en «flerkjernet utvikling i regionen, basert på lokale
fortrinn», nå også inkludert i formålet for organisasjonen.
§ 3 Myndighet og oppgaver
Forslag sendt på høring:
Osloregionen har følgende oppgaver innenfor rammene av samarbeidsavtalens
formål:
a. Drøfte felles saker på tvers av kommune- og fylkesgrensene
b. Utarbeide felles rådgivende strategier
c. Planlegge og gjennomføre prosjekter i regi av Osloregionen
d. Arbeide interessepolitisk, herunder avgi høringsuttalelser, der det er felles
regionale interesser.
e. Bidra i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter og partnerskap der
det er felles regionale interesser.
f.

Gjennomføre aktiviteter med sikte på erfaringsoverføring, læring, og styrking
av felles identitet innenfor samarbeidet

I denne sammenheng har Osloregionen myndighet til å forvalte de
tilskuddsordningene som ligger til rådet. Osloregionen har myndighet til å fatte vedtak
om interne forhold i rådet. Osloregionen har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak, jfr.
kommuneloven § 18 – 1 annet ledd.
Kommentar:
Dette er et viktig punkt i samarbeidsavtalen som følger av bestemmelsene i kommuneloven
om interkommunalt politisk råd. Formuleringene er i tråd med gjeldende vedtekter,
strategiske føringer for Osloregionen vedtatt i 2016, og praksis i Osloregionen.
I det siste avsnittet er det bl.a. en referanse til forvaltning av tilskuddsordninger. Det er ingen
slike tilskuddsordninger i dag. Denne formuleringen er tatt med for å gi rom for at man i
fremtiden eventuelt kan forvalte tilskuddsordninger, dersom rådet vedtar dette, uten at alle
kommunene og fylkeskommunene som inngår i samarbeidet må vedta en ny
samarbeidsavtale.

Forslag fra Fredrikstad kommune:
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Det er viktig for Fredrikstad kommune at samarbeidet i Osloregionen bidrar til effektivisering
av viktige oppgaver. Det at sekretariatet kan utarbeide grunnlag for saker som skal
behandles i kommunene og fylkeskommunene er positivt. Det er lite hensiktsmessig at
Osloregionen arbeider med de samme sakene som fylkeskommunene, kommuneregionene
og kommunene. Fredrikstad kommune mener at Osloregionen bør være opptatt av oppgaver
som er så store eller komplekse at hver enkelt kommune ikke kan gjennomføre dem alene.
Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet slutter seg til Fredrikstad kommunes vurdering. Avgrensning av Osloregionens
arbeid vil særlig kunne gjøres i forbindelse med representantskapets behandling av
strategier for Osloregionens arbeid, samt i forbindelse med styrets behandling av årlige
handlingsplaner og budsjett. Det vises til forslag under § 4 om presisering av
representantskapets behandling av strategiske føringer for Osloregionens arbeid. Etter
sekretariatets vurdering, vil behandlingen av disse plan- og strategidokumentene gi
tilstrekkelig rammer for å definere Osloregionens oppgaver og rolle.
§ 4 Representantskapet
Forslag sendt på høring:
Representantskapet er øverste organ i Osloregionen.
Representantskapet ledes av rådets leder. Ved leders fravær ledes rådet av
nestleder. Dersom verken leder eller nestleder er til stede velges en møteleder av og
blant tilstedeværende medlemmer.
Representantskapet fastlegger strategier for arbeidet i rådet, fastsetter årlig
kontingent og godkjenner regnskap og årsberetning for rådet.
Hver deltager i Osloregionen deltar i representantskapet med ett medlem med én
stemme hver. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall.
Medlemmene i representantskapet utøver sin rett til medbestemmelse ved tale-,
forslags- og stemmerett representantskapet.
Representantskapet møtes minst én gang hvert kalenderår. Representantskapet kan
sammenkalles ekstraordinært når styret har fattet beslutning om dette eller når et
forslag om slik innkalling støttes av minst 1/3 av deltakerne i samarbeidet.
Representantskapets møter holdes for åpne dører.
Representantskapet velger:


Inntil 20 styremedlemmer med varamedlemmer for ett år.

Blant styremedlemmene velger representantskapet:


Leder for rådet og styret for ett år



Nestleder for rådet og styret for ett år

Dessuten velger representantskapet:


Valgkomite med leder og to medlemmer for ett år

Kommentar:
Representantskapet blir navnet på Osloregionens høyeste organ, og erstatter
Samarbeidsrådet i dagens vedtekter.
Det følger at lovverket at representantskapet skal godkjenne årsberetning og regnskap.
Denne myndigheten har tidligere ligget til styret. Det er også krav om at representantskapet
skal velge styret. I forslaget til samarbeidsavtale er det lagt rammer som sørger for at
sammensetningen i praksis kan være den samme som med dagens ordning. I dag velges
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ikke styret, men er basert på valg av representanter fra de enkelte fylkeskommuner og
regionråd/kommunesamarbeid i regionen.
Representantskapet må også velge leder og nestleder. I dag er det styret selv som velger
leder og nestleder.
For å forestå en god prosess rundt valgene til styret samt leder og nestleder, foreslås det å
etablere en valgkomite som velges av representantskapet.
Innkommet forslag fra Kongsbergregionen:
Det står i dag ikke hvor mange deltakerkommuner som er med i samarbeidet. Dette kan
variere, men antallet på maks 20 styremedlemmer står fast. Burde styrets størrelse heller
vært en prosentandel av antall medlemmer?
Det er ikke lagt noen føringer for hvem som bør inn i et styre – fordeling geografi,
forvaltningsnivå, størrelse, faste medlemmer o.l. Dette bør kanskje vurderes for å lette
prosessen for valgkomiteen og sikre et styre som er beslutningsdyktig og representerer
eierne på en god måte.
Sekretariatets vurdering:
Antall styremedlemmer er knyttet til antallet kommuneregioner og fylkeskommuner som
deltar i samarbeidet. Forslaget på 20 er det samme antallet styremedlemmer som utgjør
styret i dag. Dagens styresammensetning baserer seg på at lederne for kommuneregionene
samt representanter for fylkeskommunene og Oslo utgjør styret. Med en valgkomite vil man i
prinsippet stå friere med hensyn hvem som utgjør styret og hvilke kriterier for
representativitet som legges til grunn ved valget av styret. Sekretariatet har vært opptatt av
at samarbeidsavtalen skal gi rom for dagens praksis videreføres så langt dette er mulig
dersom det er ønskelig, selv om styremedlemmene skal formelt velges av
representantskapet. Sekretariatet har vurdert det som uhensiktsmessig å angi føringer for
sammensetningen av styret i samarbeidsavtalen. Representantskapet kan imidlertid gi
føringer for dette gjennom eget vedtak, hvis ønskelig.
Det er teoretisk mulig at dagens prinsipper for sammensetning av styret vil gjøre det aktuelt å
øke antallet styremedlemmer, f.eks. dersom ytterligere kommuner eller fylkeskommuner
slutter seg til samarbeidet. Representantskapet vil da ha anledning til å endre bestemmelsen
i samarbeidsavtalen når det gjelder antall styremedlemmer, jfr. Kommuneloven § 18 – 4,
dersom dette skulle være ønskelig.
Antallet styremedlemmer i forhold til antallet medlemmer er i dag 28,7 %, men med unntak
av Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Innlandet fylkeskommune, er det ikke
enkeltmedlemmer som sitter i styret, men representanter for kommuneregioner. Dersom man
vil fortsette å legge dette prinsippet til grunn, vil en prosentandel derfor ikke nødvendigvis
være en god måte å angi styrets størrelse på.
Sekretariatet anbefaler derfor at forslaget avvises.
Innkommet forslag fra Kongsbergregionen:
Det er viktig at det legges til rette for at Representantskapet får nok tid til å tenke strategisk
og kan gi styret gode overordnede føringer. Gode prinsipper på fordelinger, valg o.l. bidrar til
bedre tid til arbeid med strategisk utvikling m.m. Det bør vurderes om samarbeidsavtalen
legger godt nok til rette for dette.
Sekretariatets vurdering:
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Sekretariatet er enig i at det er viktig at representantskapet får en strategisk rolle, med gode
føringer for styrets arbeid. Dagens praksis er at det hvert fjerde år utarbeides strategiske
føringer for Osloregionens arbeid som vedtas av Samarbeidsrådet, som i dag er øverste
organ. Sekretariatet vil foreslå at dette videreføres.
Sekretariatets forslag er at dette innarbeides med en tilsvarende formulering som i dagens
vedtekter.
Innkommet forslag fra Kongsbergregionen:
Det bør vurderes om nestleder automatisk rykker opp som leder året etter, for å sikre
kontinuitet.
Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet anbefaler at de ikke gis føringer for hvem som skal velges som leder i
samarbeidsavtalen. Representantskapet kan likevel legge en slik praksis til grunn dersom
det ønsker det.
Sekretariatet anbefaler at forslaget avvises.
Innkommet forslag fra Fredrikstad kommune:
Det foreslås at hver enkelt kommune og fylkeskommune skal være representert med en
stemme, uansett størrelse på kommunen. Dette er i tråd med tidligere praksis, hvor de store
kommunene er rause overfor de mindre. På den annen side får de små kommunene med en
slik modell så stor innflytelse at de kan forhindre at byene får nødvendig utvikling. Det kan
virke udemokratisk. Kommunedirektøren mener derfor at stemmevekten i representantskapet
ideelt sett bør gjenspeile antall innbyggere i kommunene.
Sekretariatets vurdering:
Forslaget i samarbeidsavtalen er tilsvarende dagens vedtekter for Osloregionen.
Dersom innbyggertall legges til grunn for kommunenes stemmevekt på representantskapet,
vil dette innebære at de største kommunene får vesentlig større innflytelse enn de mindre. I
forhold til dagens innbyggertall i kommunene i Osloregionen, vil Oslo kommune alene sitte
med mer enn 30 % av stemmene, mens f.eks. Fredrikstad vil ha 3,6 % av stemmene og
Enebakk vil ha 0,48 % av stemmene på representantskapet. Det er også vanskelig å vurdere
hvilken stemmevekt som skal gis til fylkeskommunene. Sekretariatet vil på denne bakgrunn
ikke anbefale forslaget.
Sekretariatet anbefaler at forslaget avvises.
Innkommet forslag fra Fredrikstad kommune:
Det foreslås at valgperioden for både styremedlemmer og representantskapet skal være ett
år. Fredrikstad kommune vurderer at en så kort valgperiode kan medføre dårlig kontinuitet i
arbeidet. Osloregionens aktiviteter har ofte en lang horisont og det er lite et styre klarer å
gjennomføre på ett år. Fredrikstad kommune mener at det vil kunne gi bedre kontinuitet om
valgperioden følger valgperioden for kommuner og fylkeskommuner på fire år.
Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet er enig i at det ville være en fordel med mer kontinuitet enn ett år av gangen i
styret. Bakgrunnen for forslaget i samarbeidsavtalen er et formål om å legge til rette for at
lederne av kommunerådene utgjør styrets medlemmer, slik som praksis er i dag. Enkelte
regionråd velger ny leder hvert år. Formuleringen i forslaget til samarbeidsavtale er ikke til
hinder for at styremedlemmer gjenvelges der regionrådene har som praksis å gjenvelge sine
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ledere, og gir samtidig adgang til å endre representasjonen der det er nye ledere hvert år.
Etter en samlet vurdering mener sekretariatet at det er mest hensiktsmessig å ha
valgperioder i styret på ett år.
Sekretariatet anbefaler at forslaget avvises.
Innkommet forslag fra Sarpsborg kommune:
Valgperioden for både styremedlemmer og representantskapet bør følge valgperioden for
kommuner og fylkeskommuner på fire år.
Sekretariatets vurdering:
Det vises til vurderingen av forslaget fra Fredrikstad kommune.
Sekretariatet anbefaler at forslaget avvises.
Innkommet forslag fra Fredrikstad kommune:
Størrelsen på styret er foreslått til hele tjue personer. En slik gruppering nærmer seg en
mindre forsamling og er for stor til å være et fungerende kollegium, hvor diskusjonen kan gå
over bordet. Gruppedynamikken vil være vanskelig å skape og møtene må bli mer formelle, i
likhet med et kommunestyre. Årsaken til at man har valgt en så stor gruppe er nok at man
ønsker at alle regioner og fylkeskommuner skal være representert i styret. Størrelsen på
styret medfører at man må etablere et arbeidsutvalg, som er mer operasjonelt.
Samarbeidsavtalen foreslår at representantskapet skal velge en valgkomité, som igjen skal
foreslå representanter til et styre. Hvis det er slik at hver enkelt region og fylkeskommune
stiller med sin leder, så vil ikke valgkomiteen ha noen oppgave. Velger man et mindre styre,
vil valgkomiteen ha en viktig oppgave med å få alle til å føle seg representert. Det er viktig at
styret i Osloregionen er aktivt, og at medlemmene bidrar med både tid, kunnskap og erfaring.
Det er derfor viktigere at de rette personene er i styret enn at alle er representert.
Fordi Osloregionen er et folkevalgt organ er det krav om kjønnsbalanse. Hvis hver enkelt
region stiller med sin regionrådsleder, vil det være vanskelig å påvirke kjønnsbalansen.
Valgkomiteen må påse at de rette personene bekler vervene, og at det er riktig balanse både
når det gjelder kjønn, alder og geografi. Hvis det skulle oppstå kamp om plassene, bør det
oppfattes som positivt.
Sekretariatets vurdering:
Det vises til forslag fra Kongsbergregionen om antallet styremedlemmer og sekretariatets
vurdering av dette.
Det er riktig at sekretariatet mener at samarbeidsavtalen så langt som mulig bør gi adgang til
å videreføre dagens praksis med at styret består av representanter fra Oslo,
kommuneregionene og fylkeskommunene dersom medlemmene ønsker det. Tallet på 20 er
midlertid et øvre tak, og det er ikke noe i veien for å velge et mindre styre.
Noen må legge frem en innstilling til representantskapet med forslag om hvem og hvor
mange som skal velges. Sekretariatet mener at alternativene med at dette enten er
sekretariatet eller styret selv ikke vil være en ryddig ordning. Sekretariatet anbefaler derfor at
det velges en egen valgkomite av representantskapet for å ivareta dette ansvaret.
Valgkomiteen må også hensynta kjønnsmessig balanse i sitt forslag. Det er riktig at dette
teoretisk kan innebære avvik fra prinsippet om representasjon tilsvarende dagens ordning.
Sekretariatet er enig i at 20 personer er et stort styre, men representantskapet står som sagt
fritt til å velge et styre med færre representanter hvis dette er ønskelig. Representantskapet
har også adgang til å endre samarbeidsavtalen slik at det eventuelt også velges et
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arbeidsutvalg, dersom representantskapet ønsker dette, jfr. utkastet til samarbeidsavtale § 6
Organer underlagt styret.
Sekretariatet anbefaler at forslaget avvises.
Innkommet forslag fra Sarpsborg kommune:
Det bør vurderes et mindre styre enn 20 personer.
Sekretariatets vurdering:
20 personer er angitt som et øvre tak i utkastet til samarbeidsavtale. Representantskapet har
anledning til å velge et mindre styre dersom dette er ønskelig.
Forslaget anses ivaretatt i utkastet til samarbeidsavtale.
§ 5 Styret
Forslag sendt på høring:
Styret er det utøvende organ for Osloregionen.
Styret har fullmakt til å fatte beslutninger innenfor de arbeidsområder og i tråd med de
strategier for rådet som er besluttet av representantskapet.
Styret vedtar årlig budsjett for rådets virksomhet, fatter selv beslutninger når
myndighet er tillagt styret og ivaretar ellers løpende Osloregionens interesser mellom
møtene i representantskapet.
I styrets møter har kun valgte representanter og møtende vararepresentanter tale-,
forslags- og stemmerett. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Styret kan
bestemme at også andre kan delta og gis talerett i møtene. Styrets møter holdes for
åpne dører.
Styret holder møte når styrelederen beslutter det eller når minst 1/3 av
styremedlemmene krever det.
Styret utarbeider innstilling i alle saker som ordinært skal behandles av
representantskapet.
Mellom styrets møter har styrets leder fullmakt til å uttale seg på vegne av
Osloregionen.
Kommentar:
Med unntak av det som står om § 4, er styrets rolle og funksjon en videreføring av dagens
praksis. Dette innebærer bl.a. at styret fortsatt vil være ansvarlig for å vedta budsjett og
handlingsplan for arbeidet.
§ 6 Organer underlagt styret
Forslag sendt på høring:
Representantskapet kan velge et arbeidsutvalg, bestående av leder og nestleder og
inntil tre medlemmer valgt blant styrets medlemmer. Representantskapet beslutter
mandat for arbeidsutvalget.
Representantskapet kan beslutte å opprette permanente eller midlertidige utvalg for å
løse bestemte oppgaver eller utrede bestemte spørsmål.
Kommentar:
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Her er det gitt rom for å etablere et arbeidsutvalg, dersom dette skulle bli ønskelig. Det er
ikke noe arbeidsutvalg i dag. Det er også anledning til å etablere andre politiske utvalg. De
siste årene har styret valgt å oppnevne et interessepolitisk utvalg. Det er viktig å bemerke at
slike utvalg nå må oppnevnes av representantskapet.
§ 7 Sekretariatet
Forslag sendt på høring:
For å ivareta daglig drift, nødvendig administrativ koordinering og
sekretariatstjenester for de politiske organene i sammenslutningen opprettes et
sekretariat. Sekretariatet er direkte underlagt styret.
Oslo kommune har arbeidsgiveransvar for de ansatte i sekretariatet. Styret utpeker
en ansettelseskomité til å bistå ved ansettelse av sekretariatsleder ved sekretariatet.
Kommentar:
Det som står her er en videreføring av dagens praksis.
§ 8 Saksbehandling
Forslag sendt på høring:
Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal være orientert mot å
finne omforente løsninger, basert på Osloregionens felles og langsiktige interesser.
For saksbehandling i sekretariatet gjelder bl.a. forvaltningslovens bestemmelser om
habilitet og om taushetsplikt, samt offentlighetslovens bestemmelser om
dokumentoffentlighet.
Kommentar:
Her er det tatt inn en formulering om at saksbehandlingen skal søke å finne omforente
løsninger. For øvrig er det vist til annet relevant lovverk når det gjelder saksbehandlingen.
Endringsforslag fra Oslo kommune:
Oslo kommune foreslår å justere teksten til «Saksbehandlingen i representantskapets og
styrets møter skal være orientert mot å finne omforente løsninger, basert på medlemmenes
felles og langsiktige interesser».
Sekretariatets vurdering:
Forslaget fra Oslo kommune innarbeides.
§ 9 Revisjon
Forslag:
Oslo kommunerevisjon foretar revisjon av Osloregionen.
Kommentar:
Dette er en videreføring av dagens praksis.

§ 10 Endring av samarbeidsavtalen
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Forslag:
Endringer i samarbeidsavtalen som omfattes av kommunelovens § 18 – 4, fjerde
ledd, må besluttes av alle partene som omfattes av samarbeidsavtalen.
Endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er
nevnt i fjerde ledd kan foretas av representantskapet. Slike endringer vedtas med
minst 2/3 av de avgitte stemmene.
Kommentar:
Det som står her følger av kommunelovens bestemmelser.
§ 11 Uttreden
Forslag:
Uttreden av Osloregionen meldes skriftlig til styret med en frist på minst seks
måneder før uttreden. Slik uttreden kan tidligst iverksettes fra førstkommende
årsskifte.
Ved uttreden frasier kommunene/fylkeskommunene seg sin eierandel i Osloregionen.
Kommentar:
Første avsnitt er i tråd med gjeldende vedtekter. Andre avsnitt er en følge av
kommunelovens bestemmelser om interkommunalt politisk råd.
§ 12 Oppløsning
Forslag:
Oppløsning skjer ved vedtak i representantskapet med 2/3 flertall.
Forslag om oppløsning må varsles minst tre måneder før møte i representantskapet.
Oppløsningen iverksettes fra førstkommende årsskifte.
Ved oppløsning har Oslo kommune ansvar for oppbevaring av Osloregionens arkiver.
Det økonomiske oppgjøret ved oppløsning skjer på bakgrunn av fordelingsnøkkel
fastsatt ved siste års kontingentfastsettelse.
Kommentar:
Her foreslås det noen justeringer, bl.a. basert på råd fra Kommuneadvokaten.
Formuleringene skal både sikre forutsigbarhet og smidighet i forbindelse med en eventuell
oppløsning. Det er også tatt inn en ny formulering om fordelingsnøkkel til bruk for det
økonomiske oppgjøret ved oppløsning. Dette er en ny formulering.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet mener det fremlagte forslaget til samarbeidsavtale med foreslåtte endringer
ivaretar kravene til organiseringen som følger av kommunelovens bestemmelser om
interkommunalt politisk råd, samtidig som samarbeidet i stor grad videreføres i samme form
som i dag. Dette bør legge gode rammer for det regionale samarbeidet i Osloregionen.
Behandling i administrativ koordineringsgruppe
Saken ble behandlet i Osloregionens administrative koordineringsgruppe den 2. juni 2020.
Det var ingen merknader til saken.
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Styret i Osloregionen 23.06.20
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Sak nr. 37/20
Sak nr. XX/20

Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen

MEDLEMSKONTINGENT 2021

INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET I OSLOREGIONEN
INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD:
Kontingent for 2021 for medlemskap i samarbeidsalliansen Osloregionen settes til kr 2,70 pr
innbygger i kommunene og fylkeskommunene. Oslo kommune betaler dobbel
medlemskontingent.

SAKSFREMSTILLING
I følge vedtektenes pkt. 3-1 skal samarbeidsrådet fastsette årlig kontingent for Osloregionens
medlemmer. Forutsatt omdanning av Osloregionen til interkommunalt politisk råd, vil det i
2020 være representantskapet som behandler dette. Styrets vedtak er innstilling til møtet i
representantskapet.
Osloregionens innsatsområder
Osloregionen arbeider for å styrke regionens posisjon i Norge og internasjonalt, samtidig
som høye mål knyttet til regionens bærekraft skal nås. Visjonen er at regionen utvikles til en
konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.
I 2016 vedtok Samarbeidsrådet strategiske føringer og tematiske satsningsområder for
Osloregionen. Her ble det vedtatt at visjonen skal realiseres gjennom en flerkjernet utvikling
basert på ulike regionale fortrinn, kvaliteter og muligheter, sterkere byer/byklynger, og
samordnede areal- og transportløsninger som ivaretar klima og miljø. En slik visjon stiller
høye krav til langsiktig innsats.
Osloregionen arbeider for å samordne og styrke den felles regionale innsats innenfor
strategiområdene
1.
2.
3.

Areal, transport og klima/miljø
Verdiskaping og kompetanse
Felles internasjonal profilering av Osloregionen

Det utarbeides årlige handlingsprogram som konkretiserer hvordan det skal arbeids innen
disse områdene.
De strategiske innsatsområdene for Osloregionen skal revideres i forbindelse med
konstituering av Osloregionen som interkommunalt politisk råd. Osloregionens sekretariat vil
også i løpet av 2020 legge fram en fireårig strategi for forankring, styring og prioritering og
videreutvikling av Osloregionens arbeid med internasjonal profilering. Dette vil ligge til grunn
ved utarbeidelse av budsjett og handlingsplan for Osloregionens arbeid i 2021.
Osloregionen arbeider både strategisk operativt. Det operative arbeidet knytter seg særlig til
arbeidet med å posisjonere Osloregionen internasjonalt med sikte på å tiltrekke
investeringer, talent, besøkende samt å styrke aktører i Osloregionen som partnere i
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internasjonale prosjekter. Osloregionen arbeider i denne sammenheng sammen med en
rekke ulike organisasjoner og virksomheter, og midlene som brukes på området inngår ofte i
spleiselag med private og offentlige organisasjoner innenfor Osloregionens geografi.
Osloregionen har de siste årene økt sin innsats innen området areal og transport, med blant
annet et omfattende arbeid med areal- og transport strategi, gods- og logistikkutredning,
grensekryssende jernbaneløsninger og interessepolitisk arbeid, blant annet i forbindelse med
Nasjonal transportplan.
Klima og miljø har blitt et viktig arbeidsområde for alliansen, blant annet i forbindelse med
Miljøhovedstadsåret 2019, og videre oppfølging av Osloregionens ordførererklæring av 7.
februar 2019 om miljø og klima. Dette vil være et viktig tema i årene fremover.
Sammen med andre organisasjoner i regionen, har Osloregionen utarbeidet en internasjonal
profileringsstrategi som er brukt som modell for en rekke andre byer, regioner og nasjoner
internasjonalt. Flere rapporter dokumenterer at Osloregionen har styrket sitt omdømme og
sin attraktivitet på en rekke områder siden arbeidet med internasjonal profilering startet i
2015. Osloregionen konkurrerer med blant annet med Københavnregionen,
Stockholmregionen, Helsinkiregionen og en rekke andre byer og regioner internasjonalt om å
tiltrekke seg internasjonalt talent, beholde og tiltrekke utenlandske investorer, kompetent
arbeidskraft, besøkende og samarbeidspartnere. I forbindelse med omstillingen av regionens
økonomi i forbindelse med det grønne skiftet, vil regionens internasjonale attraktivitet og
synlighet være strategisk viktig.
Det er gjennomført en evaluering av Osloregionens arbeid med internasjonal profilering.
Rapporten er vedlegg til denne saken. Rapporten dokumenter de positive resultatene som er
oppnådd så langt, samtidig som det pekes på utfordringer knyttet til arbeidet fremover.
Merkevaren «Oslo», og dermed Osloregionens internasjonale posisjon, er styrket. I årene
fremover vil det være viktig å opprettholde den posisjonen som er etablert, tette gapene der
vi har et dårligere omdømme enn vi fortjener, samtidig som vi utnytter de områdene der vi
har fått en sterk posisjon for å skape verdi for aktører i regionen.
Osloregionens ressursbehov
Osloregionen har en viktig rolle som arena for politisk samarbeid på Østlandet, der både
kommunene og fylkeskommunene deltar. Osloregionen er dessuten en viktig arena for faglig
utveksling og utvikling gjennom faglige nettverk for ansatte i medlemskommunene og
fylkeskommunene innenfor områdene areal, transport, klima, miljø, næringsutvikling og
profilering. De faglige nettverkene er viktige i forankringen av Osloregionens aktiviteter
innenfor de ulike innsatsområdene, slik at disse er mest mulig relevant for medlemmene og
regionen. Gjennom dette bidrar medlemmene aktivt med kompetanse og arbeidskapasitet
inn i alliansens prosjekter.
Osloregionens faste inntektsgrunnlag, medlemskontingenten, har siden 2010 vært kr 1,50 pr
innbygger for Osloregionens medlemskommuner/fylkeskommuner. Oslo kommune, som
kommune med fylkeskommunale oppgaver, betaler dobbel kontingent.
Den ordinære kontingenten ga i 2019 Osloregionen et inntektsgrunnlag på 6,45 millioner
kroner.
Siden 2015 har Osloregionen hatt en ordning med et frivillig ekstra bidrag til
profileringsarbeid. I 2019 var det 27 av Osloregionens medlemmer som bidro til dette
arbeidet med kr 2,- pr innbygger. Budsjett og handlingsplan for profileringsarbeidet har blitt
vedtatt av et eget beslutningsorgan i Osloregionen, Oslo Brand Partner Arena. Bidraget til
denne ordningen utgjorde i 2019 5,8 mill. kroner.
Fra Osloregionens internasjonale advisory board legges det vekt på at både
finansieringsgrunnlaget til profileringsarbeidet og deltagelsen av organisasjoner, bedrifter,
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kulturaktører og andre bør ytterligere styrkes. For å øke involveringen av private og andre
offentlige partnere ut over medlemmene i Osloregionen, er det behov for en tilstrekkelig
basisfinansiering, kapasitet og kompetanse i Osloregionens organisasjon. Tilsvarende
organisasjoner i de storbyregionene vi konkurrerer med har langt større budsjetter til
disposisjon for sitt arbeid, også dersom man hensyntar de ressursene til dette som forvaltes
av andre organisasjoner som arbeider med internasjonal profilering i regionen, som bl.a.
Oslo Business Region, VisitOSLO og VisitOSLOregion.
I Stockholmsregionen bidrar 55 kommuner årlig med kr. 4.- SEK pr innbygger til
profileringsarbeid (Stockholm kommune bidrar med 7,5 mill. SEK). Greater Copenhagen,
som ligner Osloregionen i oppgaver, finansieres med bidrag på ca. kr. 4,50 pr innbygger, i
tillegg til bidrag fra statlig nivå samt Nordisk ministerråd. Totalt er budsjettet anslått til i
overkant av 50 mill. DKK. Innen det regionale samarbeidet Greater Stavanger som består av
16 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune, bidrar kommunene med kr 35,- pr
innbygger for basistjenester (samt ytterligere 60 kroner pr innbygger for tilleggsoppgaver).
Rogaland fylkeskommune bidrar med 1 mill. kroner pr år. I hovedstadsregionen Haag i
Nederland, som har om lag like mange innbyggere som i Osloregionen, er det et årlig
budsjett til internasjonal profilering på ca. 10 millioner Euro, ca. 100 mill. kroner. Haagregionen er for øvrig en av de regionene som har benyttet Osloregionens profileringsstrategi
som modell for utvikling av sitt profileringsarbeid.
I forbindelse med omdanning av Osloregionen til interkommunalt politisk råd, har styret i
Osloregionen den 28. januar 2020 vedtatt å avvikle Oslo Brand Partner Arena.
Profileringsarbeidet vil fra og med 2020 være en del av Osloregionens ordinære portefølje,
og den ordinære beslutningsstrukturen i organisasjonen. Dette innebærer at
profileringsarbeidet i regi av Osloregionen vil finansieres gjennom den ordinære
kontingenten.
Pandemien som vi i dag opplever, vil endre mange av rammebetingelsene, både på kort og
lengre sikt. Mange av medlemmene vil ha strammere budsjetter enn det som tidligere er lagt
til grunn. Samtidig vil situasjonen innebære nye regionale utfordringer og muligheter. Den
internasjonale konkurransen mellom regioner og nasjoner vil trolig bli enda tøffere. For
næringslivet i regionen vil det å tiltrekke investeringer, beholde utenlandske investeringer
som er her, tiltrekke talent og besøkende, være av stor betydning. For Norge og
Osloregionen kan det ligge muligheter i å utnytte et positivt omdømme knyttet til hvordan vi
har håndtert pandemien sammenlignet med mange andre land, og at vi oppfattes som et
trygt og velfungerende samfunn. Sekretariatet anbefaler derfor at aktiviteten med
profileringsarbeid opprettholdes i 2021. Dette forutsetter imidlertid en samlet økonomisk
ramme som gjør dette mulig. Gitt den økonomiske situasjonen som mange kommuner og
fylkeskommuner befinner seg i, vil sekretariatet ikke anbefale en aktivitetsøkning for
Osloregionen sammenlignet med budsjettet for 2020.
Kontingenten for 2020 er fastsatt gjennom vedtak i Samarbeidsrådet i Osloregionen den 11.
april 2019. Budsjettet for 2020, inkludert arbeidet med internasjonal profilering, finansieres av
den ordinære kontingenten, samt ubenyttede midler fra tidligere år. Totalt utgjør budsjettet
for 2020 ca.12,3 millioner kroner. I 2019 var det samlede budsjettet på 14,7 millioner kroner.
Budsjettet for 2020 går til finansiering av følgende hovedposter:
- Lønn sekretariat (5 personer)
- Kontorkostnader, møte- og reisekostnader og kommunikasjon
- Prosjekter og kampanjer (bl.a. utredninger, analyser og profileringsarbeid)
Vurdering av kontingent 2021
Arbeidet i samarbeidsalliansen har langsiktige mål og er avhengig av forutsigbar finansiering.
Satsen for Osloregionens ordinære kontingent har vært uendret siden 2010. Basert på en
beregning med utgangspunkt i Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
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og fylkeskommunal økonomi, vil kr. 1,50 i 2010- verdi utgjøre kr. 2 pr innbygger i 2020-verdi.
Bidraget til internasjonal profilering har vært ivaretatt av et frivillig bidrag på kr 2 pr innbygger.
Fra 2021 vil finansieringen av dette arbeidet inngå i den ordinære kontingenten. Dersom de 2
kronene til profilering prisjusteres med utgangspunkt i 2020-verdi, ville dette utgjøre kr 2,30
pr innbygger.
Sekretariatet har beregnet ulike alternativer for medlemskontingenten i 2021. Med unntak av
det høyeste alternativet, innebærer alle satsene et lavere totalbudsjett enn 2019. En sats på
kr. 2,70 vil innebære en videreføring av budsjettet på om lag samme nivå som i inneværende
år.
Alle de vurderte alternativene innebærer reelt et noe redusert beløp for de av Osloregionens
medlemmer som i 2019 bidro med et frivillig bidrag til internasjonal profilering. Alle unntatt
det laveste alternativet innebærer en viss økning for de av Osloregionens medlemmer som
ikke var med på denne ordningen.
Kontingentinntekter 2021, ulike satser basert på innbyggertall 1.1.2020:
Medlemmer

Fylkeskommuner
Oslo (dobbel sats)
Øvrige kommuner
Totalt
medlemskontingent

Innbyggertall
1 612 550
693 494
1 597 705

Kontingent
kr. 1,50
2 418 825
2 080 482
2 396 557
6 895 864

Kontingent
kr.2,50
4 031 375
3 467 470
3 994 262
11 493 107

Kontingent
kr. 2,70
4 353 885
3 744 867
4 313 803
12 412 556

Kontingent
kr 3,00
4 837 650
4 160 964
4 793 115
13 791 729

Kontingent
kr 3.25
5 240 788
4 507 711
5 192 541
14 941 040

Det er heftet noe usikkerhet ved om antallet medlemmer i Osloregionen fra og med 2021,
bl.a. knyttet til omdanningen av Osloregionen til interkommunalt politisk råd. Derfor kan
innbyggertall og totalbudsjett endre seg noe. Basert på et anslag der alle medlemmene i
2020 blir med videre i 2021, vil kontingentalternativene utgjøre hhv. 6, 89 mill. kroner, 11,49
mill. kroner, 12,41 mill. kroner, 13,79 mill. kroner eller 14,94 mill. kroner, avhengig av de
satsene som er beregnet. Det samlede budsjettet i 2019 var som nevnt på 14,7 mill. kroner,
mens budsjettet i 2020 er på 12,3 mill. kroner.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet anbefaler at kontingenten settes til kr. 2,70 pr innbygger i 2021. Dette
innebærer et totalbudsjett på linje med budsjettet i 2020, og vil gi Osloregionen et
handlingsrom til å ivareta arbeidet innenfor areal og transport, miljø og klima og
konkurransekraft og attraktivitet. I forhold til internasjonal profilering, vil dette gi en
basisfinansiering som vil gjøre det mulig å videreutvikle samarbeidet med andre aktører, og
dermed legge til rette for bidrag fra private og offentlige partnere til gjennomføring av
kampanjer og andre prosjekter. Det vil være mulig å videreutvikle samarbeidet med Oslo
Business Region, VisitOSLO og VisitOSLOregion innenfor dette området. En ramme som
foreslått, vil også gjøre det mulig å oppdatere og videreføre arbeidet med bl.a. areal- og
transportutredninger og følge opp ordførererklæringen for klima og miljø fra 2019.
Sekretariatet er for øvrig opptatt av at det legges til rette for forutsigbare rammer, som gjør at
man kan videreføre bemanningen og dra nytte av den kompetansebyggingen som er gjort
innenfor Osloregionens arbeidsområder de siste årene. Et lavere nivå enn det som er
beskrevet som alternativer her, vil innebære reduksjoner i bemanningen i sekretariatet, og
derigjennom et lavere aktivitetsnivå hvor noen av dagens oppgaver må reduseres eller utgå.
Etter sekretariatets oppfatning vil det ikke være formålstjenlig. Osloregionens sekretariat vil
under alle omstendigheter ha fokus på å utnytte medlemmenes bidrag på en best mulig måte
innenfor de rammer som er til disposisjon, for å fremme samarbeidet i regionen i tråd med
visjonen for Osloregionen.
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Behandling i administrativ koordineringsgruppe
Saken ble behandlet i administrativ koordineringsgruppe den 23. mars 2020 og 2. juni 2020.
Koordineringsgruppen understrekte den vanskelige økonomiske situasjonen i flere av
kommunene og fylkeskommunene, bl.a. som følge av korona-situasjonen. Sekretariatet har
på denne bakgrunn endret forslag til vedtak/innstilling i saken, slik at nivået på kontingenten
er redusert og innebærer en videreføring av aktivitetsnivået i 2020, ikke 2019- nivå som i det
opprinnelige forslaget til vedtak/innstilling
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STRATEGISKE FØRINGER FOR OSLOREGIONEN 2021 - 2024
VISJON

Osloregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.
Visjonen skal blant annet nås ved å jobbe for en flerkjernet utvikling i regionen, basert på lokale fortrinn.
Osloregionen er Norges mest folkerike område, og ønsker å være en bidragsyter til å styrke forutsetninger
for vekst og utvikling i hele Norge.
Osloregionen interkommunalt politisk råd skal i perioden bidra til å nå følgende av FNs bærekraftmål:
 Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
 Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn
 Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
 Mål 13: Stoppe klimaendringene
 Mål 17: Samarbeid for å nå målene
ROLLER OG ARBEIDSFORMER
Osloregionen interkommunalt politisk råd skal gjennom sitt arbeid:
 utvikle felles holdninger og strategier
 ha dialog med og påvirke nasjonale myndigheter
 styrke felles identitet
 skape møteplasser og nettverk
 drive erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling
 samarbeide og bygge nettverk med andre organisasjoner
 samle kunnskap, statistikk og foreta analyser om regionen
INNSATSOMRÅDER OG PRIORITERTE AKTIVITETER 2021 - 2024
1.
Areal, transport, mobilitet og logistikk
 Følge opp Osloregionens areal- og transportstrategi, herunder utarbeide en målrettet
oppfølgingsplan. Blant de viktigste temaene er:
o Flerkjernet utvikling i Osloregionen med hensyn til arealpolitikk og transportsystem
o Forutsetninger for fremtidsrettede og bærekraftige byer og tettsteder
o Effektive og bærekraftige transportsystemer lokalt, regionalt og internasjonalt, for både
persontransport og gods og logistikk.
o Langsiktig forvaltning av vann og areal som ivaretar biologisk mangfold, grønnstruktur,
landbruksområder og friluftsområder
 Gjennomføre en vurdering av ATP-strategiens bruk og virkninger, utviklingen de siste årene og nye
utfordringer. Et eventuelt forslag til revisjon av strategien legges frem i perioden.
 Fremme Osloregionens interesser innen innsatsområdet overfor nasjonale myndigheter, EU og
andre organisasjoner.
 Tilrettelegge for faglige og politiske nettverk som fremmer kunnskap og samforståelse i regionen.

2.







Klima og miljø
Følge opp Osloregionens ordførererklæring om miljø og klima, signert 7.2.2019 og eventuelt å
gjennomføre oppdatering av erklæringen i perioden.
Foreta jevnlige kartlegginger av klimastatus i Osloregionen
Skape arenaer for å dele kunnskap om tiltak for å redusere klimagassutslipp og bedre klimatilpasning
i kommunene/fylkeskommunene i Osloregionen
Fremme gjenbruk og sirkulærøkonomi gjennom en regional karlegging av materialstrømmer i
Osloregionen
Arbeide for å fremme grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser
Ta vare på natur- og artsmangfold i regionen

3. Konkurransekraft og attraktivitet
 Kartlegge og dele kunnskap om regionens komparative fortrinn innen næringsutvikling, kompetanse,
kultur og opplevelse, samfunn og politikk.
 Utvikle en handlingsrettet fireårig strategi for å styrke Osloregionens internasjonale posisjon og
synlighet basert på Osloregionens internasjonale profileringsstrategi (2015), med mål om å øke
Osloregionens attraktivitet for talent, beholde og tiltrekke investeringer, besøkende og attraktivitet i
internasjonalt samarbeid.
 Gjennomfører prosjekter i samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, samt andre offentlige og
private aktører i profileringsarbeidet for å styrke Osloregionens internasjonale posisjon.
 Bidra til å etablere en plattform for et tettere regionalt samarbeid om internasjonal profilering der
både kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, akademia, kulturinstitusjoner og andre relevante
organisasjoner inngår.
 Kartlegge og bevisstgjøre beslutningstagere om barrierer og utfordringer for å tiltrekke talent,
investeringer og besøkende til regionen.
 Skape arenaer for å dele kunnskap og erfaringer om stedsmarkedsføring i regionalt, nasjonalt og
internasjonalt perspektiv
 Samarbeide med og støtte opp om næringsklynger som motorer for en flerkjernet næringsutvikling i
Osloregionen
4. Felleskap og samarbeid
 Etablere arenaer for politisk og faglig samarbeid og felles kunnskap om muligheter og utfordringer
for Osloregionen
 Samle kunnskap og statistikk om sentrale utviklingstrekk i regionen innenfor bl.a. befolkning,
næringsliv, transport, areal, miljø og internasjonal attraktivitet.
 Fremme regionens felles interesser overfor nasjonale myndigheter, EU og andre relevante
organisasjoner.
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Forord
Årsmøtet I Oslo Brand Partner Arena den 6. desember 2019, sluttet seg til forslag om å avvikle Oslo Brand Partner
Arena som egen beslutningsstruktur for profileringsarbeidet og at dette arbeidet fra 2020 skal være en integrert del
av Osloregionens ordinære virksomhet. Årsmøtet ba samtidig om at det ble foretatt en egenevaluering av
Osloregionens internasjonale profileringsarbeid fra 2015 til i dag. Styret i Osloregionen sluttet seg til dette forslaget
den 28. januar 2020.
Sekretariatet i Osloregionen har vært opptatt av at denne evalueringen bør foreligge tidsnok til at den kan være et
underlag for stiftelsesmøte i Osloregionen interkommunalt politisk råd den 27. mai 2020. Innenfor den tiden som har
vært til rådighet, har sekretariatet basert sine vurderinger på State of the City-rapportene om merkevaren Oslos
internasjonale status, som har vært utarbeidet årlig siden 2016 av selskapet Business of Cities ltd på oppdrag for
Oslo Business Region AS, på vurderinger fra Osloregionens internasjonale advisory board, samt på egne
vurderinger og erfaringer. Det har ikke vært tid til en omfattende involvering av stakeholderne i regionen. I forbindelse
med Osloregionens medlemsundersøkelse i februar 2020, har man imidlertid forsøkt å innhente synspunkter fra
medlemmene på profileringsarbeidet. Det er også innhentet vurderinger av arbeidet fra enkelte av de eksterne
partnerne som Osloregionen har samarbeidet med i forbindelse med profileringsarbeidet.
Evalueringsrapporten er utarbeidet av direktør Øyvind Såtvedt, spesialrådgiver Marianne Welle og brand manager
Inge Michael Bilet.
Oslo, 9. mars 2020
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Sammendrag av anbefalinger
Merkevaren Oslo har styrket seg betraktelig siden 2015 da Osloregionen startet implementeringen av
Osloregionens profileringsstrategi sammen med VisitOSLO og Oslo Business Region. Det styrkede omdømmet gir
muligheter for å skape verdi for virksomheter i regionen i overgangen fra en petroleumsbasert til en grønnere
økonomi.
Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen er fortsatt et godt grunnlag for profileringen av Oslo og
regionen. Imidlertid bør det i tillegg utarbeides strategi med et mellomlangt tidsperspektiv, f.eks. fire år, som
forener de langsiktige målene for profileringsarbeidet med aktuelle muligheter og utfordringer, f.eks. oppfølging av
miljøhovedstadsåret, kulturområdet, de gode mulighetene for arbeid og studier, og Osloregionens trygge, åpne og
velfungerende velferdssamfunn.
De tre KPI’ene for profileringsarbeidet, med fokus på økt internasjonal synlighet, at vi skal assosieres med verdiene
som er representative for oss og samarbeid med aktører som kan bidra til å styrke vår internasjonale posisjon,
vurderes fortsatt som godt egnet for å sette retning for profileringsarbeidet.
Kampanjene og prosjektene som er gjennomført har i hovedsak vært vellykkede. Etter hvert som Oslo er blitt mer
kjent, øker behovet for å arbeide mer målrettet opp mot spesifikke målgrupper for å dra nytte av arbeidet som er gjort
for Oslos generelle omdømme. Her er det fortsatt en vei å gå for å bygge opp erfaringer gjennom konkrete prosjekter.
En annen viktig lærdom, er at prosjekter oftere blir en suksess når man mobiliserer troverdige aktører som
avsendere av budskapet i kampanjene.
De samlede ressursene til profileringsarbeid, herunder kampanjer, har vært begrensede i hele perioden fra 2015 til i
dag. Trolig burde en større andel tidligere vært avsatt til egne stillingsressurser og mindre brukt på kjøp av
tjenester fra byråer i forbindelse med gjennomføring av kampanjer.
Av de områdene som Osloregionen arbeider med innenfor profilering, virker arbeidet med talentattraktivitet som
spesielt lovende. Talentattraktivitet handler om å tiltrekke internasjonale studenter og kunnskapsarbeidere til
Osloregionen og er et bidrag til å styrke regionens verdiskapingene og nivået på offentlige tjenester. Men også
samarbeidet med kulturinstitusjoner og næringsklynger har vært vellykkede. Sekretariatet mener at
destinasjonsselskaper og andre aktører i reiselivet er best egnet til å markedsføre Osloregionen som reise- og
besøksmål.
Når det gjelder det interne partnerskapet i Osloregionen, mener sekretariatet det prinsipielt er riktig å integrere
profileringsvirksomheten i Osloregionens ordinære virksomhet, slik styret i Osloregionen nylig har besluttet. Når
Oslo Brand Partner Arena nå er avviklet som beslutningsarena, er det likevel behov for arenaer for samspill med
Osloregionens medlemskommuner og fylkeskommuner om profileringsarbeidet, både på politisk og
administrativt nivå.

5

Osloregionen har i perioden 2015 til 2020 samarbeidet med en lang rekke aktører i regionen om prosjekter innenfor
internasjonal profilering. Det internasjonale profileringsarbeidet i regi av Osloregionen er likevel fortsatt ukjent
blant mange av de private og offentlige aktørene som har en interesse i Oslos og regionens omdømme. Det er behov
for en ny og mer omfattende organisering av samspillet med stakeholdere i regionen.
Osloregionen mener det er behov for en vurdering av mulig fremtidig organisasjonsstruktur av
profileringsarbeidet. Sekretariatet vil imidlertid peke på behovet for å utvikle en struktur som sikrer regional
forankring av arbeidet, både overfor kommunene og fylkeskommunene i Osloregionen og overfor andre private og
offentlige aktører i regionen.
Tilstrekkelige ressurser til å sikre basisfunksjonene i arbeidet, inkludert arbeidet med å bygge partnerskap med
andre private og offentlige aktører i profileringsarbeidet er av stor betydning. En sterkere medfinansiering fra andre
aktører enn kommunene og fylkeskommunene i Osloregionen vil være det viktigste bidraget til dette, men forutsetter
også en tilstrekkelig basisfinansiering fra medlemmene i Osloregionen.
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Innledning
Hvorfor markedsføre steder
Et sted er ikke en merkevare i ordinær forstand. Et sted har ikke en enkelt «eier», men tilhører alle som bor der,
driver virksomhet der, eller besøker det. Et sted er ikke en kommersiell merkevare på samme måte som sjampo eller
merkeklær. Men i likhet med kommersielle merkevarer, har også steder behov for å være kjent, bli lagt merke til,
være attraktive. Ingen velger et sted å besøke, bo eller investere i ved en tilfeldighet. Valget er en kombinasjon
av assosiasjoner rundt stedet og harde fakta.
Med profilering av våre steder får vi verden til å vite om oss, vi synliggjør hvilke verdier vi står for og hva slags
muligheter som finnes her. Osloregionens mål er å være en internasjonalt konkurransedyktig og bærekraftig region.
Vi er i konkurranse med andre hovedstadsregioner i Norden, Europa og resten av verden, om besøkende, kunder,
arbeidskraft, studenter og investorer.
For kommersielle produkter utgjør gjerne markedsføringsbudsjettet en stor andel av budsjettet. For steder er det
mindre opplagt hvem som skal finansiere markedsføringen av merkevaren. Mange tjener på at et sted blir attraktivt;
bedriften som søker talent eller investorer, messearrangøren som trenger deltagere og besøkende,
forskningsinstituttet som behøver samarbeidspartnere i forskningsprosjektet eller restauranten som behøver gjester.
Ofte tenker man kanskje at bedriften i selg selv, messen, forskningsprosjektet eller maten i seg selv er nok. I praksis
er det imidlertid ikke tilfelle. Skal vi først velge noen som vi ikke kjenner fra før, er våre assosiasjoner om stedet ofte
helt avgjørende. Skal vi på romantisk ferie, er det mer sannsynlig at vi velger Paris eller Roma enn Warzawa eller
Utrecht. Skal man samarbeide med et forskerteam, velger man kanskje helst ett som kommer fra et område som har
et omdømme som passer med våre egne ambisjoner, som f.eks. Oxford i England eller Boston-området i USA.
Osloregionen er verken Paris, Roma, Boston eller Oxford. Vi som bor er her vet at vi har utrolig mange gode
kvaliteter, og er stolte av stedet, regionen og landet der vi bor. Men utenfor Norge vet de aller fleste svært lite om
oss.
Norge har en åpen økonomi. Vi er avhengige av å selge varer og tjenester til internasjonale kunder. Det er
avgjørende for å opprettholde sysselsetting og velferdsnivå. Vår viktigste eksportvare, olje og gass, selger seg selv i
stor grad. Men i årene fremover skal vi omstille vår økonomi til grønnere næringer. Vi skal hevde oss på områder
internasjonalt der vi ikke har en like selvsagt markedsposisjon. Det er heller ikke slik at vi kan hevde oss på
internasjonale markeder ved å konkurrere på pris alene. Med vårt kostnadsnivå er vi avhengig av å konkurrere på
kvalitet. Da må de som skal handle med oss assosiere oss med kvalitet, de må vite at vi har de aller flinkeste
medarbeiderne i verden, de må vite at de får noe hos oss som de ikke kan få andre steder.
Det er selvsagt ikke bare Osloregionen som tenker på denne måten. Rundt oss konkurrerer alle storbyregionene
rundt oss om å tiltrekke hovedkontorer, talenter, investeringer besøkende og prosjekter. De fleste storbyregioner i
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verden er heller ikke så heldig stilt som oss når det gjelder økonomi, velstand og sysselsetting. Derfor føles nok også
den internasjonale konkurransen ofte mer presserende der enn hos oss.
De fleste byer vi kan sammenligne oss med, har mye større apparater som jobber med stedsmarkedsføring enn det
vi har i Osloregionen. Kampen om å lykkes er ikke en konkurranse om ha de største budsjettene til
stedsmarkedsføring. Men skal vi hevde oss, kan vi ikke la være å gjøre noe. Og mulighetene for å skape et
omdømme som gir oss en sterk posisjon i fremtiden, er langt bedre nå enn når vi står midt opp i nedbemanningen i
næringer som ikke lenger kan hevde seg. Stedsmarkedsføring er langsiktig arbeid, som må opprettholdes over tid,
dersom den skal gi effekt.
Vi som bor i Osloregionen er stolte av stedene våre – med god grunn. Folk på Hamar, i Tønsberg, Fredrikstad,
Hønefoss eller i Oslo – eller i en av de andre 63 andre kommunene i regionen vet hva det betyr. Ofte er stedene
også konkurrenter her hjemme om bedrifter, innbyggere arbeidskraft. Men hvert enkelt sted i Osloregionen kan
ikke bygge opp en merkevare internasjonalt. Etter modell fra blant annet Amsterdam og København, bruker vi i
Osloregionen merkevaren Oslo i internasjonal profileringssammenheng. Når vi sier «Oslo» i internasjonal
profileringssammenheng, mener vi hele Osloregionen. Med felles innsats for internasjonal profilering av
Osloregionen, kan vi sette regionen på kartet knyttet til ulike bransjer, vi kan få riktig arbeidskraft, kunder, turister, og
investorer.

Profileringsarbeid i Osloregionen
Ved etableringen av Osloregionen i 2005 ble Osloregionens visjon – «å styrke Osloregionen som en
konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa» - vedtatt. I samarbeidsplattformen som lå til grunn for etableringen
av alliansen heter det at man skal «etablere utvidet samarbeid om internasjonal markedsføring av Osloregionen som
en konkurransedyktig næringsregion og et attraktivt besøksmål». Ambisjonen om å tiltrekke seg utenlandske
etableringer og kompetanse har vært sentral. Det heter videre at den internasjonale konkurransen mellom
storbyregionene er en viktig begrunnelse for etableringen av alliansen. Det pekes på behovet for å konkurrere med
andre internasjonale regioner når det gjelder å tiltrekke hovedkontor og næringsliv for øvrig.
Internasjonal profilering har siden 2005 vært ett av fire vedtatte hovedsatsingsområder for samarbeidsalliansen
Osloregionen. Det ble allerede de første årene satt av midler til internasjonale prosjekter på Osloregionens budsjett,
bl.a. i forbindelse med deltagelse på den store eiendoms- og byutviklingsmessen MIPIM i Cannes, samt ulike
prosjekter til profileringstiltak i samarbeid med næringsklynger i regionen.
I desember 2009 vedtok Styret å starte opp et arbeid med en felles plattform for omdømmebygging av Osloregionen.
Dette initiativet ledet frem til utarbeidelse av en felles profileringsstrategi, som ble vedtatt av styret i Osloregionen i
2015.
I denne evalueringsrapporten vil vi særlig fokusere på arbeidet med gjennomføring av denne strategien fra 2015 til i
dag. Hva er oppnådd? Hva er lærdommene så langt? Hva bør vi endre på i arbeidet videre?
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#ProjectOsloRegion
I desember 2009 vedtok styret å starte opp et arbeid med en felles plattform for omdømmebygging av Osloregionen
som en attraktiv kunnskapsregion og et godt sted å leve og virke i. I 2010 ble det gjennomførte et forprosjekt for
omdømmebygging med bistand fra Apeland Informasjon AS. Forprosjektrapporten ble lagt fram for styret våren 2011.
Styret for Osloregionen besluttet i sitt møte 20.03.2012 å sette i gang prosjektet felles plattform for internasjonal
profilering av Osloregionen. Hensikten med prosjektet var å bidra til at samarbeidsalliansens medlemmer og andre
nærings- og utviklingsaktører i regionen fikk en felles forståelse av forutsetningene og mulighetene når det gjelder et
styrket internasjonalt profileringsarbeid, og mulige modeller for finansiering og organisering som kan ivareta
gjennomføring og styring av et slikt arbeid på en god måte.
I forbindelse med behandlingen av Oslo kommunes budsjett for 2013, signaliserte byrådet at det skulle igangsettes et
arbeid med å utvikle en overordnet og omforent strategi for internasjonal profilering av Oslo. Gjennom våren og
sommeren 2013 ble det klart at Oslo kommunes og Osloregionens arbeid måtte samkjøres for å få best mulig effekt
av innsatsen. Det ble avklart at Oslo kommune ønsket et felles prosjekt, der både Oslo kommune og Osloregionen
bidro med ressurser. Oslo kommune ønsket at det felles prosjektet skulle ledes av Osloregionen. Selskapet Oslo
Business Region ville delta i arbeidet på vegne av Oslo kommune. Hensikten med det felles prosjektet var å utvikle
en internasjonal profileringsstrategi for å styrke Osloregionens evne til å konkurrere internasjonalt.
Styret i Osloregionen vedtok den 26.11 2013 å etablere en prosjektorganisasjon bestående av:


En felles styringsgruppe med representanter fra Osloregionens styre og Oslo kommune/byrådet



Én felles prosjektansvarlig (Direktør ved sekretariatet for Osloregionen)



Ett felles budsjett



Et prosjektteam med ressurser fra Osloregionen (leder + én prosjektressurs) og fra Oslo Business Region
AS



Et ”advisory board” bestående av uavhengig faglig ekspertise.

Prosjektet ble gjennomført i perioden januar 2014 – mars 2015. Prosjektet med utarbeidelse av profileringsstrategien
fikk navnet #ProjectOsloRegion.
En viktig målsetting med prosjektet var å involvere viktige aktører og interessenter fra ulike private og offentlige
organisasjoner som har en interesse i Osloregionens internasjonale posisjon. Gambit Hill & Knowlton gjennomførte
en aktør- og interessentanalyse, som sammen med øvrige innspill fra prosjektgruppen og ulike regionale aktører,
dannet grunnlag for involveringsprosessen. I løpet av andre halvår 2014 og januar og februar 2015 ble det
gjennomført en rekke aktiviteter, bl.a. studentkonkurranse, dybdeintervjuer, workshops og spørreundersøkelse. Det
ble gjennomført 14 workshops ulike steder i regionen. Aktørene som deltok var bl.a. representanter for viktige
bedrifter, næringsnettverk, gründere, studenter, universiteter og høyskoler, kulturliv, frivillige organisasjoner, politikere
og administrativt ansatte i offentlig sektor. Totalt bidro 750 personer med innspill til prosjektet. I tillegg fikk prosjektet
gjennomført en internasjonal benchmarkstudie av Oslo sett i forhold til andre internasjonale byer/byregioner,
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gjennomført av selskapet Business of Cities Ltd. Dette er en nullpunktsanalyse som de årlige State of The City
rapportene siden har basert seg på.
Det ble ikke foreslått å etablere noen ny organisasjon for å forestå det operative profileringsarbeidet. Prosjektgruppen
var opptatt av å ta vare på moment som var skapt gjennom strategiprosessen, og var redd for at et arbeid med å
utvikle en ny organisasjon ville innebære at det tok lang tid å komme over i den operasjonelle fasen med
gjennomføring av strategien.
I stedet ble det derfor foreslått at samarbeidsalliansen Osloregionen, Oslo Business Region og Visit Oslo skulle
forestå dette operative arbeidet gjennom et tettere samarbeid kalt Oslo Brand Alliance. VisitOSLO representerte i
denne sammenheng også det regionale samarbeidet innenfor reiselivet i VisitOSLOregionen. Oslo Brand Alliance
skulle ikke være en organisasjon i tradisjonell forstand, men et tre-part-samarbeid der alle bidro med ressurser og
kompetanse til gjennomføringen av arbeidet. Osloregionen og Oslo Business Region skulle bidra til et felles budsjett,
mens VisitOSLO, som er et privat aksjeselskap, skulle delta på prosjektbasis.
Styret behandlet forslag til profileringsstrategi i mars 2015 og vedtok å sende den på høring til Osloregionens
medlemmer. Det ble gjennomført en rekke høringsmøter i løpet av høringsperioden.
Av høringssvarene fremkom det bred enighet om at det var positivt at det forelå en profileringsstrategi for
Osloregionen. Det var positive tilbakemeldinger på prosessen og på det faglige grunnlaget for strategien fra flere av
de som avga høringssvar. Flere av instansene påpekte at det er viktig at strategien fungerer som et godt verktøy for
hele regionen. Det var likevel støtte til at «Oslo» kunne være merkevaren for profileringen av Osloregionen
internasjonalt. Flere av høringssvarene pekte imidlertid på behovet for at Osloregionens medlemmer kom i direkte
inngrep med styringen av profileringsarbeidet.
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Profileringsstrategien
Oslo er merkevaren
Den internasjonale profileringsstrategien, «The Oslo Region Brand Management Strategy», handler om å bygge vår
identitet og finne vår egen unike stemme.
Ingen velger Oslo ved en ren tilfeldighet, enten det er valg av reisemål, sted å flytte, studere, jobbe, starte en bedrift
eller investere. Bak beslutningene ligger det bevisste valg. Profileringsstrategien bidrar til å påvirke disse valgene.
Før profileringsarbeidet ble påbegynt manglet Oslo synlighet og verden kjente for lite til regionen. Med større
kjennskap til hvilke verdier Oslo representerer, ville langt flere vurdert regionen. Oslo har manglet en tydelig posisjon.
En sterkere merkevare gjør at flere vil velge Oslo. Profileringsstrategien ble laget for å bygge en sterk merkevare,
med en tydelig posisjon og gjenkjennbare verdier.

I et globalt perspektiv
I motsetning til mange merkevarestrategier som setter søkelys på byen alene, bygger denne strategien på en
regional tilnærming som inkluderer alle aktuelle sektorer. For å virkelig være en tverrsektoriell strategi, må
nødvendigvis de ressursene og aktørene som geografisk ligger utenfor bygrensa til Oslo, men som er en del av den
funksjonelle regionen, også inkluderes. Osloregionens næringsliv, arbeidsmarked, boligmarked, fritid og kulturliv blir
stadig mer integrert. Fra et internasjonalt ståsted er regionen i bunn og grunn én merkevare og derfor defineres
“Oslo” som alle byene, fylkene og kommunene som ligger i regionen. I en nasjonal sammenheng vil Drammen og
Hamar ofte være konkurrenter, men i en internasjonal sammenheng er det logisk å samarbeide, slik de også gjør i
Københavnregionen (som bl.a. inkluderer, regionene Skåne og Halland i Sverige), Stockholm (som inkluderer et stort
område som også inkluderer Uppsala, Ørebro, Västerås og Norrköping, mfl.) eller Amsterdamregionen. Mindre
storbyer som Oslo, Stockholm, København og Amsterdam, er avhengig av å trekke på kvaliteter og ressurser i et
omland rundt byene for å kunne hevde seg i den internasjonale konkurransen. Det tar ofte kortere tid å reise på tvers
av regionen i disse mindre storbyregionene enn det tar å reise gjennom byen alene i de virkelig store byene
internasjonalt.

Samarbeid
Det finnes flere organisasjoner og aktører som jobber for å forsterke Oslos merkevare, og de siste årene har antallet
økt ytterligere. Osloregionen samarbeider med disse for å løfte merkevaren sammen. Dette er organisasjoner med
verdifull kunnskap og erfaringer. VisitOSLO har f.eks. arbeidet profesjonelt med å tiltrekke tilreisende i mange år.
Oslo Business Region har bidratt sterkt til å forsterke Oslos økosystem av startupbedrifter, og har også satt Oslo på
kartet gjennom særlig Oslo Innovation Week. Flere kulturinstitusjoner og festivaler arbeider profesjonelt overfor
internasjonale publikum. Samarbeidet og koordineringen av satsningene er en ressurs i et arbeid med
komplementære mål.
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Bevise og fortelle
Merkevarebygging av et sted er ikke det samme som å markedsføre et sted. For å styrke Oslos omdømme må vi
jobbe med å fremme både hvordan vi oppfattes og de virkelige kvalitetene ved stedet. Derfor må det være en
sammenheng mellom hvordan vi utvikler regionen og hvordan det markedsføres internasjonalt. Ikke minst må
markedsføringen være sann. Å forøke «å selge» regionen som noe annet enn det den er, slår bare tilbake, og skader
omdømmet på sikt. På den anne side representerer områder der vi faktisk kan vise til høyere kvalitet enn det vi er
kjent for, en mulighet til å utnytte styrkene våre enda bedre.
Osloregionens profileringsstrategi er en verdibasert mervarestrategi. Til grunn for strategien ligger som nevnt en
omfattende prosess med å definere hva som kjennetegner regionen, hva er vårt «dna» - hva er våre verdier.
Strategien handler om å forsterke synligheten av disse verdiene som gjennomgående i markedsføringen og
fortellingene om regionen vår internasjonalt. Merkevarestrategien er et verktøy som skal hjelpe oss å vurdere tiltak og
hvordan de beskrives. Den skal fungere som et filter som skiller tiltak som forsterker merkevaren, fra de som ikke
gjør det (on-brand/off -brand).

Det haster fordi veksten er høy
Osloregionen har det siste tiåret vært den raskest voksende hovedstadsregionen i Europa. Når arbeidsledigheten er
lav og økonomien er sterk, er det lett å lene seg tilbake og tenke at alt går på skinner, men dersom man ikke agerer i
dag, fra en sterk posisjon, vil utfordringen bli større i fremtiden.
Mange byer har først iverksatt merkevarebyggingen når de opplever nedgangstider eller står overfor omfattende
økonomiske strukturendringer. Da er følelsen av at det haster gjerne sterk, samtidig som ressursene og mulighetene
er langt mer begrensede. Det er rett og slett langt færre positive historier å bygge på i slike situasjoner.
Fra et merkevareperspektiv er det definitivt best å handle nå, og utnytte dagens økonomiske, demografiske og
politiske kraft til å styrke Oslos internasjonale posisjon, med klare positive historier og opplevelser.

Merkevarefilter
For å kunne bygge en merkevare og ta en tydelig posisjon, er det behov for et rammeverk for kommunikasjonen.
‘Oslo merkevarefilter’ fungerer som en felles merkevareplattform for å kunne kommunisere Oslo enhetlig, på tvers av
organisasjoner og selskaper.
Uten en slik felles forståelse vil alle kommuner, universiteter, bedrifter, foreninger, journalister og andre aktører
kommunisere forskjellige idéer, konsepter og premisser. Følgelig blir Oslo som merkevare utydelig og mindre synlig.
Jo flere budskap, desto svakere blir det samlede helhetlige budskapet.
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Merkevarefilteret brukes som en målestokk for om kommunikasjonen er ‘on brand’ eller ‘off brand’. Aktører i regionen
bør etterstrebe at kommunikasjon og tiltak er on brand og dermed treffe merkevaren Oslo. Merkvarefilteret er inndelt i
visjon, verdier og mål og bygger opp til ønsket posisjon.

Visjon – Det beste ligger foran oss
Oslo skårer høyt på kreativitet og har ung befolkning med rask vekst i aldersgruppen 25-35 åringer. Oslo er grobunn
for yrende gründeraktivitet, med store mengder uutnyttet potensial. Oslos visjon er et uttrykk for en ekte og sterk
fremtidsoptimisme, som vi ønsker å dele med alle. Oslo inviterer alle til å bli med.

Verdier – Banebrytende, berikende og ekte
Merkevareverdiene må være ekte. De vil bli opplevd i det daglige, og kan ikke brukes for å pynte på virkeligheten.
På jakt etter den ekte Oslo-identiteten har man benyttet verdier som både er representative for folk i Osloregionen,
som utlendinger kjenner igjen, og som gjør at Oslo skiller seg ut fra andre steder. Dette er ikke verdier som skal
kommuniseres som sådanne – de er ikke slagord. Istedenfor er de retningsgivende for alt vi gjør, og alt vi
kommuniserer. De tre merkevareverdiene skal forstå slik:
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1.

BANEBRYTENDE (PIONEERING)

"Oslo er fremtidsrettet, besluttsom og ambisiøs. Selv om vi er få i antall mennesker sett med internasjonal
målestokk, har vi en kraft og tyngde som langt overgår størrelsen. Oslos befolkning er blant de høyest
utdannede i verden, og flere av verdens ledende bransjer og bedrifter er etablert i regionen."

2. BERIKENDE (ENRICHING)
"Livet i Oslo er i stor grad et spørsmål om å virkeliggjøre ditt potensial som enkeltperson innenfor rammen
av et samfunn som tar vare på folk og der alle har rett til å lykkes. Oslo anses som et trygt sted med et
stabilt og forutsigbart styresett. Sikkerhet gir frihet, både frihet fra bekymringer og frihet til å agere. Du
slipper å bekymre deg for livets nødvendigheter, og du kan ha fullt fokus på å realisere evner og drømmer.
Oslo har et miljø der verdier skapes og deles."

3. EKTE (REAL)
"Folk i Oslo er jordnære, uformelle og rett på sak. Regionens institusjoner og bedrifter kjennetegnes av ﬂate
strukturer og åpenhet. Ytringsfriheten står svært sterkt, og det er rom for alle stemmer. Folk er til å stole på,
pålitelige, og direkte. Vi setter pris på ekthet, og vi holder ord. Nordmenn er ærlige og dyktige.

Mål – Verdens beste kompakte by
Oslo er ikke noen stor by i internasjonal målestokk. Men vi ser på størrelsen vår som en fordel, ikke en hindring.
Avstandene i Oslo er korte, både geografisk, hierarkisk, sosialt og kulturelt:
Geografisk: Når det gjelder fysisk infrastruktur og transportnettverk, stiller Oslo i verdensklasse. Tiden som brukes
på å komme seg til og fra jobb er blant de laveste sett i forhold til konkurrerende byer, noe som bidrar til å den høye
livskvaliteten.
Hierarkisk: De sosiale forskjellene i Norge er små. Samfunnet er lite hierarkisk og preget av ﬂate strukturer; i
arbeidslivet er det kort vei mellom ledelse og ansatte. Nordmenn arbeider ofte på tvers av hierarkier framfor å følge
linjeorganisasjonen. Lederstilen er uformell og bygger på at medarbeiderne får frihet under ansvar.
Sosial mobilitet: Norge er et samfunn med høy grad av sosial mobilitet. Bare 2 % av den sosiale ulikheten i Norge
kan forklares med hvilken klasse man er født inn i — samtidig som det er små sosiale forskjeller her i landet. For å si
det på en annen måte: i Oslo har mange muligheten til å lykkes.
Kulturelt: Man kan si at "det er stort å være liten". Oslo er en by som er liten nok til at folk, bedrifter og idéer kan bli
sett og hørt, og stor nok til å by på de ressursene som er nødvendige for kunne bidra til innovasjon, vekst og
berikelse av de enkeltes liv. Oslo er en kompakt by. Vi har langt større kulturelle muskler enn man skulle tro med
tanke på størrelsen. Hvert år, holdes det mer enn dobbelt så mange «live» forestillinger i Oslo, som i Stockholm eller
København.
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Oslos posisjon – ung, banebrytende storby
Regionen har en relativt ung befolkning, og den blir stadig yngre. Norge står overfor store endringer når det gjelder
befolkningssammensetning, vi får en eldrebølge, men vi er også inne i en yngre-bølge med vekst i antallet 25-35
åringer. Veksten er aller sterkest i Oslo kommune. Her skiller Oslo seg fra en rekke storbyregioner i Europa.
Oslo har dermed muligheten til å ta posisjonen som den unge, banebrytende storbyen.

Strategiske tilnærminger
Profileringsstrategien beskriver seks viktige strategier for alle stakeholdere som ønsker å være on-brand:
1.

Digitale pionerer: Digitale virkemidler og kanaler skal prioriteres for å kommunisere Oslo til verden.
Gjennom digitale virkemidler får vi også tilbakemeldinger på tiltakene våre og vi kan raskt justere dem.

2.

Ungt tenkende: For å posisjonere Oslo som en ung, banebrytende by skal søkelyset rettes mot unge
målgrupper og på unge stemmer i merkevarebyggingen av Oslo internasjonalt.

3.

Fremtidsrettede arrangementer: Arrangementer innen politikk, idrett, kultur og næringsliv må kurateres
som fremtidsrettede, ikke ”vi gjør det samme som i fjor” eller ”vi må også gjøre som de andre”. Istedenfor
må arrangementene våre bli kjent for å være stedet man ﬁkk høre, se eller oppleve noe for første gang.

4.

Handling er sterkere enn ord: Å få Oslo opp og fram, og gi byen den oppmerksomheten og
anerkjennelsen den fortjener dreier seg om mye mer enn bare markedsføring. Handlinger har et langt
større viralt potensiale enn det rene markedsførings-idéer har. Å forbedre byen er den beste
markedsføringen vi kan gjøre. Vi er alltid på utkikk etter utradisjonelle tiltak med stor gjennomslagskraft.

5.

Lean organisering: utprøving –erfaring – suksess: Å ha en lean arbeidsmetode er sentralt i arbeidet med
merkevarebyggingen av Oslo. Dette betyr at vi:


Gjennomfører mange mindre aktiviteter fremfor én kjempekampanje.



Vi satser på å eksperimentere. I stedet for å tenke ”prøve og feile”, går vi får konseptet ”utprøving eksperiment - suksess”.


6.

Vi måler kontinuerlig effekten av det vi gjør gjennom digitale verktøy.

Stimulere eksisterende aktiva: Vi skal identiﬁsere og støtte de tilgangene vi allerede har i
merkevarebyggingen av Oslo, da det allerede ﬁnnes sterke Oslo aktiva. Åpningen av det nye Munchmuseet
er et godt eksempel på en mulighet som for koordinering og samarbeid for å treffe merkevaren (bli onbrand), og som i tillegg kan løftes av mange samarbeidspartnere.

De tre KPI’ene - Key Perception Indicators
Profileringsarbeidet skal styrke Osloregionens attraktivitet når det gjelder å tiltrekke seg talent, investeringer,
bedrifter, besøkende og styrke aktører i Osloregionens posisjon som attraktive internasjonale samarbeidspartnere.
Arbeidet med profileringen av Osloregionen tar utgangspunkt i en målstruktur med Key Performance Indicators. I
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profileringsarbeidet brukes KPI som forkortelse for Key Perception Indicators, mens i hvert enkelt prosjekt brukes KPI
som forkortelse for Key Performance Indicators. Oslo Brand Partner Arena har tre KPI’er:

Hensikten med KPI’ene er å kunne måle resultater, evaluere
arbeidet og sammenligne resultater med vedtatte mål.
Eksempler på dette er måling av:


Assosiasjoner til Oslo (begreper som brukes)



Andel aktiviteter som treffer merkevaren (er onbrand)



Oslos digitale fotavtrykk (utvikling pr. år)



Oslos tilstedeværelse i internasjonale rangeringer



Økning av redaksjonell omtale



Økning i antall internasjonale journalister som
besøker Oslo, antall presseoppslag og innhold i
presseoppslag



Stakeholder-involvering
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Organiseringen av arbeidet frem til i dag
I mai 2015 sluttet Osloregionens styre seg til profileringsstrategien. I samme styremøte behandlet styret også modell
for finansiering av profileringsarbeidet. Som nevnt over, var man i strategien opptatt av å komme raskt over fra
strategifasen til implementering. I stedet for å etablere en ny organisasjon, noe som ville måtte ta tid, besluttet man å
etablere en merkevareallianse – Oslo Brand Alliance – med utgangspunkt i tre eksisterende organisasjoner;
VisitOSLO, Oslo Business Region og Osloregionen – som alle hadde mandater knyttet til internasjonal profilering og
også hadde arbeidet med dette tidligere.
Det var forutsatt at virksomheten til Oslo Brand Alliance i størst mulig grad skulle finansieres gjennom
prosjektfinansiering i samarbeid med næringsliv og offentlige virksomheter. I tillegg til dette ville det være behov for
en grunnfinansiering av virksomheten. I tråd med profileringsstrategien, besluttet styret i Osloregionen å basere
denne finansieringen på et fast kroneløp pr innbygger i de av Osloregionens kommuner og fylkeskommuner som
besluttet å være med i samarbeidet om internasjonal profilering. Man besluttet samtidig å gjøre deltagelse i denne
finansieringen frivillig. Bidragsyterne ble kalt Oslo Brand Partners.
Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen ble raskt lagt merke til innenfor det internasjonale miljøet for
stedsbasert merkevarebygging. Oslo Brand Alliance ble invitert til å presentere strategien og arbeidet på en rekke
internasjonale konferanser, og vant bl.a. prisen for «Place Brand of the Year» på den store City Nation Place
konferansen i London, samt flere andre utmerkelser. «The Oslo Model» er blitt tatt i bruk som oppskrift for
internasjonale profileringsstrategier i flere internasjonale byer, regioner, samt på nasjonalt nivå i enkelte land.
Oslo Brand Alliance ble etablert med virkning fra 1. januar 2016. Siden Oslo Brand Alliance ikke var en egen
organisasjon, ble det lagt til grunn at beslutninger om aktiviteter og budsjett måtte fattes basert på
beslutningsstrukturen i hver av de tre eksisterende organisasjonene. Dette innebar også at de føringene som ble gitt
gjennom de tre organisasjonene måtte være basert på konsensus mellom disse tre. Den vedtatte
profileringsstrategien for Osloregionen var grunnlaget for det arbeidet som ble gjennomført, og ga de langsiktige og
overordnede føringene for arbeidet. I tillegg utarbeidet de tre organisasjonene i fellesskap årlige planer og budsjetter
som ble forankret i hver av de tre respektive styringsstrukturene. I Osloregionen ble dette behandlet i styret.
Osloregionens styre godkjente også revidert regnskap for pengene som ble satt av til profileringsarbeidet i regi av
Oslo Brand Alliance.
Oslo Brand Alliance ble organisert med en felles arbeidsgruppe med representasjon fra de tre organisasjonene.
Gruppen var ansvarlig for utarbeidelse av planer og budsjett for profileringsarbeidet, basert på økonomiske ressurser
fra Osloregionen og Oslo Business Region, og med arbeidsinnsats fra alle tre organisasjoner. Ut over en engasjert
brand manager, var det ikke dedikerte arbeidsressurser til arbeidet innenfor budsjettet for Oslo Brand Alliance.
Gruppen diskuterte også oppfølging av handlingsplanen med gjennomføring av ulike prosjekter. Oslo Business
Region hadde hovedansvar for markedsføringskampanjer, mens Osloregionen hadde en hovedoppgave knyttet til
kommunikasjon og forankring av profileringsarbeidet opp mot kommunene og fylkeskommunene i regionen.
Osloregionen fikk også et ansvar for oppfølging av temaet vertskapsattraktivitet, med vilkår for å tiltrekke
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internasjonale talenter til regionen. Oslo Business Region tok også ansvar for måling av den samlede
profileringsinnsatsen gjennom studien «Oslo: State of the City», som baserte seg på et målingssystem utviklet i
forbindelse med profileringsstrategien i 2015, og som er gjentatt hvert år siden 2016.
Oslo Brand Alliance etablerte en felles digital verktøykasse, kalt Oslo Brand Box. Oslo Business Region var ansvarlig
drift av denne til og med 2017, fra 2018 har dette vært Osloregionens ansvar.
Oslo Brand Alliance gjennomførte flere vellykkede prosjekter, som hver for seg nådde ut til mange mottakere
internasjonalt. Flere fikk priser og andre anerkjennelser. Enkelte av disse er beskrevet senere i denne rapporten.
Bidraget fra Osloregionens medlemmer til profileringsarbeidet var fra 2016 basert på et fast beløp, kr 2,- per
innbygger fra de av Osloregionens medlemskommuner og –fylkeskommuner som valgte å bidra. Oslo kommune
betalte dobbelt bidrag, som kommune og fylkeskommune. Første året ble det kun bedt om bidrag for et halvt års
aktivitet. I tillegg bevilget Oslo kommune ekstra bidrag til Oslo Brand Alliance, som ble overført til arbeidet via Oslo
Business Region. Fra 2017 var Osloregionens medlemmer den klart største økonomiske bidragsyteren til
grunnfinansieringen av profileringsarbeidet i regi av Oslo Brand Alliance.
Flere av medlemmene i Osloregionen mente at bidragene fra enkeltmedlemmer i Osloregionen til Oslo Brand
Alliance også måtte manifestere seg i en styringsmodell der disse fikk mer direkte styring med profileringsarbeidet,
og i forbindelse med behandlingen av en statusrapport for profileringsarbeidet i 2016, gjorde styret følgende vedtak:
Styret ber sekretariatet ta initiativ overfor de andre partnerne i Oslo Brand Alliance om å igangsette et arbeid
for å se på styringsstrukturen for Oslo Brand Alliance, med sikte på at ny struktur kan være på plass senest
fra årsskiftet 2017/18.
Vurderingen skal avklare hvordan deltakerne i Oslo Brand Partners (OBP) kommer i direkte interaksjon med
i Oslo Brand Alliance (OBA). En slik vurdering må ytterligere klargjøre ansvar, roller i OBA og forholdet
mellom OBP og OBA.
En administrativ arbeidsgruppe med representasjon fra Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune og Oslo
kommune ble satt ned for å diskutere mulige modeller for organiseringen av arbeidet.
I desember 2017 behandlet styret forslag til ny styringsmodell for profileringsarbeidet. Det ble besluttet å etablere et
nytt beslutningsorgan underlagt styret i Osloregionen kalt Oslo Brand Partner Arena (OBPA). Organet skulle bestå av
alle kommuner og fylkeskommuner som yter bidrag til profileringsarbeidet, og fikk fullmakt til å behandle
handlingsplan og budsjett for profileringsarbeidet. Ved konstitueringen av OBPA den 6. mars 2018, besluttet OBPA
også å etablere et arbeidsutvalg som skulle følge profileringsarbeidet gjennom året.
Det var opprinnelig tanken at Oslo Business Region skulle være operativ gjennomfører av profileringsarbeidet på
vegne av Oslo Brand Partner Arena, og at Osloregionens sekretariat kun skulle være sekretariat for
«bestillerfunksjonen» på vegne av Oslo Brand Partners. En vurdering foretatt av kommuneadvokaten i Oslo
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konkluderte imidlertid med at en slik modell ville være i strid med lov om offentlige anskaffelser, og at oppgaven
eventuelt måtte settes ut på anbud, med mindre Osloregionen selv foresto også det operative profileringsarbeidet.
Etter en samlet vurdering, ble det konkludert med at Osloregionens sekretariat skulle ivareta både det strategiske og
det operative profileringsarbeidet på vegne av Oslo Brand Partners.
Som en følge av dette ansvaret, ble sekretariatet i Osloregionen noe styrket for å øke kapasiteten i forbindelse med
gjennomføring av profileringsarbeidet. Det ble også reetablert et «advisory board» med internasjonal deltagelse, med
flere av de samme deltagerne som var med i forbindelse med arbeidet med den internasjonale profileringsstrategien.
Samarbeidet med Oslo Business Region og VisitOSLO fortsatte, men nå knyttet til konkrete prosjekter. Alle tre
organisasjonene baserte fortsatt profileringsarbeidet på den samme felles internasjonale profileringsstrategien.
I tillegg ble arbeidet med å involvere flere private og offentlige stakeholdere i profileringsarbeidet intensivert. Det ble
innledet samarbeid om profilering med en rekke næringsklynger, kulturinstitusjoner, idrettsarrangementer,
fylkeskommuner og andre om å sette Osloregionen tydeligere på kartet internasjonalt. Det ble også gjennomført en
rekke workshops i ulike byer i regionen for å mobilisere kommuner og andre lokale aktører til å ta del i
profileringsarbeidet.
I 2019 trådte ny kommunelov i kraft. I september 2019, vedtok styret i Osloregionen å igangsette prosess for
omdanning av Osloregionen til interkommunalt politisk råd, jfr. Kommuneloven § 17 -1 om interkommunalt
samarbeid. I forbindelse med omdanningen, ble det besluttet å foreslå å avvikle beslutningsarenaen Oslo Brand
Partner Arena, bl.a. fordi det ble vurdert å være vanskelig å forene Oslo Brand Partner Arena med lovverkets krav til
organisering og finansiering av interkommunale politiske råd. I saken som styret behandlet den 28. januar 2020 om
avvikling av Oslo Brand Partner Arena fra og med 2020, ble det i tillegg pekt på betydelige effektiviseringsgevinster
ved å integrere profileringsarbeidet i den ordinære virksomheten i Osloregionen, samt positive effekter i forhold til
arbeidet innenfor andre områder, som f.eks. arbeid med felles identitet og strategier, interessepolitisk arbeid og
næringsutvikling/innovasjon.

Administrative og økonomiske ressurser 2015 til i dag
Tabellen under viser regnskapene for profileringsarbeidet fra 2016 tom. 2019. I 2016 og 2017 ble profileringsarbeidet
gjennomført i regi av Oslo Brand Alliance. Her bidro både Osloregionen og Oslo Business Region til
grunnfinansieringen. I 2018 og 2019 ble arbeidet i sin helhet finansiert og gjennomført i regi av Oslo Brand Partners,
men med samarbeid med Oslo Business Region og flere andre aktører gjennom enkeltprosjekter. Ubenyttede midler
fra tidligere år er overført til påfølgende år.
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2016

2017

2018

2019

Bidrag/inntekter

4 400 000

8 628 424

6 167 236

5 801 114

Herav fra
Osloregionens
medlemmer

2 400 000

6 613 424

6 167 236

5 801 114

Prosjektutgifter

3 848 320

9 227 065

4 466 942

4 221 376

I 2016 var det 17 av Osloregionens medlemmer som bidro økonomisk til profileringsarbeidet. I 2017 var antallet økt til
24. I 2018 var det 30, mens tallet i 2019 var 27.
Bidraget fra medlemmene i Osloregionen var i 2016 kr 1,- pr innbygger. Oslo betalte dobbelt, som både kommune og
fylkeskommune. Satsen var basert på at 2016 var et oppstartsår, og at det ble antatt at man i praksis kun ville ha et
halvt budsjettårs aktivitet. Fra 2017 økte det årlige bidraget fra medlemmene til kr 2,- pr innbygger, kr 4,- for Oslo.
Medlemmenes årlige bidrag bør ses i lys av hva som er bidragene i andre regioner, som vi kan sammenlignes oss
med:
I Stockholmsregionen bidrar 55 kommuner årlig med kr. 4.- SEK pr innbygger til profileringsarbeid (Stockholm
kommune bidrar med 7,5 mill. SEK). Greater Copenhagen, som ligner Osloregionen i oppgaver, finansieres med
bidrag på ca. kr. 4,50 pr innbygger, i tillegg til bidrag fra statlig nivå samt Nordisk ministerråd. Totalt er budsjettet
anslått til i overkant av 50 mill. DKK. Innen det regionale samarbeidet Greater Stavanger som består av 16
partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune, bidrar kommunene med kr 35,- pr innbygger for basistjenester (samt
ytterligere 60 kroner pr innbygger for tilleggsoppgaver). Rogaland fylkeskommune bidrar med 1 mill. kroner pr år. I
hovedstadsregionen Haag i Nederland, som har om lag like mange innbyggere som i Osloregionen, er det et årlig
budsjett til internasjonal profilering på ca. 10 millioner Euro, ca. 100 mill. kroner. Haag-regionen er for øvrig en av de
regionene som har benyttet Osloregionens profileringsstrategi som modell for utvikling av sitt profileringsarbeid.
Amsterdam & Partners, som er ansvarlig for profileringen av Amsterdam, har et budsjett på ca.11 millioner Euro,
hvorav en tredel er bidrag fra Amsterdam by, en tredel er bidrag fra øvrige partnere (bl.a. 32 kommuner i regionen)
og en tredel er inntekter fra turister. De har 85 ansatte.
Innenfor rammen av prosjektbudsjettet har det fra 2017 vært engasjert en Brand Manager i ca. 60 % stilling. I tillegg
har ansatte i Osloregionen og Oslo Business Region bidratt med sin arbeidstid i arbeidet med profilering. Fra
Osloregionen var det ca. et halvt årsverk avsatt til dette i 2016 og 2017, mens dette økte til ca. 1,5 årsverk i 2018 og
ca. 2 årsverk i 2019. Oslo Business Region bidro med ca. 1,5 årsverk i 2016 og ca. 2 årsverk i 2017.
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Gjennomgang av prosjekter
Basert på en lean metodikk over flere år, har Osloregionen funnet en form på profileringsarbeidet som har vist seg å
gi god uttelling på flere måleparametere (KPI’ene for profileringsarbeidet), som f.eks. assosiasjoner til merkevaren,
andel aktiviteter som treffer merkevaren og stakeholderinvolvering.
Arbeidsformen innebærer å søke, initiere og drive prosjekter i samarbeid med stakeholdere i regionen, og sørge for
at aktivitetene er «on brand». Dette kan også kalles «koblingsarenaer». Jo flere koblingsarenaer man finner, desto
flere muligheter har Osloregionene til å påvirke aktiviteter til å bli «on brand». Teamet i Osloregionens sekretariat
bistår med rådgivning, nettverk, kompetanse og tidvis prosjektledelse. I løpet av de siste årene har teamet jobbet
aktivt med en rekke koblingsarenaer. Her er et utvalg av prosjekter som Osloregionen har arbeidet med fra 2015 til i
dag:

The Great Escape
Denne kampanjen var et samarbeid mellom Oslo Business Region, Visit Oslo og Osloregionen.
Det vi ønsket å vise med denne kampanjen, var at Oslo er et spennende sted, et sted med kultur, mat- og drikkekultur, gode opplevelser, urbant byliv, osv. Den har blitt sett av over seks millioner mennesker.
Målgruppen var turister, men også studenter og oppstartsbedrifter. De vi ønsker å nå med profileringsarbeidet vårt
ønsker mer enn et sted å jobbe og studere, det må være interessant, spennende og inspirerende. De fleste har ikke
Oslo og Norge på radaren. Vi ønsket å komme på radaren til rett målgruppe, og at de skal knytte Oslo til verdiene
som kampanjen viser.
Filmen hadde en storyline som fungerte godt. Svært mange så filmen helt til slutt, og de så den med lyd, som ikke er
vanlig i sosiale medier-kampanjer.
Historien: For Sam og Marela fra New Zealand var Europa målet for sommerens store ferie. På programmet sto noen
av verdens mest besøkte attraksjoner, så de var ikke de eneste der. Etter å ha kjempet seg gjennom et hav av
turister og selfiestenger på et museum, kommenterte en litt oppgitt Marela opplevelsen på Instagram.
Gjennom kampanjen The Great Escape ble paret "reddet" til Oslo for en litt mindre trengselsfylt byferie. Her ble de
servert deilig mat og drikke, prøvde stand-up-paddling på Oslofjorden, syklet på bysykler, og ikke minst kunne de
beundre noen av Munchs mesterverker helt uforstyrret. Så selv om de kom til en noe roligere by, skortet det ikke på
spennende opplevelser.
"Redningsaksjonen" var et samarbeid organisert av Oslo Brand Alliance, som inkluderer Oslo Region, Oslo Business
Region og VisitOSLO. Byrået Trigger stod for produksjonen.
“I don’t think we could have predicted any of the activities that we have done in Oslo. For us to feel this way
after only just 48 hours here, I think says a lot about what the city has to offer.” - Marela Glavas
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Oslo Innovation Week
“Oslo Innovation Week was an opportunity to see how tech, startups, cities and government can all
collaborate to bring about positive and sustainable change in society. Norway provides other countries with
a model for how this can be achived.” – Miriam Partington, Deutche Welle
Osloregionen har samarbeidet med Oslo Innovation Week (OIW) siden 2018. Oslo Business Region er ansvarlig for
arrangementet. Osloregionen har bidratt med støtte til reise, opphold og håndtering av internasjonal presse. OIW når
et stort antall relevant internasjonalt publikum; oppstartsbedrifter, store bedrifter, investorer og offentlige
virksomheter. Fokus er på bærekraftige løsninger og de fleste bedriftene er teknologibedrifter.
Oslo Innovation Week er Norges største innovasjonskonferanse. Her deltar store selskaper, oppstartsbedrifter,
investorer og offentlige virksomheter. De møtes for å dele innsikt og ideer til bærekraftige forretningsløsninger.
OIW 2019 hadde 13.000 deltakere hvorav 30 % var internasjonale, 63 arrangementer, 486 foredragsholdere hvorav
51 % var kvinner.
Journalister fra blant annet Forbes, The Guardian, Wired, El Pais var til stede og 183 medieartikler ble skrevet.
Osloregionens bidrag i 2019 dreide seg om pressestøtte og håndtering, og kulturprogrammet.

Operafest Røykenvik 2019
Osloregionen samarbeidet med Operafest Røykenvik og Regionrådet i Hadeland om produksjon av en hovedfilm, tre
teaserfilmer og et presse-kit.
Operafest Røykenvik ble benyttet som bilde på dugnadsånden i regionen vår, som er årsaken til at vi har så mange
konserter og kulturopplevelser hvert år. Filmen ble spilt inn i Oslo og på Hadeland. Byrået Gyro sto for film, klipp og
musikk.
Målgrupper var kulturinteresserte, spesielt musikkinteresserte, i Tyskland, Norden og England.
Sammen med freelancejournalist Cecilie Moestue, ble det produsert tekster på fire språk som sammen med filmer,
og bilder ble spredt til kulturjournalister i målgruppelandene.
Dette var et godt privat-offentlig samarbeid, der vi også fikk møte på utfordringer knyttet til koordinering av aktiviteter
mellom de ulike interessegruppene i regionen.
Hvor mange vi traff med kampanjen er ikke ferdig målt før Operafest Røykenvik 2020 avsluttes, da filmer og sosial
mediesatsing er rettet mot årets festival. Per 25. desember 2020 hadde filmene nådd over 75 000 mennesker
internasjonalt.

22

Future Library
Kunstprosjektet Future Library genererer svært mange og gode presseoppslag i store og små medier verden over.
Ved «å sette lyskasteren på» Future Library, får vi ut budskapet til et internasjonalt publikum at Oslo er innovativ,
grønn, annerledes og en kulturby. I 2019 var det blant annet oppslag i New York Times, The Guardian, CNN, Korea
Times, Korea Vouge, Korea Herald, News Pakistan, The Art Newspaper, Literary Hub, Politiken, Weekendavisen,
Spiegel Online, Frankfurter Allgemeine Zeitung, BÜCHER, Magazin, Chosun Daily.
Osloregionens jobb i dette prosjektet er prosjektledelse, å koordinere kameraproduksjon, streaming, og pressearbeid.

Table Tales
Table Tales-kampanjen fra 2017 hadde over hadde 524.000 views. Kampanjen besto av seks filmer som viste fram
mat og drikke med produsenter og restauranter i Sandefjord, Lillehammer, Hamar, Hadeland, Fredrikstad og Oslo.
Table Tales-kampanjens mål var å vise fram Osloregionen som en matdestinasjon, presentert av menneskene som
har skapt mat-scenen i regionen vår. De snakket om sin lidenskap for mat og stedene de bor og jobber.
Energien og mangfoldet i Osloregionen inspirerer til og innovasjon i matlaging og matindustrien. Med
jordbruksområder, skoger og fjorden i nærheten, har selv de mest urbane restaurantene tilgang til ferske kortreiste
ingredienser. Resultatet er moderne mat med en kvalitet og karakteristisk preg som tiltrekker foodies fra hele verden.

X Games Oslo i 2016
X Games i Oslo i 2016 nådde 530 millioner unge mennesker. Oslo kommune, ESPN og TV2 sørget for at X Games
ble holdt i Oslo i februar 2016. Dette var første gang både vinter- og sommersporter konkurrerte i et X Gamesarrangement.

X Games i Bærum (Fornebu) 2019
I 2019 var X Games på Fornebu i Bærum. Osloregionen samarbeidet med X Games Norway for å nå ut til en stor og
ung målgruppe. Ønsket var at de skulle «få Oslo på radaren» og synes at det er et spennende sted. X Games når en
målgruppe som det ellers er svært vanskelig å nå.
Det ble produsert to videoer av de mest kjente norske ski- og snowboardutøverne, Birk Ruud fra Bærum og Marcus
Kleveland fra Oslo, som ble spredt via sosiale medier. Filmene satte standarden for en konkurranse på Instagram der
utøvere fra Finland, USA, Nederland, Danmark, Norge, Canada, Sveits, Frankrike og Storbritannia deltok. Det var
krav at videoene skulle filmes i bybildet/lokalmiljø i regionen. Samlet hadde utøverne 2,3 millioner følgere på sosiale
medier og filmene fikk 504.824 visninger.
De ble laget et eget design av Oslo og Bærum´s skyline som ble hengt opp inne i arenaen, noe som var godt synlig
på tv-sendingene.
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Det ble totalt produsert 10,5 timer live TV-sendinger fra arrangementet, som ble sendt til en rekke land i hele verden.
Via sportskanalen ESPN nådde arrangementet mange seere i Amerika. ESPN har også ca. 10 millioner følgere på
sosiale medier. Det ble skapt 24 millioner interaksjoner i ESPNs kanaler i forbindelse med arrangementet. X Games
sin egen Instagram-konto vokste fra 11.000 til 17.000 under arrangementet. Facebook hadde 54 000 unike brukere i
eventuken.
Noen av konklusjonene fra X Games 2019 Norway var:


X Games Norway/store live-events skaper mye digital trafikk.



Over 40 millioner faktiske interaksjoner når alle kanaler tas med.



Eget crew med live-rapportering på Instastory fra treningsdager og konkurransedager er svært vellykket.



Det er viktig at innholdet skreddersys for målgruppen.



Både enkle og avanserte produksjoner går bra. https://oslobrandbox.no/?modaalpage=videogallery

Oslo Runway og Fushion
“We’re always on the lookout for new style inspo, and while we know Scandinavia is the go-to for sleek
homeware, snowy climates and effortlessly chic fashion, we didn’t realise Oslo in Norway would become our
new no.1 style destination. Until we visited the capital, that is.”
– LOOK UK (etter Oslo Runway januar 2018)
Mote- og klesbransjen er verdens fjerde største industri. Oslo Runway har satt Norge og Oslo på motekartet
internasjonalt for første gang. I tillegg til å bidra til at Oslo blir kjent for å være en spennende kulturby, har Oslo
Runway åpnet opp for publikum som ikke er i bransjen, hatt gratisvisninger og arrangementer ute i byen, samarbeidet
med skoler og trukket inn musikk- og kunst-scenen gjennom prosjektet Fushion.
Osloregionen har støttet internasjonal presse, og gjennom året i forbindelse med visningssteder, opp mot kommunen
og med tilskuddsrådgivning.

Skam
Serien Skam satt Oslo på kartet på en måte vi ikke kunne drømt om, til en målgruppe det er svært vanskelig å nå. I
2018 samarbeidet vi med VistOSLO med internasjonal presse relatert til Skam og hadde følgende oppslag:
Argentina:
La Nación – Los limites de la idolatria
Danmark:
Elle.dk «Dagens bedste nyhed: Kom på SKAM-tur i Oslo»
Woman.dk «Denne nyhed er helt genial for alle os, der hungrer efter endnu mere SKAM»
Mx.dk « SKAM-guide: her er kortet over de bedste SKAM-steder i Oslo»
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Frankrike:
Grazia Magazine/Grazia.fr: «Skam, pépite norvégienne»
Finland:
Helsingin Sanomat: «Tuore ja hauska kaupunkikulttuuri kukoistaa vaihtoehtoisessa Oslossa»
Aamulehti.fi «Aiotko Osloon? Katso tästä hittisarja Skamin aitojen tapahtumapaikkojen osoitteet»
Aamulehti.fi «Sana, Magnus vai Vilde, Skam-fanien arvailu kuumenee – olisiko seuraava päätähti upea
muslimityttö?»
Sverige:
TV4: «Tv-succé lockar turistar till Oslo och SKAM-skolan»
UK:
New Statesman «Skam: how a cult teen drama has fans invading sets, stalking characters’ Instagrams and learning
Norwegian»

Offshore Northern Seas (ONS)
I 2018 samarbeidet Osloregionen med næringsklyngen Subsea Valley for å profilere Osloregionen som energiregion
på stand på ONS i Stavanger. ONS er en av de viktigste møteplassene for den globale energisektoren, med en stor
internasjonal teknologiutstilling og et høyprofilert konferanseprogram med ledende aktører fra hele verden
representert. Totalt 68.174 mennesker fra 98 nasjoner besøkte ONS i 2018. Subsea Valley var i kontakt med 25
journalister hvorav halvparten var internasjonale.
Fokuset i profileringen var utvalgte selskap og regionen som helhet. Dette trigget flere intervjuer og videointervjuer av
bedriftene, og førte til en rekke presseoppslag.

Bokmessen i Frankfurt
Norge var gjesteland i 2019 og det var viktig at Oslo var til stede på riktig måte. Arkitekter, arkitekturbransje,
byutvikling, kunst- og kulturinteresserte fra hele verden hele verden. Messen hadde 7300 utstillere fra 102 land,
10,000 journalister og 286,500 besøkende.
Osloregionen ville sørge for at kultur-Oslo var tilstedeværende på messen, hvor vi kunne nå en viktig målgruppe.
Munchmuseet var allerede til stede, men vi sørget for at Future Library og Deichmanske bibliotek fikk god synlighet.
De hadde det siste arrangementet på messen, som også var det best besøkte. Forfatteren Margareth Atwood var en
del av arrangementet, og hun annonserte Future Library-forfatteren for 2020, som er Karl Ove Knausgård.
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Vi produserte og prosjektledet også en film i samarbeid med Future Library, Bjørvika Utvikling og Deichman som ble
vist på messen hele uka, i forkant i sosiale medier og som blir gjenbrukt med små forandringer i opptakten til
åpningen av Future Library-rommet i Nye Deichman i 2020.

The Proud Experience
The Proud Experience var en oppfølger til The Great Escape fra 2017, men denne gangen var settingen Oslo Pride.
Personene i filmen som ble laget kom fra land hvor homofili er kontroversielt og filmen viser et vennlig, åpent og
fordomsfritt Oslo. Filmen har vunnet European Excellent Aeards for historiefortelling og er sett av 1,5 millioner
mennesker. Den ga over 25 internasjonale presseoppslag.

Oslo filmkommisjon
Oslo filmkommisjon ligger under Byrådsleders kontor i Oslo kommune og er initiert og støttet av Oslo kommune. Oslo
filmkommisjon tiltrekker filmproduksjoner til Osloregionen. Insentivordningen gjør det lettere å produsere her, og
filmkommisjonen hjelper med å fasilitere og markedsføre filmene.
Filmene i seg selv kan gi Osloregionen oppmerksomhet, og store produksjoner vil gi kapital og arbeidsplasser til
regionen, og deres tilstedeværelse styrker de kreative næringene våre. De er i dialog med blant andre Netflix,
Bollywood, Disney og HBO.
I 2019 startet vi et samarbeid med Oslo filmkommisjon, og blant annet med film og bilder til nettsiden til Oslo
Filmkommisjon som viser potensielle filmlokasjoner for internasjonale produksjonsselskaper. Filmkommisjonen er
interessert i å finne områder i regionen til store filmproduksjoner, og Osloregionen vil være en samarbeidspartner i
dette arbeidet.

Technology Summit Kongsberg
Kongsberg er teknologibyen i Osloregionen. Her finnes noen av verdens fremste teknologibedrifter innen forsvar,
subsea og space. Og internasjonale selskaper som Kongsberg Gruppen, TechnipFMC , Dresser-Rand, Kongsberg
Automotive og GKN Aerospace Norway.
Tech Summit har vært en samarbeidspartner i flere år. I 2018 ønsket de en mer internasjonal profil, og Osloregionen
bidro økonomisk til en keynote, deltok i programarbeidet og som rådgiver i kommunikasjonsarbeidet deres.
Konferansen skapte medieoppslag gjennom lansering av Telenors 5G-nett, robotteknologi og banebrytende teknologi
i maritim næring.
I 2019 ønsket Kongsberg næringsforum samarbeid om konferansen rundt strategi, kommunikasjon og
publikumsutvikling. I 2019 bidro sekretariatet i Osloregionen med sosiale medier-filmer og bistand til spredning av
filmene.
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I tillegg arrangerte vi et side-event som et vorspiel mellom hovedkonferansen og middagen. Side-eventets mål var å
nå nye publikumsgrupper. Tema for konferansen i 2019, var "Sharing and Innovation", så konseptet for side-eventet
knyttet seg til det. For å få oppmerksomhet rundt side-eventet var det viktig med en klar vinkling og spisset tematikk.
Tittelen var “Space Tech Vorspiel”, og Kongsberg Space and Surveillance ved Laura Sletbakk fortalte og delte rundt
deres siste innovasjoner fra scenen. De andre foredragsholderne var fra NTNU, European Space Agency Business
Incubation Centre Norway hos Kjeller Innovation, og Norwegian Space Agency. Moderator var fra Oslo Business
Region.
På grunn av temaet for konferansen i 2019, ønsket vi med side-eventet å vri inntrykket av Technology Summit noe,
som en konferanse som er åpen og tilgjengelig og relevant for også startups og studenter.

City Brand Exhibition
City Branding Exhibition i Milano ble avholdt 12. oktober 2018 og vårt bidrag var en utstilling med
profileringsstrategiens reise i bilder. Det ble lagt særlig vekt på å illustrere samspillet i regionen og fokus på felles
verdigrunnlag. Messen ble omtalt i 36 avisartikler og hadde ca. 10 000 besøkende.

Share Oslo
I 2019 lagde vi seks kampanjer med seks personligheter fra Osloregionen i hovedrollene. Målet var å øke kjennskap
til Osloregionen. Det ønskede etterlatte inntrykket var at Osloregionen er et trygt, inkluderende, innovativt,
spennende sted med gode jobbmuligheter. Hver kampanje var en liten film som vi spredde via sosiale medier.
Personene vi lagde kampanje rundt, var:


Bård Eker, ceo og gründer av Eker Design i Fredrikstad.



Anne Beate Hovind, prosjektdirektør ved Bjørvika Utvikling i Oslo og styreleder for Future Library-stiftelsen.



Erling Lae, tidligere byrådsleder i Oslo og første vice major i Europa som var åpen homofil.



Chris Samways, direktør for Maarud-fabrikken i Kongsvinger, tidligere markedsdirektør i Freia.



Sissel Engblom, arkitekt med fokus på feministisk byutvikling.



Selam, eritreisk flykning som jobbet som kokk på Vippa da filmen ble laget.
Kampanjen hadde en rekkevidde på 3 930 250 (antall personer som så filmene i feeden sin på facebook),
mens det var og 1 513350 personer som så deler eller hele filmen. Det ble laget en landingsside for
kampanjen, og 4176 personer klikket seg videre på neste film etter å ha sett en a filmene.

Japansk presse til Den magiske fabrikken i Tønsberg
Dette var et lite kostbart prosjekt, men med ganske god effekt likevel. Vi jobbet med flere internasjonale journalister til
No Waste’s opplevelsesseminar i oktober, men endte opp med én japansk journalist. Hun skrev til gjengjeld en lang
sak, for Yahoo JAPAN News. Det er det mest kjente og den største nyhetskanalen for mange japanere, med 15
milliarder sidevisninger.
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The Big O
Osloregionen har samarbeidet med Oslo Business Region om Oslo Innovation Weeks kulturprogram. Oslo
Innovation Week har 13.000 deltakere hvor 30 % er internasjonale. Målet med kulturprogrammet har vært å vise
deltakerne at Oslo er en kvalitets kulturby. The Big O i 2017 og 2018 var superkomprimerte kulturfestivaler akkurat
der deltakerne var med det noe av det beste Oslo har å by på innen kunst, musikk, film, og uteliv.

Profilering av Oslo som fredsby
I 2017 samarbeidet vi med Visit Oslo om pressearbeid i forbindelse med tre store fredsarrangementer: Nobels
fredspris, Oslo Freedom Forum og Oslo Urban Peace Week.
Oslo Freedom Forum alene genererte 325 unike mediahistorier.

#HvorforOslo
Osloregionen har også gjennomført prosjekter som har hatt som formål å mobilisere kommuner, fylkeskommuner,
næringsliv, kulturaktører og andre til å delta i profileringsarbeidet.
Selskapet X.Y.Zero One ble i 2018 engasjert til organisere prosjektet #HvorforOslo, med en serie workshoper med
følgende formål:


Finne gode caser fra hele regionen som kan skape internasjonal oppmerksomhet i regionen



Bidra til økt forståelse for profileringsstrategien og hvordan den kan brukes både hos privat og offentlig
sektor



Samle næringsliv, offentlig sektor og akademia til en felles idédugnad om hvordan vi sammen kan løfte
regionen internasjonalt

Det ble gjennomført åtte workshoper i åtte byer:


Kongsvinger



Skedsmo (Skedsmokorset)



Asker



Bærum



Hønefoss



Hamar



Fredrikstad



Holmestrand

Workshopene hadde egen landingsside på oslobrandbox.no, samt egne eventsider på Facebook. Det ble laget
videosnutterfra alle workshoper som ble brukt i markedsføringen og det ble laget en samlevideo i etterkant som
oppsummering. Sekretariatet bidro med innhold og foredrag, samt med spredning av budskapet.
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Vi nådde ca. 200 beslutningstakere til sammen og fikk gode score på evalueringene i etterkant.
#hvorforoslo ble imidlertid en betinget suksess, og vi tok mye lærdom av denne prosessen. Formålet ble for ullent,
det ble for dårlig kommunisert. Enkelte av lokasjonene lå for langt unna sentrum i byene. Workshopene ble for
fagfokusert og det kunne med fordel ha vært enda større fokus på caser og mindre på strategi.
På tross av dette fikk vi svært gode tilbakemeldinger og i etterkant merket vi økning både i innsendte prosjekter og i
bruk av oslobrandbox.no

Masterclass
En ny vri vi har gjort med sikte på å mobilisere aktører fra regionen til å delta i profileringsarbeidet av regionen, er å
jobbe med prosjekter som ikke direkte når ut internasjonalt, men som støtter prosjekter i regionen som er on brand.
Det kan være prosjekter som har internasjonalt potensiale eller det kan være å styrke konkurransekraften i regionen
på ulike måter.
I februar 2020 arrangerte vi masterclass i kommunikasjon og markedsføring for alle medlemskommuner og alle
selskap, klynger, festivaler osv. i medlemskommunene. Arrangementet fikk meget god respons og vil etter planen bli
fulgt opp med lignende arrangementer.

Talentattraktivitet
Osloregionen konkurrerer med andre destinasjoner om å tiltrekke talent og virksomheter. For å styrke regionens
konkurransekraft og sikre tilgang til nøkkelkompetanse, gjennomførte Osloregionen en omfattende studie våren 2019
for å kartlegge situasjonen for utenlandske studenter og høykompetent arbeidskraft.
Talentene som kommer hit, peker på mange positive særtrekk ved å bo og jobbe her: God balanse mellom jobb og
fritid, flat struktur i arbeidslivet, Oslo er en kompakt by og Osloregionen er en kompakt region, og et godt
kollektivtilbud. Studien avdekker følgende utfordringer for talentene som har kommet hit: Vi trenger å bli mer synlig
ute i verden, vi trenger et bedre mottak av de som kommer, og det er utfordringer knyttet til å beholde de
internasjonale studentene som fullfører grad i Norge. Det er mye å ta tak i rundt mottaket: Det mangler språkkurs,
bedre tilrettelegging for sosial integrasjon, men også praktiske ting som tung prosess for å få personnummer bør
adresseres. Du kan lese rapporten her: https://www.osloregionen.no/wp-content/uploads/Osloregionen-Talentattraction-managament-report-FINAL-June-2019.pdf
Høsten 2019 startet Osloregionen et initiativ for å arbeide mer aktivt med å styrke regionens muligheter til å tiltrekke
og beholde talent i regionen.
Talent Attraction Management (TAM) er en helhetlig, integrert tilnærming til å profilere et sted som attraktivt for
investorer, gründere, studenter og ansatte i kunnskapsintensive virksomheter. Arbeidet inkluderer i tillegg til det å
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tiltrekke talent også hvordan de mottas, mottak og integrering. TAM-aktivitetene innebærer koordinering av
organisasjoner, nettverk, personer og team for å oppnå best mulig resultater på disse områdene.
Regionens høye levestandard, gode helsetjenester og høye livstilfredshet representerer viktige muligheter for
regionen i forbindelse med talentattraksjon. Men den internasjonale konkurransen om disse personene blir ifølge
OECD også stadig hardere, særlig innen teknologi, ingeniørfag og helse.
Osloregionen samarbeider med aktører i næringslivet, bl.a. næringsklynger, akademia og aktører i offentlig sektor for
å identifisere behov og synergier. Lokale og regionale organisasjoner som arbeider med merkevarebygging og
stedsutvikling, områdets attraktivitet og globale konkurransekraft er også viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet.
I tillegg samarbeider Osloregionen tett med universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter for å tiltrekke seg
internasjonalt talent, for å fylle kompetansegap og for å effektivisere flytteprosessen for utenlandske studenter og
nyansatte.
Osloregionen arbeider i hele regionen for å identifisere hull i økosystemet for talentattraksjonsstyring. Vi anbefaler
praktiske tiltak for å gjøre forbedringer og fylle disse hullene, for eksempel: tiltak for å beholde utenlandske
universitetsutdannede, integrere talenter og familiene deres i det norske samfunnet, forbedre tilgjengeligheten av
norskkurs, redusere behandlingstider og prosessene for å få norsk identifikasjonsnummer.
Noen av prosjektene som pågår for å tiltrekke og beholde talent er:
Tiltrekke og beholde talent i regionen


Samarbeid med næringsklynger: Norway HealthTech, Hamar Game Collective, Smart Innovation Norway,
Oslo EdTech



Samarbeid med kommunale økonomiske utviklingskontorer: Ringerike og Kongsberg



Lansering av “onboarding” pilot i samarbeid med arbeidsgivere for å øke integrasjonen og beholde dyktige
internasjonale talenter.

Internasjonal merkevarebygging og markedsføring rettet mot internasjonale talenter


Videokampanjer rettet mot utenlandske studenter om studier og arbeid i Oslo.



Lansering av Oslo Talent Hub, et online fellesskap for arbeidsgivere, internasjonale kandidater og studenter
som kan dele informasjon om karrieremuligheter og kulturliv.




Lansering av podcast-serier som viser internasjonale studenter og profesjonelle
Markedsstrategiutvikling med International Advisory Board. Vurderer hva som kan replikeres eller tilpasses
fra TAM-modeller i andre tilsværende byer som København og Haag.

Nettverk


Samle offentlige og private organisasjoner for å identifisere utfordringer og introdusere løsninger for å
ansette og beholde internasjonalt talent. Utforske og tilrettelegge for synergier gjennom hele
‘forsyningskjeden’ fra rekruttering og flytting til integrering av kandidater allerede i Oslo og i utlandet.

30



Internasjonalt studentambassadørnettverk



Meetups for profesjonelle - nettverk og støtte



Roundtable-møter med utenlandske studenter for å effektivisere byråkratiske prosesser for å effektivisere
“onboarding” og styrke tilknytningen til arbeidsmarkedet



Roundtable-møter med arbeidsgivere for å effektivisere og fremskynde prosesser for å ansette
internasjonale kandidater i Norge og fra utlandet

Tiltrekke og beholde investeringer
•

Engasjere vellykkede etablerere og investorer til å indentifisere hindringer for utenlandske investeringer

På oppdrag fra Osloregionen, har Business of Cities ltd utarbeidet en rapport om hvordan Osloregionen hevder seg i
konkurranse med andre storbyregioner når det gjelder å tiltrekke og beholde talent.

Rapporten viser at Oslo hevder seg bra på mange områder, og at det har vært en forbedring de siste årene.
Osloregionen er fortsatt lite kjent blant dem man kjemper om internasjonalt og som regionens næringsliv har behov
for. Osloregionen er relativt sett bedre på å holde på talent som allerede er kommet, enn å tiltrekke seg nye. Samtidig
viser både denne rapporten og Osloregionens egen rapport at det er betydelig hindringer knyttet til formalia for
nyankomne studenter og kompetansearbeidere.
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Vurdering
Innledning
I dette kapittelet vil vi forsøke å gi en samlet vurdering av profileringsarbeidet som er gjennomført i regi av
Osloregionen fra 2015 frem til i dag. Det er grunn til en viss tilbakeholdenhet i en slik vurdering. Det er svært mange
ting som påvirker et steds omdømme og attraktivitet – all aktivitet i regionen som kommuniseres internasjonalt er
med på å påvirke bildet av hva merkevaren «Oslo» er sett med en internasjonalt blikk.
Som tidligere nevnt, er det ikke én organisasjon, men flere, som arbeider med å fremme merkevaren Oslos
internasjonale posisjon i tråd med verdiene og målene i profileringsstrategien fra 2015.
Vurderingen i dette kapittelet er basert på vurderinger knyttet til prosjektene som er gjennomført av Osloregionen
alene og sammen med partnere, utviklingen i Osloregionens internasjonale posisjon slik det kommer til uttrykk i
rapporten «Oslo: State of the City», som har gitt årlige målinger siden 2015, vurderinger fra Osloregionens
internasjonale ekspertpanel i internasjonalt advisory board, samt vurderinger gitt av Osloregionens medlemmer i
forbindelse med Osloregionens medlemsundersøkelse i februar/mars 2020.

Prosjektene for å markedsføre Osloregionen
Siden profileringsstrategien ble laget i 2015, har vi gjennomført mange og svært ulike kampanjer sammen med svært
ulike samarbeidspartnere.
Osloregionen har mye innhold og mange historier vi kan bruke for å gjøre oss kjent og attraktiv for målgruppene våre.
Men gode historier holder ikke alene. De beste kampanjene er de som har vært de mest gjennomtenkte når det
gjelder hva vil ønsker å oppnå og hvem vi ønsker å nå. Og når vi har gode kanaler å spre innhold i. Det kan være
digitale kanaler, møteplasser hvor vi vet hvem målgruppen vår er, eller at vi har knyttet til oss samarbeidspartnere
med relevante internasjonale kontakter.
I kampanjer hvor vi har brukt film som virkemiddel, må vi ha en god storyline for at kampanjen skal fungere. Det er
viktig for å holde interessen oppe og at folk skal se helt til slutten. Det må være på engelsk, ikke norsk tale med
engelsk tekst for at det skal fungere optimalt, og sosiale medier-filmer må begynne med et «hook» som får folk til å
stoppe opp i mylderet av alt innhold man ser.
Det er ikke nødvendigvis de dyreste kampanjene som har fungert best, men de smarteste. I forbindelse med X
Games på Fornebu i 2019, ønsket vi å vise at Osloregionen er et spennende sted til en ung målgruppe som vi vet at
X Games når. Ved å samarbeide direkte med utøverne, som allerede har mange følgere på sosiale medier, og la
utøverne snakke sitt eget språk og bruke sine egne visuelle virkemidler, nådde vi godt frem til målgruppen vår.
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Det å ta utgangspunkt i ting vi selv er stolte er ikke nødvendigvis et riktig utgangspunkt for en god kampanje. Det er
lett å lage vakkert innhold, men kommer ikke budskapet ut til dem vi ønsker, er ikke kampanjen en suksess.

Samarbeidspartnere
I forbindelse med gjennomføring av internasjonale profileringsprosjekter og –kampanjer har Osloregionen så langt
samarbeidet med:
Offentlige aktører

Næringsaktører

Kulturaktører

Fredsaktører

Akademia

Oslo Business Region

Kongsberg

Oslo Runway

Oslo Freedom Forum

Oslo Met

Oslo Innovation Week

næringsforum

X Games Norway

Business for Peace

BI

Oslo filmkommisjon

Visit Oslo

Deichmanske bibliotek

Oslo Urban Peace

UiO

Sekretariatet for

Visit Oslo Region

Munchmuseet

Week

Høgskolen i Innlandet

miljøhovedstaden

Green Visits

Munchnettverket i

The Nobel Peace Prize

Internasjonalt kontor i

Choice-kjeden

Osloregionen

Oslo kommune

Flytoget

Stiftelsen Future

Regionrådet i

SAS

Library

Hadeland

Nor-Shipping

Operafest Røykenvik

Hamarregionen

Ocean Solutions

Tons of Rock i

utvikling

Festival

Fredrikstad

Visit Norway

Technology Summit

Øyafestivalen

Innovasjon Norge

Kongsberg

Oslo arkitekturtriennale

Den magiske fabrikken
Oslo Metropolitan Area
Subsea Valley
Conference
Næringsklynger
Oslo Metropolitan Area
Hamar Game
Collective
Norway Health Tech
Oslo Ed Tech
Energy Valley
Vrinn
Maritimt forum
Solklyngen
OREEC
Arena Oslo

Tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere
Her følger noen tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere:

33

Oslo Runway/ Fushion
Gjennom samarbeidet med Oslo Regionen havde vi mulighed til og flyve ind nogle af de største udenlandske media
som læses og følges af flere millioner mennesker i udlandet.
Dette er ikke kun med til og skabe vækst for mode, kunst og kultur industrien i Oslo, men det er også med til og
skabe interesse i udlandet at Oslo er en kulturby som ved hvad som rører sig på internationalt niveau og at man har
mulighed for og blive profileret og få opmærksomhed i udlandet selvom man gør aktiviteter og udstillinger i Oslo.
Vores netværk er konstant øgende fordi vi har mulighed for og udvide og flyve ind nye personlighed hvert år, hvis
denne støtten forsvinder da vil også forsvinde muligheden for og flyve ind presse.
Mode, kunst og kultur er med til og skabe sammenhold i et samfund og inspirerer og skaber opmærksomhed som
ingen andre branche har mulighed for og skabe på samme niveau.

Future Library
Gjennom de siste 6 årene har Osloregionen vært en god og viktig samarbeidspartner for kunstprosjektet
Framtidsbiblioteket (Future Library) og Framtidsbibliotekstiftelsen i Oslo. Dette har først og fremst skjedd gjennom
støtte til prosjektets såkalte overrekkelsesseremoni, som går av stabelen i Oslo og Nordmarka i mai hvert år.
Sammen med andre nøkkelorganisasjoner har Osloregionen deltatt i «spleiselaget» som har gjort det mulig å
strømme eventet i ulike kanaler og invitere internasjonal presse. Dette har gitt prosjektet, Oslo og Norge en enorm
rekkevidde.
Framtidsbiblioteket verdier gir gjenklang i hele verden uavhengig av grenser, religion, alder og etnisitet. Og årsaken
til dette er blant annet at det handler om grunnleggende menneskelig behov som ritualer, håp, tillit og
langtidstenkning. Prosjektet er jordnært, natur, ekte og «felles eid», og representerer det som er kjernen i Oslos
vedier og ønsket omdømme.
Det er et kunstprosjekt og ikke et tradisjonelt merkevare- eller markedsføringsprosjekt. Men fordi det appellerer til så
mange, når det ut til verden og til et annet og bredere publikum.
Future Library er blitt verdenskjent. Likevel er det fortsatt slik at verden ikke vet at dette skjer i Oslo og Norge. Det er
et stort potensiale for Oslo og regionen gjennom Future Library å bli bedre kjent for våre grunnleggende verdier som
brobyggende, inkluderende, grønne og innovative.
Prosjektet, som varer i 100 år (94 år til), gir også Oslo og regionen en mulighet til å bety noe for verden i den tiden vi
nå lever i med store utfordringer knyttet til klima og polarisering.
Jeg håper og ønsker at Osloregionen vil være en langvarig samarbeidspartner med Framtidsbibliotekstiftelsen.
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Visit Oslo
Osloregionens mål er å «styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.» Og målet
med det igjen er jo å tiltrekke seg større verdiskaping? I form av investering, talenter, bærekraftig turisme. Så er det
så klart massevis av flotte tiltak som kan styrke regionen på denne måten, men uten OPPMERKSOMHET vil det ha
begrenset effekt.
Hvis ikke målgruppen får høre om hvilke positive tiltak som gjøres, hvilken utvikling vi her hjemme ser i riktig retning,
så vil de heller ikke fatte INTERESSE og dermed fatte en BESLUTNING om å velge Oslo (grunnleggende
markedsføringsteori her, AIDA-modellen er fortsatt gyldig)
Hvordan skaper vi oppmerksomhet om Oslo som fører til økt kunnskap om vår regions kvaliteter? Vår konkurrenter
satser hardt på profilering av sine regioner. I vårt samarbeid har vi satset på historiefortelling. Målet er historier som
berører får folk (og alle våre målgrupper består av folk) til å stoppe opp/legge merke til budskapet, og oss. Så er det
selvfølgelig en viktig jobb å gjøre når man skal sørge for at historier blir til interesse for det vi kan tilby dem. Men igjen
er vi tilbake: Uten oppmerksomhet, er alt annet bare teori.
Man vil kanskje tro at med gode innovative tiltak så kommer oppmerksomhet/PR/interesseav seg selv. Bare til en
liten grad, og når konkurrentene satser på profesjonell profilering, risikerer vi å tape konkurransekraft i markedet.

Oslo filmkommisjon
Oslo filmkommisjon har opplevd og gjennomført et effektivt, godt og regionalt innbringende resultat gjennom
samarbeidet med Osloregionen.
Oslo filmkommisjon arbeider med å tiltrekke og tilrettelegge for økt internasjonal aktivitet av filmproduksjon i Oslo og
regionen. I 2018 bidro Osloregionen økonomisk til arbeid med profilering av regionen som blant annet ble brukt til
innsalg og tilrettelegging for et av de største varemerker innen internasjonal film, nemlig James Bond. Målet var at
produksjonen skulle velge nettopp denne regionen for sine opptak for den 25 filmen i rekken, NO TIME TO DIE.
Arbeidet med å skape og formidle oppdatert materiale til profilering av regionen, sammen med en aktiv og positiv
politisk innstilling resulterte i et større filmopptak i regionen. Spredning og videreformidling av profilerings-materialet
gjennom tilstedeværelse og nye relasjoner førte til ytterligere interesser fra andre filmprodusenter, og høsten 2019
gjennomførte nok en større internasjonal aktør sine opptak i Oslo.
Resultatene fra slike filmproduksjoner kan ses gjennom større investeringer i lokal arbeidskraft, utstyrs-leveranser,
opphold, logistikk og etter hvert som filmene lanseres, blir det også mulig å se hvilken konkret profilerings-verdi hver
enkelt film vil åpne opp for. Filmene har stor rekkevidde og kan med sikkerhet sies å få stor internasjonal
oppmerksomhet.

35

Osloregionen ble også satt på kartet gjennom et samarbeid med de tidligere fylkene, Akershus, Buskerud, Vestfold,
Telemark og Halden kommune i et fremstøt under Berlinalen 2019 (større int. filmfestival), hvor Norge var et land i
fokus.
For en større internasjonal filmproduksjon er det hovedsaklig et mål å se på aktuelle lokasjoner. Men minst like viktig
er det å se hvilke andre aktiviteter og tilbud (kultur, mat, idrett, fritid, m.v) et sted tilbyr eller representerer. Dette er
med tanke på at involverte (her: i filmproduksjonen) som kommer langveis fra skal kunne tiltrekkes og trives med de
tilbud og aktiviteter som foregår i området.
Samarbeidet gjennom profilering av regionen har bidratt til økt internasjonal oppmerksomhet rundt regionens
landskap, muligheter og ressurser. Det har også som nevnt skapt konkrete resultat med påfølgende ringvirkninger.
Det er et ønske om å videreføre og utvikle et slikt profilerings-samarbeid slik at regionen representeres med en større
portefølje i formidlingen av muligheter, næring og utvikling i og av regionen.

Kongsberg næringsforum
For Kongsberg er det viktig at profileringsarbeidet i Osloregionen består. Kongsberg satser stort på videreutvikling av
det høyteknologiske kompetansemiljøet i området vårt. I dette arbeidet er det avgjørende at Kongsberg- og
Osloregionen blir kjent utover landegrensene som et attraktivt sted å jobbe og bo. I det globale konkurransemiljøet er
kampen om de beste hodene hard, og det er svært vanskelig, for ikke å si nærmest umulig, for et relativt ukjent og
lite sted å stå alene.
Dersom Kongsbergindustrien med sine internasjonale teknologilokomotiv ikke klarer å skaffe til veie de ressursene
som kreves for å videreutvikle seg, står vi vi fare for å miste tunge nasjonale aktører til utlandet. Teknologibedriftene
på Kongsberg og i områdene rundt sysselsetter svært mange direkte i Kongsberg, og ikke minst sysselsettes
tusenvis hos underleverandører i hele landet.
Kongsberg er langt fremme i utviklingen av fremtidens bærekraftige løsninger innen bla. energi og transport til lands
og til havs. Norge kan bli en spydspiss innen fremtidens grønne løsninger, men da er det avgjørende at vi har
hjernekraften som kreves for å hevde oss internasjonalt.
Det er en rekke gode initiativ innenfor Osloregionen. Med en koordinerende instans som Osloregionen og Oslo
Brand Partners har regionen større mulighet for å spisse de ulike initiativene for å styrke attraktiviteten i hele
regionen fremfor at arrangementer og prosjekter innen Osloregionen kjemper om de samme målgruppene, midlene
o.l. og derigjennom kannibaliserer hverandre innad.

X Games
Internasjonal profilering er kravende. Det er mange som kjemper om oppmerksomheten. X Games er en sikker
distribusjonsmulighet for norske budskap. Det er en dokumenterbar effekt gjennom både global tv-distribusjon og
digital eksponering. Målgruppen er ung og moderne, og de etterspør X Games-innhold fra utøvere, fra
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arrangementet, fra ESPN, samarbeidspartnere og media. X Games Norway åpner et mulighetsrom for norske aktører
som vil nå gjennom i den internasjonale konkurransen om oppmerksomhet.

OSLO: State of the city
Attraktivitet er en indikator på stedets internasjonale konkurranseevne. For å finne ut hvor attraktiv Oslo er for resten
av verden, har professor Greg Clark og hans team i Business of Cities Group i London hvert år siden 2016 fått i
oppdrag av Oslo Business Region å se på Oslo fra utsiden og inn. Resultatet er den årlige rapporten «Oslo: State of
the city».

Første gang denne rapporten ble laget var i forbindelse med utarbeidelsen av profileringsstrategien i 2015.
Rapporten er en gjennomgang av Oslos tilstedeværelse og ytelse i internasjonale indekser. Den benytter alle de
globale indeksene og sammenligningene som Oslo deltar i. Dette er et uttrykk for Oslos synlighet og i hvilken grad
regionen anses verdig å bli sammenlignet med andre byer og regioner. I løpet av perioden 2015-2020 har Oslo
deltatt i stadig nye rangeringer og indekser, fra i overkant av 100 indekser i 2015 til rundt 500 i 2020. Ved å bruke
disse indeksene, identifiserer rapporten Oslos nåværende ytelse og omdømme i de eksisterende 16 tematiske
områdene innenfor fire overordnede temaer: Business, Liveability, Hospitality and Governance. Den bedømmer
Oslos ytelse på en 10-punkts skala.
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I de årene som rapporten har blitt laget har Oslo dukket opp som en ny aktør på den europeiske og globale scenen.
Oslo gir Norge en dimensjon av metropolitisk innovasjonsøkonomi, som landet trenger for å utfylle øvrige nasjonale
styrker. Rapporten viser generelt en positiv utvikling for Oslo. På flere områder viser den en formidabel fremgang i
omdømme; Business friendliness, Productivity, Attactiveness to talent, Social stability, Quality & integrity, Influence &
status.
Andre funn som er gjennomgående i State of the City-rapporten:


Befolkningsvekst. Oslo er den raskest voksende hovedstaden i Europa, og har siden 2000 vokst med hele
25%. Oslo er rigget for at veksten kan fortsette til 2050.



Byregionen er en metropol som fronter agendaen i det 21. århundre - fred, teknologi, klimaendringer,
inkludering og samhold. Oslo-modellen er ettertraktet, stadig mer synlig globalt og har fordel av å være en
integrert region som samarbeider for økt skalering og økt kapasitet.



Oslo blir mer synlig globalt. Fremgangen gjenspeiles i at Oslo er med i stadig flere globale rangeringer som
måler byers og regioners suksess.



Oslo har skapt et moment innen innovasjon. Det at regionens økosystem for innovasjon utvides, gjenspeiles
i sammenligningsstudier. Stadig flere firmaer, flere inkubatorer, større venture-capital-avtaler og økt
sysselsetting i ‘app’-økonomien, er tegn på en region som har gjort store fremskritt. Oslo er nå en av de
mest innovasjonsintensive byregionene i Europa, tatt størrelsen i betraktning.
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Oslo er i ferd med å skaffe seg ‘soft power’, altså innflytelse gjennom mykere verdier. Det at Oslo for alvor
fremmer bærekraft blir gradvis mer synlig i de globale målingene der Oslo er med. Byregionen blir anerkjent
for sin gode bærekraftspraksis, lave forurensning og tilrettelegging for sykling. Dette styrker Oslo som
merkevare.



Oslos attraktivitet vokser. Økt tiltrekning av talenter er et viktig vekstområde for å sikre Oslos fremgang.
Oslo er "på den globale radaren" som et spennende sted å flytte til og bygge en karriere. Oslo oppnådde 3.
plass i en av de mest innflytelsesrike globale rangeringene for dette temaet. Avstanden mellom regionens
internasjonale omdømme som et sted å bo og et sted og arbeide, og andre sammenlignbare regioner, nå i
ferd med å lukke seg. Fortsatt gjenstår høye kostnader som en av de viktigste omdømmebarrierene.



Oslo er nå anerkjent som en kulturby. Oslos investeringer i kulturell infrastruktur har forbedret regionens
rykte vedr. fritid og livsstil. Dette vises i nye rangeringer for dette temaet, og for første gang i 2018, skiller
musikk og teater seg tydelig ut for Oslo. Forbedring av kulturelle prestasjoner er en sentral ingrediens for å
lykkes med å imøtekomme innovasjonen og skape en kreativ økonomi.

Rapporten peker imidlertid også på utfordringer, bl.a. når det gjelder Oslos profil og synlighet på næringsområdet.
Her er det fortsatt mye som bør gjøres for at Oslo skal ta en tydelig posisjon internasjonalt, noe som blir viktig i
transformasjonen fra en økonomi som er sterkt koplet til petroleumssektoren.
Oppfatningene av Oslo knytter seg imidlertid gradvis mer til rollen som en pioner innen bærekraft, en foregangs by
innen utslippskutt, og en by som utfordrer seg selv i sosiale spørsmål om likestilling, LHBT + inkludering og
funksjonshemmede. Oslo fremstår bra med sitt løfte om å bli Europas mest fremtidsrettede region, inkludert den
måten den inkluderer nye digitale teknologier og fremmer borgernes velvære. Dette dokumenteres også ved å se på
utviklingen for online søk om Oslo. Sammenlignet med våre nordiske naboer, er Oslo den regionen som har størst
økning i antall søk. Grafen under, viser at online interesse for Oslo skjøt fart i 2015 og ser ut til å fortsette.
Global interesse for Oslo siden 2013 online, basert på mer enn 10 millioner søk

Source: Google Trends (y axis based on maximum monthly score in Scandinavia (100))

39

Vurderinger foretatt av Oslo International Advisory Board (IAB)
Osloregionen reetablerte et internasjonalt advisory board i 2019, bl.a. med tanke på å få råd om den videre
utviklingen av det internasjonale profileringsarbeidet i regi av Osloregionen. Det internasjonale advisory boardet (IAB)
leder av professor Greg Clark, Business of cities ltd og består for øvrig av Martin Boisen, Universitet i Utrecht/For the
love of Place, Geerte Udo, direktør ved Amsterdam & Partners og Mateu Hernandez, direktør ved Barcelona Global.
Oppsummering fra møte i Internasjalt Advisory Board 3. – 4 februar 2020 er vedlegg til denne rapporten.
Dette er en oppsummering av tilbakemeldingene som IAB ga til Osloregionen i 2019:
Identitet og synlighet: Oslo blir stadig mer synlig i internasjonale studier og globale medier. Tidligere var det et stort
gap mellom Oslo og sammenlignbare byregioner. Dette synlighetsgapet er i ferd med å lukkes raskt. Oslo blir kjent
for rask vekst og fantastiske fasiliteter, kultur og infrastruktur, sin sterke grønne og bærekraftige agenda, skiftet mot
innovasjon og bedriftsøkonomi, og åpenhet for talent og mangfold. De årlige Oslo-rapportene har systematisk
rapportert denne fremgangen.
Katalysatorer (akseleratorer): Oslo utnytter allerede et stort antall viktige akseleratorer for å vise frem sin identitet
globalt. Det å være Europas miljøhovedstad i 2019 er ett eksempel på en akselerator som allerede har betalt seg.
Andre gode eksempler er Oslos synlighet på større samlinger som SXSW, MIPIM, UFGC, samt deltakelse i nettverk
slik som C40. Nisjeturismen og kulturtilbudene i regionen blir plukket og kommunisert i globale medier. Oslos
regionale, så vel som urbane tilbud begynner å bli anerkjent.
Alliansebygging: Det har blitt gjort store fremskritt med å bygge støtte blant kommunestyrene i Osloregionen. Det er
et godt samarbeid mellom Visit Oslo, Innovasjon Norge og Oslo Business region. Dette samarbeidet har igjen skapt
mange flere muligheter for alliansebygging med andre institusjoner i Oslo som f.eks. flyplass, universiteter, sykehus
og kulturinstitusjoner, samt med større selskaper, finansinstitusjoner og investorer, frivillige organisasjoner og
medieorganisasjoner. Dette er nå en viktig prioritering for å videreutvikle en fullt fungerende offentlig - privat allianse
for å fremme Osloregionen.
Kapasitet og organisasjon: Det lille, men fokuserte teamet som utgjør Osloregionens sekretariat, er produktivt og
effektivt. Arbeidet fra dette teamet som har bidratt til den viktige fremgangen, slik beskrevet over, og har vært helt
avgjørende for nå å kunne gå til neste aktivitetsnivå, der det kreves ytterligere organisatoriske ressurser. Det å løfte
arbeidet videre til neste nivå krever en godt gjennomtenkt organisatorisk sammensetning og må innebære
samfinansiering fra flere organer i en felles innsats.
Her er de viktigste fra rådene fra IAB til Osloregionen i 2019/2020:
1.

Spre gode historier og kunnskap om fremgangen med profileringsarbeidet så langt. Det er viktig å spre
informasjon om fremdriften som bidrar til utvikling og anerkjennelse av Oslo-merkevaren, slik at et bredere
spekter av stakeholdere ser hvordan image og identitet i regionen endrer seg, spesielt internasjonalt.
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2.

Osloregionen må få med seg flere stakeholdere i arbeidet. IAB anbefaler å identifisere opptil 100
organisasjoner som flyplasser, universiteter, sykehus og kulturinstitusjoner, samt større selskaper,
finansinstitusjoner og investorer, frivillige organisasjoner og medieorganisasjoner. Dette skal være
organisasjonene og menneskene som skaper fremtidens Osloregion og bygger omdømmet til området
(eksplisitt eller implisitt).

3.

Få flere kommuner og fylker til å støtte opp om merkevaren Oslo. Merkevaren trenger støtte i bredden
og i dybden. I tillegg til å nå ut til en bredere gruppe interessenter, er det også viktig å utdype engasjementet
hos lokale myndigheter. Dette er spesielt viktig i lys av regionsreformen og de nye fylkesstrukturene, å
involvere alle lokale myndigheter i regionen, og utvide myndighetenes forpliktelse til et flerårig program. Et
viktig skritt vil være å invitere de valgte lederne i de nye fylkene til å være aktive talspersoner for
arbeidsprogrammet.

4.

Mulighetene i kjølvannet av miljøhovedstadsåret 2019. Miljøhovedstadsprogrammet (European Green
Capital Program) har gitt Oslo en eksepsjonell mulighet til å forme identiteten og fortellingen om Oslo ut til
verden. En viktig del av dette har vært fremveksten av den nye positive historien om hvordan Oslo
kombinerer rask befolkningsvekst med radikal handling mot klimaendringer.

5.

Kapasitet i arbeidet med å organisere og markedsføre Oslo-merkevaren på kort sikt. Det dyktige
teamet som styrer Oslo Brand-arbeidet, må utvides for å levere på de vedtatte målene og prioriteringene.
Det anbefales at det gjøres noen kortsiktige tiltak for å få på plass ytterligere ressurser gjennom midlertidige
stillinger eller andre former for fleksibel bemanning. Dette vil være viktig og nødvendig for å optimalisere
mulighetene.

6.

Ny organisasjonsstruktur. Gitt behov for å innføre en organisasjonsstruktur, skal den kunne:


rekruttere og forene et bredere spekter av interessenter



skaffe økonomiske bidrag fra flere kilder



oppnå juridisk beskyttelse for immaterielle rettigheter og kommersialisere merkevarer når det er
nødvendig.



Få på plass et mer omfattende arbeidsprogram. Hvordan bygge merkevaren og oversette det til
kommunikasjons- og markedsføringsstrategier.

Medlemsundersøkelsen 2020
25. februar 2020, ble det sendt ut en spørreundersøkelse til medlemmene i Osloregionen. Respondentene var
øverste politiske og administrative ledere i regionens kommuner og fylkeskommuner. Resultatene viser positive
tilbakemeldinger på profileringsarbeidet og understreker viktigheten av at Osloregionen fortsatt kommuniserer hva
som gjøres, samt effekten av arbeidet. Det er påfallende og veldig gledelig at respondentene, gjennomgående
benytter den positive enden av svarskalaen. Det alene signaliserer en høy tilfredshet forbundet med Osloregionen og
arbeidet.
Undersøkelsen måler kjennskap til Osloregionens arbeid, tilfredshet med arbeidet, kjente utfordringer og
innsatsområder for kommunen/fylkeskommunen. I tillegg spørres det om holdninger, tilbakemeldinger og ønsker. Her
presenteres noen av de viktigste funnene fra undersøkelsen:
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Kjennskap til Osloregionens arbeid
65 % av de spurte svarer at de kjenner meget godt eller ganske godt til Osloregionens arbeid. Det er noe høyere
kjennskap blant ansatte i administrasjonen enn blant politikerne. Kjennskap er tydelig korrelert med hvor lenge
respondentene har hatt sin nåværende rolle (mer eller mindre ett år i rollen).

Inntrykk av Osloregionen (organisasjonen og arbeidet)
Blant de som har mer enn ett år i sin nåværende rolle – og dermed god kjennskap til arbeidet, har 95 % svart at de
har et meget godt eller ganske godt inntrykk av Osloregionen. De som svarer at de kjenner Osloregionen godt har
gjennomgående et mer positivt inntrykk enn de som har mindre kjennskap til arbeidet. Disse svarer også i mye større
grad at Osloregionens arbeid (innen satsningsområdene) er viktig for deres kommune/fylkeskommune og at de er
fornøyde med arbeidet som Osloregionen gjør innenfor disse satsningsområdene. Ingen av respondentene har et
mindre godt eller dårlig inntrykk av Osloregionen.

Hvor viktig er Osloregionens arbeid på de ulike innsatsområdene for din
kommune/fylkeskommune?
Til tross for små forskjeller mellom politikere og administrasjon generelt i undersøkelsen, er det forskjeller på hvor
viktig disse to gruppene mener Osloregionens arbeid med innsatsområdene er for kommunen/fylkeskommunen.
Klima og miljø, næringsutvikling og innovasjon, profilering, samt talentattraksjon er alle områder som politikerne har
tillagt større grad av viktighet enn administrasjonen har gjort. Området areal og transport, tillegger begge gruppene
likestor grad av viktighet.

Mest viktig for kommunen/fylkeskommunen innen profileringsarbeid
Investeringer, samt det å tiltrekke besøkende, er de to viktigste temaene innen profileringsarbeidet, ifølge
respondentene. På en delt tredjeplass målt i viktighet, finner vi kompetanseheving innen markedsføring av
kommune/fylkeskommune og det å tiltrekke talenter.
Respondentene svarer at det er viktig, dog i mindre grad, å tiltrekke samarbeidspartnere til internasjonale prosjekter.
Det å beholde utenlandske investorer i lokale bedrifter, betegnes derimot som mindre viktig.

Ønske om å delta i profileringsarbeidet
74 % av de spurte, svarer at deres kommune/fylkeskommune kunne tenke seg å delta i arbeidet med å styrke
Osloregionens felles internasjonale posisjon gjennom profileringsarbeid. Av de som allerede har vært involvert i
Osloregionens profileringsarbeid, svarer hele 95 % at de kunne tenke seg å delta.
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Påstander
Påstand nr. 1: Osloregionen må konkurrere med Stockholmsregionen, Københavnregionen og andre storbyregioner
om å tiltrekke seg investeringer, hovedkontorer, talent og besøkende. 100 % av de spurte er enig i dette.
Påstand nr. 2: Det er naturlig at regionen samarbeider om å ta en tydelig internasjonal posisjon. 97,7 % av de spurte
er enig dette.
Påstand nr. 3: Kommuner og fylkeskommuner bør samarbeide med bl.a. næringsliv, kulturaktører, andre offentlige
virksomheter for å styrke Osloregionens internasjonale posisjon. 97,7% av de spurte er enig dette.
Resultater oppsummert
Generelt er respondentene svært positive til Osloregionen, profileringsarbeidet og innsatsområdene. De som kjenner
Osloregionen godt, er mer positiv til arbeidet. Resultatene viser at det er et behov for å informere medlemmene i
regionen, og det er også et stort ønske om å delta i arbeidet som Osloregionen gjør.

Måloppnåelse i forhold til KPI’ene for Osloregionens
profileringsarbeid
I kapittel 2.12 refererte vi målene i Osloregionens profileringsarbeid i de tre Key Perception Indicators (KPI’er) som
profileringsarbeidet er basert på:

Synlighet: «Øke merkevaren Oslos synlighet – dvs. øke den generelle kunnskapen og oppmerksomheten om Oslo
og Osloregionen»:
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I følge årets State of the City har den globale interessen økt med 14,2 % siden 2013, mot 12,9 i København, 6,5 i
Helsinki, og 2 % i Stockholm.
Assosiasjoner: «Øke on-brand assosiasjoner til Oslo – dvs. at oppfatningene av Oslo skal gjenspeile verdiene i
profileringsstrategien»
I følge årets State of the City, har oppfatningene om Oslo endret seg til å handle om at vi er en pionér på
bærekraftsfeltet, at vi tar inkluderingsspørsmål på alvor, og at vi er en fremtidsrettet region, og at vi ligger i forkant på
teknologi.
Support: «At flest mulig aktører med interesse i merkevaren Oslos internasjonale posisjon tar i bruk innholdet i
strategien i sin egen markedsføring eller støtter opp om arbeidet for å styrke Osloregionens internasjonale posisjon»
Mye har forandret seg siden 2015. Osloregionen har mer synlighet - vi er mer kjent. Kampanjene vi gjennomfører,
handler derfor i noe mindre grad om å «vise hva vi har», og mer om å finne koblingsarenaer. Dette gjøres særlig
innenfor talentattraksjonsarbeidet vi startet i 2019. Der ser vi på hvilke utfordringer talent som kommer møter,
hvordan de kan integreres i arbeidslivet, i den norske kulturen og vi jobber med å forenkle de svært kronglete
prosessene det for eksempel er å få bankkonto og ID-nummer.
Siden 2015 har antall aktører økt, og samarbeidspartnerne inkluderer nå aktører innen næringsliv, offentlig
virksomhet, akademia og kulturinstitusjoner.
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Konklusjon
Strategien
Den internasjonale profileringsstrategien for Osloregionen vakte internasjonal oppmerksomhet da den ble kjent.
Osloregionen var sent ute med å utvikle en strategi for internasjonal profilering. Stockholm, København og en rekke
andre byer og byregioner hadde allerede arbeidet med internasjonale profilering i mange år. Det var blitt høstet
erfaringer og utviklet nye kunnskap om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Blant annet var det vokst frem
en sterkere erkjennelse i internasjonale miljøer om stedsmarkedsføring at merkevarebygging for steder er noe
genuint annerledes enn å bygge en merkevare for et kommersielt produkt. Trendene har gått i retning av
verdibaserte merkevarestrategier for steder, snarere enn enkle slagord og logoer som var dominerende i mange
år.
Osloregionens profileringsstrategi ble laget på et tidspunkt da man hadde mulighet til å fange opp disse erfaringene
og trendene. En fordel med å være sent ute, var at man kunne unngå feil som andre byer og byregioner hadde gjort
tidligere. Med bruken av «merkevare-filter», tok vår strategi denne tekningen til et nytt nivå, som senere er blitt modell
for en rekke andre byer, regioner og til og med inspirasjon for nasjonale profileringsstrategier.
Metodisk hvilte arbeidet med strategien særlig på en involveringsprosess som var rettet inn mot å avdekke hvilke
verdier som mest typisk kjennetegner vår region. I strategiarbeidet valgte vi begrepene banebrytende, berikende og
ekte som uttrykk for disse verdiene. Akkurat begrepene er selvsagt basert på valg (basert på hvordan verdiene ble
beskrevet av aktørene som var med i involveringsprosessen), men det er betryggende å se at dette samsvarer i stor
grad med både verdiene som Innovasjon Norge bruker i markedsføringen av Norge, og verdiene som f.eks. Nordisk
Ministerråd bruker når de skal beskrive det genuint nordiske.
Hverken slike verdier eller en slik strategi er skrevet i et evighetens perspektiv. Verdiene vi representerer, som
samfunnet vi er en del av, endrer seg gradvis over tid. Vårt inntrykk er likevel at strategiens grunntenkning, med de
tre verdiene som helt sentrale i denne sammenheng, i stor grad er gyldige fortsatt. Prosessen med utvikling av
strategien er også med på å gi strategien legitimitet fortsatt, noen som er viktig for å kunne ha en nogen lunde stabil
teoretisk plattform for profileringsarbeidet. Det er bra, fordi internasjonal posisjonering gjennom et
profileringsarbeid er tjent med gjenkjennelighet over tid – da blir effektene av kampanjene og andre tiltak som
iverksettes større.
Et svært viktig element i oppfølgingen av strategien er de tre hovedmålene for profileringsarbeidet, KPI’ene, med
fokus på økt internasjonal synlighet, at vi skal assosieres med verdiene vi mener er representative for oss, og at
vi skal skape samarbeid med partnerskap av aktører som arbeider sammen for å styrke vår internasjonale posisjon.
Også KPI’ene ser ut til å ha relevans i 2020, selv om undersøkelser viser at vi nå er blitt en god del mer synlig
internasjonalt enn da vi startet arbeidet i 2015. Det gjør det naturlig å legge enda mer kraft i å også forbedre oss i
forhold til de to andre KPI’ene.
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Strategien og KPI’ene har vært grunnlag for utarbeidelse av årlige budsjetter og handlingsplaner for
profileringsarbeidet. Etter sekretariatets oppfatning er det en svakhet at det er stort sprang i strategisk nivå
mellom den overordnede profileringsstrategien og de årlige planene og budsjettene.
For å fange opp endringer i muligheter og behov for regionen, kunne man være tjent med å supplere dette med
strategier med mellomlangt perspektiv, f.eks. en fireårs periode. Eksempler på slike muligheter og behov er
oppfølging av miljøhovedstadsåret i 2019. Selv om miljøhovedstadsåret selvsagt var helt sentralt for flere aktører i
Oslo og regionen som arbeider med profileringstiltak i 2019, var det etter vår oppfatning en svakhet at det ikke ble
utarbeidet en helhetlig strategi for hvordan man kan benytte miljøhovedstadsåret til å skape oppmerksomhet om Oslo
og Osloregionen på sikt. I 2019 hadde vi Europas øyne på oss i en langt større grad enn det som er vanlig, og
fortsatt er mange interesserte i Oslo og paradokset at vi i oljenasjonen Norge kan ligge så langt fremme innen miljøog klimaarbeid. Vi merker oss at dette er poeng som vårt internasjonale advisory board tar opp i sine vurderinger av
profileringsarbeidet i regionen frem til nå.
Et annet eksempel er alt det som skjer på kulturområdet, med det nye Munchmuseet, Nasjonalmuseet, Kistefos
mm. Vi vet at kulturområdet er et område der det fortsatt er et gap mellom hvordan vi oppfattes internasjonalt og hva
som faktisk skjer i regionen vår. Å fylle dette gapet med markedsføring av hva som faktisk skjer her, vil ikke bare
være positivt for reiselivet, men også for de som arbeider med å tiltrekke talent – man velger steder som er
interessante utover jobbhverdagen.
Kultur har vært et helt sentralt felt i de årlige planene for profileringsarbeidet av nettopp de årsakene som er nevnt
her, men det kunne vært nyttig å løfte dette temaet opp i en strategi på mellomlang sikt, for å mobilisere flere aktører
til å bidra til å styrke Osloregionens posisjon på dette område og lage prosjekter innenfor dette området som strekker
seg lenger i tid.
Et tredje område kan være knyttet til oppfattelsen av risiko/trygghet, i forhold til den stabiliteten vi opplever i et
velfungerende samfunn og åpent samfunn. I en stadig mer urolig verden, preget av Trump, Brexit og mistillit mellom
grupper der også verdier som demokrati og frihet er under press, representerer Norden, Norge og Osloregionen et
unntak. Vi har en udiskutabel posisjon innen flere av disse områdene, bl.a. dokumentert av FN, World Economic
Forum, OECD og en rekke andre internasjonale organisasjoner. Det er imidlertid trolig mulighet for å dra nytte av
dette i enda større grad for å styrke vår internasjonale posisjon.

Kampanjer og prosjekter
Kampanjene og prosjektene som er gjennomført har i hovedsak vært vellykkede, men i varierende grad. Utover
reiselivsmarkedsføring, er stedsbasert markedsføring fortsatt et nytt tema i Norge. Det ser man også i byråene og
selskapene som er leverandører i slike prosjekter. Reiselivsmarkedsføring har ofte brede målgrupper, mens arbeid
med talent eller investeringer ofte må gjøres mer målrettet.
Flere av kampanjene i tidlig fase, som The Great Escape og Proud Experience, lånte mye av sin metodikk fra
reiselivsmarkedsføring. Dette var også logisk, i og med behovet for å styrke merkevaren Oslos generelle synlighet.
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Etter hvert som Oslo er blitt mer kjent, øker behovet for å arbeide mer målrettet opp mot spesifikke målgrupper for å
kapitalisere på investeringene som er gjort i Oslos generelle omdømme. Her er det fortsatt en vei og gå for å bygge
opp erfaringer gjennom konkrete prosjekter.
Generelt er det vår erfaring at det ikke er en riktig metode å begynne prosessen med å finne «gullet» - de tingene vi
er best på eller aller mest stolte av. Vi må begynne med å avdekke behov for konkrete stakeholdere i regionen –
det kan være en bestemt type kompetanse, investorer eller samarbeidspartnere, dvs. hvem som er de mest aktuelle
målgruppene internasjonalt, deretter hva som er de beste kanalene for å kommunisere med dem, og først etter dette
beslutte hva innholdet i kampanjen skal være – hvilket av vårt «gull» som det er mest aktuelle å fortelle om for å
møte stakeholdernes behov. Denne metodikken er forsøkt illustrert i modellen under:

Osloregionen har i økende grad adoptert denne måte å utvikle prosjekter på. Det kan ofte være mer tidkrevende enn
kampanjer av den type vi først nevnte, men vi tror dette i mange tilfeller vil være mer kostnadseffektivt og
virkningsfullt på sikt. Osloregionen har i noen tid arbeidet sammen med bl.a. Hamarregionen utvikling med utvikling
av et prosjekt basert på denne modellen for å tiltrekke startupmiljøer og bedrifter til gaming- og AR/VR- miljøet i
Hamarregionen. Dette er også metodikken vi bruker i samarbeid med Norway Health Tech for å tiltrekke talent til
helseklyngens bedrifter.
En annen viktig lærdom, er at prosjekter oftere blir en suksess når man mobiliserer troverdige aktører som
avsendere av budskapet i kampanjene. Et eksempel på dette er X-games, der vi lykkes i å få utøverne som deltok til
selv å markedsføre Osloregionen til sine nettverk via egne sosiale mediekanaler. Et annet eksempel er kampanjen
#ShareOslo, der miljøet rundt de personene som ble benyttet som talspersoner, mobiliserte for å kommunisere
budskapet ut. Dette sikret også at det nådde ut til relevante målgrupper. Et tredje eksempel er arbeidet vårt innen
talentattraktivitet, der vi har rekruttert en gruppe utenlandske studenter som skal være ambassadører for «Oslo»
overfor sine nettverk i hjemlandet.
Vellykket profileringsarbeid i praksis, handler mao. ofte om å mobilisere nettverk av aktører og personer rundt en
kampanje, som selv har eierskap og troverdighet i tilknytning til det temaet som er aktuelt i det enkelte tilfelle
De samlede ressursene til profileringsarbeid generelt, herunder også til kampanjer, har vært begrensede i hele
perioden fra 2015 til i dag, både i den perioden hvor dette arbeidet skjedde innenfor Oslo Brand Alliance og i tiden fra
2018 hvor Osloregionen selv har hatt det operative ansvaret for profileringsarbeidet på vegne av Osloregionens
medlemmer. På et vis har dette vært en fase for uttesting av konsepter og læring, hvor det kan argumenteres med at
liten skala kan være hensiktsmessig.
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Imidlertid har det også vært lite ressurser til å bygge opp kapasitet i teamet som arbeider med profilering. I hele
denne perioden har det vært totalt 2 – 3 årsverk totalt (inkludert ressursene finansiert av Oslo Brand Alliance) som
har arbeidet med dette. Kombinert med organisasjonsendringer og en viss utskifting av personale, har det derfor vært
utfordringer i å nyttiggjøre seg denne læringen. Trolig burde en større andel tidligere vært avsatt til egne
stillingsressurser og mindre brukt på kjøp av tjenester til byråer osv. i forbindelse med gjennomføring av kampanjer.
Erfaringer fra bl.a. København og Amsterdam taler for at arbeid med stedsprofilering forutsetter en viss størrelse på
teamet som gjennomfører arbeidet, for å kunne ta vare på og videreutvikle kunnskapen som genereres gjennom
prosjektene. For mye bruk av konsulenter er ikke heldig over tid.
Av de områdene som Osloregionen arbeider med innenfor profilering, virker arbeidet med talentattraktivitet spesielt
lovende. Tilgang på kompetent arbeidskraft er allerede dokumentert som en av de største utfordringene for både
næringslivet og deler av offentlig sektor i årene som kommer. Osloregionens engasjement på dette området så langt
er blitt møtt med stor entusiasme hos flere aktører. Dette er dessuten et område hvor det ikke kun handler om
markedsføring, men hvor det også handler om å forbedre tjenestene som det offentlige yter, og dessuten forutsetter
et interessepolitisk arbeid, dersom man skal lykkes. Her har Osloregionen gode forutsetninger for å kunne skape en
forskjell. Men også samarbeidet med kulturinstitusjoner og næringsklynger har vært vellykkede, og gitt
Osloregionen positiv oppmerksomhet internasjonalt hos relevante målgrupper.
Sekretariatet mener at destinasjonsselskaper og andre aktører i reiselivet er best egnet til å markedsføre
Osloregionen som reise- og besøksmål. Her gjøres det allerede en god del, og denne delen av profileringsarbeidet
mottar også tilskudd fra flere andre offentlige kilder. Det virker derfor mer hensiktsmessig å benytte Osloregionens
begrensede ressurser til de andre områdene som er nevnt over.

Partnerskap
En av KPI’ene handler om partnerskap. Med partnerskap sikter vi både til det interne partnerskapet av medlemmer
i Osloregionen, dvs. kommuner og fylkeskommuner, og de eksterne, dvs. bedrifter, næringsklynger, kulturinsitsjoner,
akademia, sykehus og andre organisasjoner som har en interesse av at Osloregionen har et bra internasjonalt
omdømme.
For Oslos del, som for København og Stockholm, er det logisk at dette partnerskapet defineres regionalt – altså
omfatter mer enn bare byen som er kjernen i regionen. Det er flere grunner til dette. De mellomstore byene må ha
med seg hele regionen for å få «kritisk masse» til å kunne hevde seg i konkurransen med større regioner, samt at
avstanden og mobiliteten gjør det naturlig å inkludere et relativt sett større omland rundt byene i disse tilfellene.
Innenfor disse regionene har man integrerte markeder for arbeidskraft og bolig, og gjør nytte av mange av de samme
tilbudene innen kultur og opplevelse.
I de fleste tilfeller vil både byen og regionen rundt være tjent med et samarbeid om internasjonal profilering. For
regionen rundt fungerer byen som en motor for å tiltrekke aktivitet. Og for aktører internasjonalt er det ofte naturlig å
definere «byen» som et langt større geografisk område enn det vi som bor i regionen selv ville gjøre. Derfor vil hele
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regionen kunne dra nytte av at Oslo i vårt tilfelle, får internasjonal oppmerksomhet. På den annen side er dette
selvsagt et følsomt tema. Dersom hele regionen skal bidra økonomisk til profileringen, er det også viktig at det er
tydelig at hele regionen synliggjøres i den internasjonale kommunikasjonen.
Dette kom frem som et meget viktig innspill i forbindelse med høringsprosessen rundt forslaget til profileringsstrategi,
og er et spørsmål som Osloregionens sekretariat har vært svært opptatt av å ivareta i forbindelse med
gjennomføringen av profileringsarbeidet. Når det er sagt, er det ingen lett ting å gjøre. For det første er det nok et
faktum at virksomheter i Oslo tenker mer «internasjonalt» i utgangspunktet, er mer vant til å ha internasjonale
målgrupper i tankene, noe som gjør veien ut i verden kortere for f.eks. en del arrangementer i Oslo enn i resten av
regionen. Som en følge av dette, har Osloregionens sekretariat det siste året valgt å fokusere mer på å jobbe med
arrangementer og aktiviteter utenfor Oslo, for å bygge kapasitet og kompetanse for stedsmarkedsføring generelt,
slik vi gjorde med MasterClass, og slik vi bl.a. har arbeidet med prosjektene på Kongsberg. Dette vil være et steg på
veien for å bygge aktiviteter som i neste omgang lettere vil kunne nå ut til internasjonale publikum.
Når det gjelder det interne partnerskapet i Osloregionen, mener sekretariatet det prinsipielt er riktig å integrere
profileringsvirksomheten i Osloregionens ordinære virksomhet, slik styret i Osloregionen besluttet den 28. januar
2020. I likhet med Osloregionens arbeid med bl.a. areal og transport, næringsutvikling og felles kunnskap og
identitet i regionen, handler profileringsarbeidet om å utnytte ressursene i regionen på en måte som samlet sett
bygger opp under målet om å være en konkurransedyktig og bærekraftig region. Gitt de begrensede ressursene
til rådighet, er dette også fornuftig, fordi mer ressurser kan brukes på operative prosjekter når antallet interne
beslutningsarenaer med møter og sakspapirer reduseres.
Når Oslo Brand Partner Arena nå er avviklet som beslutningsarena, er det likevel behov for arenaer for samspill
med Osloregionens medlemskommuner og fylkeskommuner om profileringsarbeidet, både på politisk og
administrativt nivå. I handlingsplanen for 2020, er det besluttet at det i løpet av 2020 skal legges frem sak for styret
om videre organisering av profileringsarbeidet, der nettopp dette hensynet vil stå helt sentralt.
Selv om kommunene og fylkeskommunene i Osloregionen er de viktigste bidragsyterne til basisfinansieringen av
profileringsarbeidet, er ikke profileringsarbeidets hovedformål å markedsføre de kommunale og fylkeskommunale
organisasjonene. Profileringsarbeidet skal fremme et bredt spekter av offentlige og private aktører. Det handler om å
styrke regionens internasjonale posisjon som helhet. Kommunene og fylkeskommunene vil gjennom sin
basisfinansiering være bidragsytere til å styrke næringslivet, akademia og sykehusenes evne til å tiltrekke kompetent
arbeidskraft, næringslivet til å tiltrekke investeringer, akademias, men også kommunene og fylkeskommunenes,
mulighet til å tiltrekke samarbeidspartnere i internasjonale prosjekter. Til gjengjeld bør også disse aktørene hver for
seg bidra med ressurser til gjennomføring av kampanjer og andre konkrete tiltak.
Som oversikten over samarbeidspartnere viser, har Osloregionen i perioden 2015 til 2020 samarbeidet med en lang
rekke aktører i regionen. For at profileringsarbeidet skal løfte hele regionen, er det likevel nødvendig å øke antallet
samarbeidspartnere i profileringsarbeidet. Involveringen av aktører har til nå skjedd på prosjekt-til-prosjekt basis. For
mange aktører i regionen som har internasjonale relasjoner, er fortsatt det internasjonale profileringsarbeidet i regi
av Osloregionen ukjent.
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De ulike kategoriene av aktører i regionen, har ulike behov, og det er behov for å samle kunnskap og utvikle metoder
for profilering som er tilpasset disse. En slik profesjonalisering vil i neste omgang kunne legge til rette for også mer
økonomisk bidrag fra disse aktørene til det operative profileringsarbeidet.
Dette forutsetter en ny organisering av samspillet med stakeholdere i regionen. Dette er også en tydelig anbefaling
fra Osloregionens internasjonale advisory board. Gjennom dette nettverket, er Osloregionen blitt kjent med hvordan
byer som Amsterdam og Barcelona organiserer dette.
I Amsterdam har man et etablert en «Club of 100», som er et nettverk med de største og viktigste aktørene innenfor
ulike sektorer. Disse er både viktige rådgivere for den offentlig eide organisasjonen Amsterdam & Partners som
driver profileringsarbeidet, og økonomiske bidragsytere til kokrete prosjekter og kampanjer.
Barcelona Global er et hel-privat nettverk som arbeider for å fremme Barcelona med bidrag fra bedrifter,
universiteter, kulturinstitusjoner og andre aktører i regionen. Også her er nettverket avgjørende for forankringen av
det operative arbeidet, i tillegg til at de finansierer kampanjer og prosjekter.
Etter sekretariatets oppfatning mangler Osloregionens profileringsarbeid en god nok plattform for samarbeid med
aktører ut over kommunene og fylkeskommunene. Det handler om arbeidets effektivitet, legitimitet og ressurser. Men
det å drifte et slikt nettverk gjør seg heller ikke selv. I Amsterdam & Partners benyttes i praksis en hel stillingsressurs
til å administrere dette nettverket.
Osloregionens sekretariat mener det bør utredes en modell for bredere involvering og samarbeid med aktører
med en interesse av hvordan regionen posisjoneres internasjonalt.

Organisering
Som tidligere nevnt, valgte man i 2015 ikke å anbefale at det skulle etableres en ny separat organisasjon for å
forestå det operative profileringsarbeidet, men at det skulle etableres en mervareallianse – Oslo Brand Alliance –
med basis i Osloregionen, Oslo Business Region og VisitOSLO. Hovedbegrunnelsen var at man ønsket å komme
raskest mulig over fra strategifasen til gjennomføringsfasen, og dra nytte av moment som var bygget opp gjennom
strategiprosessen.
Oslo Brand Alliance var en ubyråkratisk konstellasjon, men i ettertid burde man nok helt fra starten av ha lagt til
rette for at dette ble en midlertidig organisering i påvente av en mer formell struktur. Man burde raskt ha gått i gang
med å utrede muligheter for styring og involvering av de involverte «eierne». Det er ikke overraskende at
medlemmene i Osloregionen kort tid etter etableringen av Oslo Brand Alliance ga uttrykk for et ønske om sterkere
styring med beslutningene i samarbeidet.
Osloregionen sekretariat la i 2017 frem et forslag til modell der behovet for økt styring ble søkt ivaretatt ved
etableringen av beslutnigsorganet Oslo Brand Partner Arena i kombinasjon med en bestiller-utfører modell, der
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Oslo Business Region var den operative gjennomførende organisasjonen på vegne av Osloregionen. Dessverre var
det siste ikke mulig pga. regelverket knyttet til offentlige anskaffelser. Osloregionens sekretariat fikk derfor et direkte
operativt ansvar for profileringsarbeidet på vegne av Oslo Brand Partners.
Kontrakten med brand manager, den innleide konsulenten i ca. 60 % stilling som hjalp Oslo Brand Alliance med
gjennomføring av profileringsarbeidet, ble overdratt til Osloregionen fra Oslo Business Region. Osloregionen har i
løpet av 2018 og 2019 i tillegg styrket organisasjonen med ytterligere to medarbeidere som har internasjonal
profilering som sin hovedbeskjeftigelse.
Det er likevel en erkjennelse, som vi har vært inne på, at bemanningen er svært begrenset, både i forhold til
ambisjonene i profileringsarbeidet og størrelsen på slike organisasjoner i byer/byregioner det er naturlig å
sammenligne seg med.
Bemanningen i sekretariatet som arbeider med internasjonal profilering var et sentralt tema på møte i internasjonalt
advisory board (IAB) både i 2019 og 2020. IAB advarte mot at man både ville oppleve å komme til kort i forhold til
ambisjonsnivået som er satt for profileringsarbeidet, og at legitimiteten av arbeidet ville kunne undergraves over tid.
Dessuten vil denne arbeidssituasjonen over tid selvsagt være frustrerende for medarbeiderne.
Osloregionens sekretariat mener det er behov for en vurdering av mulig ny organisasjonsstruktur for
profileringsarbeidet. Både Københavnregionen og Stockholmsregionen har modeller som kan være aktuelle å
vurdere som inspirasjon, etter sekretariatets oppfatning. Sekretariatet vil imidlertid peke på behovet for å utvikle en
struktur som sikrer regional forankring av arbeidet, både overfor kommunene og fylkeskommunene i Osloregionen
og overfor andre private og offentlige aktører i regionen. I følge Osloregionens medlemsundersøkelse sier nær 98 %
av de spurte at det er naturlig at det er et regionalt samarbeid om å profilere regionen internasjonalt.
Sekretariatet mener imidlertid at det uansett er viktig å foreta en tilpasning av ambisjonsnivået for
profileringsarbeidet til ressursene som er til rådighet, og vil foreslå at dette vurderes i forbindelse med den varslede
fireårige strategien for profileringsarbeidet som skal legges fram i løpet av 2020.

Finansiering
Spørsmålet om finansiering er naturlig nok implisitt i det foregående avsnittet. Tilstrekkelige ressurser til å sikre
basisfunksjonene i arbeidet, inkludert arbeidet med å bygge partnerskap med andre private og offentlige aktører i
profileringsarbeidet er av stor betydning.
Internasjonalt advisory board mener at den samlede finansieringen bør økes, dersom man skal nå ambisjonene for
Osloregionens profileringsarbeid. En sterkere medfinansiering fra andre aktører enn kommunene og
fylkeskommunene i Osloregionen vil være det viktigste bidraget til dette, men for å oppnå økte bidrag fra andre
partnere må sekretariatet ha en tilstrekkelig basisfinansiering.
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I forbindelse med sak om kontingent for 2021, har sekretariatet beskrevet ulike nivåer for kontingenten som bl.a. skal
sikre finansiering av profileringsaktiviteten som en del av Osloregionens samlede virksomhet, dog kun på om lag
samme nivå som foregående år. Sekretariatet vil tilpasse virksomheten til det nivået som stilles til rådighet fra
medlemmene.
Ytterligere vurderinger av rundt finansiering bør trolig sees i en større sammenheng rundt organisering av arbeidet.
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bakgrunn av økonomisk status i selskapet 31.12.2019. I tillegg kommer inntekter og utgifter som er
påløpt etter årsskiftet 2019/2020.

Holmestrand kommune har i etterkant mottatt møteprotokoll for avvikling av Legevakta i
Drammensregionen IKS, samt avviklingsregnskap fra selskapet.
Finansiering av avviklingskostnadene krever politisk behandling, enten som egen sak eller som del av
en tertialrapport.
Økonomiske konsekvenser
Holmestrand kommunes andel av avviklingskostander knyttet til Legevakta i Drammensregionen IKS
er på 0,945 mill. kroner.
Kostnadene fordeler seg på følgende måte:
Pensjonsforpliktelse: kroner 654.461
Egenkapital:

kroner 290.991

Sum:

kroner 945.452

Dette er kostnader som det ikke er budsjettert med i inneværende år, men som må dekkes innenfor
kommunens budsjettramme.
Vurderinger
Det er avviklingsstyret i Legevatkta i Drammensregionen IKS som har behandlet avviklingsregnskapet,
som ligger som vedlegg til denne saken sammen med styrets innstilling til avvikling av selskapet.
Holmestrand kommune er etter avtale forpliktet til å betale sin del av avviklingen, og må derfor
dekke dette innenfor driftsbudsjettet.
Gitt kommunens ellers svært så pressede økonomiske situasjon, anbefales det at
avviklingskostandene dekkes av disposisjonsfond.
Det vises for øvrig til vedleggene i saken.
Videre behandling
Saken avgjørs i kommunestyret.
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Rydding på Rove ‐ Sansehage

152906

Sammendrag
Ordfører har mottatt en interpellasjon fra Jan Fredrik Vogt (FRP) om rydding av sansehagen på Rove.
Se vedlegg.

Faktaopplysninger
Møtereglementet har følgende regler for innlevering av interpellasjoner til ordføreren:
Reglement for saksbehandling folkevalgte organer § 22:
Ethvert medlem av folkevalgt organ har rett til å stille spørsmål til møteleder også om saker som ikke
står på sakslisten.
Interpellasjon er forhåndsinnmeldte og grunngitte spørsmål fra et medlem av kommunestyret, som
skal besvares i møtet og hvor det er en påfølgende debatt. Spørsmål om prinsipielle forhold og
forslag til vedtak tas opp som interpellasjon.
Interpellasjoner skal være skriftlige og skal rettes til ordfører i forbindelse med møter i
kommunestyret. Interpellasjoner må være meldt til ordføreren senest kl. 10.00 fem virkedager før
møtet.
Ordføreren skal gi et skriftlig svar på interpellasjoner. Svaret leses opp i møtet og deles ut til
representantene og til pressen. I spesielle tilfeller kan møtelederen nøye seg med å gi en foreløpig
redegjørelse i det første møtet, for så å supplere dette med et fyldigere svar i neste møte.
Interpellasjonen og ordførers skriftlige svar protokolleres.

ꞏ

Spørsmålsstilleren gis inntil fem minutter taletid til å begrunne sitt spørsmål. Ordføreren gis
inntil fem minutter taletid til å besvare spørsmålet. Spørsmålsstilleren og ordføreren gis
deretter anledning til et kort innlegg hver.

ꞏ

Debatten følger vanlig ordskifte og taletid fastsatt av møteleder/kommunestyret.

ꞏ

Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke
møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det. På tilsvarende måte
kan organet fatte vedtak i en sak der saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med
innkallingen, hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det.
(Kommuneloven §11‐3 5 ledd)

ꞏ

Møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene kan motsette seg å behandle
interpellasjonen (e) i møtet. For å kunne behandle interpellasjonen i et senere møte må minst
1/3 av organets medlemmer kreve det. (Kommuneloven §11‐3, 1. ledd)

Juridiske forhold
Reglement for saksbehandling folkevalgte organer
Vurdering
Interpellasjonen er mottatt 07.07.2020, innenfor frist.
Videre behandling
Kommunestyret

Det må ryddes på Rove!
Undertegnede ble kontaktet av pårørende ved Rove bo og behandlingsenter og besøkte
sykehjemmet. Bakgrunnen for dette er hagen (Sansehage demensavdeling) som er i ferd med å gro
ned, og råtne opp. Det er fullt forståelig at pleiere og ledere, ikke kan stå for det faktiske
vedlikeholdet. Men det trengs like fullt vedlikehold, og må ryddes opp. Det er et kommunalt bygg,
kommunale tjenester, og kommunalt eiet. Kommunen har da et ansvar for at det ser bedre ut for de
eldre og ansatte, enn det som møtte meg da jeg besøkte dette 7/7 2020.
Enkelte steder vokste det planter og busker foran vinduer til beboere, slik at det umulig kan bli utsyn
og lite sol inn. Det er enorme tujahekker rundt baksiden, som tar både sol og himmel. Det er hekker
og busker, som dekker innkjøringer mv. og som kan skape farlige situasjoner. Treverk og treplattinger
er nedslitt og «råtner» bort. Beplanting vedlikeholdes lite og steinheller gror igjen av gress og mose.
På utvendig balkong ved inngangen ser man tydelig det som må være midlertidige reparasjoner.
Mye av det vedlikeholdet som man ser mangler, kan ikke utgjøre noen større økonomisk byrde. Det
er snakk om noen få timer i uken eller annenhver for en person, slik jeg ser det. Noe jobb trengs
kanskje bare en gang i året, eller annenhvert år. Det er få andre områder kommunen har av
parkanlegg mv, som ser så dårlig ut som på Rove. Så det synes også å dreie seg om interne
prioriteringer, eller mangel på dette.
Undertegne har dog fått vite at det knytter seg noe tvil rundt hvem som egentlig har ansvar for hekk
og hage, når gjelder slik vedlikehold og pleie av område. En del er nok vaktmesteroppgaver, som
normal pleie og klipping. Men større ting er det mindre klart hvem som har ansvar for, slik jeg har
fått beskrevet. Er det kommunes tekniske avdeling og «parkvesen» som har ansvar? Hvem er det
som «holder» i dette vedlikeholdet, og hvem skal utføre det? Her synes det også som det må ryddes.
Kan det beplantes og erstattes trevirke mv, med materialer med lavere vedlikeholdskostnader, men
som likevel ser og holder seg pent for beboere og ansatte? Manglende vedlikehold synes også å være
en gjenganger når det gjelder hageanlegg, og pleie av hekk mv. på Rove. Sykehjemmet burde vært
noe man stolt kunne vise frem, og ikke det fremsto da undertegnede var på besøk. Det er ikke
motiverende og hyggelig for beboere eller ansatte å se at det gror ned slik og ikke vedlikeholdes.
Området har alt i seg til å kunne bli en flott oase slik det en gang var ment. Det er noe man igjen bør
klare å få til.
Er ordfører enig i at det er behov for bedre vedlikehold av hage/hekk/park på Rove
Hva vil Ordfører vil gjøre for å avklare ansvarsforhold og unngå at manglende vedlikehold blir en sak
man ser igjen og igjen her?

Bilder vedlagt.
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Kommunedirektørens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes.

