
 

Nærøy kommune 
 

Møteinnkalling 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Nærøy rådhus 
Dato: 08.03.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
Søknad om permisjon med gyldig begrunnelse må rettes til ordfører Steinar Aspli på telefon 
74 38 27 11 eller mobil 957 70 548, som eventuelt innvilger permisjon og sørger for 
innkalling av varamenn. 
Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. 
 
Program for dagen: 
09.00-11.30 Ordinært møte i kommunestyret iht. sakliste som starter med Åpen spørretime 

 Orientering om Ungdata og plan for folkehelse 
v/folkehelsekoordinator Anne Lene F. Gregersen 

 Orientering om oppfølging av Nasjonale prøver 2017 
v/oppvekst- og kultursjef Kirsti S. Fjær. 

 Orientering om prosessen ang. Kolvereid skole 
v/drift- og utviklingssjef Håvard Hernes. 

11.30-12.00 Lunsj 
12.00-14.00 Ordinært møte i kommunestyret iht. sakliste forts. 
14.00-  Formannskapsmøte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steinar Aspli  
ordfører Eva Kristin Fuglmo Nubdal 
 formannskapssekretær 

 
 
 
  





Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket 

 Åpen spørretime  
ÅPS 1/18 Åpen spørretime 

 
 

PS 2/18 Referatsaker  
RS 1/18 Namsos kommune - underskrevet tilleggsavtale med 

Nordenfjeldske kontroll - tilsyn salg av tobakksvarer 
 

RS 2/18 Transporttjenesten for funksjonshemmede, 
Høringsuttalelse - forslag til nye retningslinjer for TT 
ordning 

 

RS 3/18 SinkabergHansen As - Nils Williksen As - Moen Marin 
As - svar på invitasjon til samarbeid om sommerjobb for 
ungdom 2018 

 

RS 4/18 Fylkesmannen i Trøndelag - stadfestelse av 
kommunestyrets vedtak for reguleringsplanen 
Rønningsmyra boligfelt - klage ikke ført fram 

 

RS 5/18 NTE - protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 
04.01.18 

 

RS 6/18 Tilbakemelding fra Nærøy kommune på utarbeidet 
utkast til ny distriktsindeks 

 

RS 7/18 Nærøy kommunes svar på KS`debatthefte 2018 
 
Saker til behandling 

 

PS 3/18 Program for folkehelse  
PS 4/18 Selskapsavtale Nord-Trøndelag Krisesenter IKS  
PS 5/18 Kommunale pleie- og omsorgstjenester - endring av 

fribeløp og egenandeler 2018 
 

PS 6/18 KS Nord-Trøndelag - Høringsuttalelse på 
Handlingsplan for samhandling mellom kommunene 
og HNT 2018-2021 

 

PS 7/18 Prosjekt " Velferdsteknologi i Namdalen " - VINA  
PS 8/18 Endring av arealformål i kommuneplanens arealdel, 

ytre del, Indre Follafjord 
 

PS 9/18 KomSek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets 
årsrapport til kommunestyret for 2016 

 

PS 10/18 Åge Fosseng - søknad om fritak fra kommunale verv  
PS 11/18 Godkjenning av Barnehage1 Strand etter forskrift 

om miljørettet helsevern i barnehage og skole 
 



PS 12/18 Oppfølging av resultater på nasjonale prøver 2017  
PS 13/18 Rennebu kommune - refusjonskrav for gjesteelever i 

2015/2016 - ang. fylkesmannens avgjørelse 
X 

 



Åpen spørretime

ÅPS 1/18 Åpen spørretime

PS 2/18 Referatsaker

RS 1/18 Namsos kommune - underskrevet tilleggsavtale med 
Nordenfjeldske kontroll - tilsyn salg av tobakksvarer

RS 2/18 Transporttjenesten for funksjonshemmede, Høringsuttalelse - 
forslag til nye retningslinjer for TT ordning

RS 3/18 SinkabergHansen As - Nils Williksen As - Moen Marin As - svar 
på invitasjon til samarbeid om sommerjobb for ungdom 2018

RS 4/18 Fylkesmannen i Trøndelag - stadfestelse av kommunestyrets 
vedtak for reguleringsplanen Rønningsmyra boligfelt - klage ikke ført 
fram

RS 5/18 NTE - protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 04.01.18

RS 6/18 Tilbakemelding fra Nærøy kommune på utarbeidet utkast til ny 
distriktsindeks

RS 7/18 Nærøy kommunes svar på KS`debatthefte 2018



Nærøy kommune 

 

 Arkiv:  
Saksmappe: 2018/187-1 
Saksbehandler: Anne-Lene Fadnes Gregersen 
Dato: 16.02.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

7/18 Formannskapet 27.02.2018 
3/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 
Sak: Program for folkehelse   

 
 
 
 
 
Bakgrunn 
 
I 2017 kom det en nasjonal satsning «Program for folkehelsearbeid» i kommunene. 
Programmet har som hovedmål å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet, og er 
initiert av Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, KS og folkehelseinstituttet. 
Dette er en tiårig satsning som skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og 
systematiske folkehelsearbeid jamfør folkehelseloven.  
 
Programmet skal særlig bidra til i enda større grad å integrere psykisk helse som del av det 
lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge er 
prioritert målgruppe og programmet skal bidra til å hindre utenforskap ved å fremme 
tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet.  
 
Programmet nasjonalt har flere hensikter. Dette er også å utvikle kunnskapsbaserte tiltak i 
kommunene, styrke samarbeid mellom flere aktører for eksempel forskningsmiljø, og 
kompetansestøtte og erfaringsspredning på tvers av kommuner og fylker. Hovedmålet i 
programmet er å styrke det systematiske og kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet i 
kommunene for å bedre innbyggernes helse og livskvalitet.  
 
Selve programmet nasjonalt har en varighet på 10 år, mens den lokale tidsrammen er 5 år 
hvorav 3 er medfinansiert. Prosessen til programmet er at fylkeskommunene søker om å delta 
og kommunene søker deretter til fylkeskommunen. Nye Trøndelag fylkeskommune søkte om 
deltakelse i 2017 og fikk avslag, men de bestemte å gå videre med programmet uten statlig 
støtte og ønsket å støtte kommunene med egne midler. Kommunene søkte deretter om 
deltakelse til fylkeskommunen siste halvår av 2017 og Nærøy kommune fikk positivt tilsagn. 
Trøndelag fylkeskommune søker på nytt i mars 2018, og et positivt tilsagn for 
fylkeskommunen kan bety betydelig økt finansiering for kommunene.  
 



Vurdering 
I Nærøy kommune ble det kjørt en rask administrativ prosess for deltakelse da kommunene 
fikk drøye 2 ukers søknadsfrist fra fylkeskommunen. Administrasjonen bestemte at dette var 
et program som kunne møte noen av kommunens utfordringer basert på kommunens 
utfordringsbilde. Det ble bestemt at vi ønsket å fokusere på levekår og da jobbe med 
bakenforliggende årsaker til sykdom og helse. Da utjevning av sosiale forskjeller, som 
fordeles etter yrke, utdanning og inntekt er sentralt i folkehelsearbeidet. I etterkant av 
søknaden ble det satt ned en prosjektgruppe bestående av:  
 

 Marit Pedersen   Helse - og sosialsjef 
 Rigmor Bratland   Leder NAV   
 Lars Fredrik Mørk   Leder Innvandringstjenesten  
 Monika Kristoffersen  NAV  
 Håvard Hernes   Drift – og utviklingssjef  
 Åge Waag    Enhetsleder bygg og eiendom  
 Kjartan Tørum   Ytre Namdal videregående    
 Solrunn Urdshals   Enhetsleder rus og psykiatri  
 May Lise Seem   Husbanken  
 Brukerrepresentant  Eline Moe  

Med Folkehelsekoordinator Anne – Lene F. Gregersen som prosjektleder og Rådmann Helge 
Thorsen som styringsgruppe.  
 
I henhold til oversiktsdokumentet har Nærøy kommune sosioøkonomiske utfordringer. Dette 
er levekårsutfordringer i forhold til deltakelse i arbeidsliv, utdanningsnivå, inntekt, stor andel 
primæryrker, samt stor andel av kommunale boliger og mange som ikke eier egen bolig. 
Disse utfordringene gjenspeiles i høye sosiale utbetalinger, kommunen har en høy andel 
sosialhjelpsmottakere, og uføre og unge utgjør en høy andel i begge gruppene. Videre ligger 
medianinntekten under landssnittet og lavinntektshusholdningene over landssnittet, spesielt i 
aldergruppen 0-17 år. Dette er blant annet knyttet til at kommunen har hatt en økt 
innvandring de siste årene.  
 
Programmet sier at kommunene selv skal foreslå tiltak, basert på eget utfordringsbilde, 
målsettinger og planer. Prosjektgruppen har startet arbeidet og foreløpig mål er å rigge gode 
tiltak for å få ungdom og unge voksen ut i arbeid og aktivitet da det er cirka 70 personer i 
denne gruppen i dag i henhold til lokale tall fra Nav Nærøy. Videre er det også ønskelig å se 
på den offentlige organiseringen, om denne kan bedres for å bidra til at systemet virker mer 
hensiktsmessig for flere. Det prosjektgruppen ønsker å oppnå på sikt er flere ungdom og unge 
vokse i arbeid og aktivitet, færre barn under lavinntektsgrensen og flere som har mulighet til 
å eie egen bolig.  
 
Kommunene skal følge Trøndelagsmodellen i prosessen. Denne består av 7 steg, 1: 
samfunnsoppdraget, 2: klargjøre kunnskapsgrunnlaget, 3: involvere og utvikle, 4: planlegge 
tiltak, 5: gjennomføre, 6: evaluere, 7: videreføre fra handling til ny kunnskap. Kommunen vil 
involvere forskere i prosjektet for å gjennomføre evaluering og bidra til kunnskapsbasert 
praksis.  
 
I januar 2018 avhold prosjektgruppen en idekonferanse i tråd med punkt 3 i modellen. Her av 
det invitert bredt og det møtte cirka 50 personer fra næringslivet, offentlig ansatte, frivillige, 
politikere og ungdom utenfor arbeidslivet. Målet med denne konferansen er bred 
medvirkning for å finne de beste tiltakene for å nå målsetningene. Prosjektgruppen har nå fått 
inn mange forslag til tiltak og skal jobbe videre med disse.  
 



Prosjektet har i dag fått 175 000,- over 3 år, men summen kan bli betraktelig økt hvis 
Trøndelag fylkeskommune blir med i programmet. Veien videre nå er at prosjektgruppen skal 
jobbe videre med å velge og utforme tiltak. Kommunen blir fulgt opp av fylkeskommunen i 
prosessen og vil måtte forholde seg til frister gitt av fylkeskommunen underveis. Total lengde 
på finansiering på prosjektet er 3 år, men prosjektet kan gå over 5 år for å få tilstrekkelig 
forsket på effekt.  
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Saken tas til orientering.  
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Saken tas til orientering.  
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Sak: Selskapsavtale Nord-Trøndelag Krisesenter IKS - revidert 

selskapsavtale 
 

Vedlegg: 
1 Nord-Trøndelag Krisesenter IKS – selskapsavtale – sak til kommunestyret 
2 Følgebrev utsending sak  selskapsavtale januar 18 
3 Særutskrift sak 03-17 rep skap 
4 Revidert selskapsavtale av 20 11 2015 Versjon 3.1.18 
5 Samarbeidsavtale mellom NT krisesenter IKS og eierkommunene - drift og innhold 

krisesentertilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner 
 
Sammendrag 
Nord-Trøndelag krisesenter IKS – revidert selskapsavtale  
Det vises til gjeldene selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS av 20.11.15, vedtatt og 
signert av samtlige eierkommuner.  
Leksvik og Rissa kommuner er fra 1.1.18 slått sammen til Indre Fosen kommune. De har rettet en 
forespørsel til Nord-Trøndelag krisesenter IKS om mulig deltagelse i selskapet og samarbeidet 
om krisesentertilbudet.  
Lov om interkommunale selskap § 4 slår fast at endringer i blant annet navn på deltakere og 
eierandel i selskapet samt antall medlemmer fra den enkelte kommune i representantskapet, skal 
behandles og vedtas av kommunestyret i alle eierkommunene.  
Forespørselen fra Indre Fosen er behandlet i representantskapet for selskapet i oktober 2017 med 
følgende vedtak:  
Sak 03/17  
Vedtak: Med forbehold og i påvente av tilslutning og vedtak i kommunestyrene gjøres 
følgende vedtak  
1) Representantskapet tar til orientering at Leksvik kommune på bakgrunn av at 
sammenslåing med Rissa kommune fra 1.1.2018 erstattes av Indre Fosen kommune.  
 
2) Indre Fosen kommune trer fra 1.1.2018 inn i Nord-Trøndelag krisesenter IKS som 
deltager med et innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %  
 



3) Ny deltagerkostnad for den nye kommunen beregnes i tråd med eierandel når budsjett for 
2018 foreligger.  
 
4) Selskapsavtalens § 5 endres i tråd med nytt navn på deltager, økt innbyggertall fra 141 
689 til 148 274 og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eiere  
 
5) Selskapsavtalens § 7 endres i tråd med nytt navn på deltager, økt innbyggertall, eierandel 
og antall medlemmer i representantskapet:  
 
6) Kort vurdering av måloppnåelse av selskapsavtalens § 4, Formål, pkt 1, samt formidling 
av svar på forespørselen med kopi av vedtak utføres av daglig leder.  
 
Representantskapets behandling og vedtak danner grunnlag for oversendelse av saken med 
forslag til innstilling til kommunestyrene.  
Vedlagt følger en anbefalt saksfremstilling og forslag til innstilling, da det er viktig at man får 
likelydende vedtak i alle kommunene. Vedtak fra en eller flere kommuner som fører til 
endringsbehov, tilføyelser, reservasjoner eller lignende vil føre til ny runde med saksbehandling 
hos alle kommuner og bør unngås. En ber derfor om at det tas snarlig kontakt hvis det avdekkes 
særlige behov utover anbefalt saksfremstilling.  
Det er også utarbeidet en revidert samarbeidsavtale som utdyper innhold og ansvarsforhold i 
krisesentertilbudet utover selve selskapsavtalen. Revisjon av avtalen er gjort i samarbeid med 
Snåsa, Levanger og Stjørdal kommuner (utvalgt på grunn av deltagelse i egenvurderingstilsyn 
igangsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i 2016/2017). Samarbeidsavtalen er likelydende for 
alle kommuner. I enkeltsaker tilpasses samarbeidet etter kartlegging av behov, ønsker og 
muligheter.  
Samarbeidsavtalen er viktig fordi den gir utfyllende oversikt over innhold, oppfølging og 
fordeling av ansvar og oppgaver mellom selve krisesentertilbudet og kommunene når det gjelder 
ansvar for hjelpetilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, jfr Lov 
om kommunale krisesentertilbud (Lov 2009-06-19 nr 44 – krisesenterlova).  
Samarbeidsavtalen vil også kunne gi nyttige bidrag til arbeidet med innhold i kommunale 
handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.  
Samarbeidsavtalen ligger som et vedlegg til selskapsavtalen og ønskes behandlet i sammenheng 
med denne.  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
1. Nærøy kommunestyre godkjenner Indre Fosen sin inntreden i selskapet fra 1.1.18 med et 

innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %.  
2. Nærøy kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 5 i selskapsavtalen av 20.11.15, i 

tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt samlet innbyggertall fra 141 689 til 148 274 og 
endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eier som følge av dette.  

3. Nærøy kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 7 i selskapsavtalen av 20.11.15 i 
tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt innbyggertall, eierandel, hvor mange 
medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt antall medlemmer av representantskapet 
totalt.  

4. Nærøy kommunestyre godkjenner vedlegg til selskapsavtalen, samarbeidsavtalen. Denne 
signeres av rådmann  

 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 13.02.2018  
Behandling: 
Samarbeidsavtale mellom Nord-Trøndelag Krisesenter IKS og eierkommunene om 
drift og innhold i krisesentertilbud til personer utsatt for vold og trusler om vold i nære 
relasjoner ble sendt ut på e-post til medlemmer i forkant av møtet. Legges inn som 
vedlegg i sak før videre behandling. 
 



Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
1. Nærøy kommunestyre godkjenner Indre Fosen sin inntreden i selskapet fra 1.1.18 med et 

innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %.  
2. Nærøy kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 5 i selskapsavtalen av 20.11.15, i 

tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt samlet innbyggertall fra 141 689 til 148 274 og 
endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eier som følge av dette.  

3. Nærøy kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 7 i selskapsavtalen av 20.11.15 i 
tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt innbyggertall, eierandel, hvor mange 
medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt antall medlemmer av representantskapet 
totalt.  

4. Nærøy kommunestyre godkjenner vedlegg til selskapsavtalen, samarbeidsavtalen. Denne 
signeres av rådmann  

 
 
 
 
Saksprotokoll i Eldrerådet - 26.02.2018  
Behandling: 
Saken ble diskutert i møtet. Ingen merknader. 
Vedtaket tas til orientering. 
 
 
Uttalselse fra eldrerådet: 
Rådmannens forslag til innstilling tas til orientering. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Nærøy kommunestyre godkjenner Indre Fosen sin inntreden i selskapet fra 1.1.18 med et 

innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %.  
2. Nærøy kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 5 i selskapsavtalen av 20.11.15, 

i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt samlet innbyggertall fra 141 689 til 148 
274 og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eier som følge av dette.  

3. Nærøy kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 7 i selskapsavtalen av 20.11.15 
i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt innbyggertall, eierandel, hvor mange 
medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt antall medlemmer av 
representantskapet totalt.  

4. Nærøy kommunestyre godkjenner vedlegg til selskapsavtalen, samarbeidsavtalen. Denne 
signeres av rådmann  

 
 
 
 



Saksprotokoll i Funksjonshemmedes råd - 27.02.2018  
Behandling: 
Saken ble diskutert i møtet. Ingen merknader 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Uttalelse fra funksjonshemmedes råd: 
Saken tas til orientering. 
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Til kommunestyret 
 
Følgende sak ønskes behandlet av kommunestyret: 
 

Nord-Trøndelag krisesenter IKS – revidert selskapsavtale 
 
Det vises til gjeldene selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS av 20.11.15, vedtatt og 
signert av samtlige eierkommuner. 
 
Leksvik og Rissa kommuner  er fra 1.1.18 slått sammen til Indre Fosen kommune. De har rettet 
en forespørsel til Nord-Trøndelag krisesenter IKS om mulig deltagelse i selskapet og samarbeidet 
om krisesentertilbudet. 
 
Lov om interkommunale selskap § 4 slår fast at endringer i blant annet navn på deltakere og 
eierandel i selskapet samt antall medlemmer fra den enkelte kommune i representantskapet, skal 
behandles og vedtas av kommunestyret i alle eierkommunene. 
 
Forespørselen fra Indre Fosen er behandlet i representantskapet for selskapet i oktober 2017 med 
følgende vedtak:  
 
  Sak 03/17 
  Vedtak:  Med forbehold og i påvente av tilslutning og vedtak i kommunestyrene  
   gjøres  følgende vedtak  
   

1)  Representantskapet tar til orientering at Leksvik kommune på bakgrunn av 
at sammenslåing med Rissa kommune fra 1.1.2018 erstattes av Indre 
Fosen kommune. 
 

2) Indre Fosen kommune trer fra 1.1.2018 inn i Nord-Trøndelag krisesenter 
IKS som deltager med et innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 
% 
 

3) Ny deltagerkostnad for den nye kommunen beregnes i tråd med eierandel 
når budsjett for 2018 foreligger.  
 

4) Selskapsavtalens § 5 endres i tråd med nytt navn på deltager, økt 
innbyggertall fra 141 689 til 148 274 og endret prosentvis eierandel for alle 
deltagere/eiere 

 
5) Selskapsavtalens § 7 endres i tråd med nytt navn på deltager, økt 

innbyggertall, eierandel og antall medlemmer i representantskapet: 
 
6) Kort vurdering av måloppnåelse av selskapsavtalens § 4, Formål, pkt 1, 

samt formidling av svar på forespørselen med kopi av vedtak utføres av 
daglig leder. 
 

 



  
  

 
  

Representantskapets behandling og vedtak danner grunnlag for oversendelse 
av saken med forslag til innstilling til kommunestyrene. 

 
 
Vedlagt følger en anbefalt saksfremstilling og og forslag til innstilling, da det er viktig at man får 
likelydende vedtak i alle kommunene. Vedtak fra en eller flere kommuner som fører til 
endringsbehov, tilføyelser, reservasjoner eller lignende vil føre til ny runde med saksbehandling 
hos alle kommuner og bør unngås. En ber derfor om at det tas snarlig kontakt hvis det avdekkes 
særlige behov utover anbefalt saksfremstilling. 
 
Det er også utarbeidet en revidert samarbeidsavtale som utdyper innhold og ansvarsforhold i 
krisesentertilbudet utover selve selskapsavtalen. Revisjon av avtalen er gjort  i samarbeid med 
Snåsa, Levanger og Stjørdal kommuner (utvalgt på grunn av deltagelse i egenvurderingstilsyn 
igangsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i 2016/2017). Samarbeidavtalen er likelydende for 
alle kommuner. I enkeltsaker tilpasses samarbeidet etter kartlegging av behov, ønsker og 
muligheter. 
 
Samarbeidsavtalen er viktig fordi den gir utfyllende oversikt over innhold, oppfølging og 
fordeling av ansvar og oppgaver mellom selve krisesentertilbudet og kommunene når det gjelder 
ansvar for hjelpetilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, jf Lov 
om kommunale krisesentertilbud  (Lov 2009-06-19 nr 44 – krisesenterlova). Samarbeidsavtalen 
vil også kunne gi nyttige bidrag til arbeidet med innhold i kommunale handlingsplaner mot vold i 
nære relasjoner. 
Samarbeidsavtalen ligger som et vedlegg til selskapsavtalen og ønskes behandlet i sammenheng  
med denne. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Inger Lise Svendgård 
Daglig leder/saksbehandler  
Nord-Trøndelag krisesenter IKS  
krverdal@online.no  
mobil: 92206819 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:krverdal@online.no


  
  

 
  

Anbefalt saksframstilling og forslag til innstilling 
 
Noen kommuner har ytret ønske om å behandle også samarbeidsavtalen politisk, foreslår derfor 
to alternative innstillinger. 
 
Alternativ 1 

1. xxxxx kommunestyre godkjenner Indre Fosen sin inntreden i selskapet fra 1.1.18 med et 
innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %. 

2. xxxxx kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 5 i selskapsavtalen av 20.11.15, i 
tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt samlet  innbyggertall fra 141 689 til 
148 274 og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eier som følge av dette.  

3. xxxxx kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 7 i selskapsavtalen av 20.11.15 i 
tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt innbyggertall, eierandel, hvor mange 
medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt antall medlemmer av representantskapet 
totalt. 

4. xxxxx kommunestyre godkjenner vedlegg til selskapsavtalen, samarbeidsavtalen. Denne 
signeres av rådmann 

 
Alternativ 2 
 

1. xxxxx kommunestyre godkjenner Indre Fosen sin inntreden i selskapet fra 1.1.18 med et 
innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %. 

2. xxxxx kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 5 i selskapsavtalen av 20.11.15, i 
tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt samlet  innbyggertall fra 141 689 til 
148 274 og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eier som følge av dette.  

3. xxxxx kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 7 i selskapsavtalen av 20.11.15 i 
tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt innbyggertall, eierandel, hvor mange 
medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt antall medlemmer av representantskapet 
totalt. 

4. Vedlegg  til selskapsavtalen, samarbeidsavtalen, behandles og signeres administrativt. 
 
Vedlegg: 
Brev fra Indre Fosen med ønske om deltagelse i selskapet 
Særutskrift fra protokoll Representantskapsmøte 17.10.17, sak 03/17 
Selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS av 20.11.15 med foreslåtte endringer i rødt. 
Samarbeidsavtale mellom Nord-Trøndelag krisesenter og kommunene 
 
Saksopplysninger: 
Det kan vises til behandling av selskapsavtale i den enkelte kommunestyre, sak xx/xx  
Representantskapet i selskapet  innstiller for Indre Fosen sin inntreden i selskapet. 
Nord-Trøndelag krisesenter IKS har kapasitet til å gi et tilbud også til brukere fra nye Indre Fosen 
kommune. 
Nord-Trøndelag krisesenter IKS vil i løpet av 2018 flytte inn i nye, tilpassede lokaler på Verdal. 
På bakgrunn av vedtak i selskapets styrende organer er leieavtale med utbygger inngått 24.11.17 
De nye kommunenummerene er også tatt inn i denne revisjonen av selskapsavtalen.



Særutskrift sak 03/17 i representantskapsmøte 17.10.17. 
 
 
Sak 03/17 Forespørsel fra Indre Fosen om mulig deltakelse i Nord-Trøndelag 

Krisesenter IKS fra 1.1.2018 
 
 På bakgrunn av sammenslåing av Leksvik og Rissa kommuner til Indre Fosen 

kommune med virkning fra 1.1.18, har kommunene i brev henvendt seg til 
representantskapet og styret i Nord-Trøndelag krisesenter IKS med følgende 
forespørsel: 

    
1) Det bes om at Representantskapet behandler endring av 

Leksvik kommune sin deltagelse i IKS’et grunnet sammenslåing 
av Rissa og Leksvik kommuner fra 1.1.2018. Leksvik kommune 
blir erstattet av Indre Fosen fra 1.1.2018. På bakgrunn av dette 
bed det om at representantskapet behandler forespørselen fra 
Leksvik og Rissa kommuner om mulig utvidelse av eierandeler 
basert på innbyggertall fra 3506 til 10091. 

2) En ber om at det gjøres en beregning på ny deltagerkostnad for 
den nye kommunen, samt antall deltagere i 
Representantskapet. 

3) En ber om at det gjøres en kort vurdering av måloppnåelse av 
selskapsavtalens § 4, Formål, pkt 1. 

 
  Dagens krisesentertilbud har kapasitet til å dekke et økt innbyggertall i den 
  størrelsesorden det her er snakk om. Dersom Indre Fosen trer inn i selskapet 
  med en økning i innbyggertall på ca 6 500 vil dette ikke ha noen negativ  
  betydning for daglig drift og kapasitet. Det vil heller ikke utløse behov for økt
  bemanning. 
 
  Endring av navn på deltagerkommune med tilhørende endring i eierandel 
  innebærer at §§ 5 og 7 i selskapsavtalen må endres.  
 
  I følge Lov om interkommunale selskap § 4, andre ledd, skal endringer i  
  selskapsavtalen som gjelder blant annet angivelse av deltakerne og den 
  enkelte deltakers eierandel i selskapet følge samme prosedyre som ved  
  behandling og vedtak av selskapsavtale: 
   ”For de enkelte deltakere skal kommunestyret eller fylkestinget selv 
   vedta avtalen.” Jf § 4, 1 ledd, andre punktum. 
 
 
  Forslag til vedtak: 
  Med forbehold og i påvente av tilslutning og vedtak i kommunestyrene gjøres 
  følgende vedtak: 
 

1) Representantskapet tar til orientering at Leksvik kommune på 
bakgrunn av at sammenslåing med Rissa kommune fra 1.1.2018 
erstattes av Indre Fosen kommune. 
 

2) Indre Fosen kommune trer fra 1.1.2018 inn i Nord-Trøndelag 
krisesenter IKS som deltager med et innbyggertall på 10 091 og en 
eierandel på 6,8 % 
 

3) Ny deltagerkostnad for den nye kommunen beregnes i tråd med 
eierandel når budsjett for 2018 foreligger.  



 
4) Selskapsavtalens § 5 endres i tråd med nytt navn på deltager, økt 

innbyggertall fra 141 689 til 148 274 og endret prosentvis eierandel for 
alle deltagere/eiere: 

 
  § 5 Innskuddsplikt og eierandel 
  Eierne plikter å delta i driften med minst den andel av overføringer til  
  krisesenter som ligger i de statlige overføringene i kommunenes   
  inntektssystem. 
 
  Eierandelene fordeles etter deltagernes innbyggertall pr 1.1.2015: 
 

  Innbyggere   
DELTAGER/EIER 1.1.2015   Eierandel % 
1633 Osen  1010  0,7 
1664 Selbu  4078  2,8 
1665 Tydal  863  0,6 
1702 Steinkjer 21650  14,6 
1703 Namsos 13026  8,8 
1711 Meråker 2558  1,7 
1714 Stjørdal 22957  15,5 
1717 Frosta  2624  1,8 
          Indre Fosen 10091  6,8 
1719 Levanger 19474  13,1 
1721 Verdal  14809  10,0 
1724 Verran  2547  1,7 
1725 Namdalseid 1644  1,1 
1736 Snåsa  2153  1,5 
1738 Lierne  1394  0,9 
1739Røyrvik  475  0,3 
1740 Namsskogan 892  0,6 
1742 Grong  2489  1,7 
1743 Høylandet 1252  0,8 
1744 Overhalla 3751  2,5 
1748 Fosnes  630  0,4 
1749 Flatanger 1119  0,8 
1750 Vikna  4363  2,9 
1751 Nærøy  5081  3,4 
1755 Leka  574  0,4 
1756 Inderøy 6770  4,6 
 SUM 148274  100,0 
     
     

  Deltagernes andeler endres hvert 4.år med bakgrunn i endring av folketall, 
  første gang fra 1.1.2019. endring i andeler kan også skje ved inn- og uttreden 
  av deltakere i selskapet. 

 
  

5) Selskapsavtalens § 7 endres i tråd med nytt navn på deltager, økt 
innbyggertall, eierandel og antall medlemmer i representantskapet: 
 

  § 7 Representantskapet og representantskapets møter. 



  Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige   
  deltakerkommuner velger hver sin(e) representant(er) med personlige  
  vararepresentant(er). 
 
  Deltakere som eier mer enn 5 % av selskapet får to representanter hver og 
  alle andre én representant i representantskapet. Medlemsfordeling ut fra dette: 
 
 
  Innbyggere   Medlemmer 
DELTAGER/EIER 1.1.2015  Eierandel % i Representantskap 
1633 Osen  1010  0,7 1 
1664 Selbu  4078  2,8 1 
1665 Tydal  863  0,6 1 
1702 Steinkjer 21650  14,6 2 
1703 Namsos 13026  8,8 2 
1711 Meråker 2558  1,7 1 
1714 Stjørdal 22957  15,5 2 
1717 Frosta  2624  1,8 1 
          Indre Fosen 10091  6,8 2 
1719 Levanger 19474  13,1 2 
1721 Verdal  14809  10,0 2 
1724Verran  2547  1,7 1 
1725 Namdalseid 1644  1,1 1 
1736 Snåsa  2153  1,5 1 
1738 Lierne  1394  0,9 1 
1739Røyrvik  475  0,3 1 
1740 Namsskogan 892  0,6 1 
1742 Grong  2489  1,7 1 
1743 Høylandet 1252  0,8 1 
1744 Overhalla 3751  2,5 1 
1748 Fosnes  630  0,4 1 
1749 Flatanger 1119  0,8 1 
1750 Vikna  4363  2,9 1 
1751 Nærøy  5081  3,4 1 
1755 Leka  574  0,4 1 
1756 Inderøy 6770  4,6 1 

 SUM 148274  100,0 32 
 
 
 
 
  

6) Kort vurdering av måloppnåelse av selskapsavtalens § 4, Formål, pkt 
1, samt formidlig av svar på forespørselen med kopi av vedtak utføres 
av daglig leder. 
 

  Vedtak: 
   



1)  Representantskapet tar til orientering at Leksvik kommune på 
bakgrunn av at sammenslåing med Rissa kommune fra 1.1.2018 
erstattes av Indre Fosen kommune. 
 

2) Indre Fosen kommune trer fra 1.1.2018 inn i Nord-Trøndelag 
krisesenter IKS som deltager med et innbyggertall på 10 091 og en 
eierandel på 6,8 % 
 

3) Ny deltagerkostnad for den nye kommunen beregnes i tråd med 
eierandel når budsjett for 2018 foreligger.  
 

4) Selskapsavtalens § 5 endres i tråd med nytt navn på deltager, økt 
innbyggertall fra 141 689 til 148 274 og endret prosentvis eierandel for 
alle deltagere/eiere 

 
5) Selskapsavtalens § 7 endres i tråd med nytt navn på deltager, økt 

innbyggertall, eierandel og antall medlemmer i representantskapet: 
 
6) Kort vurdering av måloppnåelse av selskapsavtalens § 4, Formål, pkt 

1, samt formidling av svar på forespørselen med kopi av vedtak utføres 
av daglig leder. 
 

 
Representantskapets behandling og vedtak danner grunnlag for 
oversendelse av saken med forslag til innstilling til kommunestyrene. 

   
 
   
  



SELSKAPSAVTALE 
FOR 

          NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. 
    Revidert utgave 20.11.2015 
 

§ 1. Selskapet. 
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 
29.1.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. 

 
Deltagerne i selskapet er de 26 kommuner som er gjengitt § 5, også gjengitt som eiere. 

 
§ 2. Rettslig status. 
Nord- Trøndelag Krisesenter er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret. 

 
§ 3. Hovedkontor. 
Nord-Trøndelag Krisesenter har sitt hovedkontor/forretningsadresse i Verdal kommune og har av 
hensyn til brukernes sikkerhet skjult adresse. Verdal Kommune ivaretar vertskommuneoppgavene/- 
forpliktelsene. 

 
§ 4. Formål. 
1. Nord-Trøndelag Krisesenter skal sikre et godt og helhetlig tilbud til kvinner, barn og menn som 
er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og å sikre at lov om kommunale 
krisesentertilbud av 19.6.2009 etterleves. 
2. Nord-Trøndelag Krisesenter kan yte tjenester til andre enn deltakerkommunene innenfor 
de rammer som styret til enhver tid fastsetter. 
3. Samarbeidet med frivilligheten videreføres. 

 
§ 5. Innskuddsplikt og eierandel. 
Eierne plikter å delta i driften med minst den andel av overføringer til krisesenter som ligger i de 
statlige overføringene i kommunenes inntektssystem. 

 
Eierandelene fordeles etter deltagernes innbyggertall pr. 1.1.2015: 
(Kommunenummer før 1.1.18 i parentes). 
 

DELTAGER/EIER 
Innbyggere 

1.1.15 Eierandel % 
5020 (1633) Osen 1010 0,7 
5032 (1664) Selbu 4078 2,8 
5033 (1665) Tydal 863 0,6 
5004 (1702)Steinkjer 21650 14,6 
5005 (1703) Namsos 13026 8,8 
5034 (1711) Meråker 2558 1,7 
5035 (1714) Stjørdal 22957 15,5 
5036 (1717) Frosta 2624 1,8 
 5054 Indre Fosen 10091 6,8 
5037 (1719)Levanger 19474 13,1 
5038 (1721) Verdal 14809 10,0 
5039 (1724) Verran 2547 1,7 



5040(1725)Namdalseid 1644 1,1 
5041 (1736) Snåase- 
Snåsa 2153 1,5 
5042 (1738) Lierne 1394 0,9 
5043 (1739) Raarvikhe- 
Røyrvik 475 0,3 
5044(1740)Namsskogan 892 0,6 
5045 (1742) Grong 2489 1,7 
5046 (1743) Høylandet 1252 0,8 
5047 (1744) Overhalla 3751 2,5 
5048 (1748) Fosnes 630 0,4 
5049 (1749) Flatanger 1119 0,8 
5050 (1750) Vikna 4363 2,9 
5051 (1751) Nærøy 5081 3,4 
5052 (1755) Leka 574 0,4 
5053 (1756) Inderøy 6770 4,6 

SUM 148 274 100,0 
 

 

Deltagernes andeler endres hvert 4.år med bakgrunn i endring av folketall, første gang fra 
1.1.2019. Endring i andeler kan også skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet. 
 

§ 6. Organisering av selskapet. 
Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå: 

 Representantskapet 
 Styret 
 Daglig leder 

 
§7. Representantskapet og representantskapets møter. 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner velger hver sin(e) 
representant(er) med personlige vararepresentant(er). 

 
Deltakere som eier mer enn 5 % av selskapet får to representanter hver og alle andre én 
representant i representantskapet. Medlemsfordeling ut fra dette: 
 

DELTAGER/EIER 
Innbyggere 

1.1.15 Eierandel % 
Medlemmer 

i Representantskap 
Osen 1010 0,7 1 
Selbu 4078 2,8 1 
Tydal 863 0,6 1 
Steinkjer 21650 14,6 2 
Namsos 13026 8,8 2 
Meråker 2558 1,7 1 
Stjørdal 22957 15,5 2 
Frosta 2624 1,8 1 
Indre Fosen 10091 6,8 2 
Levanger 19474 13,1 2 
Verdal 14809 10,0 2 
Verran 2547 1,7 1 
Namdalseid 1644 1,1 1 



 

 
Representantskapet velger selv leder og nestleder. 
 
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært 
representantskapsmøte skal skje skriftlig i henhold til lov og forskrift.  Innkallingen skal inneholde en 
saksliste. 
 
Ordinært representantskapsmøte skal behandle: 

1. Årsmelding og regnskap 
2. Valg av styret 
3. Valg av revisor. 
4. Overordnede mål og retningslinjer for driften. 
5. Budsjettforutsetninger og rammer(økonomiplan). 
6. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne. 
7. Andre saker som er forberedt ved innkallingen. 

 
Spørsmål om aksjer i andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler, avgjøres av 
representantskapet. 
 
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av 
møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. 
Protokoll fra møtene sendes eierne. 
 
Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål, skal innkalles 
med 2-to- ukers varsel når 2-to- styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber 
om det eller representantskapets leder finner behov for det. 

 
Representantskapet nedsetter en valgkomité bestående av 3 medlemmer, hvorav en skal være 
leder, som fremmer innstilling til styrets sammensetning for representantskapet. Valgkomitéen skal 
fremme innstilling til representantskapet i alle saker som angår valg og godtgjørelser. 
 
Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig 
leder har møte og talerett. 

 
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelene av medlemmene er tilstede og  disse 
representerer minst 2/3-deler av stemmene. Hver valgte representant har en stemme i 
representantskapet. 

Snåase/Snåsa 2153 1,5 1 
Lierne 1394 0,9 1 
Raarvikhe/Røyrvik 475 0,3 1 
Namsskogan 892 0,6 1 
Grong 2489 1,7 1 
Høylandet 1252 0,8 1 
Overhalla 3751 2,5 1 
Fosnes 630 0,4 1 
Flatanger 1119 0,8 1 
Vikna 4363 2,9 1 
Nærøy 5081 3,4 1 
Leka 574 0,4 1 
Inderøy 6770 4,6 1 

       148 274  100,0 32 



§8. Styret og styrets møter. 
Styret i selskapet består av totalt 6 medlemmer, - 5 medlemmer med personlige varamedlemmer 
valgt av representantskapet, en representant med vararepresentant valgt av og blant de fast 
ansatte.  
Representantskapet velger styreleder og nestleder. 

 
Styret skal påse at Nord-Trøndelag Krisesenter drives i tråd med selskapets formål, avtale og 
innenfor vedtatte budsjett. 
 
Styret har også ansvar for at representantskapets vedtak og retningslinjer gjennomføres og følges, 
og at selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt. 

 
Styret ansetter og fører tilsyn med daglig leder, og har instruksjonsmyndighet overfor denne. 

 
Styrets leder er selskapets representant under lønnsforhandlinger, som følger de samme rammer og 
tidsfrister som gjelder for kommunesektoren. 
 
Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. 

De ansattes representant har ikke anledning til å delta i behandlingen av saker som gjelder 
arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med 
arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak i alminnelig flertall. Ved votering i styret 
skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Styret er 
beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede, inkludert møtende 
varamedlemmer.  

Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene som underskrives av samtlige 
tilstedeværende styremedlemmer. 

 
§9 Daglig leder. 
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 
overensstemmelse med gjeldene bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og 
representantskapet. 

 
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten 
og om økonomi og personalforhold. 

 
Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets 
møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte. 

 
§10. Personvern og offentlighetsloven. 
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler for personvern skal gjelde for selskapet 
hensyntatt virksomhetens art jf. §4. 

 
§11. Økonomiforvaltning. 
Regnskap skal føres etter kommunelovens prinsipper, jf. Lov om interkommunale selskap. 
Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement. 
 



Selskapet skal drive til selvkost. Dette er ikke til hinder for at selskapet kan bygge opp nødvendig 
egenkapital til å tåle variasjoner i oppdrag uten å måtte be eierne om økonomisk bistand. 

 
§12. Låneopptak og garantistillelse. 
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak, begrenset til kr 5.000.000,-  

 
Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler for sikkerhet for andres 
økonomiske forpliktelser. 

 
Virksomheten kan ikke selv låne ut penger. 

 
§13 Arbeidsgiveransvar 
Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten. 
Arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven skal i sin helhet ivaretas av styret. Selskapet er 
medlem av pensjonsordning og gruppelivsforsikring. 
 
§ 14 Personalreglement. 
Representantskapet kan vedta et eget personalreglement for virksomhetens ansatte. 

 
§ 15 Lokale lønnsforhandlinger. 
Styrets leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. 

Styret vedtar forhandlingsresultatet. 

Styret fastsetter rammene og daglig leders lønn. 

 

§ 16 Møtegodtgjørelse 

Godtgjørelse til møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de 
til enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten. 

 

§ 17 Regnskap og revisjon. 
Styret plikter å se til at det føres lovmessig regnskap og at det foretas revisjon av selskapet. 

Regnskapet skal føres etter kommunale prinsipper. 

Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor. 

Revisor velges av representantskapet. 

§ 18 Uttreden og oppløsning. 
Den enkelte eier kan ensidig si opp sin deltagelse. 
Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum 2 år før uttreden. 

Tidligst uttreden er 3 år etter inngåelse av avtale. 

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas av representantskapet. Vedtak om oppløsning må 
godkjennes av samtlige deltagere og av departementet jf. Lov om interkommunale selskaper §§30 
og 32. 



 
Styret plikter å melde fra om avviklingen til foretaksregisteret. 

 
§ 19 Voldgift. 
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med 
det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som 
oppnevnes av Fylkesmannen om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift. 

 
§ 20 Øvrige bestemmelser. 
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. 

 
 
Avtalen godkjent og vedtatt av den enkelte deltager/eiers kommunestyrer og med signaturer 
v/ordfører. (November 2015) 
 
 
 

Med endringer behandlet i Representantskapet sak 03/2017 den 17. oktober 2017 
Vedlegg: Samarbeidsavtale mellom Nord-Trøndelag Krisesenter IKS og eierkommunene om drift og 
innhold i krisesentertilbudet til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner
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 Samarbeidsavtale  
mellom Nord-Trøndelag Krisesenter IKS   

og eierkommunene om 
Drift og innhold i krisesentertilbudet til personer 

utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner 
 

 
 
Avtalen gjelder fra 1.Januar 2018.  
Revideres hvert tredje år, første gang i 2020.  
 
1. Partene er den enkelte kommune og Nord-Trøndelag krisesenter IKS 

 
2. Bakgrunn og formål 

 
Lov 2009-06-19 nr 44: Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) trådte i kraft 
1.1.2010. Formålet er  

 
”å sikre eit godt og heilskapleg krisesentertilbod til kvinner, menn og barn som er utsette 
for vald eller truslar om vald i nære relasjoner”.  
 
 

Det er kommunen som skal sørge for at et slikt tilbud er tilgjengelig for  innbyggerne, og 
kommunen er også ansvarlig for at tilbudet er av god kvalitet og i samsvar med ny 
krisesenterlov. 
 
Etter  to utredningsrunder i 2010 og 2012 ble det konkludert med en anbefaling om at 
kommunene i Nord-Trøndelag etablerer et interkommunalt selskap som skal eie og drifte 
krisesentertilbudet. Det interkommunale selskapet ble etablert i november 2015. 
 
Nord-Trøndelag krisesenter IKS tok gjennom virksomhetsoverdragelse over organisasjonen 
Krisesenteret i Nord-Trøndelag med virkning fra 1.10.2016. Inntil da hadde denne 
organisasjonen i over 35 år drevet et helårs, døgnåpent lavterskeltilbud til voldsutsatte kvinner 
og deres barn. Historisk sett var arbeidet bygd på stor grad av frivillig innsats og engasjement 
både i eierskap og drift. 
 
Etter innføring av krisesenterloven og fram til virksomhetsoverdragelsen forelå det en signert 
avtale mellom krisesenteret og kommunene. Denne avtalen regulerte partenes ansvar angående 
krisesentertilbudet og hadde bestemmelser om formål, økonomi, rapportering, varighet samt 
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en nærmere beskrivelse av innholdet i tjenesten. Punktene i avtalen danner grunnlag for ny 
revidert samarbeidsavtale mellom krisesenteret og kommunene. 
 
Vinteren 2016 og våren 2017 har fylkesmannen i Nord-Trøndelag hatt en prosess med 
egenvurderingstilsyn i kommunene i Nord-Trøndelag og deres oppfyllelse av forpliktelsene i 
krisesenterloven. Krisesenteret har også deltatt i dette arbeidet og prosessen avdekket et behov 
for å styrke samarbeidet mellom den enkelte kommune og krisesenteret. 
 
Denne samarbeidsavtalen tar sikte på å utdype, konkretisere og klargjøre ansvarsforhold og 
oppgavefordeling mellom krisesenteret og kommunen, samt kvalitetssikre oppfølgingen av 
den enkelte bruker av krisesentertilbudet.   
 
 
3.  Annet lovverk, avtaler, og dokumenter som underbygger 
samarbeidsavtalen 
    
- Selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS – revidert utgave 20.11.15 
- LOV 2009-06-19 nr 44: Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) 
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - 

Internkontrollforskriften FOR-1996-12-06-1127 
- Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet FOR-2017-03-07-282 
- Internkontroll i kommunalt krisesentertilbud, veileder for kommunen. Utarbeidet av 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 2010  
- Sikkerhet i krisesentertilbudet. Informasjonsbrosjyre utarbeidet av Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet. 2013 
- Evaluering av kommunenes implementering av krisesentertilbudet. 
- NOVA rapport 19/2014 
- Veileder til krisesenterloven. Utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 2015 

 
 

    4. Nærmere om deltagerkommunene 
 

Kommuner som omfattes av avtalen er kommunene som gjennom selskapsavtale er eiere og 
deltagere i Nord-Trøndelag Krisesenter IKS stiftet 20.11.15 
Eierandelene fordeles etter deltagerkommunenes innbyggertall pr. 1.1.2015 (justeres hvert 4. 
år første gang 1.1.2019) 

 
 Når det gjelder organisering og regulering for øvrig, henvises det til selskapsavtalen. 
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5. Samarbeidsform 
 
På grunn av det høye antallet deltagerkommuner er det en utfordring å ha faste 
samarbeidsmøter med forskjellige etater i de enkelte kommunene.  Krisesenteret mener det 
viktigste er å ha gode rutiner på samarbeid når det gjelder bistand og oppfølging av den 
enkelte bruker av tjenesten.  
Dette gjelder begge veier slik at kommunale etater/ansatte som ringer krisesenteret med 
spørsmål og behov for bistand skal kunne forvente å få nyttig hjelp og veiledning. 
 
Krisesenteret skal distribuere sin årsmelding til kommunene og stille seg til disposisjon for 
kommunene dersom de ønsker mer informasjon, faglige innlegg og foredrag eller dersom de 
ønsker at krisesenteret skal informere om sin drift og virksomhet på politisk nivå 
 
Kostander til kjøring for dette dekkes av krisesenteret. 
 
Det er ønskelig å ha samarbeidskonferanser med jevne mellomrom. For eksempel tredje hvert 
år. Disse kan legges i forbindelse med andre fagsamlinger og man kan variere hvilken region 
de legges til. Kostander og administrasjon av dette deles mellom krisesenteret og kommunene. 
 
 
6. Økonomi – rapportering 

 
Kommunene betaler inn til drift av krisesentertilbudet etter eierandel fastslått i 
selskapsavtalen. Fakturering gjøres to ganger pr år via Innherred samkommune sin 
regnskapsavdeling 
 
Årsrapport og revidert årsregnskap gjøres kjent for/sendes til kommunene etter behandling i 
styre og representantskap. 
 
Krisesenteret skal så langt det er tilrådelig i forhold til taushetsplikt og anonymisering gi de 
opplysninger kommunene etterspør i forhold til sin KOSTRA rapportering på dette feltet. 
 
For andre bestemmelser om økonomi og rapportering vises det til selskapsavtalen. 

 
 

7. Varighet og evaluering 
 

Samarbeidsavtalen evalueres hvert tredje år i forbindelse med samarbeidskonferansen. 
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8. Mislighold 
 
Begge parter kan si opp avtalen med 3 måneders varsel dersom det foreligger vesentlig 
mislighold fra den annen parts side. Oppsigelsen skal være skriftlig og begrunnet. 
 
 
9. Tvist 

      
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkingen eller forståelsen av denne avtalen, 
skal tvisten søkes løst gjennom dialog mellom partene.  
 
 
10. Tjenestebeskrivelse  
 
Generelt tilbud til kommunene 
 
Krisesenteret ønsker å være et ressurssenter innen vold i nære relasjoner. Det innebærer at 
ansatte og etater i hjelpeapparatet kan bruke Krisesenteret som en rådgivende instans og som 
drøftingspartner innen tematikken. Krisesenteret kan bidra med nyttig kompetanse og 
refleksjoner til andre som gjennom sin tjenesteyting til kommunenes innbyggere møter  
personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret har lang erfaring i å møte 
voldsutsatte og god kompetanse på traumebehandling og krisehåndtering. Gjennom sine 
nettverk regionalt og nasjonalt har krisesenteret også tilgang til mye bakgrunnsmateriale, 
forskningsresultater og opplæringstiltak. 
 
Tilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner 
 
Gjennom denne avtalen får kommunene et tilbud om krisesentertjenester til personer 
utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner og som har behov for rådgivning eller et 
trygt foreløpig botilbud. Krisesenteret i Nord-Trøndelag er betjent hele døgnet, alle dager, og 
gir et heldøgns, helårs tilbud om  

 råd og veiledning pr telefon 
 et dagtilbud 
 et trygt, midlertidig botilbud  
 oppfølging i reetableringsfasen 
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Krisesenteret er et lavterskeltilbud uten behov for timeavtale eller henvisning. Tilbudet er 
gratis. Tilbudet skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å komme i kontakt med andre 
deler av tjenesteapparatet. 
 
Tilbudet skal tilpasses brukerens individuelle behov og det er brukerens ønsker og behov som 
er styrende for arbeidet som gjøres. 
Krisesenteret skal ha en personalgruppe som samlet sett har kompetanse og erfaring i å gi 
voldsutsatte voksne og barn hjelp og oppfølging både i akutt fase og over noe tid. Dette 
innebærer kompetanse innen voldsproblematikk, kartlegging av trusselbilde for den utsatte, 
reaksjonsmønstre og påvirkning på fysisk og psykisk helse, psykologisk førstehjelp og 
stabilisering. 
 
Krisesenteret skal ha en barnefaglig ansvarlig ansatt ved senteret. Vedkommende skal ha 
høyere utdanning innen relevant fagfelt og erfaring i arbeid med barn som har levd med vold i 
familien. Barnefaglig ansvarlig skal ha et overordnet ansvar for oppfølging og hjelp til barn 
som er tilknyttet krisesenteret samt sørge for at rettigheter barn har utover selve 
krisesentertilbudet blir ivaretatt (skole, helse, barnehus osv) 
 
Ansatte ved krisesenteret skal på generelt grunnlag ha god kompetanse og oversikt over 
rettigheter og øvrige hjelpetiltak som brukeren kan ha behov for. Brukeren skal få  
informasjon om dette og eventuelt få hjelp til å komme i kontakt med hjelpeinstanser samt 
tilbud om å få følge til møter/avtaler. 
Dersom bruker får hjelp fra både krisesenteret og andre deler av det kommunale 
hjelpeapparatet skal krisesenteret bidra til å samordne tiltak slik at det blir en helhetlig 
oppfølging.  
 
En del av krisesenterets brukere vil ha en lovfestet rett til individuell plan. Siden krisesenteret 
er et midlertidig tiltak er det mest hensiktsmessig at noen andre har koordineringsansvar i 
forbindelse med individuell plan. 
 
Brukere som har behov for tolk skal få tilgang på kvalifisert, godkjent tolk. Dette gjelder til 
inntakssamtale og ved samtaler der det er behov for å sikre at bruker forstår nyttig informasjon 
og kan gjøre seg forstått på eget språk. Barn skal ikke brukes som tolk for sine foreldre. 
Krisesenteret skal sørge for å bestille og betale for kvalifisert tolk. Det skal i hovedsak 
benyttes telefontolk. 
 
Samarbeid i enkeltsaker 
 
Den enkelte kommune forplikter seg til å bistå Krisesenteret i saker rundt brukerne til 
brukernes beste.  
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I enkeltsaker der brukere er i kontakt med krisesenteret og ønsker/trenger bistand fra 
kommunale etater skal krisesenteret etter samtykke fra bruker bistå og veilede i å opprette 
kontakt. Krisesenteret skal sørge for at bruker kommer i kontakt med rett instans og får satt 
fram spørsmål om hjelp. Den kommunale etat som tar imot henvendelsen skal sørge for å gå 
videre med saken eller koble på rett instans slik at den utsatte kan få den hjelp og bistand 
han/hun har behov for og krav på.  
 
Transportutgifter til krisesenteret dekkes vanligvis av bruker selv. Mangel på økonomiske 
midler må ikke være til hinder for at en bruker skal kunne benytte krisesenterets tilbud.  
Reiseutgifter under opphold innen rimelig bruk dekkes av krisesenteret. Dersom bruker har 
stønader fra NAV kan det være aktuelt å søke om å få refundert noe av krisesenterets utgifter 
om disse har vært unormalt høye. 

 
Samarbeidsform og kontakt 
Selve krisesenteret og tilbudet som gis der er én del av kommunenes totale hjelpetilbud til 
personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. De fleste brukere av tilbudet har en 
hjemkommune og skal etter opphold enten tilbake til hjemkommunen eller reetableres i ny 
kommune. Mange av brukerne har behov for hjelp og bistand fra det kommunale 
tjenesteapparatet og mange har allerede ytelser og bistand fra hjemkommunen. 
 
For å kunne gi riktig hjelp som er holdbar over tid slik at den utsatte kan komme over i en 
livssituasjon uten vold  er det nødvendig med et godt samarbeid mellom krisesenteret og 
kommunen. 
 
Samarbeid og kontakt kan opprettes på flere måter og initieres av enten kommunen eller 
krisesenteret. I enkelte tilfeller er det enklest med telfonisk kontakt, andre ganger kan det være 
at bruker deltar på møte med andre etater ev sammen med representant fra krisesenteret. 
Krisesenteret skal være et sted der ansatte i kommunene og andre kan komme og ha samtaler 
med bruker der det er aktuelt og mest hensiktsmessig/skånsomt for brukere. (for eksempel 
politi, psykiatrisk sykepleier, kommunenes oppfølgingsteam, barneverntjenesten, lærere) Dette 
har krisesenterets brukere gode erfaringer med. 
 
Kompetanse, bemanning og sikkerhet 
 
Krisesenteret skal til enhver tid ha en forsvarlig bemanning, hele døgnet, året rundt. Det skal 
være mulig å få snakke med en tilsatt ved senteret ved henvendelse pr telefon eller oppmøte 
når som helst på døgnet. Det skal være tilstrekkelig kompetanse i personalgruppa til at 
kvaliteten på arbeidet blir i tråd med lovkrav og veilederens bestemmelser. 
 
Vurdering av forsvarlig bemanning og tilstrekkelig kompetanse skal blant annet bygge på 
kapasitetsanalyse og  kompetanseplan, og for øvrig følge de til enhver tid gjeldene forskrifter 
og veiledere innen dette feltet. 
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De spesielle behovene for skjerming og sikkerhet til brukere og ansatte skal håndteres  av 
krisesenteret slik at det oppfyller gjeldene lov og forskrift. Det vil si at HMS arbeid og 
sikkerhetskartlegging er et stadig pågående arbeid. Det skal foreligge sikkerhets,- og 
sårbarhetsanalyser, tiltakskort og gode rutiner i forhold til sikkerhetsprosedyrer og 
trusselvurderinger.  
 
Ansatte skal etter ny forskrift om sikkerhet i krisesentertilbudet kunne foreta en kartlegging av 
brukerenes trusselbilde samt vurdere om eventeulle tiltak skal settes inn. Bygget skal være 
sikret med brannvarsling, skallsikring, innbruddshemmende tiltak, overfallsalarm og direkte 
oppkobling til vaktselskap. 
 
 
Reetablering  

 
Arbeidet med brukere som er i kontakt med krisesenter baserer seg på prinsippet om hjelp til 
selvhjelp. Dette innebærer at tilsatte ved krisesenteret har som mål å sette brukeren selv i stand 
til å ta kontroll over eget liv og selv bli aktiv i egen framtid. En konsekvens av dette er at 
tilsatte ved krisesenteret etter en passende overgangsperiode, vil tre til side i forhold til 
praktisk hjelp overfor brukere som har flyttet ut. Krisesenteret ser det som sin hovedoppgave i 
reetableringsfasen, i tillegg til å sette brukere i kontakt med annet hjelpeapparat, å være 
støttende og motiverende, tilby samtaler og eventuelt bidra til å sette i gang nettverksgrupper. 
 
Det er naturlig at kommunen brukeren flytter tilbake til også bidrar i reetableringsfasen 
dersom bruker har behov for det. Det kan dreie seg om alt fra fortsatt økonomisk bistand, 
samtaler, oppfølging av barn som har vært utsatt og kommunale tjenester for øvrig. 
All erfaring viser at utflytting fra krisesenteret og overgang til en ny livssituasjon er en sårbar 
fase og at en noe tettere oppfølging i denne fasen kan forebygge ny vold. 

 
 
Informasjon om tilbudet. 
 
Krisesenteret har ansvar for å utarbeide og vedlikeholde en funksjonell hjemmeside med 
oppdatert informasjon. Denne skal tilrettelegges for flere språk. 
Kommunene har ansvar for å sikre at det er enkel tilgang til denne siden via kommunenes 
egne hjemmesider og via andre informasjonskanaler. 
Aktuelt informasjonsmateriell som utvikles i krisesentertilbudet, av Krisesentersekretariatet 
eller andre faginstanser skal distribueres til kommunene slik at det kan komme potensielle 
brukere eller ansatte i kommunene til gode. 
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Samarbeidspartnere for krisesenteret: 
 Kommunene 
 Legevakt, fastlege, kommunehelsetjenesten. 
 Sykehus, spesialisthelstjenesten 
 Overgrepsmottak 
 Politi 
 Advokat 
 Barnverntjenesten 
 Nav og sosialtjenesten 
 Familievernkontor 
 BUP og andre enheter innen psykisk helse 
 Psykiatrisk sykepleier 
 Barnehage,  skole og helsestasjon 
 Flyktningetjenesten 
 Boligkontor 
 Tolketjenester 
 Rådgivningskontoret for Kriminalitetsofre 
 Regionalt Ressurssenter om Vold, Traumatisk Stress og selvmordsforebygging (RVTS) 
 Nasjonalt kunnskapssenter om Vold og traumatisk stress (NKVTS) 

 
I tillegg samarbeider krisesenteret med  frivillige organisasjoner, aktivitetstilbud og andre 
instanser (eks Røde Kors, Frivilligsentraler, idrettslag). 

 
 
 

11. Konklusjon 
 
 
1. Krisesenteret har på vegne av kommune ansvar for å gi et tilbud om krisesenter til 

voldsutsatte i kommunene. Innholdet i tilbudet følger bestemmelsene i krisesenterlova, i 
forskrift og i veileder til krisesenterloven. 
 

2. Krisesenteret er en del av kommunenes tilbud til voldsutsatte.  
 

3. Krisesenteret og kommunene skal sammen sørge for at det helhetlige tilbudet til den 
voldsutsatte blir tilstrekkelig og av god kvalitet og at tiltakene samordnes 

 
4. Krisesentertilbudet er gratis, men beboere  kjøper inn egen mat og andre ting de trenger 

under oppholdet (selvhushold) Krisesenteret har for øvrig litt mat og klær/toalettartikler i 
beredskap. 
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5. Hver kommune betaler inn tilskudd til driften av krisesenteret basert på eierandel i 
selskapet. 
 

6. Samarbeidsavtalen skal ligge som et vedlegg til Selskapsavtalen  
 

 
 
 
 
 

Denne samarbeidsavtalen sendes ut i to eksemplar, hvor det ene eksemplaret signeres og 
returneres Nord-Trøndelag krisesenter IKS 
 
Adresser: E- post:  krverdal@online.no 
          Post:  Postboks 47, 7651 Verdal  
 

 
Sted/dato: ________________________ 
 
 
 
 
 
 
……….. kommune    Nord-Trøndelag krisesenter IKS 
 
 
 
Rådmann /andre                Daglig leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1: Matrise over ansvarsfordeling 

 
 
 

mailto:krverdal@online.no


NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS 

Nord-Trøndelag krisesenter IKS E post: krverdal@online.no 
Postboks 47 
7651 Verdal   Telefon: 74 07 77 10  Org.nr 913 304 845     
      
           Side 10

 
          Vedlegg 1 
 

 
 

Innhold i krisesentertilbudet, oppfølging, samarbeid – avklaring av ansvarsforhold Nord-
Trøndelag krisesenter IKS og kommunene 

 
Tjenester 
 

NTKS IKS Brukers hjemkommune/ 
kommunene 

Informasjon   
Drift av hjemmeside for 
NTKS IKS 

x  

Link til NTKS IKS sin 
hjemmeside på egne sider 

 x 

Informere innbyggere om 
tilbud utover selve 
krisesenteret 

 x 

Distribuere brosjyrer  laget 
lokalt og sentralt til 
kommunene 

x  

Produsere og sende ut 
årsmelding 

x  

Delta med kompetanse og 
faglige innlegg når 
kommunene etterspør 

x  

Innhold i tjenesten   
Forebyggende arbeid x x 
Drift av krisesenteret jf 
krisesenterloven 

x  

Dagbesøk og botilbud x  
Råd og veiledning x x 
Etter samtykke koble på 
relevante hjelpeinstanser ifb 
med opphold  

x  

Samordning av 
tjenestetilbudet til bruker 

x x 

Individuell plan hvis behov  x 
Bestille og betale for tolk x  
Skyss til og fra senteret x x 
Skyss under opphold x  
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Sosiale og økonomiske 
ytelser til bruker hvis behov 

 x 

Oppfølging i reetablering x x 
Støttesamtaler før og etter 
opphold 

x x 

På forespørsel gi råd og 
veiledning og bidra i saker 
andre tjenesteytere kommer 
i kontakt med i sitt arbeid 

x  

Administrativt ved 
krisesenteret 

  

Bemanningsnorm (3-2-1 
pluss bakvakt) 

x  

Kompetanse (etter 
kompetanseplan – 1/3 
høgskoleutdannet) 

x  

Barnefaglig ansvarlig x  
Sikkerhet på bygg x  
Sikkerhet i 
rutinebeskrivelser 

x  

Kartlegge brukers 
trusselbilde 

x  

Vedlikehold av 
internkontroll for 
krisesenteret 

x  

Øvrige forhold   
Ta NTKS IKS i bruk som 
ressurssenter innen arbeidet 
med vold i nære relasjoner 

 x 

Kommunale 
handlingsplaner 

 x 

Opplæringstiltak for ansatte 
i kommunene 

x x 

Evalueringer av samarbeid 
og samarbeidsavtaler 

x x 
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Saksbehandler: Marit Pedersen 
Dato: 03.01.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

6/18 Utvalg for helse- og sosialsaker 13.02.2018 
9/18 Formannskapet 27.02.2018 
5/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 
Sak: Kommunale pleie- og omsorgstjenester - endring av 

fribeløp og egenandeler 2018   
 
1 Helse- og omsorgsdepartementet - rundskriv  I-1/2018 om endring av fribeløp og 

egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester 2018 
 
Sammendrag  
Egenandel for korttidsopphold i institusjon som fastsettes gjennom forskrift fra helse og  
omsorgsdepartementet(HOD).  
Kommunen kan kreve egenbetaling for tjenester med hjemmel i Helse - og omsorgstjenesteloven 
§ 11 – 2 (Vederlag for helse- og omsorgstjeneste).  
Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av vederlag og betalingssatser.  
I tillegg kommer forskrift til lov om helse og omsorgstjenester som har innført et utgiftstak  
for personer med inntekt under 2 G.  
For korttidsopphold på institusjon endres den maksimale egenandelen kommunen kan kreve av 
tjenestemottaker fra kroner 155,- til kroner 160,- per døgn.  
For det enkelte dag – eller nattopphold på institusjon opprettholdes den maksimale egenandelen  
kommunen kan kreve fra tjenestemottaker til kroner 80,-.  
Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon settes opp fra kr 8000,- til 
kr 8200,-.  
Samtidig gjøres det følgende endringer i forskrift til lov helse og omsorgstjenester m.v.  
Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2 G 
endres fra kroner 200 til kroner 205.  
Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2018.  
 
Vurdering  
Det er små endringer som er vedtatt i nevnte forskrifter og det anbefales at kommunen  
benytter satsene som stortinget har vedtatt, slik at de kommunale satsene for korttidsopphold, 
dag- og nattopphold, fribeløp før beregning av vederlag og maksimal egenandel pr. mnd. for  
hjemmetjenester med inntekt under 2G, endres i tråd med forskriften.  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i lov om helse og omsorgstjenester i kommunen § 2 – 3 (Vederlag for helse og  
sosialtjeneste) og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester  
(FOR 2011-12-16 nr 1349) vedtar Nærøy kommune å endre følgende satser i tråd med 
endringene i  
forskriftene:  



 For kortidsopphold endres egenandelen til kroner 160,- pr. døgn.  
 For dag -og nattopphold opprettholdes nåværende egenandelen på kroner 80,- pr dag/natt.  
 Fribeløpet før beregning av vederlag settes til kroner 8200,-.  
 Maksimal egenandel pr.mnd for hjemmetjenester i husholdning med inntekt under 2G 
endres til kroner 205,-.   
 
Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2018 
 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 13.02.2018  
Behandling: 
Thomas Granli (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. Utvalget ønsker mer informasjon om saken. 
 
Avstemming: 
Thomas Granli sitt utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Saken utsettes. Utvalget ønsker mer informasjon om saken. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2018  
Behandling: 
 
Hallvard Laugen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Rådmannens forslag til innstilling med følgende tilføyelse etter siste setning: 
forutsatt at vedtaket kan ha tilbakevirkende kraft. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Hallvard Laugen sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i lov om helse og omsorgstjenester i kommunen § 2 – 3 (Vederlag for helse og  
sosialtjeneste) og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester  
(FOR 2011-12-16 nr. 1349) vedtar Nærøy kommune å endre følgende satser i tråd med 
endringene i  
forskriftene:  
 For korttidsopphold endres egenandelen til kroner 160,- pr. døgn.  
 For dag -og nattopphold opprettholdes nåværende egenandelen på kroner 80,- 
 pr dag/natt.  
 Fribeløpet før beregning av vederlag settes til kroner 8200,-.  
 Maksimal egenandel pr. mnd. for hjemmetjenester i husholdning med inntekt under 
2G 
 endres til kroner 205,-.   
 
Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2018, forutsatt at vedtaket kan ha 
tilbakevirkende kraft. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@hod.dep.no 

 

Kontoradresse 
Teatergt. 9 
 
www.hod.dep.no 

 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
983 887 406 

Avdeling 
Kommunetjenesteavdelingen 

Saksbehandler 
Kjersti Sandem 
22 22 22 48 71 4 

Rundskriv I-1/2018 om endring av fribeløp og egenandeler for 

kommunale helse- og omsorgstjenester 

Med bakgrunn i Prop. 1 S (2017–2018) for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets 

vedtak gjøres følgende endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og 

omsorgstjenester (FOR 2011-12-16-1349): 

 

Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon settes til kroner 8 200. 

Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsbeboere i institusjon som, uten selv å ønske 

det, legges på dobbeltrom settes til kroner 39 300. For korttidsopphold på institusjon endres 

den maksimale egenandelen kommunen kan kreve av tjenestemottaker fra kroner 155 til 

kroner 160 per døgn. Satsen for dag/ nattopphold beholdes på 80 kroner. 

 

Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i 

husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G endres fra kroner 

200 til kroner 205. 

 

Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2018. 

 

 

Med hilsen 

 

Petter Øgar (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Kjersti Sandem 

rådgiver 
 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer  

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/5112- 

Dato 

20. desember 2017 

 

 



 

 

Side 2 

 

Adresseliste 

Funksjonshemmedes 

fellesorganisasjon 

Mariboesgate 13 0183 OSLO 

Landets fylkesmenn    

Landets kommuner    

Pensjonistforbundet Postboks 6714 St. 

Olavs plass 

0130 OSLO 

Samarbeidsforumet 

av 

funksjonshemmedes 

organisasjoner 

Postboks 8953 

Youngstorget 

0028 OSLO 

 



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: F00 
Saksmappe: 2017/1308-2 
Saksbehandler: Marit Pedersen 
Dato: 12.01.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

7/18 Utvalg for helse- og sosialsaker 13.02.2018 
6/18 Eldrerådet 26.02.2018 
10/18 Formannskapet 27.02.2018 
8/18 Funksjonshemmedes råd 27.02.2018 
6/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 
Sak: KS Nord-Trøndelag - Høringsuttalelse på Handlingsplan 

for samhandling mellom kommunene og HNT 2018-2021   
 
 
Vedlegg: 
1 KS Nord-Trøndelag - høring - handlingsplan for samhandling 
2 Utkast til handlingsplan 

 
SAKSGRUNNLAG 
Administrativt - og politisk samarbeidsutvalg i Nord - Trøndelag har utarbeidet et utkast til 
Handlingsplan for samhandling mellom kommunene og HNT i 2018 - 2021, «Helhetlige 
helsetjenester - felles ansvar». 
Handlingsplanen beskriver prioriterte innsatsområder for samhandling. 
I høringen ber ASU om innspill til hvordan dette kan bli en god plan. 
 
ASU ber særlig om at høringsinstansene vurderer: 

 Tiltak for å sikre helhetlig pasientbehandling 
 Tiltak for å styrke samhandlingen mellom kommuner og helseforetak 
 Tiltak for å styrke pasient og pårørenderollen 
 Hva vil være de viktigste strategiske grepene eller tiltakene som helseforetak og 

kommunene i fellesskap bør prioritere? 
SAKSOPPLYSNINGER 
I juni 2010 vedtok samarbeidsutvalget mellom kommunene og Helse-Nord-Trøndelag HF 
(HNT) en strategiplan for samhandling «Helhetlige helsetjenester – felles ansvar 2010-
2012». Denne planen er brukt som utgangspunkt for arbeidet med en ny handlingsplan 
sammen med en rekke styringsdokumenter som har kommet de siste årene: 
Primærhelsemeldingen, Nasjonal helse og sykehusplan og Helse Midt-Norges strategi 2035.  
 
Samhandlingsreformen er en samfunnsreform som har gitt kommunene en viktigere rolle når 
det gjelder å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til innbyggerne. Intensjonen er 
både å styrke kvaliteten på helsetjenester og at flere helsetjenester skal gis nærmere der folk 
bor.  



 
Reformen er et nasjonalt prioritert område der hovedmålet er en bedre utnyttelse av de 
samlede ressursene, fokus på å forbygge og begrense sykdom og mer helhetlige 
pasientforløp. Utfordrings – og målbildet er videreført i primærhelsemeldingen (Meld.St.26, 
2014-2015). I arbeidet med denne meldingen er det understreket behovet for kompetanse, 
brukermedvirkning og det å snu fokuset fra «hva feiler det deg?» til «hva er viktig for deg?»  
 
Nylig fremlagt Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) beskriver og drøfter 
utviklingstrekk ved spesialisthelsetjenesten, som forutsetter tett samhandling mellom 
kommunehelsetjenesten og sykehusene. Fremtidsbildet er preget av at antall utfordringer 
vokser, bla. med bakgrunn i den demografiske utviklingen. Knapphet på ressurser gjør at 
flere oppgaver må løses gjennom samarbeid. Enkelte oppgaver som tidligere var en del av 
spesialisthelsetjenesten skal heretter løses i kommunehelsetjenesten, der brukeren bor. 
Veksten i spesialisthelsetjenesten skal dempes og spesialisthelsetjenesten skal «spesialiseres» 
i forhold til medisinske nyvinningene innen diagnostikk og behandling. Det er grunn til å tro 
at en samarbeidskultur som er preget av at både spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten er opptatt av helhetlige behandlingstilbud på tvers av nivåene, vil 
kunne gi bedre helsetjenester til befolkningen. Videre vil man i tiden som kommer oppleve at 
begge forvaltningsnivå møter en økonomisk utfordrende situasjon. Dette setter en enda større 
grad til effektivisering av helsetjenester, og i denne sammenheng vil et forutsigbart 
samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten bli enda viktigere.  
 
Arbeidet med handlingsplanen startet med strategisamling 24. mars 2017 for politisk- og 
administrativt samarbeidsutvalg (PSU/ASU), hvor det kom en rekke forslag til strategiske 
områder og tiltak som bør prioriteres i samhandlingen mellom kommunene og HNT. I 
oktober 2017 har man etterspurt innspill fra kommuner, HNT og andre samarbeidspartnere. 
Innspillene er tatt inn i dette utkastet til handlingsplan, og systematisert i ulike tema. Utkastet 
behandles i felles møte for PSU og ASU 23.11.2017, og sendes deretter ut på høring før 
vedtak i ASU 13. februar 2018.  
 
Handlingsplanen vil bli innarbeidet i den strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag.  
Arbeidsutvalget til ASU har hatt ansvar for gjennomføring og koordinering av arbeidet med 
handlingsplanen.  
 
Arbeidsutvalget har bestått av:  
 
- Fra kommunene /KS: Peter Ardon, leder i ASU, Runar Asp, Marit Moe og Sunniva 
Rognerud  
- Fra Helse Nord-Trøndelag: Tone Skrove Haugan og Olav Bremnes  
 
For å utvikle pasientens helsetjeneste i Nordre del av Trøndelag, er formålet med 
handlingsplanen å iverksette forpliktelsene i de inngåtte samhandlingsavtalene, støtte opp 
under helhetlige pasientforløp «fra hjem til hjem» og bidra til å realisere nasjonale mål.  
 
Handlingsplanen har også som formål å kunne jobbe målrettet med problemstillinger knyttet 
til samhandling mellom forvaltningsnivåene. Gjennom utarbeidelse av en konkret 
handlingsplan vil vi kunne redusere sjansen for at utvalget jobber for mye etter "ad hoc" 
metoden. Det er på denne måten man vil forsøke å holde et overordnet strategisk fokus på 
samhandling. Dette betyr imidlertid ikke at man ikke kan ta opp aktuelle saker som ikke er 
forankret i handlingsplan. 
 
RÅDMANNENS VURDERING 
Kommunene i Ytre Namdal, har satt sammen en arbeidsgruppe som har jobbet med 
høringssvar til handlingsplanen. 



 
Arbeidsgruppen har bestått av; 
 
Arne Bangstad, helse og sosialsjef, Bindal 
Marit Elise Pedersen, helse og sosialsjef, Nærøy 
Tove Kvaløy, sykepleiesjef, Leka 
Ivar Kvalø, helse og sosialsjef, Rørvik 
 
Gruppen har med bakgrunn i sin gjennomgang følgende kommentarer og innspill til utkastet 
til handlingsplan: 
 
Generelt: 
 
Prinsipielle innvendinger - Hva er målene, hvordan vet en at en har nådd målene og vil de 
foreslåtte tiltakene faktisk bringe oss til måloppnåelse? I våre øyne er det en både en del gode 
og dårlige tanker i dokumentet, men målformuleringene er upresise og lite målbare mens 
tiltakene er tilfeldige, ofte allerede igangsatt og ikke preget av en helhetlig strategi, hvor skal 
partene med samarbeidet og hvordan kommer en dit. 
Den andre prinsipielle innvendingen er at det er lite eller ingen analyse av ressursbruk. Ingen 
ressurser er tildelt, estimert eller prioritert. Hvor skal samarbeidet bruke ressurser? Hvem 
skaffer ressursene?  
 
 
Punkt 5, side 6 – Handlingsplan og innsatsområder 
 
 Målformuleringene er for vage – Målene mangler konkretisering. Hva er målene for 
samhandling – Prosessen mangler forankring i felleskapet. Hvordan skal vi vite at målene blir 
nådd? Hvilke mål ønsker vi i fellesskap å ha i samarbeidet? 
 
 
Tabell 1 Hovedmål og innsatsområder 
 
Hva vil vi med samhandling: 

1. De 4 målene på side 6, skal drøftes inngående i fellesskap i et arbeidsseminar i YN 
med helseledere og ledelsen i HNT. Hva skal målene være for samhandling?  

2. Målene må være forpliktende og vil være driver for tiltakene som konsekvens av 
dette. 

3. Tydelig ansvarliggjøring for hvert mål, hvem har ansvar for måloppnåelse og med 
hvilke ressurser. 

Punkt 5.1.2, Standardisering av pasientforløp 
 
---«Det er stor variasjon i kommunene mht. omfang og innhold av tjenestetilbud. Dette gjør 
at spesialisthelsetjenesten forholder seg ulikt til kommunene når pasienter defineres som 
utskrivningsklare:» 
 
Hva menes med dette? Dette må dokumenteres. 
 
--«Helseforetaket må ikke legge ned tilbud, før kommunen har bygd opp et forsvarlig tilbud.» 
 
Hva ligger i dette? Hvem har definisjonsrett knyttet til forsvarlighetsbegrepet av tilbudet? 
Hvem avgjør tidshorisonten i denne sammenhengen? 
 
---«Det er gjennomført en vurdering av drift av dagens DMS….» 



 
Hvilken vurdering er lagt grunn og hvilken konklusjon henvises det til? 
 
---«Det er anbefalt å vurdere….» 
 
Hvem anbefaler, og hvorfor? 
Trenger HNT en ny vurdering får bringe tettere samarbeid på banen, når det alt ligger 
samarbeidsavtaler i bunn for tett samarbeid? Hvorfor trenges ny vurdering, alt med at 
avtalene ble reforhandlet og re-signert i fjor? 
 
Tabell 3 – Helhetlige pasientforløp 
 
Kommentar – Det må være en klar tydelig sammenheng mellom mål og tiltak, hvordan skal 
tiltakene gjøre at vi skal nå målene. Tiltak 1 må være det målet som det er mest tiltro til skal 
bidra til å nå målet, tiltak 2 nest mest osv. Dette mangler i tabell 3. Antall tiltak bør reduseres, 
og gjennomføring av tiltak må ha tydelig ansvarlig og det må knyttes ressursbeskrivelse til 
hvert tiltak. 
 
Punkt 5.1.3: Kommunalt ø-hjelpsdøgntilbud (KØHD) 
 
--«det er behov for å evaluere ordningen og videreutvikle bruken av dette tilbudet» 
 
Ordningen rapporterer på bruken av tilbudet hvert år, og er evaluert og endret på oppdrag av 
ASU tidligere. Hvem skal evaluere dette på vegne av ASU, og hvordan skal videreutvikling 
skje, og i hvilken retning tenkes videreutvikling? 
 
 
Punkt 5.1.4 Helsefremmende og forebyggende strategier med fokus på læring og mestring. 
 
Tabell 5 – Generell kommentar – For mange av disse er i hovedsak tiltak som alt er igangsatt 
eller er under arbeid – Her mangler tiltak som direkte knyttes til målene, jfr pkt 5. 
 
Punkt 5.2.1 – Videreutvikle samhandlingsarenaer mellom kommunene og HNT 
 
Kommentarer – «Planlagt sammenslåing av Bindal, Nærøy, Leka og Vikna» Her er det kun 
Vikna og Nærøy som er aktuelle for sammenslåing- Uansett vil dette ikke rokke ved valg av 
primærsykehus for kommunene i Ytre Namdal. 
Tabell 6 – Kommentar – Denne gir også kun en opplisting av eksisterende tiltak. 
 
 
5.2.2 – Fastlegerollen og legesamarbeid 
 
Tabell 7 – Kommentarer – Det må sannsynliggjøres i større grad at disse tiltakene vil være 
med på i sum å bedre legesamarbeidet mellom fastlegene og legene i HNT. Tiltak må 
utarbeides i samarbeid legene i mellom gjennom dialogfora for samhandling. 
 
5.3 Vi rekrutterer, utvikler og beholder høyt kompetent personell. 
 
«Helse Nord Trøndelag samarbeider med kommunehelsetjenesten for å sikre riktig 
helsefaglig kompetanse til helsetjenesten.» 
 
Hva ligger i dette, hvordan dokumenteres dette samarbeidet? Hvordan operasjonaliseres dette 
i praksis? 
 



Tabell 8 – Rekruttering, utdanning og kompetanseheving 
 
Kommentarer – Tabellen viser eksisterende tiltak og tiltak som gruppen anser som lite 
virkningsfulle. Tiltakene her bør i større grad ha fokus på forpliktende samarbeid rundt felles 
rekrutteringsstrategi, benytte tidligere kartlagte grunnlag til bedre å skape forutsigbarhet 
innenfor plasser for turnusleger, ALIS – stillinger, psykologer mv, men også innenfor 
sykepleiefaget.  
 
5.4 Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse – Digital samhandling 
 
«Det må legges til rette for å gjøre spesialisthelsetjenesten mer tilgjengelig ute i kommunene. 
Det vil kunne oppnås på mange ulike måter gjennom ambulerende spesialisttjenester til 
større helsesentra, til bruk av videokommunikasjon eller andre former for kompetansestøtte i 
direkte pasientbehandling. Det må settes særskilt trykk på utvikling og alminneliggjøring av 
løsninger som muliggjør at pasientene og kommunehelsetjenesten kan oppholde seg ett sted 
og spesialisten et annet sted.» 
 
Teknologi vil stå sentralt i utviklingen av samhandlingstjenester i handlingsplanens periode. 
Gruppen mener handlingsplanens mål og tiltak, beskrevet i tabell 9, bør være konkrete, 
tydelige og med tidsplan for gjennomføring. Hvilke kommunikasjonsplattformer skal 
benyttes, hvordan begrense avstandsulemper, hvordan skal desentraliserte tjenester betjenes 
digitalt, hvordan skal teknologiske løsninger gi bedre tilbud, og nærhet til bedre tilbud, 
gjennom samhandling og samarbeid om kompetanse via ulike teknologiske plattformer osv. 
Som eksempel; Tabell 9, pkt 2, er et av tabellens viktigste områder, men dette har ikke fått 
ansvarlig for hvem som skal vurdere, hva skal vurderes, når skal dette vurderes, og hvordan 
skal dette vurderes i samarbeid mellom kommuner og HNT. 
 
 
6. Veien videre 
 
«En årlig handlings-/tiltaksplan vil derfor kreve løpende rullering og behandling i 
Administrativt Samarbeidsutvalg (ASU).» 
 
Gruppen mener at her bør en benytte de årlige dialogmøtene mellom HNT og kommunene, 
for å rapportere om status, og motta signaler/innspill, som legges til grunn for justering av 
handlingsplan og ny behandling i ASU, dette for å ivareta ønske om å ha en dynamisk 
samhandlingsplan. 
 
KONKLUSJON/TILRÅDING 
Som forslag til vedtak 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Nærøy kommunestyre tar «Helhetlige helsetjenester – Felles ansvar – 
Handlingsplan for samhandling mellom kommunene i Nordre del av Trøndelag og 
Helse Nord-Trøndelag HF 2018 – 2021» til orientering. 

2. Nærøy kommunestyre ber om at kommunens innspill tas med inn i det videre 
arbeidet med handlingsplanen i samarbeid med kommunene i Nordre del av 
Trøndelag. 

3. Nærøy kommunestyre ber videre om at Helse Nord – Trøndelag tar initiativ til et 
arbeidsseminar, hvor kommunene og HNT sammen utarbeider mål og konkrete 
tiltak for samhandling i perioden, og innarbeider dette i handlingsplanen før planen 
behandles ytterligere og vedtas.  

 



  
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 13.02.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
1. Nærøy kommunestyre tar «Helhetlige helsetjenester – Felles ansvar – Handlingsplan for 

samhandling mellom kommunene i Nordre del av Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag 
HF 2018 – 2021» til orientering. 

2. Nærøy kommunestyre ber om at kommunens innspill tas med inn i det videre arbeidet 
med handlingsplanen i samarbeid med kommunene i Nordre del av Trøndelag. 

3. Nærøy kommunestyre ber videre om at Helse Nord – Trøndelag tar initiativ til et 
arbeidsseminar, hvor kommunene og HNT sammen utarbeider mål og konkrete tiltak for 
samhandling i perioden, og innarbeider dette i handlingsplanen før planen behandles 
ytterligere og vedtas.  

 
 
 
 
Saksprotokoll i Eldrerådet - 26.02.2018  
Behandling: 
Høringsuttalelse på handlingsplan for samhandling mellom kommunene og HNT 2018-
2021.  
Brukermedvirkning blir ofte tatt opp, men blir lett glemt. Viktig å sette mer fokus på 
brukermedvirkning. Fastlegeordningen fungerer dårlig, en lite stabil tjeneste.  
 
Rådet stiller seg bak rådmannens forslag til innstilling, og vektlegger punkt 2 og 3 i 
vedtaket. 
Rådet anbefaler at følgende føyes til: 
Punkt 4. Fastlegeordningen  som fungerer dårlig  
Punkt 5.  Brukermedvirkning som ofte blir tatt opp men blir lett glemt. Viktig å sette 
mer fokus på brukermedvirkning. 
  
 
Uttalelse fra eldrerådet: 
Eldrerådet stiller seg bak rådmannens forslag til innstilling, og vektlegger punkt 2 og 3 i 
vedtaket. Rådet anbefaler at følgende føyes til: 
Punkt 4. Fastlegeordningen  som fungerer dårlig  
Punkt 5.  Brukermedvirkning som ofte blir tatt opp men blir lett glemt. Viktig å sette 
mer fokus på brukermedvirkning. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2018  
Behandling: 
 
Rune Arstein (H) fremmet følgende forslag: 
Formannskapet vedtar uttalelse fra utvalget for helse- og sosialsaker. I tillegg vedtas 
uttalelse fra eldrerådet som tilleggspunkt. 
 



Avstemming: 
Rune Arstein sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Nærøy kommunestyre tar «Helhetlige helsetjenester – Felles ansvar – Handlingsplan for 

samhandling mellom kommunene i Nordre del av Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag 
HF 2018 – 2021» til orientering. 

2. Nærøy kommunestyre ber om at kommunens innspill tas med inn i det videre arbeidet 
med handlingsplanen i samarbeid med kommunene i Nordre del av Trøndelag. 

3. Nærøy kommunestyre ber videre om at Helse Nord – Trøndelag tar initiativ til et 
arbeidsseminar, hvor kommunene og HNT sammen utarbeider mål og konkrete tiltak for 
samhandling i perioden, og innarbeider dette i handlingsplanen før planen behandles 
ytterligere og vedtas.  

4. Fastlegeordningen – fungerer dårlig 
5. Viktig å sette mer fokus på brukermedvirkning 
 
 
 
Saksprotokoll i Funksjonshemmedes råd - 27.02.2018  
Behandling: 
Saken ble diskutert i møtet, og Kolbjørn Horn nevnte at eldrerådet i møtet dagen før 
hadde fokusert på brukermedvirkning. 
Arne Sigurd Antonsen informerte om at Anne Lise Tangen og han selv nettopp er valgt 
inn i brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag. 
 
Rådet er enige om at det må bli mer fokus på brukermedvirkning. 
 
Funksjonshemmedes råd slutter seg til uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker. 
 
 
Uttalelse fra funksjonshemmedes råd: 
Funksjonshemmedes råd slutter seg til uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker. 
 
Rådet anbefaler at det blir mer fokus på brukermedvirkning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
        

 

 

 

 

 

Til høringsinstansene 

 
8. desember 2017 

 
 
Høringsbrev  

«Handlingsplan for samhandling mellom kommunene og HNT i 2018-2021». 

 
Administrativt- og politisk samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag har utarbeidet et utkast til Handlingsplan for 
samhandling mellom kommunene og HNT i 2018-2021, «Helhetlige helsetjenester - felles ansvar». 
Handlingsplanen beskriver prioriterte innsatsområder for samhandling.  
 
I høringen ber vi om innspill til hvordan dette kan bli en god plan. 
Vedlagt følger utkast til Handlingsplan for samhandling mellom kommunene og HNT (2018-2021). 
Vi inviterer bredt til en høring av denne. 
 
Vi ber særlig om at høringsinstansene vurderer: 

· Tiltak for å sikre helhetlig pasientbehandling 

· Tiltak for å styrke samhandlingen mellom kommuner og helseforetak 

· Tiltak for å styrke pasient og pårørenderollen 

· Hva vil være de viktigste strategiske grepene eller tiltakene som helseforetak og kommunene i 
fellesskap bør prioritere? 

 
Høringsfrist: 19. januar 2018. 

 
Vi ønsker å offentliggjøre alle innspill underveis på https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/samhandling-
2018-2021, slik at høringsinstansene kan se hverandres innspill til Handlingsplan, dersom de ønsker dette.   
 
Høringssvar adresseres til handlingsplan@hnt.no. 
 
Parallelt med høringen på Handlingsplan er det også høring på «Strategisk utviklingsplan for  
Helse Nord-Trøndelag» 1. Det er viktig å se disse planene i sammenheng. Handlingsplanen for samhandling vil 
også bli en viktig del av Strategisk utviklingsplan i kapittel 6.  
 
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med: 
Marit Moe, Daglig leder KS Nord-Trøndelag, tlf. 95222425, e-post: marit.moe@ks.no  
Olav Bremnes, Samhandlingssjef Helse Nord-Trøndelag, tlf: 95784064, e-post: olav.bremnes@hnt.no   
 
 

Med hilsen 
 
 
Peder Aron       Robert Svarva 
Leder i Adminstrativt samarbeidsutvalg        Leder i politisk samarbeidsutvalg 
 
 
 
Vedlegg:  

- Utkast til handlingsplan 
- Høringsinstanser 

 

                                                 
1
 https://hnt.no/om-oss/utviklingsplan  



 

              

 

 

  

 

 

 

Vedlegg: Høringsinstanser 

 
- Bindal kommune 

- Brukerutvalget i HNT 

- Fagrådene2 for tjenesteavtalene 2, 6-7, 8, 9, 10 og 12 

- Fagnettverkene3 mellom kommunene og helseforetaket 

- Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 

- Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

- Helse Nord-Trøndelag 

- Kommunene i Nord-Trøndelag 

- Kommunene i Sør-Trøndelag: Osen, Roan, Selbu, og Tydal  

- NAV Nord-Trøndelag 

- Nord-Trøndelag Fylkeskommune 

- Nord Universitet 

- Pensjonistforbundet 

- Rehabiliteringsinstitusjoner  

- Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) 

                                                 
2
 https://hnt.no/helsefaglig/samhandling#fagråd  

3
 https://hnt.no/helsefaglig/samhandling#fagnettverk  
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1 Innledning 
 
I juni 2010 vedtok samarbeidsutvalget mellom kommunene og Helse-Nord-Trøndelag HF (HNT) en 
strategiplan for samhandling «Helhetlige helsetjenester – felles ansvar 2010-2012»1. Denne planen er brukt 
som utgangspunkt for arbeidet med en ny handlingsplan sammen med en rekke styringsdokumenter som 
har kommet de siste årene: Primærhelsemeldingen, Nasjonal helse og sykehusplan og Helse Midt-Norges 
strategi 2035. 
 
Samhandlingsreformen er en samfunnsreform som har gitt kommunene en viktigere rolle når det gjelder å 
sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til innbyggerne. Intensjonen er både å styrke kvaliteten 
på helsetjenester og at flere helsetjenester skal gis nærmere der folk bor.  
 
Reformen er et nasjonalt prioritert område der hovedmålet er en bedre utnyttelse av de samlede 
ressursene, fokus på å forbygge og begrense sykdom og mer helhetlige pasientforløp. Utfordrings – og 
målbildet er videreført i primærhelsemeldingen (Meld.St.26, 2014-2015). I arbeidet med denne meldingen 
er det understreket behovet for kompetanse, brukermedvirkning og det å snu fokuset fra «hva feiler det 
deg?» til «hva er viktig for deg ?» 
 
Nylig fremlagt Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) beskriver og drøfter utviklingstrekk ved 
spesialisthelsetjenesten, som forutsetter tett samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene. 
Fremtidsbildet er preget av at antall utfordringer vokser, bla. med bakgrunn i den demografiske 
utviklingen. Knapphet på ressurser gjør at flere oppgaver må løses gjennom samarbeid. Enkelte oppgaver 
som tidligere var en del av spesialisthelsetjenesten skal heretter  løses i kommunehelsetjenesten, der 
brukeren bor. Veksten i spesialisthelsetjenesten skal dempes og spesialisthelsetjenesten skal «spesialiseres» i 
forhold til medisinske nyvinningene innen diagnostikk og behandling.  Det er grunn til å tro at en 
samarbeidskultur som er preget av at både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er opptatt 
av helhetlige behandlingstilbud på tvers av nivåene, vil kunne gi bedre helsetjenester til befolkningen. 
Videre vil man i tiden som kommer oppleve at begge forvaltningsnivå møter en økonomisk utfordrende 
situasjon. Dette setter en enda større grad til effektivisering av helsetjenester, og i denne samanheng vil et 
forutsigbart samarbeid mellom kommune- og spesialisthelstjenesten bli enda viktigere. 
 
Arbeidet med handlingsplanen startet med strategisamling 24. mars 2017 for politisk- og administrativt 
samarbeidsutvalg (PSU/ASU), hvor det kom en rekke forslag til strategiske områder og tiltak som bør 
prioriteres i samhandlingen mellom kommunene og HNT. I oktober 2017 har man etterspurt innspill fra  
kommuner, HNT og andre samarbeidspartnere. Innspillene er tatt inn i dette utkastet til handlingsplan, og 
systematisert i ulike tema. Utkastet behandles i felles møte for PSU og ASU 23.11.2017, og sendes deretter 
ut på høring før vedtak i ASU 13. februar 2018. 
 
Handlingsplanen vil bli innarbeidet i den strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag. 
 
Arbeidsutvalget til ASU har hatt ansvar for gjennomføring og koordinering av arbeidet med 

handlingsplanen. Arbeidsutvalget har bestått av: 

- Fra kommunene /KS:  
Peter Ardon, leder i ASU, Runar Asp, Marit Moe og Sunniva Rognerud 

- Fra Helse Nord-Trøndelag:  
Tone Skrove Haugan og Olav Bremnes  

 
 
 

                                                             
1
 Strategiplan for samhandling 2010 – 2012  
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2 Formål 
 
For å  utvikle pasientens helsetjeneste i Nordre del av Trøndelag, er formålet med handlingsplanen å 
iverksette forpliktelsene i de inngåtte samhandlingsavtalene, støtte opp under helhetlige pasientforløp «fra 
hjem til hjem»  og bidra til å realisere nasjonale mål.  
 
Handlingsplanen har også som formål å kunne jobbe målrettet med problemstillinger knyttet til 
samhandling mellom forvaltningsnivåene. Gjennom utarbeidelse av en konkret handlingsplan vil vi kunne 
redusere sjansen for at utvalget jobber for mye etter "ad hoc" metoden. Det er på denne måten man vil 
forsøke å holde et overordnet strategisk fokus på samhandling. Dette betyr imidlertid ikke at man ikke kan 
ta opp aktuelle saker som ikke er forankret i handlingsplan. 

3 Evaluering av samhandlingsreformen  
 

Det er gjennomført omfattende undersøkelser,  evalueringer og vurderinger av samhandlingsreformen 

som det er naturlig å knytte til handlingsplanen. 

· Forskningsrådet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet  gjennomført en 

forskningsbasert evaluering av Samhandlings- reformen, (EVASAM). 2  

· Riksrevisjonens gjennomførte en undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten 

etter innføringen av samhandlingsreformen i 2015/16. 3  

· Sluttrapport fra Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen 4 

· Samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen 5.Helsetilsynet 2015. 

De viktigste anbefalingene i disse rapportene er: 

· Viderutvikling av samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak       

· Fastlegenes rolle og plass i samhandlingen 

· Hensynet til pasient-/brukermedvirkning for å skape mer helhetlige pasientforløp                                              

· Bedre utnyttelse av digital teknologi / telemedisinske løsninger 

· Utvikling av helhetlige pasientforløp, fra hjem til hjem som er diagnoseuavhengig 

· Helhetlige pasientforløp bør beskrive hvordan pasientsikkerhet, brukermedvirkning, 

rehabilitering, læring og mestring skal ivaretas 

· Økt fokus på forebygging og folkehelsearbeid 

· Kommunehelsetjenesten bør involveres tidligere i utskrivingsprosessen fra sykehus 

· Forbedre kvalitet, struktur og innhold i informasjonen som formidles.  

· Samhandling mellom pasienter og helsepersonell har fortsatt et betydelig potensial 

· Videreutvikling av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØHD) 

· Kompetansen følger ikke pasienten i tilstrekkelig grad ved utskriving fra sykehus til 

kommunehelsetjenesten  

· Pasienter fikk for lite informasjon, både om behandlingen på sykehuset, og hva som skulle skje 

når de kom hjem.  

 

                                                             
2
 Forskningsrådets evaluering  

3
 Riksrevisjonenens rapport  

4
 Sluttrapport fra nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen  

5
 Helsetilsynets rapport om samhandling 2015 
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4 Gjennomføring og forankring av handlingsplanen 
 

Handlingsplanen skal gi anbefalinger for hvordan administrativt samarbeidsutvalg (ASU) skal jobbe så 

konkret og målrettet som mulig opp mot de forpliktelsene som begge forvaltningsnivåene har inngått 

gjennom samarbeidsavtalen og underliggende tjenesteavtaler. I denne sammenheng skal handlingsplanen 

peke på hvordan ASU skal prioritere blant sentrale og viktige tiltak. 

Dessuten vil man også ta utgangspunkt i Helse Midt-Norges strategiplan 2030. Grunnen for at denne 

strategiplanen velges som bakteppe for samarbeidsutvalgets handlingsplan, er som følger: 

- Strategiplanen har vært gjennom en omfattende høringsrunde, hvor blant annet kommunene har 

vært høringsinstans 

- Strategiplanen tar utgangspunkt i fire sentrale hovedmål som er lett gjenkjennelig og identifiserbar 

for både spesialist- og kommunehelsetjenesten  

- Det kan være en utfordring å ta utgangspunkt i det kommunale planverket, siden dette kan være 

forskjellig fra kommune til kommune. Det vil være for ressurskrevende å få samordnet alle 

kommunale planer. Derfor har man i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplanen valgt å se 

bort fra det kommunale planverket. 

PSU vedtok i sak 3/17 6 forslag til arbeidsprosess og framdriftsplan for en handlingsplan og oversendte 
saken til ASU for videre oppfølging. ASU behandlet saken i sak 16/2017 7.  
 
Eksisterende partssammensatte råd og utvalg får ansvar for planlegging og gjennomføring av de ulike 
tiltakene. I tillegg kan det være aktuelt å sette ned arbeidsgrupper ad hoc for å følge opp tiltak i 
handlingsplanen. ASU har et overordnet ansvar for å prioriterte samhandlingsområdene, tiltakene  og 
konkretisering av arbeids- og oppgavedeling mellom partene.  

· Målsetting og tiltak må forankres hos ledelsen på alle nivå 

· Realisering av handlingsplanen skal bygge på tillit og likeverdighet mellom partene 

· Rapportering og evaluering er en forutsetning for å vurdere mål og effekt av tiltak til de ulike 
innsatsområdene i samhandlingsstrategien og inngår som en del av handlingsplanen. 

·  

5 Handlingsplan og innsatsområder 
Handlingsplanen er nært knyttet opp mot samhandlingsavtalen, de ulike tjenesteavtalene og særavtalene.  

Helse Midt-Norges strategiplan mot 2030 peker på fire sentrale områder for å lykkes med de 

utfordringene vi står overfor i helsetjenesten: 

1. Vi skaper pasientenes helsetjeneste 

2. Vi er gode lagspillere  

3. Vi rekrutterer, utvikler og beholder høyt kompetent personell 

4. Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse 

                                                             
6
 PSU sak 3/2017 

7
 ASU sak 16/2017 
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Tabell 1 Hovedmål og innsatsområder 

Hovedmål Innsatsområder Tjenesteavtale 

1. Vi skaper pasientenes 
helsetjeneste 

1.1 Brukermedvirkning 
1.2 Standardisering av helhetlige pasientforløp 
1.3 Kommunal øhjelps døgntilbud (KØHD)  
1.4 Helsefremmende og forebyggende strategier 

med fokus på læring og mestring  

- Alle 

- 2,3,5,8,9,10 

- Særavtaler 

- 10 

2. Vi er gode lagspillere  
2.1 Videreutvikle samhandlingsarenaer mellom 

kommunene og Helse Nord-Trøndelag 
2.2 Fastlegerollen  og legesamarbeid 

- 2,3,5, 8, 10 
 

- 2,3,5 

3. Vi rekrutterer, utvikler og 
beholder høyt kompetent 
personell 

3.1 Samarbeid om rekruttering, utdanning og 
kompetanseheving  

 

- 6 

4. Vi tar i bruk kunnskap og 
teknologi for en bedre 
helse 

4.1 Digital samhandling og bruk av ny teknologi  
4.2 Forsknings- og fagutvikling  

- Alle  

- 6, 7 

 

Handlingsplanen tar utgangspunkt i ovennevnte hovedmål og innsatsområder. Videre gir handlingsplanen  

et bilde av hvordan det administrative samarbeidsutvalget skal prioritere blant de nevnte innsatsområder. 

 

5.1 Vi skaper pasientenes helsetjeneste 

5.1.1 Brukermedvirkning  

Brukermedvirkning er en integrert del av samhandlingen mellom kommunen og HNT. Dette betyr blant 

annet at det  tilrettelegges for at pasienter og pårørende gis mulighet til å delta aktivt i beslutningen om 

egen helse og behandling,  «ingen beslutninger skal tas om meg- uten meg»( fra Strategi 2030)  

Brukerrepresentanter  involveres i samarbeidet mellom kommunene og HNT. Brukerrepresentantene  

oppnevnes av brukerutvalget i HNT og deltar i fora som omhandler tjenesteutvikling. Det er utarbeidet 

felles rutiner for oppnevning og honorering av brukerepresentanter. 8    

Teknologisk utvikling inkludert velferdsteknologi som brukerne av tjenester kan benytte, vil kunne gi 

muligheter for utstrakt samarbeid og informasjonsdeling mellom pasient, kommune og 

spesialisthelsetjenesten. Her er det viktig å erkjenne at mange av dagens brukere ikke har vokst opp i den 

teknologiske hverdagen, og slik heller ikke nødvendigvis er i stand til å forstå og bruke de mulighetene vi 

har i dag, noe som tilsier at teknologien som tas i bruk må «skreddersys» til den enkelte bruker.  

Tabell 2 Brukermedvirkning 

Nr. Tiltak Ansvarlig Når 

1 
Brukerorganisasjonene er  representert i utredningsoppgaver og 
samhandlingsprosjekter som berører brukernes interesser.  

Alle Fortløpende 

2 Sikre systematiske tilbakemelding fra brukere og pårørende Fagråd 12 2018 

3  Sikre brukerepresentasjon fra kommunene Brukerorganisasjonene Fortløpende 

 

                                                             
8
 Rutiner for involvering av brukerrepresentanter  
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5.1.2 Standardisering av helhetlige pasientforløp  

 
Standardisering av helhetlige pasientforløp skal bidra til mer likeverdig behandling og oppfølging, og ikke 
minst forutsigbarhet for pasientene. Utvikling og implementering av forløpene må skje i samarbeid 
mellom 1. og 2.linjetjenesten. 
 
Det er stor variasjon i kommunene  mht.  omfang og innhold av tjenestetilbud. Dette gjør at  
spesialisthelsetjenesten forholder seg ulikt til kommunene når pasienter defineres som utskrivingsklare.  
Samarbeidavtale, særavtaler og tjenesteavtaler legger føringer for oppgavedeling mellom nivåene. 
Det er ulik forståelse av hva 1.- og 2. linjetjensten skal ha som ansvarsområde, noe som bidrar til 
gråsoneproblematikk. Hvem har ansvaret for de ulike oppgavene, og hvordan samhandler partene i 
«gråsonene»?  Den gjensidige veiledningsplikten fra 2018 kan bidra til at en sikrer en mer helhetlig 
forståelse og avklaring ev oppgavefordelingen mellom HNT og kommunene. Helseforetaket må ikke legge 
ned tilbud, før kommunen har bygd opp forsvarlig tilbud.                                                                                                                                             
 
Overføring av oppgaver forutsetter avklaringer mellom kommune og HNT. Spesialisthelsetjenesten må 
bidra med kompetansebygging og kompetanseutvikling for de kommunene som har behov for det. HNT 
må i samarbeid med kommunene viderutvikle de desentraliserte tjenestene.  
 
Det er gjennomført en vurdering av drift av dagens DMS og framtidig utvikling av desentraliserte 

tjenester. Det er anbefalt å vurdere hvordan HNT  kan samarbeide tettere med de kommuneregionene 

som ikke har DMS for å videreutvikle det interkommunale samarbeidet og samarbeidet mellom 

kommuneregionene og HNT. 

Tabell 3 Helhetlige pasientforløp 

Nr. Tiltak Ansvarlig Når 

1 

Utvikle helhetlige pasientforløp fra hjem til hjem  

- Erfaringer fra prosjekter i Namsos, Verdal, Stjørdal 
 

Fagråd 2, 3/5  

2 Publisere helhetlige pasientforløp på samhandlingssidene  Web red.  

3 Sikre gode rutiner for implementering av helhetlige pasientforløp 
Fagråd 3/5 
KS /HNT 

 

4 
Pasienter med særlige behov for koordinerte helsetjenester får oppnevnt 
koordinator som kontaktpunkt for samarbeid mellom kommune og 
HNT   

Fagråd 2  

5 
Samarbeide om tiltak for økt kvalitet og pasientsikkerhet gjennom tiltak 
relatert til pasientsikkerhetskampanjen 

Fagråd 3/5  

6 Avklare oppgavedelingen mellom kommunene og HNT Fagråd 3/5  

7 Oppgavedelingen/ endret praksis må kommuniseres ut til befolkningen KS /HNT  

8 
Kartlegging av hvilke oppgaver de ulike kommunene kan gjennomføre / 
har kompetanse og utstyr til for å sikre trygge pasientforløp 

KS  

9 Kartlegge ambulante tjenester i HNT HNT  

10 Plan for videre utvikling av desentraliserte tjenester / ambulante tilbud KS / HNT  

11 
Vurdere modeller for desentraliserte tjenester med kommuneregionene 
som ikke har DMS tilbud 

ASU  

12 Samarbeide om implementering av nasjonale pasientforløp   KS / HNT  
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5.1.3 Kommunal øhjelps døgntilbud (KØHD) 

 

Fra 2014 ble det etablert kommunale ø-hjelp døgntilbud innen somatikk, og fra 2017 innen psykisk helse 

og rus. Disse tilbudene er organisert ulikt i Nord-Trøndelag (se vedlegg 1). Disse plassene er relativt lite 

brukt, og det er behov for å evaluere ordningen og viderutvikle bruken av dette tilbudet. Dette kommer 

også fram i Riksrevisjonens rapport. 

Tabell 4 Kommunale øhjelps døgntilbud 
Nr. Tiltak Ansvarlig Når 

1 Evaluering av bruk av KØHD tilbud ASU 2018 

2 Informasjon om KØHD tilbudene til ansatte i kommuner og HNT  KS / HNT 2018 

3 Tiltak for god utnyttelse av kommunale øhjelps-plasser  Fagråd 3-5 2018 

 

5.1.4 Helsefremmende og forebyggende strategier med fokus på læring og mestring  

Helsefremming, forebygging, læring- og mestringstiltak  løftes fram som satsningsområder i mange 

nasjonale utredninger. Dette med bakgrunn i at det er stort behov/ nødvendig  å legge til rette for at den 

enkelte innbygger gjennom tilrettelegging og veiledning gies mulighet til å ta større ansvar for eget liv og 

helse.  Eksempel på dette er de mange Frisklivsentralene som etter hvert flere og flere kommuner 

etablerer som lavterskelaktiviteter for definerte brukergrupper. Kommuner som ikke har frisklivssentraler, 

etablerer andre tiltak, slik at innbyggerne har tilpassede aktiviteter å velge i. Helse Nord Trøndelag har som 

en av sine hovedoppgaver ansvar for pasient- og pårørendeopplæring. Dette er opplæringstilbud 9 som 

tilbys pasienter med ulike diagnoser som har behov for spesielle tiltak for å komme tilbake til en normal 

hverdag. 

Tabell 5 Helsefremmende og forebygging 

Nr. Tiltak Ansvarlig Når 

1 Delta i planlegging i årlig Folkehelsekonferanse i regi av Folkehelsealliansen  
KS / HNT/ 
Fylkesmann 

 

2 
Helseforetaket og kommunene avklarer rolle- og ansvarsfordeling ved etablering av 
Læring- og mestringstiltak. Jfr tjenesteavtale 10 Fagråd 10  

3 

Følge opp aktuelle utviklingsprosjekt og spre erfaringer: 

- Kommunalt lærings- og mestringstilbud i samarbeid med helseforetak og 
frivillige organisasjoner 

- Utvikling av forebyggingstiltak for diabtikere i Ytre Namdal 

  

4 
Spre erfaringer med pasient- og pårørende opplæringen som forgår i kommunene og  
HNT 

  

 

5.2 Vi er gode lagspillere 

5.2.1 Videreutvikle samhandlingsarenaer mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 

Samarbeidsavtalene er revidert i 2017. Det bør arbeides for å harmonisere samarbeidsavtalene mellom 

kommunene og Helse Nord-Trøndelag og St. Olav slik at disse blir mest mulig lik. Mange av 

pasientforløpene involverer begge helseforetakene, og flere kommuner ligger i grenselandet mellom de to 

foretaksområdene.   

                                                             
9
 https://hnt.no/behandlinger/pasient-og-parorendeopplering 
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Det er viktig å viderutvikle de samhandlingsareanaene som er etablert mellom kommunene og Helse 

Nord-Trøndelag.  I tillegg til politisk samarbeidsutvalg (PSU) 10 og administrativt samarbeidsutvalg (ASU) 
11  er det etablert flere fagråd 12 og fagnettverk 13 som samarbeider godt opp mot de ulike tjenesteavtalene. 

Disse er praksisnære og jobber med konkrete problemstillinger i pasientforløpet. 

Det er et strukturert samarbeid mellom kommunene, kommuneregionene og Helse Nord-Trøndelag med  

årlige dialogmøter14. 

Det skjer endringer som følge av kommunereformen som kan påvirke framtidig primærsykehus for noen 

kommuner. Innen 2020 skal det avklares framtidig primærsykehus for disse kommunene som grenser til 

Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital.  

- Leksvik kommune slås sammen med Rissa fra 01.01.2018. 

- Namsos, Namdalseid og Fosnes slås sammen fra 01.01.2020 

- Verran og Steinkjer slås sammen i 2020  

- Stjørdal kommune samarbeider med kommunene Selbu og Tydal i Sør-Trøndelag og St. Olavs 

Hospital i tillegg til Helse Nord-Trøndelag.  

- Innherred Samkommune (Verdal og Levanger) opphører fra 01.01.18. Frosta har vært en del av 

denne kommuneregionen når det gjelder helsesamarbeid. Det er uavklart hvordan dette blir fra 

2018. 

- Roan har i dag Helse Nord-Trøndelag som primærsykehus innen somatikk 

- Osen i har i dag Helse Nord-Trøndelag som primærsykehus 

- Uavklart for kommunene Nærøy og Vikna 

Det er utviklet felles samhandlingssider15 mellom kommunene og HNT, med egen webredaksjon. De ulike 

samarbeidsorganene og fagrådene har egne nettsider. Dette brukes også som en felles informasjonskanal 

for arrangement, referater og rutiner som har betydning for samhandling.  

Tabell 6 Videreutvikle samhandlingsarenaer 

                                                             
10

 Politisk samarbeidsutvalg  
11

 Administrativt samarbeidsutvalg  
12

 Fagråd  
13

 Fagnettverk 
14

 Dialogmøter  
15

 Felles samhandlingssider  

Nr. Tiltak Ansvarlig Når 

1 
Revidering av samarbeidsavtalen i samarbeid med St. Olav og 
kommune. 

ASU / 
forhandlingsutvalg 

 

2 Viderutvikle dialogmøtene mellom kommuneregionene og HNT 
HNT og 

kommuneregionene 
 

3 ASU møter 5- 6  pr. år ASU  

4 Samhandlingsavvik drøftes i ASU årlig ASU  

5 
Arrangere Samarbeidskonferanse mellom kommunene/KS, 
HNT HF og rehab.inst. 

ASU  

6 PSU møter 4 pr. år PSU  

7 Ajourholde og videreutvikle felles samhandlingsider Web redaksjon  

8 
Informere samarbeidspartnere når det tas beslutninger som 
påvirker samarbeidspartnere 

Kommunene / HNT  
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5.2.2 Fastlegerollen  og legesamarbeid  

Fastlegeordningen er en av hovedpilarene i dagens helsevesen, og spesialisthelsetjenesten er helt avhengig 

av en velfungerende fastlegeordning. Det er imidlertid rekrutteringssvikt i fastlegeordningen samtidig som 

erfarne fastleger slutter. En hovedårsak er økende oppgaver og forventninger som ikke henger sammen 

med fastlegenes rammevilkår.  

To av de mest sårbare overgangene i helsevesenet er inn- og utskriving fra institusjoner. En hovedaktør i 

begge situasjoner er leger. Det er derfor behov for tettere legesamarbeid, og forståelse for hverandres 

arbeidshverdag. 

Tabell 7 Fastlegerollen og legesamarbeid 
Nr. Tiltak Ansvarlig Når 

1 
Opprette fagråd for samarbeid om innleggelse, utskriving 
og poliklinisk behandling. (tjenesteavtale 3 og 5)  

ASU  

2 
Sikre større deltakelse i legforumene fra fastleger og 
sykehusleger jfr.pkt 4 

ALU i kommunene og … på 
sykehusene 

 

3 
Flere aktører fra HNT deltar på de årlige 
samarbeidsmøtene mellom legevaktsdistriktene og AMK 

Legevaktsledere og leder for 
akuttmottakene 

 

4 
Videreutvikle Namdal legeforum og Innherred medisinske 
forum 

Kommuneoverleger,  avdelings-
overleger, praksiskonsulenter, 
og fagsjef HNT 

 

5 
Deltagelse fra fagsjef i HNT i kommuneoverlegeforum 
kontinueres 

Kommuneoverlegene  

6 
Vurdere å opprette kombinasjonsstillinger mellom HNT 
og kommunene for å bidra til legerekruttering 

Fagsjef og kommuneoverlegene?  

7 
HNT og kommunene samarbeider om kontakt opp mot 
universitstene som utdanner leger for å bidra til 
legerekrutteringen. 

Fagsjef og kommuneoverlegene?  

 

5.3 Vi rekrutterer, utvikler og beholder høyt kompetent personell 

 

Helse Nord Trøndelag  samarbeider med kommunehelsetjenesten for å sikre riktig helsefaglig kompetanse 

til helsetjenesten. 

Innovasjon vil være en nøkkelfaktor for å redusere det økende gapet mellom ressurser og behov i 

framtidens helsetjeneste. Innovasjon dreier seg om å utvikle og innføre nye og bedre tjenester, men også 

om endringer i virksomheten i form av bedre og mer kostnadseffektive prosesser, organisatoriske 

løsninger og pasientflyt. 

Tabell 8 Rekruttering, utdanning og kompetanseheving 

Nr. Tiltak Ansvarlig Når 

1 Beskrive behov for endret innhold i utdanningen  Fagråd  6/7  

2 Oppfølging av helsefagarbeidere  Fagråd  6/7  

3 
Samarbeid om praksisplasser / praksisforløp for studenter på tvers av 
sykehus og kommune 

Fagråd  6/7  

4 
Skaffe oversikt over studenter under utdanning og følge opp disse mht å 
rekruttere etter endt utdanning  

Personal- 
nettverket 

 

5 
Samarbeide om stand på utdanningsmesser og informasjonarbeid til 
studenter 

Personal-
nettverket 
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6 
Utvikle felles  læringsportal16 som ansatte i helseforetak og kommune har 
tilgang til   

  

7 Systematisere gjensidig veiledningsplikt fra 2018     

8 Lederforankring av hospiteringsorningen 17  
Kommunene og 
HNT 

 

9 
Gjennomføre pilotprosjekt på traineeording for nyutdannede sykepleiere. 
Samarbeid mellom Overhalla kommune, HNT og  
Nord Universitet 

Prosjektansvarlige 
 

 

5.4 Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse – digitalt samhandling 

 

Kommunene og HNT skal legge til rette for å utvikle felles tiltak for å øke kunnskap, bidra til 

kompetanseheving, gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling hos helse- og 

omsorgspersonell. Dette skjer  gjennom forskning og innovasjon som understøtter 

samhandlingsreformens intensjoner. Nord Universitet og NTNU er sentrale samarbeidspartnere i dette 

arbeidet.  

Oppdatert og god utnyttelse av kunnskap er en forutsetning for å levere trygge og gode helsetjenester 

gjennom hele pasientforløpet, og for å utnytte ressursene effektivt. Beslutninger og handlinger skal baseres 

på kunnskapsbasert praksis. Systematisk innhenting og anvendelse av brukererfaringer vil være en viktig 

del av kunnskapsgrunnlaget. 

Framtida vil preges av en fortsatt rivende teknologisk utvikling på mange områder. Dette gir oss uante 

muligheter til å samarbeide på andre/ mer effektive måter enn i dag. I dette perspektivet, er det viktig å ha 

fokus på behovet for opplæring av de som skal bruke den nye teknologien. Standardisering av 

«programvarer» som kommuniserer med hverandre vil blant annet  bidra til større pasientsikkerhet eks. 

Helseplattformen. 

Innovasjon vil være en nøkkelfaktor for å redusere det økende gapet mellom ressurser og behov i 

framtidens helsetjeneste. Innovasjon dreier seg om å utvikle og innføre nye og bedre tjenester, men også 

om endringer i virksomheten i form av bedre og mer kostnadseffektive prosesser, organisatoriske 

løsninger og pasientflyt.  

Det må legges til rette for å gjøre spesialisthelsetjenesten mer tilgjengelig ute i kommunene. Det vil kunne 

oppnås på mange ulike måter gjennom ambulerende spesialisttjenester til større helsesentra, til bruk av 

videokommunikasjon eller andre former for kompetansestøtte i direkte pasientbehandling. Det må settes 

særskilt trykk på utvikling og alminneliggjøring av løsninger som muliggjør at pasientene og 

kommunehelsetjenesten kan oppholde seg ett sted og spesialisten et annet sted.  

Helsesektoren er en virksomhet med høy risiko og det hender at pasienter og brukere blir unødig skadet i 

møte med helsetjenesten. For at pasientene skal motta en trygg og sikker behandling, må helsepersonell ha 

det trygt og sikkert på arbeidsplassen. God pasientsikkerhet gjør på sin side arbeidsplassen til et tryggere 

sted for medarbeiderne. For å kunne unngå uønskede hendelser i helsetjenesten er det nødvendig å bli mer 

bevisst på sammenhengen mellom arbeidsmiljø, pasientsikkerhetskultur og risiko for uønskede hendelser. 

Vi må bygge en felleskapskultur der vi lærer av hverandre og utvikler kompetanse på tvers. 

                                                             
16

 https://kurs.helse-midt.no/sider/nyhetsarkiv.aspx        
17

 https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/hospitering 
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Tabell 9 

Nr. Tiltak Ansvarlig Når 

1 
E-konsultasjoner  prøves ut, starte med pasienter inne psykisk helse og 
pasienter med lang reiseavstand  

HNT 
Fagråd IKT 

 

2 Vurdere ny teknologi som kan forenkle helsetjenestene   

3 Samarbeide om planlegging og implementering av Helseplattformen Fagråd IKT  

4 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sin rolle må 
tydeliggjøres og gjøres kjent 

Fagråd 2  

5 
Utviklingsenteret brukes aktivt i relevante prosjekter på tvers av 1. og 
2.linjetjenesten 

  

6 
Samarbeide med Senter for omsorgsforskning Midt om felles forsknings- 
og utviklingsoppgaver 

KS/HNT  

7 Regionalt samarbeid om forskning på samhandling  KS / HNT  

6 Veien videre  
Samhandlingsområdene er mange og utfordrende. Innenfor hvert område er det flere oppgaver og 

muligheter. Det er ikke likegyldig hvilke oppgaver/tiltak som prioriteres. Det er innlysende at noen 

oppgaver må komme foran andre. Noen av målområdene i dokumentet vil måtte ha grader av 

langsiktighet og krever nærmere oppgave- og ansvarsavklaring. Andre målområder vil det være mulig å 

initiere på kort sikt. En årlig handlings-/tiltaksplan vil derfor kreve løpende rullering og behandling i 

Administrativt Samarbeidsutvalg (ASU).  

Handlingsplanen skal fungere som et redskap i det daglige arbeidet på grunnplanet i organisasjonene, selv 

om det til tider sikkert kan oppleves vanskelig å se sammenhengen mellom overordna langsiktige føringer 

og hverdagens utfordringer.  
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Vedlegg 1 Oppsummering av tiltak 
 

Tiltak Ansvarlig 2018 2019 2020 2021 

1. Brukermedvirkning      

1.1 
Brukerorganisasjonene er  representert i utredningsoppgaver og 
samhandlingsprosjekter som berører brukernes interesser.  

 x x x x 

1.2 Sikre systematiske tilbakemelding fra brukere og pårørende Fagråde 12 x x x x 

1.3  Sikre brukerrepresentasjon fra kommunene 
Bruker-

organisasjonen
e 

x x x x 

2. Standardiserte pasientforløp      

2.1 
Utvikle helhetlige pasientforløp fra hjem til hjem  

- Erfrainger fra prosjekter i Namsos, Verdal, Stjørdal 
Fagråd 2, 3/5     

2.2 Publisere helhetlige pasientforløp på samhandlingssidene. Web red.     

2.3 Sikre gode rutiner for implementering av helhetlige pasientfoløp 
Fagråd 3/5 
KS /HNT 

    

2.4 
Pasienter med særlige behov for koordinerte helsetjenester får 
oppnevnt koordinator som kontaktpunkt for samarbeid mellom 
kommune og HNT   

Fagråd 2     

2.5 
Samarbeide om tiltak for økt kvalitet og pasientsikkerhet gjennom 
tiltak relatert til pasientsikkerhetskampanjen 

Fagråd 3/5     

2.6 Avklare oppgavedelingen mellom kommunene og HNT Fagråd 3/5     

2.7 
Oppgavedelingen/ endret praksis må kommuniseres ut til 
befolkningen. 

KS /HNT     

2.8 
Kartlegging av hvilke oppgaver de ulike kommunene kan 
gjennomføre / har kompetanse og utstyr til for å sikre trygge 
pasientforløp 

KS     

2.9 Kartlegge ambulante tjenester i HNT HNT     

2.10 
Plan for videre utvikling av desentraliserte tjenester / ambulante 
tilbud 

KS / HNT     

2.11 
Vurdere modeller for desentraliserte tjenester med 
kommuneregionene som ikke har DMS tilbud 

ASU     

2.12 Samarbeide om implementering av nasjonale pasientforløp   KS / HNT     

3. Kommunal øhjelp døgntilbud      

3.1 Evaluering av bruk av KØHD tilbud ASU     

3.2 
Informasjon om KØHD tilbudene til ansatte i kommuner og 
HNT  

KS / HNT     

3.3 Tiltak for god utnyttelse av kommunale øhjelps-plasser  Fagråd 3-5     

4. Helsefremmende og forebyggende arbeid      

4.1 
Delta i planlegging i årlig Folkehelsekonferanse i regi av 
Folkehelsealliansen  

KS / HNT/ 
Fylkesmannen 

    

4.2 
Helseforetaket og kommunene avklarer rolle- og ansvarsfordeling 
ved etablering av Læring- og mestringstiltak. Jfr tjenesteavtale 10 

Fagråd 10     

4.3 

Følge opp aktuelle utviklingsprosjekt og spre erfaringer: 

- Kommunalt lærings- og mestringstilbud i samarbeid med 
helseforetak og frivillige organisasjoner 

- Utvikling av forebyggingstiltak for diabtikere i Ytre 
Namdal 

     

4.4 
Spre erfaringer med pasient- og pårørende opplæringen som 
forgår i kommunene og  HNT 
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Tiltak Ansvarlig 2018 2019 2020 2021 

5. Viderutvikling av samhandlingsarenaer 

5.1 
Revidering av samarbeidsavtalen i samarbeid med St. Olav og 
kommune. 

ASU / 
forhandlingsut

valg 

    

5.2 Viderutvikle dialogmøtene mellom kommuneregionene og HNT 
HNT/ 

kommuneregio
nene 

    

5.3 ASU møter 5- 6  pr. år ASU     

5.4 Samhandlingsavvik drøftes i ASU årlig ASU     

5.5 
Arrangere Samarbeidskonferanse mellom kommunene/KS, HNT 
HF og rehab.inst. 

ASU 
    

5.6 PSU møter 4 pr. år PSU     

5.7 Ajourholde og videreutvikle felles  samhandlingsider Web redaksjon     

5.8 
Informere samarbeidspartnere når det tas beslutninger som 
påvirker samarbeidspartnere 

Kommunene / 
HNT 

    

6. Fastlegene og legesamrbeid 

6.1 
Opprette fagråd for samarbeid om innleggelse, utskriving og 
polilinisk behandling. (tjenesteavtale 3 og 5)  

ASU 
    

6.2 Sikre større deltakelse i legforumene fra fastleger og sykehusleger  

ALU i 
kommunene 
og 
avd.overlegene 
i HNT 

    

6.3 
Flere aktører fra HNT deltar på de årlige samarbeidsmøtene 
mellom legevaktsdistriktene og AMK. 

Legevaktsleder
e og leder for 
akuttmottaken
e 

    

6.4 Videreutvikle Namdal legeforum og Innherred medisinske forum 

Kommune-
overleger,  
avdelings-
overleger, 
praksiskonsule
nter og fagsjef 
HNT 

    

6.5 
Deltagelse fra fagsjef i HNT i kommuneoverlegeforum 
kontinueres 

Kommuneover
legene 

    

6.6 
Vurdere å opprette kombinasjonsstillinger mellom HNT og 
kommunene for å bidra til legerekruttering 

Fagsjef og 
kommuneoverl
egene? 

    

6.7 
HNT og kommunene samarbeider om kontakt opp mot 
universitstene som utdanner leger for å bidra til legerekruteringen. 

Fagsjef og 
kommuneoverl
egene? 

    

7. Rekruttering, utdanning og kompetanseheving 

7.1 Beskrive behov for endret innhold i utdanningen  Fagråd  6/7     

7.2 Oppfølging av helsefagarbeidere  Fagråd  6/7     

7.3 
Samarbeid om praksisplasser / praksisforløp for studenter på tvers 
av sykehus og kommune 

Fagråd  6/7 
    

7.4 
Skaffe oversikt over studenter under utdanning og følge opp disse 
mht å rekruttere etter endt utdanning  

 
    

7.5 
Samarbeide om stand på utdanningsmesser og informasjonarbeid 
til studenter 

Personal-
nettverket 

    



                   

Handlingsplan for samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag Side 15 

Tiltak Ansvarlig 2018 2019 2020 2021 

7.6 
Utvikle felles  læringsportal18 som ansatte i helseforetak og 
kommune har tilgang til.   

     

7.7 Systematisere gjensidig veiledningsplikt fra 2018        

7.8 Lederforankring av hospiteringsorningen 19  
Kommunene 
og HNT 

    

7.9 
Gjennomføre pilotprosjekt på traineeording for nyutdannede 
sykepleiere. Samarbeid mellom Overhalla kommune, HNT og  
Nord Universitet 

Prosjekt-
ansvarlige 

    

       

8. Digital samhandling  

8.1 
E-konsultasjoner  prøves ut, starte med pasienter inne psykisk 
helse og pasienter med lang reiseavstand  

Fagråd 9 
    

8.2 Vurdere ny teknologi som kan forenkle helsetjenestene      

8.3 
Samarbeide om planlegging og implementering av 
Helseplattformen 

Fagråd IKT 
    

8.4 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sin rolle må 
tydeliggjøres og gjøres kjent 

Fagråd 2 
    

8.5 
Utviklingsenteret brukes aktivt i relevante prosjekter på tvers av 1. 
og 2.linjetjenesten 

 
    

8.6 Dialogmeldinger mellom leger i kommune og HNT  x    

       

9. Forskning, innovasjon og fagutvikling 

9.1 Regionalt samarbeid om forskning på samhandling  KS / HNT     

9.2 Samarbeide med Senter for omsorgsforskning Midt om felles 
forsknings- og utviklingsoppgaver 

     

       

 

  

                                                             
18

 https://kurs.helse-midt.no/sider/nyhetsarkiv.aspx        
19

 https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/hospitering 
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Vedlegg 2 Oversikt ov kommunal øhjelp døgntilbud somatikk 

 

Oppstart Kommune(r) Sted Ant. senger 

2012 Overhalla Overhalla Sykeheim 1 

2012 Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal DMS Værnes-regionen 4 

2012 Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy DMS Inn-trøndelag 4 

2014 Fosnes Fosnes Sykeheim 1 

2014 Verdal  Verdal bo- og helsetun   2 

2014 Levanger  Breidablikk-tunet 3 

2014 Vikna Rørvik Sykestue 1 

2014 Leka Leka Sykehjem 1 

2014 Bindal Bindal Sykehjem 1 

2014 Nærøy Nærøy Sykehjem 1 

2015 Namdalseid, Flatanger, Osen Namdalseid Helsehus  1 

2015 Namsos Sykehjem 2 

2015 Grong Sykehjem 1 

2015 Høylandet Sykehjem 1 

2015 Røyrvik Sykehjem 1 

2015 Namsskogan Sykehjem 1 

2015 Lierne Sykehjem 1 

2015 Leksvik Rissa Helsehus 1 

2015 Frosta Sykehjemmet 1 

 Totalt  29 
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Vedlegg 3  Innspill til handlingsplanen 

 

1. Innspill fra Klinikk for Psykisk helsevern og rus,  
Sykehuset Levanger og DPS Stjørdal 

Innledning: 

Politisk- og Administrativt samarbeidsutvalg (PSU / ASU) ønsker innspill til handlingsplanen for 

samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag.  

 

Planen skal peke på mulige konkrete tiltak som kan styrke samhandlingen. Klinikkene ble derfor 

invitert til deltakelse i planarbeid ved å komme med synspunkter, forslag og innspill.  

 

PSU og ASU ønsket innspill på 

1. Tiltak for å sikre helhetlig pasientbehandling 

2. Tiltak for å styrke samhandlingen mellom kommuner og helseforetak 

3. Tiltak for å styrke pasient og pårørenderollen 

4. Hva vil være de viktigste strategiske grepene eller tiltakene som helseforetak og 

kommunene i fellesskap bør arbeide med? 

 

Det ble senere oversendt en oppsummering fra gruppearbeid på strategiseminar for politisk og 

administrativt samarbeidsutvalg 24. mars 2017. 

 

Svar: 

Klinikk for psykisk helsevern og rus; Sykehuset Levanger og DPS Stjørdal ønsker å gi et generelt 

svar for de 4 områdene det ønskes innspill på, ved å henvise til rapporten; «Samarbeid om 

psykiatri i sørdelen av fylket» fremlagt i ASU 18.11.15 som sak 37/15. Mye av innholdet er også 

gjeldende i dag. 

 

Som en spesifikk tilbakemelding vil vi trekke frem følgende innspill til punkt 1, 2 og 3: 

1. Den viktigste erfaringen vår for å lykkes med god samhandling handler om holdninger 

og kultur. 

2. Opprettelse av kommunal forløpsansvarlig 

3. Vurdere dialogmøter på foretaksnivå, og spesifikt på psykisk helsevernnivå. 

4. Tilrettelegge for godt innhold på samhandlingsmøtene i psykisk helsevern. 

Eksemplifisert ved bruk av caser, der de ulike yrkesgrupper og instanser kan foreslå 

løsninger fra sitt ståsted (God erfaring fra Namsos). Vurdere tettere samarbeid mellom 

nord- og sørdel. 

 

Ad svar punkt 4: 

I det store og det hele har klinikk for PHV og rus; Sykehuset Levanger og DPS Stjørdal ingen 

innsigelser på innspillene fremkommet i oppsummering av gruppearbeid på strategisamling 

PSU og ASU. 

 

På vegne av klinikk for Psykisk helsevern og rus; Sykehuset Levanger og DPS Stjørdal 

 

 

Arne Okkenhaug 

Samhandlingskoordinator. 
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2. Innspill fra Klinikk for Psykisk helsevern og rus, avdeling Namsos  

Undertegnede fikk i oppdrag å innhente og sammenfatte innspill til Handlingsplanen fra Klinikk for 

Psykisk helsevern og rus, avdeling Namsos. Herved oversendes en samlet fremstilling av de innspill 

som er kommet.  

 

Mvh 

Kenneth Ledang 

 

Innspill fra psykologgruppen:  
Overordnet moment: Et fortsatt vanskelig tilgjengelig tema er hva som utgjør skillet mellom 

primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Erfaring viser at dette kan være uklart for både 

pasienter og utøvere av helsetjenester og som et resultat medføre forventninger som vanskelig kan 

møtes.  

 

Et hovedprinsipp bør være at spesialisthelstetjenesten skal sitte på merkunnskap ift ulike 

problemstillinger, noe som med den flate tverrfaglige strukturen vi har i dag (utilsiktet har endt opp 

med) kan være utfordrende å selge inn overfor samarbeidspartnere.  

 

Drøftingen førte til et overordnet fokus på hva spesialisthelsetjenesten kan endre for å være mer 

tilgjengelig for samhandling: 

  

1) Økt bruk av ambulante tjenester for å øke økologisk validitet av både utredning og behandling. 

Dette vil kreve endring av rammer for å kunne utføre ambulant virksomhet;  

 

a. Takstsystemet «straffer»  pr d.d. behandler ved at møtevirksomhet og ambulante 

konsultasjoner er lavt vektet. Den enkelte må da kompensere ved å ha økt aktivitet mtp 

vanlige polikliniske timer for å nå måltall. 

b. Legges ikke inn tid til å reise ut, kompenseres ved økt aktivitet andre dager.     

 

2) Generell veiledning fra spesialisthelsetjenesten bør tilbys i større grad. Pr i dag er det opp til hver 

enkelt kommune å be om dette. En slik veiledning kan bidra til å øke kommunens robusthet og 

refleksjonsevne i møtet med utfordrende situasjoner. Et eksempel; Overhalla Kommune har bedt 

om generell veiledning til sitt psykiatriske team. Dette utføres av voksenpsykiatrisk poliklinikk 

(VOP), 1 dobbelttime pr mnd i gruppe. Overhalla har i utgangspunktet et godt fungerende team, 

men som (trolig pga god fungering) ser at de har nytte av å drøfte problemstillinger i et team 

med eksterne deltakere.  

 

3) Rutiner for samhandling/kontakt mellom instanser. Det er interne rutiner for hvor ofte 

tilbakemeldinger skal sendes fra behandlet til henviser (fastlege), men det er grunn til å tro at 

dette ikke følges opp i tilstrekkelig grad. Det burde ikke være uoverkommelig å finne frem til 

løsninger som kan overholdes.  

 

4) Enklere kommunikasjon mellom instansene. Helseplattformen høres ut som en fin ting men 

ligger flere år frem i tid. Er PLO-systemet et mulig verktøy? Det burde ikke være nødvendig med 

privatnumre til alle fastleger, heller ikke stå å vente i tlf-kø. Psykiatrisk Klinikk er veldig 

utilgjengelig for innkommende anrop og det er en stor jobb å gjøre internt.  

 

5) En kulturendring på ulike fronter.  

a. Det bør arbeides internt med en holdningsendring/bevisstgjøring ift samarbeid med og 

informasjonsinnhenting fra komparenter rundt pasienten. 
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b. Økt fokus på samarbeid og samhandling med andre enheter i spesialisthelsetjenesten. 

Den bortimot fraværende kontakten mellom BUP og Psykiatrisk Klinikk nevnes som et 

eksempel det enkelt kunne ha vært gjort noe med.  

  

Fokus for psykologgruppa har altså vært hva vi kan gjøre mer av eller bedre, ikke så mye hva vi skal 

kreve av primærhelsetjenesten.  

 

Innspill fra Seksjon poliklinikk:  

 
· Elektronisk samhandling/kommunikasjon mellom behandlere i poliklinikk og fastleger. Noe 

tilsvarende PLO-meldingene som brukes i kommunikasjon mellom hjemmesykepleie og 

personell ved sengepostene. 

 

· Sikre at ulike instanser kjenner til hverandre. Kanskje en lignende «plakat-dag» som 

helseplattformen hadde, bare at vi skifter ut helseplattformen med ulike 

samarbeidspartnere. 

 

· Med nye regler som kommer i f.h.t. AAP fra 01.01.18, er det behov for regelmessige møter 

med NAV. Viktig at vi får tatt problemstillinger som hører hjemme på systemnivå, på 

systemnivå, og at pasientene ikke blir springende mellom systemene. 

 

Innspill fra seksjonsleder ved Akutt og allmenn døgnposter:  
 

1) Har vi de rette pasientene liggende i våre senger – er det noen man bør se nærmere på om skal 

være et kommunalt ansvar ? Det er stort trykk på spesialisthelsetjenesten (og selvsagt er det 

utfordringer også i kommunene), så vi må være sikre på at vi begge gjør det vi skal. 

 

2) Vi som foretak har svære økonomiske utfordringer, og planlegger for endringer – noe som vil 

mest sannsynlig påvirke kommunehelsetjenesten – her bør det være fokus på involvering, slik at 

man finner gode løsninger sammen, men også får forankring for det man gjør og hvorfor man 

gjør det. 

 

3) Vår visjon er «På lag med deg for din helse», og da må vi også her sørge for arenaer med fortsatt 

involvering av de som er våre pasienter, og deres pårørende – ikke bare gjennom 

brukerorganisasjoner, men også ned på individnivå.  

 

4) Man må sammen se på hvem som er den fremtidige pasienten, og hvilke ressurser har vi 

tilgjengelige. I tillegg tenker jeg at man på begge sider må ha en bevisst kommunikasjonsstrategi 

som kan informere innbyggerne om tingenes tilstand, og at våre felles helseressurser ikke er et 

uutømmelig gode, men at man må ansvarlig gjøres i forhold til bruken. Vi må nok se nærmere på 

hva som er «waste» - altså ting som man ikke skal holde på med, ikke tilby. 
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3. Innspill fra Tove Vannes Sundby, avdelingsleder, Avd. for fysio- og 
ergoterapi, Sykehuset Levanger 

 

Foreslår å få på plass generiske pasientforløp i samarbeid mellom kommuner og Helse Nord-

Trøndelag. Etter erfaringene som er gjort bl a i Sør-Trøndelag, så hadde det vært spennende om 

dette kunne blitt satt opp på handlingsplan i NT.  

 

 

 

4. Innspill til handlingsplan fra brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag 

 

«Brukerutvalget inviterer kommunene til samarbeid rundt hvordan brukermedvirkning kan 

praktiseres i kommunene. Dette kan for eksempel skje gjennom ASU.» 

 

Mvh Hilde Tyldum Stordahl, leder i brukerutvalget i HNT. 

 

 

5. Innspill til handlingsplan fra Inderøy kommune 

 

1. Jeg kunne ha tenkt meg at vi setter på dagsorden evaluering av KAD-sengene. Har innføring av 

dette tiltaket fungert etter hensikten? Hvordan benytter kommunene seg av tilbudet og har 

dette faktisk medført en endring i innleggelsespraksis som kommer alle partene (inkl. 

pasientene) til gode? De kan være at dette er noe på side av konkrete samarbeidsutfordringer 

som vi vanligvis diskuterer, men jeg kunne likevel ha tenkt meg at vi tar en vurdering på om dette 

kan bli en del av handlingsplanen. 

 

2. Involvering av kommunesektoren i helseforetakets prosjekt Bærekraft 22 og da primært innenfor 

de tiltakene som berører kommunesektoren og/eller samhandling med den 

 

3. samhandling mellom HF og kommunene innen barne- og ungdomspsykiatri. Under styremøte i 

dag ble det informert om situasjon i BUP som blant annet nevner manglende oppfølging av 

pasienter etter at de har blitt behandlet i BUP – det etterlyses også større grad av koordinerte 

tjenester. På den andre side nevnes det også store utfordringer knyttet til rekruttering, 

kompetanse og sykefravær – nor som også kan påvirke samhandling og oppgavefordeling mellom 

forvaltningsnivåene 

 

4. Responstid på telefoniske henvendelser i legevakt. Er i forskrift fastsatt til to minutter – mulighet 

for samhandling her? 

 

Med hilsen 

Peter Ardon 

Rådmann / leder i ASU 
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6. Innspill til handlingsplan fra fagråd for «Samarbeid om svangerskaps-, 
fødsels- og barselstilbud (tjenesteavtale 8)» 

 

Fagråd for tjenesteavtale 8 ønsker å komme med tilbakemelding etter gjennomførte møter 

med fastlegene i NT. I vårt arbeid med implementering av henvisningsskjema for 

svangerskapsomsorgen opplever vi å møte motstand og manglende vilje i deler av 

fastlegegruppen til å ta i bruk skjemaet. Hovedårsaken til dette beskrives å være at skjemaet 

ikke kan sendes elektronisk i journalsystemene mellom kommuner og 

spesialisthelsetjenesten. Representanter for fastlegene stiller spørsmål ved hvem som har 

vedtatt/ bestemmer arbeidet som presenteres. Vi opplever at dette utfordrer mandatet 

Fagrådet har, og at det er til hinder for samhandling og oppfølging rundt gravide i NT.   

Fagrådet vil fortsatt jobbe for at jordmødrene i fylket tar i bruk og opprettholder bruk av 

skjemaet. 

 

Fagrådet utfordrer ASU til å ta med tilbakemeldingen fra oss til å utfordre fastlegene på 

samhandling rundt tjenesteavtale 8.  

 

7. Innspill fra NAV Nord-Trøndelag 
Positivt at fokus rettes mot konkrete tiltak. 

 

Viktig med en god dialog om helserelaterte forhold. NAV er avhengig av god samhandling med sine 

brukere, deres fastleger og spesialisthelsetjenesten i vurdering av rettigheter og valg av tiltak. Det 

har i løpet av det siste årene vært en utvikling av digitale samhandlingskanaler, som i stor grad har 

gitt mulighet for bedre kommunikasjon. Dette kan styrke kommunikasjon og samhandling, og vil 

kunne utvikles videre fremover. 

 

I den daglige praktiske samhandlingen mellom NAV og helsetjenesten er det mange kontaktpunkt for 

avklaringer. Mange legekontor / spesialistavdelinger oppfattes av NAV som lette å få kontakt med, og 

leverer gode tjenester til NAV der dette etterspørres. Det ville være ønskelig at slike ordninger med 

«best practise» kunne utvikles og spres. 

 

HelseIArbeid er et område vi skal skape samhandling rundt. Vet litt lite om hva status er, og om dette 

er et besluttet satsingsområdet, men har oppfattet at det er Helsedirektoratet som har lansert 

tanken rundt dette.  

 

Det er en satsing på helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen og 

rask tilgang på individrettet tverrfaglig utredning og avklaring, som grunnlag for mestring og 

arbeidsdeltakelse. Konseptet er basert på erfaringer fra Ibedrift, en metode utarbeidet med 

finansiering fra Raskere tilbake bevilgningen. 

 
Med vennlig hilsen 

Hege Merete Pettersen 

Leder for tiltaksteamet 

Avdeling for markeds- og tjenesteutvikling 
 

 
NAV Nord-Trøndelag 
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8. Innspill fra Inn-Trøndelagsregionen 
 

 
 

 



Nærøy kommune 
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Sak: Prosjekt " Velferdsteknologi i Namdalen " - VINA   

 
 
Vedlegg: 
1 Samarbeidsavtale for det Nasjonale Sprednigsprosjektet for Velferdteknologi i 

Namdalen VINA 
 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for prosjektet 
- En middels framskriving av befolkningsutviklingen i Namdalen viser en negativ trend med en 

økning i antall eldre og samtidig synkende befolkningstall. 
- De generelle målsettinger er at innbyggerne ønsker og skal få bo lengre hjemme, delta aktivt i 

samfunnet, leve uavhengig og selvstendig. 
- Det er behov for velferdsteknologiske løsninger, men mange kommuner i Namdalen har 

utfordringer knyttet til å gjennomføre en god behovskartlegging, gjennomføre anbudsrunde og 
foreta innkjøp, implementere, sikre gevinstrealisering og videreutvikling. 

- Fra Region Namdals strategiske kart 2015 – 2025. «Samarbeid om helse og velferd og nærhet til 
gode helsetjenester.» 

- Fra Namdal Rehabilitering IKS strategiplan for 2016 – 2020. «Digitale løsninger må utvikles. 
Dette gjelder både brukerrettet informasjonsutveksling og treningsoppfølging.» 

- Samarbeid om digitalisering og IKT er i tillegg sentrale tema i diskusjoner interkommunalt i 
Namdalen. 

Prosjektets målsetting 
Helsedirektoratet, KS og Direktoratet for e-Helse har sammen med 34 pilotkommuner i 
perioden 2013-2016 identifisert seks teknologiområder som er klare for spredning til hele 
landet, og gir finansiell støtte og prosessveiledning til kommuner som aksepteres inn i 
programmet. Det er prosjektets målsetting at alle kommuner i Namdalen referert over skal ha 
implementert disse teknologiene i prosjektperioden, eller bevisst utsatt eller avstått fra 
teknologier basert på behovsanalyser og gjennomføringsmulighet. Disse teknologiene er: 

1. Mobile og digitale trygghetsalarmer 
2. Varslings- og lokaliseringsteknologi  



3. Elektronisk medisineringsstøtte  
4. Elektroniske dørlåser 
5. Digitalt tilsyn  
6. Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem  
7. Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester 

Prosjektets ambisjon er at følgende blir gjennomført i løpet av prosjektperioden: 
- Behovsanalyser og gevinstplanlegging i hver kommune 
- Felles anskaffelser av hensiktsmessige rammeavtaler som muliggjør at hver enkelt 

kommune kan skreddersy sine uttak av teknologi tilpasset sine behov 
- Forankring og kommunikasjon til relevante parter i alle kommuner 
- Opplæring tilpasset prosjektet 
- Tett involvering av brukere, pårørende og ansatte gjennom hele prosjektet 
- Innføring av teknologi i kommunene i en takt som er tilpasset hver kommunes situasjon 
- Tjenestedesign og prosesstilpasninger for å ta ut gevinster av prosjektet 

Milepæler - Prosjektprosessen fram til i dag 
Mars 2017 Etter initiativ fra Høylandet kommune (som vertskommune for Namdal Rehabilitering IKS), ble 

det etablert et interimsstyre bestående av Bernt Harald Opdal (Høylandet - leder), Bente 
Eidesmo (Overhalla), Ivar Kvalø (Vikna) og Claes Gøran Sellæg (Namdal Rehabilitering). 

April 2017 Interimsstyret utarbeidet en prosjektplan som grunnlag for søknad om deltagelse i Nasjonalt 
Velferdsteknologiprogram.  

Mai 2017 Tilsagn om deltagelse i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram. Innebærer deltagelse i nasjonalt 
nettverk, veiledning og økonomisk støtte til gjennomføring av prosjektet i 3 år. 

Juni 2017 Presentasjon av prosjektet i felles helseledermøte i Namdalen. 
Juli 2017 Utlysning av prosjektlederstilling. 
August 2017 Invitasjon til deltagelse i prosjektet sendes alle kommuner i Namdalen, Bindal og Osen. Alle 

kommuner gir positiv tilbakemelding. D.v.s. at prosjektet har 16 aktører; 15 kommuner og 
Namdal Rehabilitering.  

September 2017 Kjell Øivind Arntzen starter i stilling som prosjektleder for en periode på 3 år. 
Oktober 2017 Gjennomgang og diskusjon vedr. styringsorganisering og mandat i felles helseledermøte i 

Namdalen der også Bindal og Osen deltar. 
Desember 2017 Sluttbehandling av mandat, styringsorganisering og samarbeidsavtale i felles helseledermøte i 

Namdalen. 
 
Nasjonalt velferdsteknologiprogram 
Tilskuddsordningen følger opp Meld. St. 29 (2012 – 2020) «Morgendagens omsorg» og 
inngår i Nasjonalt program for velferdsteknologi, som en del av Omsorgsplan 2020. 
Hovedmålet for programmet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av 
tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. 
Prosjekt «Velferdsteknologi i Namdalen» ble tildelt et tilskudd på kr. 826 900 for 2017, med 
signal om at prosjektet kan få nye tilskudd i 3 år.  
 
Økonomi 
Det tildelte tilskuddet for 2017 vil dekke utgifter til bistand i forbindelse med utarbeidelse av 
prosjektplan, utlysning av prosjektlederstilling, prosjektledelse og driftsutgifter knyttet til 
gjennomføring av prosjektet. Ubenyttede prosjektmidler i 2017, vil bli overført til 2018. Det 
er utarbeidet et budsjett for perioden 2018 – 2020 med utgangspunkt i samme tilskuddsbeløp 
fra helsedirektoratet som for 2017. Vedlagte budsjett (vist under) er nøkternt satt opp for 
årene 2018-2020. Lønnskostnadene dekker lønnskostnader til prosjektleder. I 2018 er det 
budsjettert for kick-off i jan/feb for alle helseledere og prosjektkoordinatorer. I tillegg er det 
budsjettert for en større erfaringskonferanse hvert av årene i prosjektperioden. 
Reisekostnader er budsjettert for prosjektleders reiser i Namdalen samt ved deltakelse på 
nasjonale arenaer. Se budsjett neste side. 
 



 
   

Den enkelte aktørs (kommune/Namdal Rehabilitering) bidrag inn i prosjektet er knyttet til 
bruk av egne ressurser i forhold til å ha en lokal prosjektkoordinator som er kontaktperson 
mot prosjektleder og evt. deltagelse i ressursgrupper samt reisevirksomhet. 
Tilskuddsordningen innebærer ikke støtte til innkjøp av velferdsteknologi, og den enkelte 
aktør står fritt i om man ønsker å foreta investeringer og implementering i løpet av 
prosjektperioden.  
  
 Vurdering 
Det primære mål for VINA-prosjektet er at brukere av fremtidige omsorgstjenester vil mestre 
det å bo hjemme lenger og oppleve dette trygt og sikkert.  
VINA-prosjektet har som felles mål å bygge kompetanse og dele erfaringer innen 
velferdsteknologi. Kunnskap om velferdsteknologi vil være et middel for å kunne 
imøtekomme et fremtidig og nødvendig omsorgsbehov for forbedrede innbyggertjenester. Å 
muliggjøre dette innebærer en ansvarliggjøring fra all ledelse til alle ansatte om å tenke 
muligheter og utfordringer opp mot endrede fremtidige brukerbehov. Dette innebærer smarte 
fremtidsrettede besparende løsninger for virksomhetene. Det innebærer å vareta 
brukerrettighetene og få omforent felles infrastruktur for omsorgstjenester i hele livsløpet. 
Prosjektet har fokus på at alle deltakende parter skal få et tilbud ut fra eget ståsted. Fra de 
som har gjort innkjøp og implementering til de som er i «startgropa». 
Med ulikt ståsted blant deltakende parter for når velferdsteknologiske løsninger anskaffes, vil 
det være avgjørende at kunnskap, erfaringer og kompetanse deles og dokumenteres. Dette 
slik at ulik anskaffelsestakt blir en nytteverdi og erfaringslæring i VINA-samarbeidet. Det vil 
være besparende å kunne gjenbruke informasjon og erfart kunnskap. Dette vil redusere 
arbeidsomfang, sparre leverandører, anbefale teknologi og kunne få nytte av andres 
erfaringer før egne beslutninger gjøres ved anskaffelser av velferdsteknologiske løsninger.  
Operativt vil ressursgruppenes anbefalinger kunne benyttes hos lokale parter i VINA-
samarbeidet for å oppnå; lik praksis, samme standard, like systemer. At dette etterhvert vil bli 
felles-løsninger for homogen drift tilpasset en fremtidig nasjonal helseplattform  ”en bruker – 
en journal” er vesentlig. 
Med de planlagte leveranser fra prosjektets ressursgrupper vil dette gi anbefalinger på 
veivalg, beste praksis og mulige gevinstområder for alle parter i VINA-samarbeidet. Dette vil 



redusere utfordringsbildet og forenkle prosessarbeidet ved at gjenbruk av erfaringer 
nyttiggjøres.  
Oppsummert vil deltakelse i VINA-samarbeidet medføre;  
 Imøtekomme en politisk bestilling fra statsråd, helsedirektorat.  
 Gratis deltakelse ved at prosjektet er eksternfinansiert av helsedirektoratet. 
 Redusert fragmentering ved felles samhandling om velferdsteknologi. 
 Erfaringsdeling på tvers – felles kunnskapsbase tilgjengelig.  
 Felles dokumentasjon av fremtidige arbeidsprosesser. 
 Gjenbruke innkjøp/anskaffelser og med mulighet for opsjoner for parter som ønsker dette.  
 Omforent internkontroll og bruk av lovverk.  
 Tilgjengelig kompetanse om velferdsteknologi, både lokalt og via nasjonale nettverk.  
 Tilpasset nasjonale og felles velferdsteknologiske standarder og integrasjoner. 
 Planlegge velferdsteknologiske løsninger ut fra fremtidig kommunal økonomi.  
 Planlegge fremtidige omsorgstjenester i forkant av demografiske utfordringer. 
 En bærekraftig fremtidig helse og omsorgstjeneste støttet av velferdsteknologi. 

 
Rådmannens forslag til innstilling 
Det anbefales at Nærøy kommune tiltrer «Samarbeidsavtale for deltakende parter i VINA», 
datert 09.01.2018. 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 13.02.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Det anbefales at Nærøy kommune tiltrer «Samarbeidsavtale for deltakende parter i 
VINA», datert 09.01.2018. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Eldrerådet - 26.02.2018  
Behandling: 
Saken ble diskutert i møtet. Ingen merknader 
 
Vedtaket tas til orientering. 
 
 
 
Uttalelse fra eldrerådet: 
Rådmannens forslag til innstilling tas til orientering. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2018  
Behandling: 
 



Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Det anbefales at Nærøy kommune tiltrer «Samarbeidsavtale for deltakende parter i 
VINA», datert 09.01.2018. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Funksjonshemmedes råd - 27.02.2018  
Behandling: 
Saken ble diskutert i møtet. Ingen merknader. 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Uttalelse fra funksjonshemmedes råd: 
Saken tas til orientering. 
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Samarbeidsavtale for det Nasjonale 
Spredningsprosjektet for 
Velferdsteknologi i Namdalen (VINA) 

1 Bakgrunn for avtalen 
Denne samarbeidsavtalen regulerer samarbeidet for Spredningsprosjekt Velferdsteknologi i 
Namdalen mellom følgende kommuner og IKS: 

 Høylandet kommune (Vertskommune) 
 Bindal kommune 
 Osen kommune 
 Grong kommune 
 Flatanger kommune 
 Fosnes kommune 
 Leka kommune 
 Lierne kommune 
 Namdalseid kommune 
 Namsos kommune 
 Namsskogan kommune 
 Nærøy kommune 
 Overhalla kommune 
 Røyrvik kommune 
 Vikna kommune  
 Namdal Rehabilitering IKS 

2 Avtalens Formål 
Denne avtalen regulerer vertskommunens ansvar, og i tillegg det ansvar som ligger på alle parter 
gjennom deltakelse i det Nasjonale Spredningsprosjektet for Velferdsteknologi. 

3 Varighet 
Prosjektets varighet er fra første etablering av prosjektbeskrivelse medio 2017 til avslutning av 
prosjektet ultimo 2020. Helsedirektoratet har gjennom Nasjonalt velferdsteknologiprogram finansiert 
prosjektet over en 3-års periode fra medio 2017 –  til medio 2020. Finansieringen tildeles årlig, og 
forutsetter at prosjektets fremdrift er i henhold til mål og krav. 
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4 Prosjektets Målsetting 
Helsedirektoratet, KS og Direktoratet for e-Helse har sammen med 34 pilotkommuner i perioden 
2013-2016 identifisert seks teknologiområder som er klare for spredning til hele landet, og gir 
finansiell støtte og prosessveiledning til kommuner som aksepteres inn i programmet. Det er 
prosjektets målsetting at alle kommuner i Namdalen referert over skal ha implementert disse 
teknologiene i prosjektperioden, eller bevisst utsatt eller avstått fra teknologier basert på 
behovsanalyser og gjennomføringsmulighet. Disse teknologiene er: 

1. Mobile og digitale trygghetsalarmer 
2. Varslings- og lokaliseringsteknologi  
3. Elektronisk medisineringsstøtte  
4. Elektroniske dørlåser 
5. Digitalt tilsyn  
6. Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem  
7. Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester 

Prosjektets ambisjon er at følgende blir gjennomført i løpet av prosjektperioden: 

- Behovsanalyser og gevinstplanlegging i hver kommune 
- Felles anskaffelser av hensiktsmessige rammeavtaler som muliggjør at hver enkelt kommune 

kan skreddersy sine uttak av teknologi tilpasset sine behov 
- Forankring og kommunikasjon til relevante parter i alle kommuner 
- Opplæring tilpasset prosjektet 
- Tett involvering av brukere, pårørende og ansatte gjennom hele prosjektet 
- Innføring av teknologi i kommunene i en takt som er tilpasset hver kommunes situasjon 
- Tjenestedesign og prosesstilpasninger for å ta ut gevinster av prosjektet 

5 Organisering av VINA-prosjektet 
Styringsgruppen1 består av;  

o En ordfører valgt av helsekomiteen. 
o En rådmann valgt av rådmannsutvalget.  
o En helseleder valgt av helseledernettverket. 
o Helseleder for Vertskommunen, i dag Bernt Harald Opdal.  
o Prosjektleder deltar i styringsgruppen. (Prosjektleder er engasjert i 100% stilling over 

3 år fra medio sept.2017 – medio sept.2020). 
 Referansegruppen for VINA-prosjektet utgjør samtlige helseledere i VINA-samarbeidet samt 

daglig leder ved Namdal Rehabilitering.      
 Lokale prosjektkoordinatorer etableres hos hver deltakende part. Dette vil være 

prosjektleders kontaktpunkt hos hver deltakende part.  

 
1 Se for øvrig vedlegg 1.  VINA – Styringsorganisasjon.  
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 På tvers av alle deltakende parter etableres det ressursgrupper. Ressursgruppens valgte 
medlemmer bidrar med måloppfyllelse ut fra mandat/bestilling for hver enkelte 
ressursgruppe i prosjektet. 
 

Det presiseres at ressursgruppene og lokale prosjektgrupper samhandler om 
velferdsteknologiprosjektet med felles erfaringsutveksling og kunnskapsdeling. Prosjektleder har 
ansvar for oppfølging av de lokale prosjektgruppene. Vertskommune Høylandet har 
arbeidsgiveransvar for prosjektleder, og er den ansvarlige kommunen overfor Direktoratene, KS, 
Fylkesmann og Fylkeskommunen. 

6 Krav til alle parter i samarbeidet  
For at formålet med prosjektet skal oppnås samtidig som hver enkelt part får full effekt av prosjektet 
stilles følgende krav til partene: 

o Prosjektet har fått midler fra Helsedirektoratet som forutsetter deltakelse fra alle 
søknadskommuner.  

o Det er derfor et vilkår at prosjektkoordinatorer får frigitt tilstrekkelig tid til å utføre de 
arbeidsoppgaver som prosjektet krever.  

o Hver part fristiller i tilstrekkelig grad nødvendige ressurser og tid for å sikre fremdrift og 
suksess for prosjektet. 

o Hver deltakende part utnevner en prosjektkoordinator for prosjektet med ansvar for 
fremdrift i prosjektet lokalt hos den enkelte part og formidler dette overfor prosjektleder.  

o Styringsgruppen/Referansegruppen og prosjektleder identifiserer inntil fire medlemmer i 
hver av de enkelte ressursgrupper. Prosjektleder utarbeider forslag til mandat for hver 
ressursgruppe.  

o Hver deltakende part oppfordres til å respektere de beslutninger og føringer som bestiller, 
dvs. styringsgruppen vedtar. Eventuelle avvik skal kommuniseres til prosjektleder og/eller 
styringsgruppen. 

o Generelt og ved behov for investeringer i velferdsteknologi vil det være hensiktsmessig å 
konsultere prosjektledelse – dette for å sikre samstemmighet mellom prosjektets føringer og 
situasjonen til den enkelte part.  

7 Kostnader 
VINA-prosjektet er fullfinansiert av helsedirektoratet for perioden 2017-2018, med lovnader om 
finansiering også for årene 2019-2020.  Merk at dette bare gjelder utgifter som faller på prosjektet, i 
hovedsak prosjektledelse og administrasjon.  

 Prosjektbudsjettet2 2018-2020 vedlagt er basert på ekstern finansiering i hele perioden.  Ved 
uforutsette kostnader, nødvendige tiltak vil dette fremlegges styringsgruppen som egne 
delprosjekt.   

 
2 Vedlegg 2 – VINA Prosjektbudsjett 2018-2020.  
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 Deltakelse fra hver deltakende part på nasjonale arenaer må hver enkelt part selv dekke, 
også reisekostnader til prosjektsamlinger  

 Den enkelte part må selv finansiere kostnadene med anskaffelse av teknologi og frikjøp av 
personell. 

8 Utmeldelse av prosjektet 
- Deltakelse i prosjektet er besluttet av de respektive kommunestyrene for alle deltakende 

parter. Spørsmålet om utmeldelse må først behandles av styringsgruppen, og deretter 
besluttes av de respektive kommunene. 

- Finansiering ved Helsedirektorat og Fylkesmann er bare garantert for ett år av gangen, men 
med en tydelig varighet på det nasjonale prosjektet til medio 2020. Ved uttreden i løpet av 
prosjektperioden må den enkelte kommune varsle dette med 6 måneders varsel overfor 
styringsgruppen. Endelig beslutning fattes uansett i den enkelte kommune.  

 

Høylandet den         

 

Underskrift        

 

For hver av partene :  

Deltakende part:  Signatur: 
Høylandet Kommune 
 

 

Bindal kommune 
 

 

Osen kommune 
 

 

Grong kommune 
 

 

Flatanger kommune  
 

 

Fosnes kommune 
 

 

Leka Kommune 
 

 

Lierne Kommune 
  

 

Namdalseid kommune 
 

 

Namsos kommune 
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Namsskogan kommune 
 

 

Nærøy kommune 
 

 

Overhalla kommune  
 

 

Røyrvik  kommune  
 

 

Vikna kommune 
 

 

Namdal Rehabiltering IKS 
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Vedlegg 1 - VINA Styringsorganisasjon.  

 

 

Vedlegg 2 - VINA Prosjektbudsjett 2018-2020.   

 



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 143 
Saksmappe: 2014/715-201 
Saksbehandler: Ragnhild W. Melgård 
Dato: 15.12.20178 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

10/18 Utvalg for drifts- og utviklingssaker 06.02.2018 
12/18 Formannskapet 27.02.2018 
8/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 
Sak: Endring av arealformål i kommuneplanens arealdel, ytre 

del, Indre Follafjord Ytre del indre Follafjord 
 
 
Vedlegg: 
1 RoS og KU Ytre del indre Follafjord 
2 Norges Kystfiskarlag - uttalelse til oppdrett i Kolvereidvågen 
3 Kolvereid Fiskarlag - innsigelse på oppdrett i Kolvereidvågen 
4 Mattilsynet - uttalelse til varsel om oppstart - endring av kommuneplanens arealdel 

2016-2024 
5 Fiskeridirektoratet - uttalelse til endring av kommuneplanens arealdel 2016-2024 - 

Kolvereidvågen 
6 Fiskarlaget Midt-Norge - uttalelse til varsel om endring av kommuneplanens arealdel 

2016/2024 
7 Måneset og omegn fiskarlag - ang. varsel om oppstartsendring av kommuneplanens 

arealdel 2016/2024 
8 Kolvereid Fiskarlag - innsigelse på oppdrett i Kolvereidvågen 
9 Norges Kystfiskarlag - uttalelse til oppdrettsanlegg i Kolvereidvågen 
10 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - uttalelse til varsel om oppstart - endring av 

kommuneplanens arealdel 2016-2024 
11 Olav Urdshals - innsigelse på endring av arealplan - Kolvereidvågen m/omegn 
12 Fiskarlaget Midt-Norge - uttalelse vedr. varsel om oppstartsendring av 

kommuneplanens arealdel 2016-2024 ( Kolvereid-vågen ) 
13 Nærøy Bonde- og Småbrukarlag og Foldereid Bondelag - høringsuttalelse om 

planendring for Kolvereidvågen 
14 2016  22 august - høringsuttalelse til Nærøy kommunes forslag til arealplan 
15 2017. 2.gangs høring - endelig uttalelse 
16 Kolvereid Vel - ang. endring av kommuneplanens arealdel 2016-2024 ( Kolvereid-

vågen ) 
17 Nord-Trøndelag fylkeskommune - uttalelse til varsel om endring av arealformål for 

Kolvereidvågen - Kommuneplanens arealdel 2016-2024 
18 Sammenstilling merknader innkommet ifm søknad om etablering av lokalitet i 

Kolvereidvågen JP 4-14 sak 17-314 
 



Bakgrunn 
Endring av arealformål i kommuneplanens arealdel 2016-2024 for Nærøy kommune ble 
varslet igangsatt 26.10.2017. Frist for å komme med merknader var satt til 27.11.2017.  
Bakgrunnen for oppstart av planarbeid er at arealformålet i Indre Foldafjord fra 
Korsnesstrømmen til Hopanova foreslås endret fra FFFN-område til FFFNA. Det kom inn 11 
uttalelser i forbindelse med varsel om oppstart. Uttalelsene ligger vedlagt saken. En kort 
oppsummering av uttalelsene gjengis i utredninga nedenfor.  
 
Det er utarbeidet konsekvensutredning og ROS-analyse i forbindelse med forslag om endring 
av arealformål.  
 
En oppsummering av innkomne merknader gjengis nedenfor: 
 
Kolvereid Vel, brev datert 15.11.2015 
Oppfordrer på bakgrunn av bolyst og trivsel at Nærøy kommune ikke tillater anlegg for 
akvakultur i dette området. Bekymret for evt konsekvenser endring vil kunne få for 
Kolvereid-vågen og omegn. Er bekymret for skips/båttrafikk og folks generelle trygghet og 
trivsel. Bør på generelt grunnlag ikke legge akvakulturanlegg så nært et kommunesenter.  
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune, brev datert 20.11.2017: 
En videre utvikling av akvakulturnæringa vil etter stor sannsynlighet innebære muligheter for 
en større variasjon i produksjonsformer. Konsekvensene av dette vil være større variasjon i 
krav til lokaliteter alt etter produksjonsform og anleggstype. Bruk av større flerbruksområder 
vil gi nødvendig fleksibilitet i forhold til forskjellige driftsformer, driftsmodeller og endringer 
i soneinndeling. Planlegging av arealformålet FFFNA i det aktuelle området vider at Nærøy 
kommune ønsker å ivareta hensynet til akvakulturinteressene. Vi har ut fra dette ingen 
merknader til at området gis arealformålet FFFNA.  
 
 
Måneset og omegn fiskarlag, brev datert 22.11.2017: 
Vil fraråde at arealformålet for Kolvereidvågen endres med bakgrunn i at Kolvereidvågen er 
gyteområde for hyse. Ødelagt gyteområde vil ha ubotelig skade for fremtidig fiske. Det bør 
vurdere nøye hvor mye en skal belaste fjordsystemet Foldafjorden som terskelfjord. 
 
Nærøy Bonde- og småbrukarlag, brev datert 24.11.2017. 
Mener det er uakseptabelt at man tillater fiskeoppdrett i et område som brukes mye av 
lokalbefolkningen til fritidsfiske og rekreasjon. Oppdrettsanlegg vil press bort andre brukere 
av Vågen. Oppdrettsanlegg beslaglegger store sjøarealer og bidrar til støy og visuell 
forurensning, i tillegg til miljøskadelig utslipp. Kolvereidvågen utgjør på bakgrunn av to 
terskler et eget basseng med begrenset utskifting av vannmassene. Kolvereidvågen er fra før 
belastet med utslipp fra industri og kloakk. I tillegg må gyteområdet for lokal fiskestamme 
henyntas. Viser til tidligere uttalelser fra 22.08.2016 og april 2017. 
 
Mattilsynet, brev datert 24.11.2017: 
Gjør oppmerksom på at det ligger tre akvakulturlokaliteter lenger inn i fjorden. Området 
Nærøy kommune ønsker å endre planstatus på ligger i «inngangsporten» til disse. Anbefalt 
minsteavstand fra sjøbaserte akvakulturanlegg og viktige transportruter for levende 
fiskeoppdrett er 1,5 km. Informerer om at anbefalt minsteavstand mellom sjøbaserte 
matfiskanlegg og slipper som tar inn båter fra akvakulturvirksomhet til service, vask og 
desinfeksjon er 5 km. Slik aktivitet nå eller i framtiden ved Moen slip kan komme i konflikt 
med en eventuell akvakulturetablering. Viser for øvrig til oppfølging av kravene etter 
vannforskriften.  
 
Fiskarlaget Midt-Norge, brev datert 27.11.2017: 



Fraråder at aktuelt område omdisponeres til oppdrettsformål (FFFNA-område). Dette med 
bakgrunn i at det er kartlagt et viktig gyteområde for torsk i Kolvereidvågen samt flere aktive 
fiskefelt/reketrålefelt. Innført forbud mot tømming av vann tilsatt legemidler mot lakselus 
nærmere reke- og gytefelt enn 500 meter. Nyere forskning viser at avstanden bør være 
betraktelig større. Også innført forbud mot bruk av kitinsyntesehemmere nærmere rekefelt 
enn 1000 meter. Ny forvaltningspraksis medfører at dersom arealformålet også inkludere 
akvakultur vil lokaliteter bli klarert uavhengig om kommunen ønsker å prioriterer hensynet til 
andre interesser. Viser til uttalelser fra Kystfiskarlaget og Kolvereid fiskarlag i forbindelse 
med Midt-Norsk Havbruk AS’s søknad om etablering av akvakulturtillatelse i 
Kolvereidvågen 15.03.2017.  
 
Olav Urdshals, brev datert 27.11.2017: 
Anmoder kommunestyrerepresentantene om å ta hensyn til de som skal bruke området i 
fiske- og friluftsammenheng og beholde området som et fiske, ferdsel, friluft og naturområde. 
Innsigelser som kom i forbindelse med høring av Midt-Norsk Havbruks søknad om lokalitet i 
Kolvereidvågen må tas med i denne høringsrunden. Foldafjorden er allerede på grensen 
belastet med fiskeoppdrett og annen forurensning. Kolveriedvågen er gyteområde for 
kysstorsk, hyse og mange andre fiskeslag. Strømforholdene i Kolvereidvågen tilsier at avfall 
fra oppdrettsanlegg blir fraktet inn i vågen og vil innebære nedslamming. Kolvereidvågen er 
fra før belastet med utslipp fra et kloakkanlegg som virker dårlig, i tillegg til utslipp av store 
mengder humus-stoffer med metaller samt aluminium fra Vannverket. 
 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev datert 27.11.2017: 
Miljøvernavdelingen vil uttale seg til endringen når konsekvensutredningen foreligger. 
Reindriftsavdelingen har ingen merknader da endringen ikke berører Aarjel-Naarke sijtes 
svømmelei fra Finnestranda over til Korsneset. 
 
 
Fiskeridirektoratet, brev datert 27.11.2017: 
Vil ikke fraråde kommunen om å endre arealformålet i Kolvereidvåden fra FFFN til FFFNA-
område, men vil likevel oppfordre kommunen til å se på muligheten for at enkelte områder i 
Kolvereidvågen fortsatt skal være flerbruksområder uten akvakultur, for eksempel den 
innerste del av det registrerte gyteområdet.  
 

Historikk i saken 
 
Ved revidering og endelig behandling av kommuneplanens arealdel 2002-2014 vedtok 
kommunestyret 26.06.03 blant annet følgende:  
 Med unntak av de områdene som følger av pkt. C, D og E nedenfor, vedtar Nærøy 
kommunestyre med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-5 med rettsvirkning 
kommuneplanens arealdel 2002-2014 – høringsforslagets plankart datert 16.07.02 med 
følgende endringer:  
 Nytt FFFN16 Indre Follafjorden – ytre del tas med i planen fra grensen mot 
FFFN10 og videre innover Korsnesstraumen, Kolvereidvågen og inn til Hopanova (endres 
fra FFFNA), jf. PL-sak 001/03 (11).  
 
På grunn av en feil ble plankartet aldri rettet opp i henhold til vedtaket. Plankartet har derfor vist 
arealet som FFFNA-område, selv om vedtaket sa FFFN.  
 
Ved pågående revidering av kommuneplanens arealdel 2016-2024 har kartet fra 2003 blitt brukt 
som utgangspunkt ved revidering. Området har blitt liggende som FFFNA-område i den tro at 
interesseavveiing og politisk avklaring hadde vært gjort ved revidering i 2003. Arealet har slik 
sett blitt videreført i ny plan og avsatt som FFFNA-området uten at dette har vært varslet spesifikt 
og behandlet politisk. Kommunen ble gjort oppmerksom på feilen i forbindelse med 2.gangs 



høring av planen og gjennom søknad fra Midt Norsk havbruk AS om etablering av ny lokalitet i 
Kolvereidvågen.  
 
Flertallet i styringsgruppa for kommuneplanens arealdel ved Formannskapet har, i møte den 
02.05.17, signalisert at det er ønske om at området skal ligge som FFFNA-område i revidert plan.  
 
Vurdering  
 
Akvakulturnæringa er ei viktig næring for kommunen. Nærøy kommunes arealplan, som er 
under revisjon avsetter mange og store arealer til flerbruksområder med mulighet for 
akvakultur. Det er samtidig viktig å unngå områder hvor konfliktnivået i forhold til 
fritidsfiske, friluftsliv og naturmangfold er høyt.  
 
Med bakgrunn i konsekvensutredning med ROS-analyse og innkomne merknader, anbefales 
det at arealformålet i Indre Follafjord – ytre del opprettholdes som FFFN-område. Det er 
vurdert at samla konfliktnivå i dette området er høyt på grunn av høy konflikt med friluftsliv 
og middels konflikt med flere verditema: forurensning, naturmangfold og skipstrafikk.  
 
Det anses at avsatte arealer med mulighet for akvakultur i Nærøy kommunes arealplan er 
tilstrekkelig for å møte den ønskede veksten i næringa.  
 
I forbindelse med at saken ble behandlet i Formannskapet 27.02.2018 ble det etterlyst en del 
innspill, se saksprotokoll fra formannskapet PS 12/18. Olav Urdshals har i sitt brev datert 
27.11.2017 anmodet om at innsigelser som kom i forbindelse med at Midt-Norsk Havbruk 
søkte om lokalitet i Kolvereidvågen, må hentes fram og tas med i denne saken. I brevet 
henvises det til JP 4-14 i sak 2017/314. På grunn av en feil ble ikke disse innspillene lagt ved 
gjeldende sak. De etterlyste innspillene er nå lagt ved saken før kommunestyrets behandling. 
Se vedlegg 18.  
 
 
Konklusjon 
Rådmannen vil etter en samlet vurdering tilrå at arealformål i Indre Foldafjord fra grense mot 
kommunedelplan for Kolvereid innover Korsnesstraumen og inn til Hopanova, opprettholdes 
som FFFN (fiske, ferdsel, friluftsliv og natur).  
 
 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med bakgrunn i konsekvensvurdering og ROS datert 25.01.18 opprettholdes arealformålet fra 
grensen til kommunedelplan for Kolvereid og inn til Hopanova som FFFN.  
 
 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 06.02.2018  

Behandling: 
Rune Arstein (H) fremmet følgende forslag: 
Utvalg for drifts- og utviklingssaker vedtar at formålet endres fra FFFN til FFFNA. 
Bakgrunnen er at utvalget mener at denne endringen har liten konsekvens. 
 



Prøveavstemning: 
Det ble foretatt prøveavstemning på forslaget fra Arstein. Arstein sitt forslag fikk 2 
stemmer for og 5 stemmer mot. 
 
Tove Torstad (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. Utvalget ønsker mer informasjon rundt arealbruken. 
 
Avstemming: 
Tove Torstad sitt utsettelsesforslag ble vedtatt med 5 stemmer, mot 2 stemmer. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Saken utsettes. Utvalget ønsker mer informasjon rundt arealbruken. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2018  
Behandling: 
 
Formannskapet etterlyste en del innspill, og ber om at disse legges ved saken før 
behandling i kommunestyret. 
 
Rune Arstein (H) fremmet følgende forslag: 
Det vedtas at formålet endres fra FFFN til FFFNA. Bakgrunnen er at man mener at 
denne endringen har liten konsekvens. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Rune Arstein sitt forslag, 
så ble rådmannens forslag vedtatt med 6 stemmer, mot 2 stemmer for Arstein sitt 
forslag. 
 
Formannskapets innstilling: 
Med bakgrunn i konsekvensvurdering og ROS datert 25.01.18 opprettholdes 
arealformålet fra grensen til kommunedelplan for Kolvereid og inn til Hopanova som 
FFFN.  
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1 Metode for konsekvensutredning og ROS-analyse 

1.1 Krav til utredninga 
I tråd med plan- og bygningsloven § 4-2 skal det for alle kommune(del)planer som setter 

rammer for framtidig utbygging utarbeides en særskilt vurdering og beskrivelse av planenes 

virkninger for miljø og samfunn, ei konsekvensutredning. (KU). 

Formålet med utredning vil være å få fram: 

- viktige miljø- og samfunnsverdier  

- virkningene ei eventuell utbygging vil ha for disse verdiene  

- kva som kan gjøres av avbøtende tiltak for redusere de negative virkningene  

I tråd med «Forskrift om konsekvensvurderinger for planer etter plan- og bygningsloven» 

(2017) skal delene av planen som fastsetter rammer for framtidig tiltak og som innebærer 

endringer i forhold til gjeldende plan utredes. 

I tråd med plan- og bygningsloven § 4-3, skal det ved utarbeidelse av planer for utbygging 

også gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Denne utredninga omfatter kun 

ett område og utredninga av virkningene av området er samordnet med ROS-analysen.  

 

1.2 Metode for konsekvensutredninga  
Metodikken tar utgangspunkt i Miljøverndepartementets veileder for 

konsekvensutredninger T-1493. Konsekvensutredning er utført med utgangspunkt i 

nasjonale, regionale og lokale målsetninger og styringsdokument.  

Arealdelen til kommuneplanen er på et overordnet nivå og utredninga skal så langt råd er 

bygge på foreliggende og allerede registrert kunnskap. Innsamling av ny kunnskap er 

avgrenset til det som trengs for vedtaksgrunnlaget på et overordnet nivå. Ved en senere 

utarbeidelse av område- eller detaljregulering eller søknad om enkelttiltak, vil det kunne 

være behov for å kartlegge ny kunnskap, dersom virkningen av det aktuelle tiltaket ikke er 

tilstrekkelig kjent.  

Området som er utredet blir innledet med et oversiktskart og en beskrivelse av området. 

1.2.1 Vurdering av konsekvenser ved ny arealbruk 

Konsekvensen er et resultat av verdien ny arealbruk eventuelt er i konflikt med, og i hvilken 

grad den nye arealbruken vil påvirke verdiområdet (omfang). Konsekvensutredning skal ikke 

bare vise virkningen tiltaket kan ha innenfor selve innspillsavgrensninga, med også for 

eventuelle verdiområder rundt (innspill har et influensområde som kan være vesentlig større 

enn innspillet i seg selv). 

Verdisetting til et tema for området er hentet fra aktuelle datasett. Disse bruker nasjonale 

standarder for verdisetting, som oftest følger en A til C verdiskala (der A er høyeat), eller en 

inndeling med verdi av nasjonal, regional eller lokal interesse. En del tema har ikke 
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geografiske verdiområder og konsekvensvurderinga må utføres i forhold til hvordan målene 

for temaet blir oppnådd.  

Konsekvenser ved ny arealbruk blir vurdert etter en tredelt skala: 

Grønn Ingen vesentlig konflikt innenfor vurderingstemaet. I noen tilfeller kan det 
også være positiv konsekvens av tiltaket. Dette vil i så fall bli nevnt. 

Gul Mulig konflikt som bør kontrolleres nærmere ved detaljregulering/søknad, 
eller konflikt som vurderes innenfor det akseptable så lende det ikke er 
flere vesentlige konflikter knyttet til innspillet 

Rød Tydelig eller sterk konflikt innenfor vurderingstemaet. Kan alene være 
sterk nok grunn til at innspillet ikke blir anbefalt. Unntaket er om det finnes 
flere positive konsekvenser / sterke behov for å likevel anbefale tiltaket. 
Ved avbøtende tiltak eller arronderinga av areal, kan konsekvensen bli 
endra.  

 

Etter den tabellariske gjennomgangen av utredningstema, er det gjort en samla vurdering av 

innspillet. Gjennom oppsummering og faglig vurdering av konsekvensene gis en anbefaling 

for området.  

1.3 Tema for KU og kunnskapsgrunnlaget  
Tabellen nedenfor viser tema som er relevant og vurdert for det aktuelle området, og 

hvilken kunnskap vurderinga bygger på.  

 Tema Innhold Kunnskap  

 

Retningslinjer til innspill 
/ ev strategier i 
kommuneplanen 

Forholdet til vedtatte 
strategier og retningslinjer 

Kommuneplanens 
samfunnsdel 
Retningslinjer til arealinnspill 

M
IL

JØ
 

Forurensning 

Støy, avfall, utspill til luft eller 
grunn 
 

Grunnforurensningsdatabasen, 
miljøstatus.no 
Fiskeridirektoratet.no 
Kommunal kunnskap 
Regional plan for 
vannforvaltning i vannregion 
Trøndelag 2016-2021 

Naturrisiko, klima 

Grunnforhold 
 
Ekstremvær, vind, nedbør, 
havnivåstigning 

 
 
Rapport havnivåstigning  

Naturmangfold 

Biologisk mangfold 
Område som er vernet etter 
naturvernloven 
Verna vassdrag og strandsone 

Naturbase 
Forvaltningsplan for 
vannregion Trøndelag Del 1B: 
Nord-Trøndelag  
 

Friluftsliv, 
Strandsone 

Badeplasser, registrerte 
områder, fiske, lek, tilkomst 
til sjø 
 
Folkehelse 

Gint.no 
 
Fiskeridirektoratet.no  
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Barn og unge 

Kommuneplanens 
samfunnsdel 
Forskrift FOR-2008-06-17-822 

SA
M

FU
N

N
 

Ferdsels- og 
trafikksikkerhet 

Heldig eller uheldig sett opp 
mot båttrafikk 

 
Kystverket.no 
Lokal kunnskap 

Kulturminne 
Kulturminne 
Kulturmiljø 

Automatisk freda kulturminne 
(Askeladden) 
 

Teknisk infrastruktur 

Vann, avløp 
Energi 
 

Kartgrunnlag VVA 
Lokal kompetanse 
(administrasjonen) 

Samlokalisering 
Heldig eller uheldig 
samlokalisering 

Lokalkunnskap  
Kommuneplankartet  

Samfunnssikkerhet  
Ulykker 
Særskilt risiko eller sårbarhet ROS analyse – under arbeid 

  

1.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Etter plan- og bygningsloven § 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for alle 

arealplaner. Hensikten er å få en oversikt over risikosituasjonen for uønska hendelser og 

avdekke hvilke utbyggingsområder som har uakseptabel høy risiko og hva som eventuelt kan 

gjøres for å redusere risiko.  

Den overordna metodikken tar utgangspunkt i plan- og bygningsloven og krav til 

risikovurderinger, stilt i NS 5814:2008. Risiko er definert som sannsynlighet (frekvens) gange 

konsekvens. Konsekvensen av at en hendelse inntreffer kan være av ulik karakter; det kan 

være snakk om personskade (i verste fall dødsfall), ikke-prissatte konsekvenser på miljø, og 

konsekvenser som det er mulig å prissette/økonomiske /materielle verdier.  

Analysen er gjennomført som en del av konsekvensutredninga for innspillet.  
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1.4.1 Definisjon av akseptkriteriene 

Risiko er en funksjon av sannsynlighet x konsekvens. Disse akseptkritereien er lagt til grunn. 

Definisjon av sannsynlighet: 

Sannsynlighet Vekt Definisjon 

Svært sannsynlig 5 En hendelse per 2 år eller oftere / forhold som er kontinuerlig tilstede i 
området 

Meget sannsynlig  4 En hendelse per 2-20 år /forhold som opptrer i lengre perioder, flere 
måneder 

Sannsynlig 3 En hendelse per 20-200 år /kjenner tilfeller med kortere varighet 

Mindre 
sannsynlig 

2 En hendelse per 200-1000 år 

Lite sannsynlig 1 Mindre enn 1 hendelse per 1000 år 

 

Definisjon av konsekvens: 

Kategori Forklaring 

1. Ubetydelig / Ufarlig Ingen person- eller miljøskader / enkelte tilfeller 
av misnøye 

2. Mindre alvorlig / en viss fare Få/små person- eller miljøskader / belastende 
forhold for enkeltpersoner.  
Skader mellom kr. 30.000 og 300.000 

3. Alvorlig / farlig Kan føre til alvorlige personskader / belastende 
forhold for en gruppe personer.  
Skader mellom kr. 300.000 og 3.000.000 

4. Betydelig / kritisk  Behandlingskrevende person- eller miljøskader 
og kritiske situasjoner  
Skader mellom kr. 3.000.000 og 30.000.000 

5. Svært alvorlig /katastrofalt Personskader som medfører død eller varig 
men; mange skadde eller langvarige 
miljøskader.  
Skader for mer enn kr. 30.000.000 

 

Definisjon av risiko i gul, grønn og rød kategori: 

Konsekvens 
 

Sannsynlighet 

Ufarlig En viss fare Alvorlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig 5 10 15 20 25 

Meget sannsynlig 4 8 12 16 20 

Sannsynlig 3 6 9 12 15 

Mindre sannsynlig 2 4 6 8 10 

Lite sannsynlig 1 2 3 4 5 

 

For hendelser som kommer opp med høy risiko (rød kategori), er det krav om tiltak. For de 

hendelsene som endre opp med middels risiko («gul kategori»), skal tiltak vurderes ut fra en 

kost-nyttevurdering. For hendelser med lav risiko («grønn kategori»), kan opplagte 

risikoreduserende tiltak settes inn. 
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1.5 Særskilt om akvakultur 
Akvakultur er ei viktig næring med stor verdiskapning lokalt og regionalt.  

Fylkeskommunen er tildelingsmyndighet innen akvakultur jf. akvakulturloven. Kommunen gir 

uttalelse til søknader før tillatelse gis. Kommunen bør holde styr på hvilke lokaliteter som 

skal skjermes for akvakultur.  

Konflikter med fritidsfiske, friluftsliv langs strandsona, yrkesfiske, farleder, fyrlykter, biologisk 

mangfold, verdifulle landskap og kulturminner bør unngås. En bør også søke å unngå viktige 

områder for villfisk, f.eks gyteområde for torsk og lakseførende elver. Det er ikke krav til 

minste avstand mellom ulike akvakulturanlegg, men dette er også en faktor. Dersom 

anleggene ligger tett spres sykdom og lus lettere mellom anleggene. Dette er hensyn 

tildelingsmyndigheten må ta.   

Kommunen sin rolle er å påpeke hvilke lokaliteter som har uakseptable konsekvenser med 

tanke på lokale interesser som friluftsliv, yrkesfiske og landskap.  
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2 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE 

Fiske, ferdsel, friluftsliv og akvakultur (FFFNA) – Ytre del indre Follafjord 

Formål i dag: FFFN 
Foreslått formål: FFFNA 
Forslagsstiller: Nærøy kommune 
 
Beskrivelse av området: 
Området ligger i ytre del av indre 
Follafjord. Omtalt område begrenses av 
kommunedelplan for Kolvereid i sør og 
sørøst. I nord representerer rød strek 
formålsgrense. Fra Hopanova og videre 
innover Follafjorden er areal i sjø avsatt 
til FFFNA-formål. 

 
 Tema Konsekvens Merknad  

    

 Retningslinjer til 
innspill / 
overordna 
strategi 

 Det er generelt ønske om næringsutvikling i kommunen. Akvakultur er ei viktig 
næring.  

M
IL

JØ
 

Forurensning  Drift av oppdrettsanlegg kan generere støy. Det kan benyttes kunstig belysning. 
Akvakultur kan medføre forurensning (foring, renhold mm). Forurensningsloven 
gjelder, og for etablering av akvakulturanlegg må det eventuelt søkes om tillatelse. 
Terskelfjord som hindrer god og effektiv vannutskifting. 
4 tillatelser til oppdrett lengre innover i fjorden på 11.700 tonn MTB  
 

Naturrisiko   Sterk tidevannsstrøm 
Lav til moderat bølgehøyde 
 

Naturmangfold  Ligger i nærheten av regionalt viktig (B) gyteområde for torsk. 
Fiskemåke registrert i området (stor forvaltningsmessig interesse). 
Yngelområde for Rødnebbterne og vade-, måke- og alkefugler (viktig B)  
 

Friluftsliv  Kolvereidvågen, Urdshaldsvågen, Buvika og Hopen registrert som regionalt viktige 
friluftsområder for båtutfart.  
Ferdsel inntil 20 m og fiske inntil 100 m fra overflatestruktur (oppdrettsanlegg). 
Begrensninger for friluftsliv. 
Registrert felt rekefelt med aktive redskap 
Registrert fiskeplasser med aktive redskap 
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ROS:  

Fareområde/tema. Beskrivelse av 
uønsket hendelse / potensiell fare 

Utløsende årsak til hendelse Merknader, kommentarer, utfyllende 
opplysninger 

Fiskerømming Strøm  Ekstra behov for sikring. Utstyr bør testes. 

 

Konsekvens 
 

Sannsynlighet 

Ufarlig En viss fare Alvorlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig  Fiskerømming    

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig      

 

Samla vurdering 

Det er ønske om satsing på akvakultur fra myndighetene og behov for næring i kommunen.  

Det er vurdert at samla konfliktnivå i dette området er høyt på grunn av sterk konflikt med friluftsliv 

og middels konflikt med flere verditema: forurensning, naturmangfold og skipstrafikk.  

Anbefaling:  

Forslag om arealendring til FFFNA anbefales ikke tatt til følge. Området anbefales opprettholdt med 

formål FFFN. 

 

 

 

 

 

  

SA
M

FU
N

N
 

Farled 
skipstrafikk 

 Korsnesstrømmen biled.  
Etablering av oppdrettsanlegg kan skape utfordringer for båttrafikk og oppankring 
av større båter. 
 

Kulturminne  Ingen kjent konflikt  
 

Teknisk 
infrastruktur 

 Relevant infrastruktur må etableres.  

Samlokalisering  Ingen vesentlig konflikt. 
 



Nærøy Kommune
Drift og utviklingsavdeling

7970 Kolvereid

Refnr:2017/314-3
Saksbehandler: Håvard Hernes

Vi hadde utsettelse på svar i forbindelse med denne søknad, avtalt med saksbehandler.

Søknad fra Midt-Norsk havbruk as om ny lokalitet ved Kolvereidvågen i Nærøy Kommune for
oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.
Med omsøkt biomasse på 3900 tonn.
Område anlegget er søkt lagt: Fra østre odde ved Djupvika og over Brattvika i østlig retning.

Området Kolvereidvågen er og blir brukt til fiske. Benyttes av yrkesfiskere og fritidsfiskere.
Her fiskes i hovedsak Tors, Hyse og Sei. Samt litt lengre inne er det trålfelt for reker og dette
benyttes mye.
Dessuten er området et gyte og oppvekstområdet for Kysttorsk.
Området er en såkalt terskelfjord med det svært grunne inn og utløpet ved
Korsnesstraumen. Dette er eneste stedet for inn og utførsel av sjøvann til fjordsystemet.
Noe lengre inn i fjorden er det allerede etablert flere anlegg for laks. Fjorden er i den
forbindelse belastet nok med de eksisterende anlegg. Faren er også tilstede for at ved en
enda større og flere anlegg vil skape store miljømessige problemer. Dette har ved flere
anledninger tidligere vært påpekt fra flere instanser.

Kvstfiskarlaget fatter følgende vedtak i saken:

Vi kan ikke akseptere søknaden fra Midt-Norsk Havbruk as om nyetableringa
oppdrettsanlegg i Kolvereidvågen ved Djupvika/ Brattvika.
Mener at fjordsystemet er belastet nok med eksisterende anlegg som allerede ligger inne i
fjorden. Dette ut fra miljømessige aspekt og hva fjorden tåler av inngrep. Dette er ting som
flere ganger har vært oppe til diskusjon ved tidligere søknader.
Men viktigst er at området er et gyte og oppvekstområde for Kysttorsken. Dessuten benyttes
omsøkte og nærliggende områder til fiske av både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Ved
plassering av omsøkte anlegg vil dette ødelegges. Her er det snakk om et betydelig stort
område som vil bli berørt. Da mener vi selve anlegg med forflåte og ikke minst det området
under vann til fortøyninger.
Derfor fraråder vi at søknaden godkjennes.



Ved spørsmål til uttalelsen bes rettet til undertegnede Tlf.90650677 mail:

ornhage@online.no eller Hovedkontor Tlf.76052100 mail: post@norgeskystfiskarlag.no

Salsbruket 14.05.2017

Med Hilsen

Norges Kystfiskarlag

v/Ove Morten Hagen

7960 Salsbruket

Kopi: Kystfiskarlaget, Ramberg

Fiskeridirektoratet v/ Lill Connie Furu



Kolvereid Fiskarlag
v/Tor Sandø og Tormod Urdshals
7970 Kolvereid Kolvereid, 8. mai 2017

Nærøy Kommune
7970 Kolvereid

Innsigelse på oppdrett i Kolvereidvågen 

Vi refererer til søknad om fiskeoppdrett i Kolvereidvågen.

Kolvereid Fiskarlag ble lagt ned høsten 2016, men vi ønsker å dele vår erfaring med de berørte parter ifm søknad
om fiskeoppdrett i Kolvereidvågen.

Indre Follafjord er en rik fiskefjord. Fra historisk tid har det vært drevet yrkesfiske i fjordsystemet. Utover
vintervåren fisket man hovedsakelig på kysttorsk og hyse da fisken vandret fra Skaftnes/Skjolden til gyteområdet
i Kolvereidvågen. Det kan nevnes at det i 1979 ble levert 85 tonn hyse fisket i Indre Follafjorden til Kolvereid
Fiskmatkjøkken.

Et oppdrett i Kolvereidvågen midt i gytefeltet til en truet art som kysttorsk, er for oss uhørt og hårreisende. Selv
om kystfisket har forandret seg og det ikke lenger drives utstrakt yrkesfiske i området, må man ta hensyn til
gyteområdet. Et fiskeoppdrett med dets utslipp vil være ødeleggende for området. Strømforholdene i
Kolvereidvågen er slik at vannet har en sirkelbevegelse i Kolvereidvågen. Dette vil medføre at storparten av
utslippene, avføring og spillfôr vil avsettes midtfjords.
Oppdrettsanlegget det søkes om med dets fortøyninger vil i tillegg båndlegge store deler av Kolvereidvågen og
umuliggjøre fiske.

Det må ikke tillates fiskeoppdrett i Kolvereidvågen!

Med bakgrunn i samme argumentasjon må FFFN-området Korsnesstrømmen, Kolvereidvågen og området inn til
Hopen opprettholdes ved revideringen av Arealplan.

Med hilsen

Tor Sandø Tormod Urdshals

Kopi til:
Fiskeridirektoratet

Fylkesmannen
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Uttalelse til varsel om oppstart - endring av kommuneplanens arealdel 2016-2024

Vedlagt  følger dokument fra Mattilsynet.
Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å  sende e-post til postmottak@mattilsynetno eller ringe
22 40 00 00.
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N/ERØY KOMMUNE Deres ref:
N/ERØY KOMMUNE  DRIFTS— OG Vår ref: 2017/225463

UTVIKLINGSAVDELINGA Dato: 24-112017
Idrettsvegen 1 Org.nr: 985399077

7970 KOLVEREID

O

O
.

Statens tilsgn forplanter, fisk,dgr og næringsmidler ' '

Uttalelse  til varsel om oppstart - endring av kommuneplanens arealdel

2016-2024

Vi viser til brev dat. 24.10.2017, om varsel om oppstart av endring av kommuneplanens arealdel,

spesielt angående Kolvereidvågen.

Mattilsynet har tidligere gitt uttalelse til arealdelen i brev dat. 5.4.2017, angående

dnkkevannshensynet

Mattilsynet uttaler seg som statlig sektormyndighet innenfor sine fagområder, og har også

innsigelsesrett i plansaker.

Endring i bestemmelsene for Indre Follafjorden ytre del, fra FFFN- til FFFNA-område:

Dersom Nærøy kommune endrer arealformålet  i  Kolvereidvågen fra FFFN til FFFNA, kan det

åpnes for akvakulturvirksomhet etter søknad. Plassering av akvakulturanlegg i forhold til andre

virksomheter og omkringliggende miljø har avgjørende betydning for forebygging og bekjempelse

av smittsom sykdom.

Mattilsynet gjør oppmerksom på at det ligger tre akvakulturlokaliteter lenger inn i fjorden og at

området som Nærøy kommune ønsker å endre planstatus på ligger i «inngangsporten» til disse.

Anbefalt minsteavstand fra sjøbaserte akvakulturanlegg og viktige transportruter for levende

oppdrettsfisk er 1,5 km.

Mattilsynet vil også informere om at anbefalt minsteavstand mellom sjøbaserte matfiskanlegg og

slipper som tar inn båter fra akvakulturvirksomhet til service, vask og desinfeksjon er 5 km. Slik

aktivitet nå eller  i  framtiden ved Moen slip i Kolvereidvågen kan komme i konflikt med en eventuell

akvakulturetablering.
Anbefalt minsteavstand mellom sjøbaserte matfiskanlegg er 5 km.

De anbefalte minsteavstandene er basert på erfaringer og epidemiologiske studier.

Helhetlig vannforvaltning/vannforskriften

Vi henviser til oppfølging av kravene etter vannforskriften, hvor Sør-Trøndelag fylkeskommune er

vannregionmyndighet for vannregion Trøndelag, og vannområdet Ytre Namdal.

www.mattilsgnet.no
Mattilsynet Saksbehandler: Torger Hundseth Postadresse:
Region Midt Tlf: 22 40 00 00  /  22779040 Felles postmottak, Postboks 383

E-post:  ostmottak  mattils  net.no 2381 Brumunddal
(Husk  mottakers  navn) Telefaks: 23 21 68 01
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Deres  ref.  —  Vår ref.  2017/225463 —  Dato:  24.11.2017

Med  hilsen

Tone  Løvold Torger Hundseth

seniorinspektør seniorinspektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur bliri til/egg sendt i papirversjon.

Kopi til:

Vannregion Trøndelag v/Sør—Trøndelag fylkeskommune, Postboks  2350  Torgarden,

7004  Trondheim (epost: ostmottak stfk.no kopi til: Bendik Eithun Hal  unset benhal  stfk.no
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, postboks  2600, 7734  Steinkjer (epost:
fmnt ost  f  lkesmannenno)
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Nærøy kommune Nord-Trøndelag - Endring av kommuneplanens arealdel 2016-

2024 - Kolvereidvågen  

 

Vi viser til mottatt brev av 24.10.17 med varsel om endring av kommuneplanens arealdel 

2016-2024.  

 

Arealformålet i Kolvereidvågen foreslås endret fra FFFN-område til FFFNA-område. Forslag 

til endring vil føre til at anlegg for akvakultur kan etableres innenfor området. 

 

Bakgrunn: 

Ved revidering og endelig behandling av kommuneplanens arealdel 2002-2014 vedtok 

kommunestyret 26.06.03 å endre FFFNA-området i Kolvereidvågen til et FFFN-område. På 

grunn av feil, ble plankartet aldri rettet opp i henhold til vedtaket. Plankartet har derfor vist 

arealformålet som FFFNA-område, selv om vedtaket sa FFFN. 

 

Ved pågående revidering av kommuneplanens arealdel 2016-2024 har kartet fra 2003 blitt 

brukt som utgangspunkt ved revidering. Området har blitt liggende som FFFNA-område i 

den tro at interesseavveininger og politisk avklaring hadde vært gjort ved revidering i 2003. 

Kommunen ble gjort oppmerksom på feilen i forbindelse med 2.gangs høring av planen og 

gjennom søknad fra Midt-Norsk Havbruk AS om etablering av ny lokalitet i Kolvereidvågen. 

Formannskapet har signalisert at det er ønske om at området skal ligge som FFFNA-område 

i revidert plan.  

 

Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning  

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

havbruksforvaltning i Norge. Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta disse interessene i det 

regionale og lokale planarbeidet. Reguleringsmyndigheten, i dette tilfellet kommunen, er 
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forpliktet etter plan- og bygningsloven å legge til rette for medvirkning, mens 

Fiskeridirektoratets regionkontor er forpliktet til å delta. 

 

Fiskeridirektoratet region Midt sin vurdering 

Nærøy kommune har, i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel gjennomført 

flere møter, der blant annet fiskeri- og havbruksnæringen og Fiskeridirektoratet har deltatt. 

Feilen i kartet, eller omgjøring av området, var ikke tema i disse møtene, og Kolvereidvågen 

ble ikke spesielt diskutert. 

 

Da Fiskeridirektoratet region Midt ga sin uttalelse til forslag til revidert arealplan, ble ikke 

Kolvereidvågen kommentert, og vi hadde i forkant av vår uttalelse heller ikke fått innspill 

fra fiskerinæringen om at dette var et område som burde unntas for akvakultur.  

 

Midt-Norsk Havbruk AS søkte den 15.03.2017, om etablering avakvakulturtillatelse i 

Kolvereidvågen, og Fiskeridirektoratet region Midt fikk oversendt søknaden til orientering 

fra Fylkeskommunen den 04.04.2017. Fiskeridirektoratet har rutine på å sende 

akvakultursøknader til fiskarlagene for uttalelse. Det kom i denne høringen inn to innspill: 

 

Kystfiskarlaget 

Kystfiskarlaget kan ikke akseptere søknaden fra Midt-Norsk Havbruk AS om etablering av 

oppdrettsanlegg i Kolvereidvågen. De mener at fjordsystemet er belastet nok med eksisterende anlegg i 

fjorden. De påpeker videre at området er et gyte- og oppvekstområde for kysttorsk, og at området 

benyttes til fiske av både yrkesfiskere og fritidsfiskere. 

 

Kolvereid fiskarlag 

Et oppdrett i Kolvereidvågen midt i gytefeltet til en truet art som kysttorsk, er uhørt og hårreisende. 

Et fiskeoppdrett med dets utslipp vil være ødeleggende for området. Oppdrettsanlegget med dets 

fortøyninger vil i tillegg båndlegge store deler av Kolvereidvågen og umuliggjøre fiske. Det må ikke 

tillates fiskeoppdrett i Kolvereidvågen. 

 

I og med at det underveis i prosessen ble oppdaget feil i plankartet, ble ikke søknaden fra 

Midt-Norsk Havbruk AS videre behandlet. 

 

Fiskeridirektoratet region Midt, har sendt varsel om oppstart av endring av arealformål i 

kommuneplanens arealdel 2016-2024 til uttalelse hos Fiskarlaget Midt-Norge og 

Kystfiskarlaget.  

 

 

 

Fiskarlaget Midt-Norge uttaler følgende: 

I det aktuelle området er det kartlagt et viktig gyteområde for torsk. Samt flere aktive 

fiskefelt/reketrålfelt. Det er nå blitt innført forbud mot tømming av vann tilsatt legemidler mot 
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lakselus nærmere reke- og gytefelt enn 500 meter. I tillegg gjør vi oppmerksom på at ny 

forvaltningspraksis har ført til at kommunene ikke lenger har råderett i forhold til å avveie mellom de 

ulike arealformålene i flerbruksområder, dersom arealformålet også inkluderer akvakultur. På dette 

grunnlaget fraråder Fiskarlaget Midt-Norge at det aktuelle området omdisponeres til oppdrettsformål. 

 

Fiskarlaget Midt-Norge har lagt ved uttalelsen til Måneset og omegn fiskarlag, som også er 

sendt direkte til kommunen. De fraråder at statusen for Kolvereidvågen endres, og at den 

fortsatt bør defineres som FFFN-område. 

 

Havforskningsinstituttet har registrert et gytefelt for torsk i det aktuelle området(2010). Dette 

er definert som et regionalt viktig gytefelt med middels eggtetthet.  

 

I følge Havforskningsinstituttet sin rapport «risikorapport norsk fiskeoppdrett 2017» er det 

på bakgrunn av eksisterende kunnskap vanskelig å si sikkert om oppdrettsanlegg med 

laksefisk påvirker gytevandring hos torsk.  

 

Innerst i Follafjorden ble det også registrert et gytefelt i samme kartleggingen i 2010. Dette er 

et gytefelt som er definert som nasjonalt viktig med høy eggtetthet. Det kan derfor tyde på at 

dette gyteområdet ikke er blitt påvirket i stor grad av de etablerte lokalitetene for 

lakseoppdrett lenger ut i fjorden. 

 

I følge Fiskeridirektoratets fangststatistikk, er det i det aktuelle statistikk-området omsatt 

beskjedne fangster gjennom Råfisklaget de siste årene.  

 

Bakgrunnen for at feilen i kartet ble oppdaget, som nå har ført til at Nærøy kommune ønsker 

å endre arealformålet, er søknaden fra Midt-Norsk Havbruk AS om etablering av 

akvakulturanlegg i Kolvereidvågen. Det omsøkte anleggets plassering i forhold til det 

registrerte gytefeltet, blir i østre del av feltet.  

 

Konklusjon 

Fiskeridirektoratet har foretatt kartlegging av kystnære fiskeridata i Nærøy kommune, i 

samarbeid med de lokale fiskarlagene. Sist gang dette ble gjort, var i 2010. Det ble den gang 

ikke registrert fiskeområder i Kolvereidvågen. Kolvereidvågen ble heller ikke tatt opp som 

eget tema fra fiskeriinteressene i prosessen med rullering av arealplanen. Det er usikkert 

hvorvidt lakseoppdrett i Kolvereidvågen vil påvirke torskens gyting. Kartleggingen som 

Havforskningsinstituttet har gjort lenger inn i fjorden, kan tyde på at påvirkningen ikke er så 

stor. 

 

Fiskeridirektoratet region Midt vil på bakgrunn av ovennevnte ikke fraråde kommunen om å 

endre arealformålet i Kolvereidvågen fra FFFN til FFFNA-område, men vil likevel oppfordre 

kommunen til å se på muligheten for at enkelte områder i Kolvereidvågen fortsatt kan være 
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et flerbruksområde uten akvakultur, for eksempel innerste del av det registrerte 

gyteområdet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Skarbøvik 

seksjonssjef  

 Magny Grindvik Blikø 

 rådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Mottakerliste: 

Nærøy kommune Idrettsvegen 1 7970 KOLVEREID 

 

 

Kopi til: 

Fiskarlaget Midt-Norge Postboks 1233 

Torgard 

7462 TRONDHEIM 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Kystverket Midt-Norge Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus Postboks 

2560 

7735 STEINKJER 

 

 

 

Vedlegg  

Nærøy kommune Nord-Trøndelag - Uttalelse - Varsel om endring av 

kommuneplanens arealdel 2016-2024 

2017 Uttalelse på Midt-Norsk Havbruk as om nyetablering i Kolvereidvågen 

Kolvereid Fiskarlag, innsigelse oppdrett Kolvereidvågen. 
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FiskarlagetMidt-Norge

Fiskeridirektoratet Trondheim 27.11.17

Att. Magny Grindvik Blikø

postmottak@fiskeridir.no

Nærøy kommune varsel om endring av kommuneplanens arealdel
2016-2024

Deres ref.: 14/8782

Saken har vært på høring til det lokale fiskarlaget, som har uttalt seg direkte til
Nærøy kommunen.

Brevet fra Måneset og omegn Fiskarlag ligger vedlagt og Fiskarlaget Midt-Norge
støtter deres syn i saken.

I det aktuelle området er det kartlagt et viktig gyteområde for torsk i Kolvereidvågen,
samt flere aktive fiskefelt/reketrålfelt. Alle data er registrert i Fiskeridirektoratets
database over kystnære fiskeridata.

Som kjent er det nå blitt innført forbud mot tømming av vann tilsatt legemidler mot
lakselus nærmere reke —og gytefelt enn 500 meter. Nyere forskning viser at
avstanden bør være betraktelig større, særlig dersom en bruker deltametrin /Alpha
Max, eventuelt kombinasjoner mellom ulike lusemidler. Det er også innført forbud
mot bruk av kitinsyntesehemmere (flubenzuroner) nærmere rekefelt enn 1000 meter.
Slik behandling mot lakselus vil derfor ikke kunne brukes innenfor det området
kommunen vurderer å omdisponere til akvakulturformål (NFFFA-område).

I tillegg gjør vi oppmerksom på at ny forvaltningspraksis har ført til at kommunen ikke
lenger har råderett i forhold til å aweie mellom de ulike arealformålene i
flerbruksområder, dersom arealformålet også inkluderer akvakultur (NFFFA-
områder). Innenfor slike områder vil lokaliteter for akvakultur bli klarert uavhengig om
kommunen ønsker å prioritere hensynet til f. eks. fiskeri, natur eller friluftsliv. Norges
Fiskarlag kan kontaktes derom det ønskes nærmere opplysninger om dette.

På dette grunnlag fraråder Fiskarlaget Midt-Norge at det aktuelle området ikke må
omdisponeres til oppdrettsformål (NEFFA-område).

Postad-esse: Telefon: 95 79 39 95 Orgnr: 971 574 984
Postboks 1233 Torgard
7462 TRONDHE1M E- post: midInoraePfiskarlagst.no

Beseksa&esse:

Pirsenteret Medlemslag av Norges Fiskarlag



Med hilsen
Fiskarlaget M(i9it-Norge

MarianneSandstad
Dagig leder

(

Vedlegg:Brevfra MånesetogomegnFiskarlag



NærøyKommune Måneset,22.11.2017
Rådhuset
7970 Kolvereid

Angående varsel om oppstartsendring av kommuneplanens arealdel 2016-2024.

Månesetogomegnfiskarlagviser dl tidligereuttalelseangåendeetableringav lokalitet
for laks i Kolvereidvågen.Deter allmentkjent at Kolvereidvågenmed nærliggende
områderer gyteområdespesielt for hyse,men ogsåfor andre fiskeslag,se
fiskeridirektoratetsdatabase.Vihar tidligeresagt at det er svært viktigå ta vare på slike
områderfor fremtidigfiskeselvom aktivitetenfor tiden er redusert. Etødelagt
gyteområdevilha uboteligskadefor fremtidigfiske.

Detarbeidesnå medrevideringav kystsoneplanenfor Nærøyogvi mener at en bør
avvente"Oppstart-endingav arealdel2016-2024"for å vurdere områdenesamlet .
Fiskarlagethar tidligerepåpekt at Follafjordområdeter en terskelfjordogat en derfor
bør vurdere nøyehvor myeen skalbelastedette fjordsystemet.Enviser til at det nylig
ble gitt tillatelselitt lenger inn i sammefjordsystem.

Månesetogomegnfiskarlagvilderfor fraråde at statusen for Kolvereidvågenendres,og
at den fortsattbør defineres som FFFN-områdesom i dag.

Medhilsen

Månesetogomegnfiskarlag

TorbjørnBreivik HilmarBlikø
leder sekretær



Kolvereid Fiskarlag
v/Tor Sandø og Tormod Urdshals
7970 Kolvereid Kolvereid, 8. mai 2017

Nærøy Kommune
7970 Kolvereid

Innsigelse på oppdrett i Kolvereidvågen 

Vi refererer til søknad om fiskeoppdrett i Kolvereidvågen.

Kolvereid Fiskarlag ble lagt ned høsten 2016, men vi ønsker å dele vår erfaring med de berørte parter ifm søknad
om fiskeoppdrett i Kolvereidvågen.

Indre Follafjord er en rik fiskefjord. Fra historisk tid har det vært drevet yrkesfiske i fjordsystemet. Utover
vintervåren fisket man hovedsakelig på kysttorsk og hyse da fisken vandret fra Skaftnes/Skjolden til gyteområdet
i Kolvereidvågen. Det kan nevnes at det i 1979 ble levert 85 tonn hyse fisket i Indre Follafjorden til Kolvereid
Fiskmatkjøkken.

Et oppdrett i Kolvereidvågen midt i gytefeltet til en truet art som kysttorsk, er for oss uhørt og hårreisende. Selv
om kystfisket har forandret seg og det ikke lenger drives utstrakt yrkesfiske i området, må man ta hensyn til
gyteområdet. Et fiskeoppdrett med dets utslipp vil være ødeleggende for området. Strømforholdene i
Kolvereidvågen er slik at vannet har en sirkelbevegelse i Kolvereidvågen. Dette vil medføre at storparten av
utslippene, avføring og spillfôr vil avsettes midtfjords.
Oppdrettsanlegget det søkes om med dets fortøyninger vil i tillegg båndlegge store deler av Kolvereidvågen og
umuliggjøre fiske.

Det må ikke tillates fiskeoppdrett i Kolvereidvågen!

Med bakgrunn i samme argumentasjon må FFFN-området Korsnesstrømmen, Kolvereidvågen og området inn til
Hopen opprettholdes ved revideringen av Arealplan.

Med hilsen

Tor Sandø Tormod Urdshals

Kopi til:
Fiskeridirektoratet

Fylkesmannen



Nærøy Kommune
Drift og utviklingsavdeling

7970 Kolvereid

Refnr:2017/314-3
Saksbehandler: Håvard Hernes

Vi hadde utsettelse på svar i forbindelse med denne søknad, avtalt med saksbehandler.

Søknad fra Midt-Norsk havbruk as om ny lokalitet ved Kolvereidvågen i Nærøy Kommune for
oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.
Med omsøkt biomasse på 3900 tonn.
Område anlegget er søkt lagt: Fra østre odde ved Djupvika og over Brattvika i østlig retning.

Området Kolvereidvågen er og blir brukt til fiske. Benyttes av yrkesfiskere og fritidsfiskere.
Her fiskes i hovedsak Tors, Hyse og Sei. Samt litt lengre inne er det trålfelt for reker og dette
benyttes mye.
Dessuten er området et gyte og oppvekstområdet for Kysttorsk.
Området er en såkalt terskelfjord med det svært grunne inn og utløpet ved
Korsnesstraumen. Dette er eneste stedet for inn og utførsel av sjøvann til fjordsystemet.
Noe lengre inn i fjorden er det allerede etablert flere anlegg for laks. Fjorden er i den
forbindelse belastet nok med de eksisterende anlegg. Faren er også tilstede for at ved en
enda større og flere anlegg vil skape store miljømessige problemer. Dette har ved flere
anledninger tidligere vært påpekt fra flere instanser.

Kvstfiskarlaget fatter følgende vedtak i saken:

Vi kan ikke akseptere søknaden fra Midt-Norsk Havbruk as om nyetableringa
oppdrettsanlegg i Kolvereidvågen ved Djupvika/ Brattvika.
Mener at fjordsystemet er belastet nok med eksisterende anlegg som allerede ligger inne i
fjorden. Dette ut fra miljømessige aspekt og hva fjorden tåler av inngrep. Dette er ting som
flere ganger har vært oppe til diskusjon ved tidligere søknader.
Men viktigst er at området er et gyte og oppvekstområde for Kysttorsken. Dessuten benyttes
omsøkte og nærliggende områder til fiske av både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Ved
plassering av omsøkte anlegg vil dette ødelegges. Her er det snakk om et betydelig stort
område som vil bli berørt. Da mener vi selve anlegg med forflåte og ikke minst det området
under vann til fortøyninger.
Derfor fraråder vi at søknaden godkjennes.



Ved spørsmål til uttalelsen bes rettet til undertegnede Tlf.90650677 mail:

ornhage@online.no eller Hovedkontor Tlf.76052100 mail: post@norgeskystfiskarlag.no

Salsbruket 14.05.2017

Med Hilsen

Norges Kystfiskarlag

v/Ove Morten Hagen

7960 Salsbruket

Kopi: Kystfiskarlaget, Ramberg

Fiskeridirektoratet v/ Lill Connie Furu
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Postboks 2600 Statens hus Strandveien 38 74168000 Thomas Møller  
7734 Steinkjer  Org.nr.: 74 16 81 26 
fmntpost@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/nt 974 772 108 fmnttmo@fylkesmannen.no 

 
 
 
Nærøy kommune 
 
7970 Kolvereid 

Vår dato: 
27.11.2017 
Deres dato: 
24.10.2017 

Vår ref.: 
2014/4358 
Deres ref.: 
2014/715-185 

  
 
 

 
 
Uttalelse til varsel om oppstart - endring av kommuneplanens arealdel 
2016 - 2024 
Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger, som har følgende merknader: 
 
 
Miljøvernavdelingen: 
Miljøvernavdelingen vil uttale seg til endringen når konsekvensutredningen foreligger.  
 
Reindriftsavdelingen: 
Aarjel-Njaarke sijte har ei svømmelei fra Finnestranda over til Korsneset. Så vidt vi kan se av 
oppstartsvarselet berører ikke endringen dette området, og vi har derfor ingen merknader. 
 
Øvrige fagavdelinger har ikke merknader til den aktuelle endringen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Trude Mathisen (e.f.) 
Fungerende kommunaldirektør 
Kommunalavdelingen 
 

Thomas Møller 
Seniorrådgiver 
Kommunalavdelingen 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Saksbehandlere: 
Landbruksavdelingen: Aino Holst Oksdøl 74 16 82 00 
Miljøvernavdelingen: Thomas Aarskog – 74 16 80 75 
Kommunalavdelingen: Thomas Møller – 74 16 81 26 
Reindriftsavdelingen: Svein Bjørk - 74 13 80 57 
Sosial-, helse- og barnevernavdelingen: Toril Bjørken Skjørholm - 74 16 81 56 
 
 
 
 
Kopi til: 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Statens Vegvesen Region Midt Fylkeshuset 6404 Molde 
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Viser  til endring av  Arealplan  som er foreslått av  styringsgruppen  i  Permannskapsmøtet lmai.  0  L?
Dette ble foreslått endret da Midt— Norsk Havbruk søkte om lokalitet lKolvereldvågen De innsigelser som kom Inn i høringen på
denne søknaden må nå hentes frem og tas med ved denne høringsrunden. Disse kom fra mange forskjellige brukere av området" l
forbindelse med søknad om fiskeoppdrett fra Midt-Norsk Havbruk AS, sak 2017/314, se journalpost 4-14.

Det søkes nå om etablering i en fjord som allerede er på grensen belastet med fiskeoppdrett og annen forurensing.
Kolvereidvågen er et gyteområde for kysttorsk, hyse og mange andre fiskeslag, ref klipp fra Fiskeridirektoratets sider. Rød strek
indikerer strømforhold på «faillsjø». Dette viser at avfallet fra skravert omsøkt anlegg, som produserer avfall (kloakk) tilsvarende
50 000 personer, blir fraktet inn på vågen og vil medføre en nedslamming av Kolvereidvågen!!! Ved «fløsjø'n» er det samme
sirkelbevegelse inne i vågen, bare den andre veien, blå pil. Gule områder viser utslippspunkt, det skraverte er gyteområde.
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I  tillegg har vi i mKolvereidvågen et kloakkanlegg som til tider virker så dårlig at kloakken' lperioder går i overløp direkte til sjø. .Det

er heller ikke renseanlegg på Vannverket, store mengder humus- stoffer med metaller samt aluminium brukt til vannrensing går
rett til sjø i området hvor oppdrett tenkes etablert.

—  Hva med oppdrettsfisken, skal den ikke ha ren sjø og sunne oppvekstforhold.., er dette bærekraftig drift og er dette en
lokalitet oppdrettslederne kan gå for, de som skal selge et sunt og helsemessig godt produkt...?

Kolvereidvågen med Korsnesstrømmen inn til Hopanova ble vedtatt endret til bruk for Fiske, Ferdsel, Friluft og Natur ved siste
revidering av Arealplan. Dette må de nåværende folkevalgte være bevisste på, vedtak har en årsak og er oftest (?) gjennomtenkt.
Jeg håper dere folkevalgte setter dere inn i innsigelsene på endring av Arealplanen og mot etablering av oppdrettslokaliteten
svært nøye.

Her er definisjon og den forskjell det utgjør på bruken av det gjeldende området:

Retningslinjer:
FFNA-områder
I  FF FNA—områder vil oppdrett kunne etableres dersom det ikke dukker opp nye momenter under offentlig utlegginykunngjøring ved behandling etter
særlovgivningen. Det må sterke grunner til for å nekte etablering av akvakulturi FFFNA-områder. Når oppdrettsvirksomhet opphører eller ikke følger de gitte
vilkår, skal anlegg fjernes.
Det kan også søkes om tillatelse til etablering av lokaliteter for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret i de aktuelle områdene.

FFFN-områder

Tiltak eller' mngrep som kan bli til hinder for utøvelsen av frilulislivet, eller redusere områdets kvalitet som natur- og friluftsområde tillates ikke.

Jeg anmoder kommunestyrerepresentantene som er valgt inn av oss som bor i området til å ta hensyn til oss som skal bruke
området i fiske- og friluftsammenheng, og bevare denne flotte naturen/naturperlen og beholde området som et Fiske, Ferdsel,

Frilufto Naturområde.

Å Mb”
Mvh Olav Urdshals
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Fiskeridirektoratet

Att. Magny Grindvik Blikø

postm ottak@fiskeridi r. no

Trondheim 27.11.17

Nærøy kommune varsel om endring av kommuneplanens arealdel
2016-2024

Deres ref .:1418782

Saken har vært på høring til det lokale fiskarlaget, som har uttalt seg direkte til

Nærøy kommunen.

Brevet fra Måneset og omegn Fiskarlag ligger vedlagt og Fiskarlaget Midt-Norge

støtter deres syn i saken.

I det aktuelle området er det kartlagt et viktig gyteområde for torsk i Kolvereidvågen,

samt flere aktive fiskefelt/reketrålfelt. Alle data er registrert i Fiskeridirektoratets

database over kystnære fiskeridata.

Som kjent er det nå blitt innført forbud mot tømming av vann tilsatt legemidler mot

lakselus nærmere reke - og gytefelt enn 500 meter. Nyere forskning viser at

avstanden bør være betraktelig stØrre, særlig dersom en bruker deltametrin /Alpha
Max, eventuelt kombinasjoner mellom ulike lusemidler. Det er også innført forbud

mot bruk av kitinsyntesehemmere (flubenzuroner) nærmere rekefelt enn 1000 meter.

Slik behandling mot lakselus vil derfor ikke kunne brukes innenfor det området

komm unen vuiderer å omdisponere til akvakulturformål (NFFFA-om råde).

I tillegg gjør vi oppmerksom på at ny forvaltningspraksis har før7 til at kommunen ikke

tengãinãr råderett iforhold til å aweie mellom de ulike arealformålene i

flerbru ksom råd er, dersom arealform ålet også i nkl uderer akvaku ltu r (N F FFA-

områder). lnnenfor slike områder vil lokaliteter for akvakultur bli klarert uavhengig om

kommunen ønsker å prioritere hensynet til f. eks. fiskeri, natur eller friluftsliv. Norges

Fiskarlag kan kontaktes derom det ønskes nærmere opplysninger om dette.

På dette grunnlag fraråder Fiskarlaget Midt-Norge at det aktuelle området ikke må

om dis poneres til oppd rettsform ål (N FFFA-om råde).

Posfacfesse;
Posfboks 1233Torgard
7462 TRONDHEIM

Besøksacfesse:
Pirsenteret

Telefon: 95 79 39 95

E- pst: m i dt nor ge@f i s karl aqet. no

Medlemslag av Norges Fiskarlag

Org.nr:971 5749U



Med hilsen
Fiskarlaget
fr/"*r¿r'r^-'*

e

Marianne Sandstad
Daglig leder

Vedlegg: Brev fra Måneset og omegn Fiskarlag
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Nærøy Kommune
Rådhuset
7970 Kolvereid

Måneset, 22.1t.20L7

Angående varsel om oppstartsendring av kommuneplanens arealdel 2Ot6'2O24.

Måneset og omegn fiskarlag viser til tidligere utbalelse angående etablering av lokalitet
for laks i Kolvereidvågen. Det er allment kjent at Kolvereidvågen med nærliggende
områder er gyteområde spesielt for hyse, men også for andre fiskeslag se

fiskeridirektoratets database. Vi har tidligere sagt at det er svært viktig å ta vare på slike
områder for fremtidig fiske selv om aktiviteten for tiden er redusert. Et ødelagt
g¡iteområde vil ha ubotelig skade for fremtidig fiske.

Det arbeides nå med revidering av þstsoneplanen for Nærøy og vi mener at en bør
avvente "Oppstart- ending av arealdel20t6-2024" for å vurdere områdene samlet .

Fiskarlaget har tidligere påpekt at Follafjordområdet er en terskelfjord og at en derfor
bør vurdere nøye hvor mye en skal belaste dette fjordsystemet. En viser til at det nylig
ble gitt tillatelse litt lenger inn i samme fjordsystem.

Måneset og omegn fiskarlag vil derfor fraråde at statusen for Kolvereidvågen endres, og

at den fortsatt bør defineres som FFFN-område som i dag.

Med hilsen

Måneset og omegn fiskarlag

Torbjørn Breivik
leder

Hilmar Blikø
sekretær



Nærøy Bonde- og Småbrukarlag     Foldereid Bondelag 

v/ Trond Evensen       v/ Gerhard Røsseth 

7985 Foldereid       7985 Foldereid 

 

         Foldereid 24.11.17 

Nærøy kommune 

7970 Kolvereid 

 

Høringsuttalelse vedr. endring av arealplanen for Kolvereidvågen 

 

Det vises til kunngjøring om endring av arealformål for Kolvereidvågen i Nærøy kommunes 

arealplan, der området foreslås endret fra FFFN til FFFNA-område og dermed åpne for 

etablering av fiskeoppdrett i Kolvereidvågen. 

 

Kolvereidvågen ligger like ved Kolvereid som er Nærøy kommunes tettest befolkede område. 

Vi mener at det er uakseptabelt at man tillater fiskeoppdrett i et område som brukes mye av 

lokalbefolkningen til fritidsfiske og rekreasjon. Fiskeoppdrett må i dag kunne regnes som 

industrivirksomhet, og det å plassere et industrianlegg i Kolvereidvågen vil presse bort andre 

brukere av Vågen. 

 

Et oppdrettsanlegg vil legge beslag på store sjøarealer og bidra til støy og visuell 

forurensning. I tillegg vil Kolvereidvågen bli utsatt for miljøskadelig utslipp. Kolvereidvågen 

er et fjordbotn som er innestengt med 2 terskler, en terskel i Korsnesstraumen og en terskel 

som krysser fjorden fra Urdshalsneset til Straumneset på nordsida av fjorden. 

Kolvereidvågen utgjør på denne måten et eget basseng med begrenset utskifting av 

vannmassene. 

 

Kolvereidvågen er fra før belastet med utslipp fra kloakk og industri. Utslipp fra 

fiskeoppdrett vil utgjøre en tilleggsbelastning som vil være skadelig for det marine livet i 

Vågen, spesielt med tanke på at Kolvereidvågen er gyteområde for en lokal torskestamme. 

Erfaringer fra andre fjorder viser at utslipp fra fiskeoppdrett kan fortrenge fjordtorsk fra 

gyteområdene. Det er også en risiko for at lokale fiskestammer vil endre adferd ved å beite 

på forspill fra oppdrettsanlegget istedenfor sin naturlige føde. Man utvikler da fiskestammer 

som ikke lenger er tilpasset næringsgrunnlaget i fjorden. 

 

Vi har tidligere sendt inn høringsuttalelser i forbindelse med arbeidet med ny arealplan for 

Nærøy kommune. Innholdet i disse høringsuttalelsene har også relevans for denne spesifikke 

saken om Kolvereidvågen. Disse høringsuttalelsene legges derfor ved som vedlegg. 

 

Vedlegg: 

1. Vår høringsuttalelse fra 22.08.16 

2. 2. gangs høring fra april 2017 

 



Høringsuttalelse vedrørende ny arealplan for Nærøy kommune: 

Sjøarealene i Indre Follafjord
Høringsuttalelse vedrørende ny arealplan for Nærøy kommune: 

Sjøarealene i Indre Follafjord

Et intakt økosystem er et skattekammer av naturmangfold og genetiske
ressurser, verdier som bare stiger i kurs i takt med økt kunnskap og omfanget 
av såret natur på kloden. Det er ingen grunn til å øde vår felles naturarv nå, på 
grunn av ubetenksom bruk av metoder som likevel må gå mot slutten av sin 
æra.

La oss gripe tak i de ulike muligheter som ligger i en fremtidsrettet forskning 
og næringsutvikling, basert på livsprosessene i uskadet natur.
Vårt håp er en ren fjord som vil gi grobunn for nye insentiv, trivsel og varig 
utkomme. Realisering av dette håp vil gi Nærøy kommune det sterkeste
aktivum, verdifull variasjon i satsingsområder og flere ben å stå på, samt ring-
virkninger av estetiske og etiske verdier som virker attraktive på omverdenen.

Vi tror nye metoder for fiskeoppdrett(f.eks. landbasert), algedyrkning og
nyttiggjørelse av et univers av marine organismer til ernæring, medisin og
forskning kan finne sin plass i dette perspektiv.

Nærøy Bonde- og Småbrukarlag
v/ Trond Evensen

Nærøy Bondelag
v/ Gerhard Røsseth



Kommunale arealplaner er et sentralt redskap for en bærekraftig næringsutvikling og for-
valtning av lokale ressurser, her under innbyggernes trivsel og folkehelse. I det planarbeidet 
som er utført i Nærøy er særlig samfunnsdelen av høy kvalitet. I planbeskrivelsen ser vi en 
positiv holdning til bevaring av dyrkajord. Beskrivelsen inneholder gledelig mange kreative 
tiltaksplaner utover i grendene, samt en systematisk vurdering av virkninger på samfunn og 
miljø.

Disponering av sjøarealene i Indre  Follafjord
Her foreslås den gamle arealplanen beholdt uendret bortsett fra at rene A-områder skal 
inngå i FFFNA-områdene. Forslaget fremstår som defensivt på grunn av flere forhold.

• Det vises manglende vilje til å løse en langvarig interesse-motsettning mellom lokalbe-
folkningen i Indre Folla og en multinasjonal aktør for fiskeoppdrett (Marine Harvest), en 
konflikt som ser ut til å eskalere etter hvert som nye selskap søker etablering i fjorden. Vi 
viser her til Kommunal planstrategi 2012-2015, angående langsiktig arealbruk: ”Imidler-
tid er det ønskelig å etter hvert få en nærmere avklaring mellom ulike arealbruksinteress-
er også i flerbruksområdene”. En slik avklaring er ikke gitt.

• Kommunen har ikke klagerett på en tildeling av akvakultur/fiskeoppdrett gitt av Fylkes-
kommunen i et FFFNA-område, (vedlegg 1). Ved foreslått arealdisponering overføres 
forvaltningsansvar for store deler av Indre Follafjord til regionalt nivå. Ved behandling av 
Marine Harvest sin søknad om fiskeoppdrett ved Kalvahagan II, fikk vi se et eksempel på 
hvordan en interesseavveining kommer ut når Regional Utviklingsavdeling er avgjørende 
instans. Under høringen hadde en samstemt lokalbefolkning og kommunen ved Utvalg 
for Drift og utvikling, av gode grunner, gått imot denne etableringen. Samme skepsis ble 
uttrykt i Fylkesmannens utalelse av 12.03.14. Nord-Trøndelag Fylkeskommune valgte se 
bort fra alle innsigelser og gav likevel tillatelse til etablering. Heller ikke den lokale befolk-
ningen ble tilkjent klagerett på denne avgjørelsen.

• Utslippstillatelse hører under Fylkesmannens arbeidsområde. Foreslått arealdisponering 
inviterer til blant annet virksomhet som gir store utslipp, og overlater miljøansvaret til 
Miljøvernavdelinga. Dette forsterker det press vi ser Fylkesmannens Miljøvernavdeling 
er utsatt for fra alle hold: fra sentrale myndigheter, fra en ambisiøs næring og nærings-
forening i Ytre Namdal, som etterlyser større tilgang på arealer, og fra Regional Utvikling-
savdeling som prioriterer fiskeoppdrett foran andre hensyn.

Lokaliteter, produksjonsomfang
Indre Follafjord strekker seg 42 km fra innløpsterskelen ved Kolvereid i vest til Kongsmoen i 
øst. Fjorden dekker en overflate på 47 km2. Den har to hovedbassenger, adskilt av en indre 
terskel ved Foldereid. De to tersklene – ved Foldereid og Kolvereid – har dyp på 10-12 m. 
Typiske dyp i fjordbassengene er 120 – 150 m, med største dyp på ca. 190 m.
Fiskeoppdrett hadde i sin spede begynnelse i Kreklingområdet omkring 1990. Pr. i dag er 
det Marine Harvest Norway AS som disponerer tre lokaliteter (Torgerhaugen, Storvika og 
Kalvhagan II), se kart vedlegg 2, med en foreløpig utslippstillatelse for en bruttoproduksjon 
på 9360 tonn. Den reelle produksjonen har i snitt for årene 2005-2011 ligget på 3.700 tonn.1 
Lokaliteten i Kalvhagan er pr dags dato ikke tatt i bruk.

Konsekvensutredning for utslipp
I perioden 1991-1993 gjennomførte miljøvernavd. i NT et program for kapasitetsvurdering av 
Indre Folla.2 Programmet bestod av en feltundersøkelse som samtidig var input i data- 
modellen ”Fjordmiljø”. Her ble fjorden omtalt som ”stort sett ren”. Resultatet av under-
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søkelsen ble sammenfattet slik: ”Konklusjonen må bli at de hydrografiske forhold er svært 
følsomme. Videre undersøkelser får avklare om Indre Folla er et mulig eller gunstig sted for 
oppdrett.”

20 år senere gjorde Aqua Kompetanse på oppdrag fra Marine Harvest et nytt forsøk på å 
estimere ”bæreevnen” i Indre Follafjord. Denne rapporten konkluderte med at 28.000 tonn 
årlig produksjon skulle være bærekraftig drift. Jan Aure, tilknyttet Havforsknings-instituttet i 
Bergen, fant imidlertid flere feil og mangler ved dette estimatet. Han kom frem til at grensen 
for ansvarlig produksjon (relatert til O2-miljø) går ved 5000 tonn.3 Det som skiller disse
estimatene er bl. a. oppholdstiden for bassengvannet (5 mot 24 mnd.) og utslipp fra fiske-
oppdrett (10 mot 20 kg N/ tonn produksjon).

På bakgrunn av Jan Aures beregninger har Fylkesmannen i brev til NT fylkeskommune 
07.03.16 ønsket en ny og oppdatert fjordmiljøsimulering. Kravet ble utløst av tre nye 
oppdrettssøknader fra Salmo Nor AS, derav to lokaliteter innenfor den indre terskel på 
Foldereid.

Etter forlydende skal Salmo Nor AS ha gitt dette oppdraget til Aqua Kompetanse. Det er 
ganske åpenbart at dette ikke kan gjelde som en objektiv og upartisk utredning. Ikke bare 
har oppdragsgiver en klar interesse i saken, men her skal Aqua Kompetanse også vurdere 
sin egen tidligere vurdering. Vi ser at en fjordmiljøsimulering er utilstrekkelig som grunnlag 
for å ta vare på alt mangfold.
Teoretiske kalkyler av denne art innebærer en risiko for manipulasjon av natur i stedet for å 
bevare og understøtte dens livsprosesser, som er den eneste farbare vei i et langsiktig pers-
pektiv.

Påviste virkninger av utslipp
Artsmangfold og artssammensetning i bunnprøver gir opplysninger om hvordan miljøfor-
holdene er i et område. Miljøforholdene i bunnen og i vannmassene over bunnen gjenspeiler 
seg i bunnfaunaen.
MOMB-undersøkelser tas gjerne som en serie prøver langs anleggsområdets omkrets (nær-
sonen). Så langt vi har fått tilgang på rapporter, går det frem at det ved samtlige lokaliteter 
i fjorden vår har oppstått uakseptabel faunatilstand 4, det vil si at bunndyr ved anlegget 
blir borte. Når anlegg stadig flyttes rundt, både som ”justeringer” og for å ta i bruk nye 
lokaliteter, utvides arealet som blir direkte påvirket, og faren for skade på spesielle arter 
og marine naturtyper øker. Her henvises til Fylkesmannens utslippstillatelse for Kalvhagan 
12.03.2014: ”Miljømålene for bunnpåvirkning under et oppdrettsanlegg er at organisk avfall 
ikke skal akkumuleres over tid og at bunngravende dyr kan leve under merdene”. Det poen-
gteres videre at ”det biologiske mangfoldet er relativt dårlig kartlagt”.

MOMC-undersøkelser utføres som analyser av bunndyr fra prøver tatt på dypet i anleggenes 
fjernsone, og viser generell miljøtilstand i et større påvirkningsområde.
Det er utført en rekke MOMC-undersøkelser i Indre Follafjord, men bare en referansestasjon 
er fulgt opp noenlunde systematisk (se kart). Den hadde ved første gangs undersøkelse i 
2001, økologisk tilstandsklasse I.5  Siste MOMC-undersøkelse ved samme posisjon i mai 
2015, viste at tilstanden var forringet til klasse III,6 det vil blant annet si en dominans av
forurensningstolerante arter. Jamfør vannforskriftens §4, som slår fast at tilstanden i et
vannområde ”skal beskyttes mot forringelse”, og naturmangfoldlovens føre-var-prinsipp, §9.

At det i det store og hele - ennå - er områder i fjorden med “god vannkvalitet” tør vel ikke 
gjelde som tillatelse for bare å flytte på miljøbelastningene.
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Påvirkning av naturmangfold
(1) ANADROM LAKSEFISK: Indre Follafjord har ifølge Naturvernforbundet 16 små og store 
elver, hvor det er registrert anadrom laksefisk. En rapport fra Sweco (Berger 2012)7 viste 
at ungfisk i elver nær oppdrettsanlegg hadde opptil 50 lus på seg, og at rekrutteringen var 
sviktende. Siden 2012 har luse-problemet i fjorden blitt tydelig verre, slik at Mattilsynet har 
måttet gå til produksjonsrestriksjoner.8

Fylkesmannen sier i sin konklusjon ved Interesseavveining av arealbruk for Kalvhagan II, 
12.03.2014: ”Fylkesmannen er bekymret for at oppdrettslokaliteter flyttes innover i Folla. 
Dette på grunn av de mange små anadrome vassdragene, samt situasjonen for sjørøye
innerst i fjorden.”

(2) KYSTTORSK: Vår fjord er, som den eneste i  sitt slag langs Namdalskysten, kategorisert 
som nasjonalt viktig gytefelt med høyeste verdi A, for kysttorsk (Naturvernforbundet). Kyst-
torsken lever hele livssyklusen i og omkring fjordene. Bestanden langs kysten er over halvert 
siden 1990-tallet, og var rødlistet med kategorien sterkt truet (Artsdatabanken 2006). Utsagn 
fra folk med over 50 års erfaring med fjordfiske vitner om redusert bestand, samt nye fore-
komster av fiskesykdommer. Torsk, uer, sei, sjøørret og andre fiskeslag har vært en verdifull 
ressurs for folket her gjennom tidene. Og det kan bli det igjen, når vi etter hvert innser
nødvendigheten av en økologisk forvaltning av naturgrunnlaget.

(3) ANDEFUGL: En sammenstilling av studier av virkningen oppdrett har på bl.a. andefugl,9 
tyder på at trafikk med anlegg og drift av en slik lokalitet har en fortrengende effekt. Indre 
deler av fjorden har registrerte kjerneområder for ærfugl (NT: Nær truet på rødlisten) og 
sjøorre (VU: Sårbar på rødlisten).

(4) REKER: Hans Finnanger,10 som har drevet bærekraftig rekefiske i over 30 år her inne, 
melder om endrede forhold, som i tid faller sammen med oppdrettsnæringens inntog. 
Finnanger opplyser at rekebestanden gradvis blir bore i fjordområder med oppdrettsanlegg. 
Man mener dette har sammenheng både med økt algevekst og med bruk av avlusnings-
midler, som nettopp rammer krepsdyr. Behandling mot lakselus har i perioder foregått ved 
anleggene i Indre Follafjord, inntil 100 tonn hydrogenperoksyd i én behandling.11

Natur og folkehelse blir påvirket
I kommuneplanens samfunnsdel er folkehelse satt opp som ett av hovedmålene, hvor 
”påvirkningsperspektivet” skal stå sentralt i all kommunal virksomhet og utvikling. Under 
arealbruk uttrykkes et ønske om å ta hensyn til bosetning og til ”områder som legger til rette 
for aktivitet, rekreasjon og friluftsliv, og som bidrar til å styrke folkehelsen”. 
Hele sørsiden av fjorden, på strekningen mellom Foldereid og Finnestranda, er spesielt 
verneverdig. Dels snakker vi om et dramatisk fjordlandskap, med Skjolden som et kjent 
landemerke. Men strekningen er også unik i og med at den er uten fast bosetting, uten veier 
og andre inngrep. Bortsett fra noen få nedlagte småbruk, som snarere forskjønner og
understreker det uberørte, er det en jomfruelig natur med stor rekreasjonsverdi for 
allmenheten.
Vi som har bosatt oss her inne har et nært forhold til fjordnaturen som er vårt utvidede hjem 
og fritidsområde. Når industrianlegg, som også har vedvarende støy fra dieselaggregat, blir 
plassert på vannflaten overfor der vi bor, må grunnleggende trivsel- og naturkvaliteter gå 
tapt. Landskapsformen, med skrånede lier og fjell på begge sider, forsterker denne effekt.
Lokalbefolkninga langs Follafjorden er i overveiende grad enige om at fiskeoppdrett med 
dagens metoder og omfang, ikke hører hjemme her inne. Dette har kommet til uttrykke ved 
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Vedlegg: 1. Svar fra Fiskeridirektoratet vedr. klagerett 
  2. Kart

gjentatte anledninger tidligere. Da tildeling av Kalvhagan II var oppe til høring, ble det avgitt 
16 skriftlige protester, hvor en med 75 underskrifter. I forbindelse med søknader fra
SalmoNor ble tilsvarende standpunkt lagt for dagen.

Konklusjon
Etter de forhold som vi har beskrevet, ser det ut til at belastningen på Indre Follafjord har 
gått for langt, så vel juridisk som moralsk, og at oppdrettsvirksomhet har bidratt til denne 
situasjonen. 
Miljøundersøkelsene, luseangrep og forekomst av annen sykdom på villfisk, samt luseop-
pblomstring med kjemikaliebruk som følge, skulle være sikre indikatorer her.

Når dertil kommer negativ virkning på folkets trivsel og livskvalitet, forventer vi at kom-
munepolitikerne gjennom utformingen av arealplanen tilkjennegir sitt ansvar. For å gi kom-
munen rettmessig råderett over egne omgivelser og ressurser bør hele Indre Follafjord gis 
status som FFFN-område, og med åpning i bestemmelsene for å søke dispensasjon for 
akvakultur. Erfaring viser at denne løsningen best vil ivareta prinsippet om medvirkning, 
samtidig som den holder døren åpen for havbruksnæringer som er bære-
kraftige her inne.

I et forsøk på å utvide perspektivet over de beslutninger som må tas, gjengir vi Grunnlovens 
§112 i sin helhet: Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der
produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en lang-
siktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningen av planlagte og 
iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. 
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

5



Nærøy Bonde-og Småbrukerlag                                                                Foldereid Bondelag                                                             

v/ Trond Evensen                                                                                          v/ Gerhard Røsseth                                                          

7985 Foldereid                                                                                               7985 Foldereid 

 

Nærøy Kommune                                                                                                                                      

7970 Kolvereid 

 

Høringsuttalelse vedrørende ny arealplan for Nærøy Kommune                                                           

2.gangs høring. 

 

Vår uttalelse fra 1. høringsrunde står fortsatt ved lag. Vi benytter denne anledningen til å 

kommentere noe av det som har skjedd i tiden etter at vi avga vår uttalelse datert 

2.september 2016. 

01.11.2016. Rapport fra AquaKompetanse. 

 I forbindelse med første høringsrunde fremmet Fylkesmannens Miljøvernavdeling innsigelse 

til FFFNA-område i indre del av Indre Follafjord. Det ble også sterkt frarådd å legge opp til 

ytterligere akvakultur i ytre del av Indre Follafjord.                                                                                                          

I sitt reviderte forslag til plan har imidlertid kommunen fortsatt gitt hele Indre Follafjord 

benevnelsen FFFNA.  Dette blir gjort på bakgrunn av rapport fra AquaKompetanse, datert 

01.11.2016. Denne rapporten var ikke tilgjengelig da Fylkesmannen ga sin uttalelse.  

Kommunen sier de ønsker en faktabasert og bærekraftig forvaltning av fjorden. Det er lett å 

si seg enig i denne konklusjonen, men det er på ingen måte slik at det er AquaKompetanse 

som sitter på den hele og fulle sannhet i denne saken. Forfatteren sier selv at 

modellresultatene er å betrakte som veiledende verdier. 

Vi har fått havforsker Jan Aure til å kommentere rapporten. Hans konklusjon er at det 

enkelte år er langt dårligere vannutskifting i fjorddypet enn det AquaKompetanse påstår. Det 

gjør at fjordens bæreevne for fiskeoppdrett blir betydelig redusert. Se vedlegg. 

 

 07.12.2016. Vedtak i kommunestyret. 

Etter Hans Martin Storø sitt forslag vedtok kommunestyret med 18 mot 9 stemmer følgende: 

«Indre del av Indre Follafjorden beholder FFFNA, men da med den begrensning at 

oppdrettslokaliteter der bare skal være reservelokaliteter for å unngå problemer med lus og 



sykdom. Det skal bare brukes i forbindelse med ny utsetting av smolt, og lokalitetene skal 

bare benyttes i maksimalt 9 måneder, og bare fram til gjennomsnittsvekten er 1,5 kg.»    

 Det er kun bestemmelsene i en arealplan som vil være juridisk bindene. Det er høyst 

sannsynlig at kommunestyrets vedtak ikke kan inngå som en bestemmelse, men kun som en 

retningslinje. Denne har ingen verdi i en tilspisset situasjon. Det er viktig å minne om at når 

det først står A på arealplanen er det Fylkeskommunen som er forvaltningsmyndighet og 

kommunestyrets gode intensjoner er i praksis fint lite verdt! 

 

19.12.2016.  SalmoNor AS – avslag på søknad om oppdrett. 

Fra Fylkesmannens vedtak siterer vi: «Fylkesmannen har vurdert det slik at bæreevnen til det 

indre bassenget i Indre Follafjord allerede er nådd og tillatelser til nye utslipp vil være i strid 

med vannforskriftens mål om minst god økologisk tilstand i 2021.» 

Videre i vedtaksbrevet kan vi lese: «Videre oppfølging med overvåking vil klargjøre om det vil 

være nødvendig å redusere biomasse i Indre Follafjord». 

Den nyeste rapporten fra AquaKompetanse inngikk som en viktig del av 

bakgrunnskunnskapen da dette vedtaket ble fattet. Vi anser i denne sammenhengen 

Fylkesmannens Miljøvernavdeling til å være den beste instansen til å trekke konklusjoner om 

samla miljøbelastninger i Indre Follafjord. 

 

Laksebarnehage. 

Oppdrettsnæringa har vært flinke til å markedsføre sitt ønske om lokaliteter i fjordene med 

at det er snakk om oppdrett av smolt /småfisk.  Det høres fort litt mer uskyldig ut, men 

sannheten er selvfølgelig at små fisk også gir utslipp og forspill. Det interessante er hvor stor 

tillatt biomasse selskapene er blitt innvilga. Små fisk gjør bare at man kan putte flere 

individer i merdene. Dessuten har vi ingen garanti for at anleggene kun vil bli brukt til små 

fisk. Selskapenes politikk på dette området er i stadig endring. Vi kan lett tenke oss at det i 

pressede situasjoner vil kunne oppstå behov for bruksendringer. Sjukdomsutbrudd eller 

plassmangel ved andre anlegg er eksempel på slike behov.                                                                                          

Det blir også hevdet at høy ferskvannsinnblanding i fjordvannet gjør at det her er mindre 

lakselus, noe som gjør fjordområder særlig godt egna til «barnehager». I tilfellet det er noe i 

denne påstanden så stemmer det i hvert fall ikke for Indre Follafjord! Her er det tidvis blitt 

brukt store mengder avlusningsmidler i anleggene, f.eks. hydrogenperoksid og det kjemiske 

midlet Slice. Be om tall fra Mattilsynet sesongen 2014/2015. (Sistnevnte middel ødelegger 

skallet på lusene, men virker også negativt på skallet til reker og andre skalldyr i sjøen.) Det 

er fanget sjøørret med opptil 50 lus! 



 

 

Virussmitte. 

Ytterdistriktet har de senere månedene vært hardt ramme av virussmitte på oppdrettsfisk. 

Det er i flere anlegg registrert både PD og ILA. Næringa har så langt blitt pålagt utslakting av 

smitta fisk, men kjemper nå en kamp for å slippe. Skulle næringa nå igjennom med sine krav 

vil det kunne oppstå en situasjon med permanent nedsmitta fisk i merdene. Det vil kunne få 

uante følger for vill laks og sjø-ørret. Virussmitte vil komme på toppen av problemer med 

luseangrep og genetisk innblanding fra rømt oppdrettsfisk. Det vil i en slik situasjon være 

uklokt å trekke oppdrettsanlegg lengre inn i fjorder med lakseførende vassdrag. 

Oppsummering. 

Fiskeoppdrett i Follafjorden fram til nå har ikke blitt drevet på en bærekraftig måte. Det kan 

vi konkludere med etter å ha sett hvordan anleggene flyttes rundt etter noen tids bruk. 

Dette skjer angivelig som justeringer eller ved at man tilbyr seg å slette en lokalitet i bytte 

mot en ny. For hver ny lokalitet som tas i bruk ødelegges en ny bit fjordnatur og vi blir 

sittende litt fattigere tilbake. Oppdrettsvirksomheten i Follafjorden bør ikke under noen 

omstendighet trekkes lenger inn i fjorden enn det som allerede har skjedd! 

 Med den varslede opptrappinga i lakseindustrien er det viktigere enn noen gang å trekke 

grensene for hvor det i utgangspunktet ikke er greit med tradisjonelt fiskeoppdrett. 

Vi går inn for at hele Indre Follafjord gis status som FFFN-område.                                            

En definering av fjorden til et flerbruksområde, men uten A, vil gi kommune og 

lokalbefolkning den beste muligheten til å ta styring over egne verdifulle arealer og 

tilhørende ressurser.  

 

                                                                                                                                                                     

Vedlegg:  

o Nr.1: Vår uttalelse fra 02.09.2016 

o Nr.2: Kommentarer fra Jan Aure til rapport datert 01.11.2016 

o Nr.3: Fylkesmannens vedtak til SalmoNor sin søknad om oppdrett i Indre Follafjord                                                      

 

Kopi til: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Miljødirektoratet. 

                                                                                                                                                      



 

  

 

 



 
 
KOLVEREID VEL 
c/o Randi T. Finne 
Finne østre  
7970 KOLVEREID 
                                                                                     Kolvereid 15.november 2017 
 
Til Nærøy kommune 
Rådhuset 
7970 KOLVEREID 
 
 
Ang. endring av kommuneplanens arealdel 2016 – 2024 
 
Kolvereid vel  er bekymret for evt. konsekvenser endringer i kommuneplanens arealdel 2016-2024,vil 
kunne få for Kolvereid-vågen og omegn.  
 
Vi er kjent med planene for akvakultur i Kolvereidvågen og er ut fra disse bekymret for fiske i 
området, skips/båttrafikk og for folks generelle trygghet og trivsel.    
 
På generelt grunnlag mener vi slike anlegg ikke bør ligge så nært et kommunesenter  og  i et område 
som vil bli til hinder for båttrafikk og fiske.  
 
Kolvereid vel er opptatt av bolyst og trivsel – og oppfordrer Nærøy kommune til ikke å tillate anlegg 
for akvakultur i dette området.  Vi understreker at vi ikke er i mot oppdrettsanlegg, men er sikker på 
det finnes bedre egente områder enn Kolvereid-vågen til dette. 
 
 
 
Hilsen KOLVEREID VEL  
 
For styret  
 
Randi Tanberg Finne  
(leder) 
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Nærøy - Fylkeskommunens uttalelse til varsel om endring av arealformål for 
Kolvereidvågen - Kommuneplanens arealdel 2016-2024 

 

Vi viser til oversendelse datert 27.10.2017. 

 

Nærøy kommune varsler om oppstart av planarbeid for endring av arealformål i 

kommuneplanens arealdel 2016-2024 for Kolvereidvågen. Arealformålet foreslås endret fra 

FFFN- til FFFNA-område.  

 

Ved en feil ble plankartet for kommuneplanens arealdel 2002-2014 ikke rettet opp i henhold 

til planvedtaket mht. arealformålet for Kolvereidvågen (skulle avsettes som FFFNA-område). 

Plankartet ble brukt ved varsel om oppstart av revisjonsarbeidet for arealdelen for 2016-

2024 og dette rettes opp ved et separat varsel for Kolvereidvågen. 

 

Planfaglig uttalelse 

Vi viser til vår uttalelsen angående akvakultur nedenfor og har ikke øvrige merknader til 

endring av arealformål i sjø for Kolvereidvågen. 

 

Akvakultur 

I forbindelse med pågående revidering av kommuneplanens arealdel er kartet fra 2003 
benyttet som et utgangspunkt. Sjøområdet ved Kolvereidvågen er gitt arealformål FFFNA i 
arealplankartet fra 2003, men skulle egentlig vært gitt formålet FFFN jfr vedtak i 
kommunestyret 26.06.2003. 
 
Styringsgruppa for kommuneplanens arealdel ønsker at det aktuelle området skal gis 
formålet FFFNA i revidert plan. Endringen medfører at det kan søkes om etablering av 
akvakultur i området. 
 
En videre utvikling av akvakulturnæringa vil etter stor sannsynlighet innebære muligheter for 
en større variasjon i produksjonsformer. Konsekvensen av dette vil være større variasjon i 
krav til lokaliteter alt etter produksjonsform og anleggstype. Bruk av større flerbruksområder 
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vil gi nødvendig fleksibilitet i forhold til forskjellige driftsformer, driftsmodeller og endringer i 
soneinndelingen. 
 
Planlegging med arealformålet FFFNA i det aktuelle området viser at Nærøy kommune 
ønsker å ivareta hensynet til akvakulturinteressene. En konkret etableringssøknad vil 
allikevel bli vurdert i forhold til andre aktuelle interesser på stedet. Vi har ut fra dette ingen 
merknader til at området gis arealformålet FFFNA. 
 

Kulturminnefaglig uttalelse  

Varslet endring gjelder areal i sjø og vi har oversendt saken til Vitenskapsmuseet som er 

rette kulturvernmyndighet mht. kulturminner i sjø. 

 

 
Etter fullmakt 
 
 
Karl-Heinz Cegla 
Funksjonsleder plan og kulturminner 
 Ivar Guntvedt 
 Overarkitekt 
 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 
 
 
 

Saksbehandlere:  

Areal- og samfunnsplanlegging: Ivar Guntvedt  

Kulturminner eldre tid: Inger Marie Kimo 

Akvakultur, fisk og vannforvaltning: Bjørn Grenne 

 
 
Kopi:  
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
 



Merknad til Midt-Norsk Havbruk sin søknad om tillatelse til etablering av ny lokalitet -
Kolvereidvågen:

Vi blir en av de nærmeste grunneierne til denne lokaliteten. G.nr/Br.nr  61/1 med strandlinje i 
Finnebukta og 61/12 med strandlinje i Buvika, samt 61/36 med utsikt i retning denne lokaliteten.

Denne lokaliteten vil bli svært ødeleggende for vår bruk av området som 
tur/rekreasjonsområde/fiskeplass.
Kommer veldig nært og vil ødelegge utsikt og forårsake støy.
Kan også bli forstyrrende for vår bruk av Finnebukta og Buvika som beiteområde for storfe.

Mvh
Stig Olav Finne og Carina Møllevik
91637114
stigof@outlook.com
Finne Østre
7970 Kolvereid
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Olav Urdshals

Kantstien 1

7970 Kolvereid Kolvereid, 23.04.2017

Nærøy Kommune

7970 Kolvereid

Etablering av fiskeoppdrett i Kolvereidvågen

Viser til høringsrunde på Midt-Norsk Havbruk sin søknad om etablering av fiskeoppdrett i

Kolvereidvågen.

Søknaden er basert på feil grunnlag da området det søkes på er et FFFN-område.

Søknaden må på dette grunnlag avvises.

Vedlagt er kommunestyrevedtak som viser at området FFFN-16 er etablert. Dessverre er vedtaket i

kommunestyret ikke fulgt opp på kart til Arealplan i Nærøy kommune.

Med hilsen

Olav Urdshals
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Nærøy kommune
Arkiv: 142Ll
Saksmappe: 00/02208-344
Saksbehandler: Erling0. Hansen
Dato: 23.06.03

Utvalgssaksnr Utvalg Metedato

109/03 Formannskapet 24.06.03
040/03 Kommunestyret 26.06.03

Sak: Kommuneplanens arealdel 2002-2014 - endelig behandling
Dok.(utsendt): Plankartet,høringsforslagetdat. 16.07.02fra 1.høring,(utsendttidligere).




Planenstekstdel.Revidertforslagdat. 18.mars2003+ revidertden06.06.03etter




2. høring,(utsendttidligere).




PL-sak049/02:Planutvalgets1.gangsbehandlingavplanforslagetmedvedtakom
utsendingpå høringog utleggingtil offentligettersyn,(utsendttidligere).




Innkomneuttalelser/innspillfra 1.gangshøring., (utsendttidligere).




PL-sak001/03og 022/03: Planutvalgetsbehandling/vedtakvedr.uttalelser/innspill
fra 1.høringsrunde., (utsendttidligere).




PL-sak023/03:Planutvalgetsvedtakomutsendingpå høringog utleggingtil
offentligettersynav endringsvedtakene,2. gangshøringloff.ettersyn,(utsendt
tidligere).




Følgebrevdat.09.04.03tilhøringsinstanseneved2. gangshøring,(utsendt
tidligere).




Utsnittav plankartetutsendt/utlagtsombilagved 2. gangshøring/off.ettersyn,
(utsendttidligere).




Innkomneuttalelser/innspillfra2. gangshøring/offentligettersyn,(utsendt
tidligere).




PL-sak033/03:Planutvalgetsbehandling/vedtakvedr.uttalelser/innspillfra2.
høringsrunde,(utsendttidligere).




FS-sak074/03:Formannskapetsvurderingav planforslagetog innsigelser,(utsendt
tidligere).




Uttalelsedatert06.06.03fraFylkesmanneni Nord-Trøndelagved2.høringsrunde




(følgervedlagt).




Uttalelsedatert06.06.03fra StatensVegvesenRegionmidtved 2. høringsrunde




(følgervedlagt).




Uttalelsedat.04.06.03fraTrondIsakJuul,Abelvær(følgervedlagt).




Referatfra fylkesmannensmeklingsmøte10.06.03- oversendti brevdat. 17.06.03




(følgervedlagt).




Uttalelsevedtatt26.05.03avreindriftensområdestyrei Nordland- utskriftav
møteboksak 14/03oversendti brevav 19.06.03(følgervedlagt).




Referatfra fylkesmannensmeklingsmøte20.06.03- oversendti brevdat.20.06.03
fraFylkesmanneni Nord-Trøndelag(følgervedlagt).




Presiseringav referatetfra meklingsmøtetden20.06.03- brevdat.24.06.03fra




Fylkesmanneni Nord-Trøndelag(følgervedlagt).
Dok.(ikkeutsendt
ellerutlevert):

•Totaloversikt overalleregistrertedokumenterpå saksmappapr. 24.06.03.

Rådmannensforslagtil innstilling:
A. Med unntak av de områdene som følger av pkt. C, D og E nedenfor, vedtar Nærøy

kommunestyre med hjemmel i Plan- og bygningsloves § 20-5 med rettsvirkning

http://ephnaroy/ePhorteweb/sharedlaspx/GetDoc.aspx?JP ID=44674&JP_HDOKTYPE G=
DOC&WorkFolder=&EphorteDb=EPHORTEH-NAROY
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Side 14av 24
Nytt FFFN16 Indre Follafjorden - ytre del tas med 1planen fra grensen mot
FFFN10 og videre innover Korsnesstraumen, Kolvereidvågen og inn til
Hopanova (endres fra FFFNA), jf. PL-sak 001/03 (11).
Nytt FFFN17 Strandaskjæret/Skaftnesodden (Indre Follafjorden) tas med i
planen (endres fra FFFNA), jf. PL-sak 001/03 (21).
Nytt FFFN18 Svinnstien (sørsiden av Indre Follafjorden) tas med i planen
(endres fra FFFNA), jf. PL-sak 001/03 (30).
Nytt FFFN19 Vennavika (Indre Follafjorden-indre del) tas med i planen (endres
fra FFFNA), jf. PL-sak 001/03 (30).
Nytt FFFN20 Holandssjøen (Indre Follafjorden-indre del) tas med i planen
(endres fra FFFNA), jf. PL-sak 001/03 (30).
Nytt FFFN21 Grytbogen (Follallorden-indre del) tas med i planen (endres fra
FFFNA), jf. PL-sak 001/03 (30).
Nytt FFFN22 Klungsethholman (Follafjorden) tas med I planen (endres fra
FFFNA), jf. PL-sak 001/03 (30).
FFFN23 Hjelmsengbukta (Rødsfjorden) tas med i planen, (endres fra FFFNA),
jf. PL-sak 022/03 (49).
Akvakulturområde A92 Smineset endres slik at avgrensningen mot nordøst
settes til 400 m fra Sminesodden. En del av FFFN-området nordøst for A92
endres til FFFNA, jf. PL-sak 022/03 (48) og uttalelse nr. 12-2.hø.
Plassering/omfang av følgende akvakulturområder justeres noe av hensyn til
farleder/fyrlykters hvitsektor: A3 Brattåa (Årsethfjorden), A25 Oterholman
(Tangen), A48 Måøya-sør (Arnøyfjorden), A68 Hatthohnen-øst (Follafjorden),
A72 Steinan/Svinnstien (Indre Follafjorden), A105 Botthammaren (Sør-Salten),
jf. PL-sak 001/03 (31).
Akvaområdene A110 Rødsbotn og A93 Stor-Krokoya tas ut av planen og "Fiske-
området" ved Kråkvika (Hofles) endres til en del av FFFN10 Buøyråsa, jf. PL-
sak 001/03 (16, 24, 36).
I Nord-Salten f.jernesakvakulturområdene A109 Halsen og A110 Rødsbotn
mens A106 Hesthagan, A107 Fallet og A108 Nubdal beholdes, jf. PL-sak 001/03
(36) og meklingsmøtet 10.06.03.
Akvakulturområdet A71 Geisnes-Nordbakkan flyttes lenger ut i fjorden, enten
tilbake til den opprinnelige tillatte lokalitet eller eventuelt til en annen lokalitet
som blir godkjent etter en ordinær dispensasjonbehandling, jf. PL-sak 001/03
(36).
Vassverkene angitt med RVA1 - RVA13 i planens tekstdel kap. 3.7.3 tas med i
plankartet under følgende formål: "Område for særskilt bruk eller vern av sjø
eller vassdrag/drikkevannskilde" for drikkevannskilden og
"Oversiktsplanrestriksjoner" for nedslagsfeltet, jf. PL-sak 001/003 (25).
Manglende farleder tas med i planen under formålet "Viktige ledd i
kommunikasjonssystemet" og vises med streksymbol i h.h.t. departementes
veileder, jf. PL-sak 001/03 (31).
Ankringsplasser (nodhavner) tas med i planen under formålet "Viktige ledd i
kommunikasjonssystemet" vist med punktsymbol, jf. PL-sak 001/03 (31).
Kraftledningstraser tas med i planen under formålet formålet "Viktige ledd i
kommunikasjonssystemet". For planlagte traser i forb. med eventuell
vindmøllepark på Vikna legges til grunn kommunestyrets uttalelse til
konsesjonssøknaden.
Nytt kommunedelplanområde K6 Fjærangen angis I planen for å avklare
konfliktene og framtidig arealbruk i området gjennom en egen delplan. Området
K6 Fjærangen unntas derfor fra arealdelens rettsvirkning, jf., PL-sak 001/03
(uttalelser nr. 1, 36, 39), PL-sak 033/03(uttalelser nr. 8-2.ho., 13-2.hø.)
og meklingsmøtet 10.06.03.

lEDL
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Geir Lauten m/fI

Åsveien 4

7970 Kolvereid 1-1E Kolvereid, 24.04.2017

Nærøy Kommune

7970 Kolvereid

Etablering av fiskeoppdrett i Kolvereidvågen

Viser til høringsrunde på Midt-Norsk Havbruk sin søknad om etablering av fiskeoppdrett i

Kolvereidvågen.

Kolvereidvågen er et viktig friluft- og naturområde. Det drives et utstakt fritids- og turistfiske som vil

bli rammet av etablering av fiskeoppdrett. Det store oppdrettsanlegget vil oppta store deler av

Kolvereidvågen og begrense fri ferdsel betydelig.

I et allerede hardt belastet fjordsystem vil utslipp fra et oppdrettsanlegg på 3900 tonn medføre en

stor forurensing, og ikke minst av Kolvereidvågen som er et viktig gyte -og bete område for fisk.

En etablering utenfor «stuedøra» til kommunesenteret medfører også en uønsket visuell- og

støyforurensning.

Jeg protesterer med dette på etablering av oppdrett i Kolvereidvågen og viser også til vedlagte

underskriftslister.

Med hilsen

Geir Lauten

,t41L



Jeg protesterer med dette på etablering av oppdrett i Kolvereidvågen
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Jeg protesterer med dette på etablering av oppdrett i Kolvereidvågen

L

'  ,;\ )t" rt

L .

f

\d.

L

	

/ •

	

r/j • ,t-t‘

(••

/
I t t‘-"-

\ .

(+L^( (I) z't„,4 k_„-

,• C

tfl



Jeg protesterer med dette på etablering av oppdrett i Kolvereidvågen
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Jeg protesterer med dette på etablering av oppdrett i Kolvereidvågen
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Jegprotesterermed dette på etableringavoppdrett i Kolvereidvågen
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Jegprotesterermed dette på etableringavoppdrett i Kolvereidvågen
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Jegprotesterermed dette på etableringavoppdrett i Kolvereidvågen
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Jeg protesterer med dette på etablering av oppdrett i Kolvereidvågen
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Jeg protesterer med dette på etablering av oppdrett i Kolvereidvågen
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Til Nærøy Kommune                                                                               Måneset 08.05.17 

 v/ Drifts og utviklingsavdelingen 

7970 Kolvereid. 

 

 

 

   Avgående Høringsbrev om søknad om tillatelse til etablering av ny lokalitet i Kolvereidvågen 

 fra Midt-Norsk Havbruk A/S. 

 

 

Måneset og omegn Fiskarlag har hatt saken opp til behandling og vil uttale følgende: 

 

Det er beklagelig at kommunens arealkart er feil i dette området. Den planen som gjelder idag har 

ikke Ai sin beskrivelse, men kun FFFN i omsøkte område. Dette ble gjort i sin tid for å verne om 

fiskeressursene , fiske og gyteplassene. 

Det var forøvrig en stor debatt i Nærøy Kommune da avløpene av kloakk ble lagt til 

Kolvereidvågen pga forurensningen og resipientforholdene. Etter det vi erfarer så ligger disse der 

enda. 

En ser ingen grunn for at dette området skal åpnes for akvakultur. Hele Kolvereidvågen med 

nærliggende områder er kjent som gyteområde spesielt for hyse, men også andre arter.vi mener det 

er viktig å ta vare på slike områder for fremtidig fiske. 

Kolvereidvågen som er en del av Follafjorden er en terskelfjord med flere terskler. 

Fiskarlaget har tidligere stilt spørsmål ved å tillate flere etableringer av laks i Follafjorden og 

mener man ikke skal utfordre fjordsystemet ytterligere enn det er idag. 

 

Måneset og omegn Fiskarlag vil derfor fraråde at det gies tillatelse til etablering av lokalitet i 

Kolvereidvågen. 

 

Med hilsen                                                                  Hilmar Blikø 

Måneset og omegn Fiskarlag                                       sekretær 

v/ leder 

 

Torbjørn Breivik 



Kolvereid Fiskarlag
v/Tor Sandø og Tormod Urdshals
7970 Kolvereid Kolvereid, 8. mai 2017

Nærøy Kommune
7970 Kolvereid

Innsigelse på oppdrett i Kolvereidvågen 


Vi refererer til søknad om fiskeoppdrett i Kolvereidvågen.

Kolvereid Fiskarlag ble lagt ned høsten 2016, men vi ønsker å dele vår erfaring med de berørte parter ifm søknad
om fiskeoppdrett i Kolvereidvågen.

Indre Follafjord er en rik fiskefjord. Fra historisk tid har det vært drevet yrkesfiske i fjordsystemet. Utover
vintervåren fisket man hovedsakelig på kysttorsk og hyse da fisken vandret fra Skaftnes/Skjolden til gyteområdet
i Kolvereidvågen. Det kan nevnes at det i 1979 ble levert 85 tonn hyse fisket i Indre Follafjorden til Kolvereid
Fiskmatkjøkken.

Et oppdrett i Kolvereidvågen midt i gytefeltet til en truet art som kysttorsk, er for oss uhørt og hårreisende. Selv
om kystfisket har forandret seg og det ikke lenger drives utstrakt yrkesfiske i området, må man ta hensyn til
gyteområdet. Et fiskeoppdrett med dets utslipp vil være ødeleggende for området. Strømforholdene i
Kolvereidvågen er slik at vannet har en sirkelbevegelse i Kolvereidvågen. Dette vil medføre at storparten av
utslippene, avføring og spillfér vil avsettes midtfjords.
Oppdrettsanlegget det søkes om med dets fortøyninger vil i tillegg båndlegge store deler av Kolvereidvågen og
umuliggjøre fiske.

Det må ikke tillates fiskeoppdrett i Kolvereidvågen!

Med bakgrunn i samme argumentasjon må FFFN-området Korsnesstrømmen, Kolvereidvågen og området inn til
Hopen opprettholdes ved revideringen av Arealplan.

Med hilsen

Tor Sandø
_

(-;

Kopi til:
Fiskeridirektoratet

Fylkesmannen

Tormod Urdshals



Olav Urdshals
7970 Kolvereid Kolvereid, 6. mai 2017

Nærøy Kommune
7970 Kolvereid

Innsigelsepå oppdrett i Kolvereidvågen

Refererer til søknad fra Midt-Norsk Havbruk om fiskeoppdrett i Kolvereidvågen.

Indre Follafjorden strekker seg fra Kolvereid til Kongsmoen, en strekning på ca 42 km. Fjorden
dekker et areal på 48 km2. Bassenget mellom Kolvereid og Foldereid er ca. 26 km langt (markert fiolett
på kart) og defineres som ytre del. Allerede er fjorden hardt belastet. Fylkesmann har avslått all etablering
av fiskeoppdrett i indre del frem til 2021 på grunn av lavt oksygeninnhold i sjøen.

Det store anlegget vil bety et stort inngrep i vårt nærmiljø, og er på mange
måter en større industrietablering. Det søkes om oppdrett av 5000 tonn fisk med et estimert forbruk av fôr
på 5500 tonn.

Tall fra Havforskningsinstituttet (i parentes) tilsier at det med dette vil medføre følgende utslipp til sjø
basert på estimert f6rforbruk:
110 tonn utslipp av nitrogen ( 20 kg pr tonn f6r).
16,5 tonn fosfor (3 kg pr tonn f6r)
690 tonn avføring ( 12,5% av f6rmengde)
275 tonn forspill ( 5% forspill)

Opplysninger fra Miljostatus.no sier følgende:
«Det finnes ulike modeller for å beregne hvor mye næringssalter som slippes ut fra et oppdrettsanlegg.
Ifølge TEOTIL-beregninger kan utslipp fra produksjon av ca. 780 tonn laks, ørret og regnbueørret
sammenlignes med størrelsen på næringssaltutslipp fra en befolkning på mellom 7 800 og 11 700
innbyggere.»



- Anlegget planlagt i Kolvereidvågen vil mao. bety urenset utslipp tilsvarende fra en by på 50 000-75
000 innbyggere!!
Hva gjør dette med naturen og miljøet?

Akva kompetanse har laget en rapport, «Fjordmiljøestimat på bæreevnen i Indre Follafjord» i november
2016. De nevner der at fjorden har større bæreevne for oppdrett enn det som drives i dag. MEN, ref rapport:
«Som beskrevet i kapittel 2.7, vurderes ikke bæreevnen til det lokale området i og under
oppdrettsanleggene i denne studien. Dette gjelder for eksempel punktbelastning på havbunnen like under
eventuelle anlegg, samt fysisk-kjemiske parametere som oksygenmetning og ammonium-konsentrasjon i
selve anleggene. Slike faktorer vil kunne bidra til at store, konsentrerte anlegg frarådes/ikke anbefales i
Indre Follafjord.»

- Jeg anser det anlegget det søkes om som stort og det vil uten tvil påvirke Kolvereidvågen negativt.

Oppdrettsnæringen er meget ressurssterk og godt organisert. Selv om den er forholdsvis ung, har den
mange sterke interessenter som presser på regulerende myndigheter. Føler lokale politikere seg presset til
å være «Ja-politikere» for næringsinteresser. Hva med innbyggerne? Jeg oppfordrer lokalpolitikerne til å
lytte til innbyggerne som har valgt politikerne? Hva med bolyst, nærmiljø, natur og
rekreasjonsmuligheter? Å tillate et stort oppdrettsanlegg i Kolvereidvågen ved kommunesenteret i et
fjordsystem som allerede delvis er overbelastet med forurensing er helt uhørt.
Oppdrettsnæringen skulle være på vei ut av fjordene, bærekraft og renomé til næringen trenger ikke slike
etableringer som det nå søkes om ved kommunesenteret i Indre Follafjorden. Nå må politikerne hjelpe
næringen på rett vei og legge til rette for oppdrett ut mot havet, områder som greier å absorbere de enorme
utslippene oppdrett medfører.

Et fiskeoppdrett i Kolvereidvågen, midt i et godt fiskeområde hvor til og med den truede kysttorsken har
sitt gytefelt, er å forringe befolkningens fritid betydelig. Anlegg med fortøyninger vil båndlegge store
deler av vågen. Dette medfører at man må helt inn på Kolvereidvågen for å sette garn. Fisken innerst i
vågen er imidlertid ikke veldig attraktiv ved at kloakken fra Kolvereid slippes ut der samt at man har
forurensning i grunnen ved Moen Marin. Lenger øst er det for sterk strøm fra Korsnesstrømmen.

Med bakgrunn i samme argumentasjon må FFFN-sonen Korsnesstrømmen, Kolvereidvågen og området
inn til Hopen opprettholdes ved revideringen av Arealplanen.
Kommunen bør huske den dårlige erfaringen de fikk ved innføring av en «A» i annet område i fjorden.
Da kommunen, etter innspill fra bl.a. befolkningen i området, vedtok at det ikke skulle drives oppdrett ved
Kalvhagan lenger inn i fjorden, overstyrte Fylkesmannen vedtaket siden man hadde vedtatt området til
akvakultur. Denne feilen må ikke gjøres her, ref også Arealplanens tekstdel, pkt 12.1.2, pkt 2

Med hilsen

7,/ , /7

Olav Urdshals



Nærøy Kommune

v/ besluttende politiske myndigheter

7970 Kolvereid

Ang. planlagt oppdrettslokalitet på Kolvereid.

Finnestranda Grendelag vil med sine medlemmer herved protestere på planene om å lokalisere et 
oppdrettsanlegg i Kolvereidvågen. Vi er på ingen måte motstandere av utvikling i næringssammenheng, men kan 
ikke forstå at dette er et godt gjennomtenkt valg av lokalitet, og at vi burde hatt bedre egnede områder.

For våre medlemmer, som for det meste er eiere av fritidsboliger, vil dette sannsynligvis bety en kraftig forringelse 
av kvaliteten på opphold på Finnestranda, med tanke på økt trafikk samt uunngåelig støy fra et slikt anlegg. 

Vi håper prosessen med lokalisering kan finne andre alternativer enn rett utenfor stuedøra for oss, og for alle som 
har utsikt fra Kolvereid og inn over den vakre Follafjorden.

Kolvereid 09.05.17

Styret i Finnestranda Grendelag
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Nærøy Kommune
v/ de folkevalgte
7970 Kolvereid

HTN L3 -795

Klage på planlagt oppdrettslokalitet på Kolvereid.

Et enstemmig styre i Kolvereid Småbåtforening vil med dette
anbefale medlemmer i politiske beslutningsorganer i Nærøy å
sette en stopper for planene om å etablere et oppdrettsanlegg i
Kolvereidvågen.
Vi stiller også spørsmål ved undersøkelsene som er gjort på
forhånd med tanke på strøm og bunnforhold i Kolvereidvågen.
Det er kjent for alle våre medlemmer at vannet i vågen roterer
med og mot klokka alt etter om sjøen flør eller faller, og at
utskiftningen vil være minimal, og at dermed alt utslipp fra
produksjonen vil akkumulere på bunn av vågen.
Våre medlemmer har alle båt på Kolvereid for å kunne nyte
naturen i nærområdet. Vi frykter at dette kan bli kraftig
forringet med en lokalisering her, i tillegg til økt trafikk med
tanke på logistikken rundt et oppdrettsanlegg og ikke minst
støy.
Så, med våre 125 medlemmer i ryggen, setter vi vår lit til at de
folkevalgte fortsetter å jobbe for at Kolvereid skal være et
godt sted å bo, med mulighet til å nyte naturen rett utenfor
stuedøra!

Kolvereid 09.05.17

Otto Haug
Leder Kolvereid Småbåtforening



I forbindelse med Midt-Norsk Havbruk sin søknad om etablering av ny lokalitet i Kolvereidvågen, 
har jeg lyst til å komme med noen synspunkter/refleksjoner som jeg mener er viktig å ha med i en 
vurdering av denne saken. Det er tre hovedpunkter som jeg vil belyse; bolyst på Kolvereid, beite- og 
gyteplasser for villfisk i Kolvereidvågen/Indre Follafjord og demobilisering av kystkulturen.

Nærøy kommune er en kommune som i mine øyne driver godt, både i forhold til økonomi, 
barnehage, skole, eldreomsorg, kultur og idrett samt næringsutvikling. Kommunen har en sunn 
vekst med gode oppvekstforhold og med gode tilbud til både barn og unge. Dette er viktige ting, og 
det er ikke alle kommuner som greier å håndtere denne fordelingen/balansen like godt som Nærøy 
kommune gjør.   

Jeg har selv vokst opp på Kolvereid og har sterk tilknytning til plassen, med mange gode minner om 
en trygg og god oppvekst godt forankret i den tradisjonelle kystkulturen. Jeg har årlig, siden jeg var 
liten, vært med generasjonene over meg med å drive garnfiske og juksefiske på blant annet akkurat 
den lokasjonen som Midt-Norsk Havbruk søker på. Ut av dette har jeg fått sunne interesser og 
verdier som jeg har lyst til å fortsette å dyrke å dele, og ikke minst videreføre til mine barn og de 
rundt meg. Med dette mener jeg aktiviteter som fiske og friluftsliv på og ved sjøen. 

Med et oppdrettsanlegg plassert på denne lokasjonen så vil en fysisk ødelegge/blokkere disse gamle 
tradisjonelle fiskeplassene som fortsatt er i bruk, samt at en videre forurenser en til nå hardt belastet 
terskelfjord (Indre Follafjord). Kolvereidvågen, Indre Follafjord og Urdshalsvågen er i dag gode 
gyte- og beiteområder for villfisk som hyse, sei, torsk, sild, makrell, kveite m.m. Hvis en skal 
fortsette å forurense fjorden og dens økosystem, så vil først fisken forsvinne, derav vil fisket og 
friluftslivet på og ved sjøen forsvinne, så vil kystkulturen sakte men sikkert svinne hen og vi vil bli 
nødt til å gå på museum for å vise ungene våre hva vi gjorde i barndommen.

Det er bra at Nærøy kommune har framtidsplaner for næringsutvikling for å skape arbeidsplasser og 
virke, men her må man se på plasseringen av lokaliteten slik at det ikke skal ødelegge for tilveksten 
av folk og deres bolyst. Det er ikke i hver by/tettsted man kan sitte å se utover fjorden en 
sommerkveld og høre nisen puste og jage sild.

Jeg og min familie har planer om å flytte til Kolvereid. Og alt ligger tilrette for å endelig bosette seg 
der man har lyst til å bli gammel og se barna vokse opp i et trygt og godt samfunn. Men slik som det 
tegner fram med både etablering av steinbrudd og oppdrettsanlegg inn i bebyggelsen på Kolvereid, 
og ut fra de refleksjoner jeg nevner over, så gjør dette til at vi revurderer planene.

Sier meg med dette sterkt imot etablering av oppdrettslokalitet i Kolvereidvågen.

MVH

Lars Kåre Øren m/fam

Sivert Nielsens Gate 8
8904 Brønnøysund
lars.k.oren82@gmail.com
tlf: 930 80 765
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Nærøy Kommune
Drift og utviklingsavdeling

7970 Kolvereid

Refnr:2017/314-3
Saksbehandler: Håvard Hernes

Vi hadde utsettelse på svar i forbindelse med denne søknad, avtalt med saksbehandler.

Søknad fra Midt-Norsk havbruk as om ny lokalitet ved Kolvereidvågen i Nærøy Kommune for 
oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.
Med omsøkt biomasse på 3900 tonn.
Område anlegget er søkt lagt: Fra østre odde ved Djupvika og over Brattvika i østlig retning.

Området Kolvereidvågen er og blir brukt til fiske. Benyttes av yrkesfiskere og fritidsfiskere. 
Her fiskes i hovedsak Tors, Hyse og Sei. Samt litt lengre inne er det trålfelt for reker og dette 
benyttes mye.
Dessuten er området et gyte og oppvekstområdet for Kysttorsk.
Området er en såkalt terskelfjord med det svært grunne inn og utløpet ved 
Korsnesstraumen. Dette er eneste stedet for inn og utførsel av sjøvann til fjordsystemet. 
Noe lengre inn i fjorden er det allerede etablert flere anlegg for laks. Fjorden er i den 
forbindelse belastet nok med de eksisterende anlegg. Faren er også tilstede for at ved en 
enda større og flere anlegg vil skape store miljømessige problemer. Dette har ved flere 
anledninger tidligere vært påpekt fra flere instanser.

Kystfiskarlaget fatter følgende vedtak i saken:
Vi kan ikke akseptere søknaden fra Midt-Norsk Havbruk as om nyetableringa
oppdrettsanlegg i Kolvereidvågen ved Djupvika/ Brattvika.
Mener at fjordsystemet er belastet nok med eksisterende anlegg som allerede ligger inne i 
fjorden. Dette ut fra miljømessige aspekt og hva fjorden tåler av inngrep. Dette er ting som 
flere ganger har vært oppe til diskusjon ved tidligere søknader.
Men viktigst er at området er et gyte og oppvekstområde for Kysttorsken. Dessuten benyttes 
omsøkte og nærliggende områder til fiske av både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Ved 
plassering av omsøkte anlegg vil dette ødelegges. Her er det snakk om et betydelig stort 
område som vil bli berørt. Da mener vi selve anlegg med forflåte og ikke minst det området 
under vann til fortøyninger.
Derfor fraråder vi at søknaden godkjennes.



Ved spørsmål til uttalelsen bes rettet til undertegnede Tlf.90650677 mail: 
omhage@online.no eller Hovedkontor Tlf.76052100 mail: post@norgeskystfiskarlag.no

Salsbruket 14.05.2017

Med Hilsen

Norges Kystfiskarlag
v/Ove Morten Hagen
7960 Salsbruket

Kopi: Kystfiskarlaget, Ramberg
          Fiskeridirektoratet v/ Lill Connie Furu



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 033 
Saksmappe: 2014/116-8 
Saksbehandler: Per Helge Genberg 
Dato: 20.02.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

9/18 Kommunestyret 08.03.2018 
 
Sak: KomSek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets årsrapport til 

kommunestyret for 2016   
 
Vedlegg: 

1 KomSek Trøndelag IKS - Kontrollutvalgets årsrapport til kommunestyret for 2016 

 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalget behandlet i møte 16.01.17 Kontrollutvalgets årsrapport. 
 
Denne ble ikke behandler i kommunestyret i 2017, og framlegges dermed for behandling nå. 
Vurdering 
I kommunelovens §§77 heter det: 
« Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den 
kommunale forvaltning på sine vegne.» 
 
Ettersom kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan for kontroll og tilsyn, må 
kommunestyret bli informert om utvalgets arbeid, jfr. merknadene til §4 i Forskrift om 
kontrollutvalg: 
 
«Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt 
mulighet til å drøfte eventuelle vedtak.» 
 
Etter regelverket har ordføreren møte- og talerett i kontrollutvalget, og både ordføreren og 
rådmannen får tilsendt møteinnkallinger med fullstendige saksdokumenter. For å gi løpende 
orientering om sakene som er behandlet, sendes kontrollutvalgets møteprotokoller til 
ordføreren og rådmannen. 
 
Skriftlig rapport om kontrollutvalgets virksomhet blir avgitt til kommunestyret hvert år. I 
tillegg rapporteres enkeltsaker fortløpende. Årsrapporten følger en viss struktur som skal 
samsvare med årsplanen for utvalgets arbeid. 
 
Kontrollutvalgets innstilling:  
 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering. 
 



  
 
 
 
 
 
 



Nærøy kommune
Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets årsrapport
for 2016 til kommunestyret

Vedtatt av kontrollutvalget i møte 16.01.2017

fom5eKjr0pdelaI
-seKretariatfor Ko9trollutuals3ew

Postboks 2564, 7735 Steinkjer
Telefon 74 11 14 76

E- post: post@tkomsek.no
Web: www.komsek.no
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1 INNLEDNING

Kommunestyret i Nærøy valgte i møte 27.10.2015 —med suppleringsvalg i møte 10.03.2016 -
et kontrollutvalg på 3 faste medlemmer og 6 varamedlemmer for perioden 2016 —2019.

Leder Trond Sandnes 1. Runbjørg Bremset Hansen
Nestleder Brynhild Laugen Løeng 2. Yngve Fjær
Medlem Birger Brandtzæg 3. Hildur Fallmyr

4. Oddbjørn Sørhaug
Arnfinn Fosså
Anita Marø

2 KONTROLLUTVALGETSVIRKSOMHET I 2016

2.1 MØTER
I 2016 har kontrollutvalget holdt 5 møter og behandlet 24 saker, se vedlegg. Tilsvarende tall
for 2015 var 6 møter og 32 saker.

Møtene i utvalget er åpne.
Kommunens revisor deltar med møte- og talerett.

Ordføreren har møte- og talerett i kontrollutvalget, og både ordfører og rådmann far tilsendt
møteinnkalling og —protokoll.

2.2 BEHANDLING AV KOMMUNENS REGNSKAP
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget uttale seg
om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen går til kommunestyret, men
kopi skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet
avgir sin innstilling til kommunestyret, jfr. forskr. § 7.

I møte 30.05.2016 ga kontrollutvalget uttalelse til kommunestyret om kommunens årsregn-
skap med revisjonsberetning og kommunens årsmelding for 2015 (sak 08/16).

2.3 FORVALTNINGSREVISJON
I møte 26.09.2016 (sak 16/16) behandlet kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsrapporten
Arbeidsgiverpolitikk.

Plan for forvaltningsrevisjon 2016 —2019 ble vedtatt av kontrollutvalget 30.05.2016 (sak
09/16) og av kommunestyret 21.06.2016.
Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016 —2019 i uprioritert rekkefølge er:

Rus og psykiatri
Investeringsprosjekt
Oppvekst - grunnskole

2.4 SELSKAPSKONTROLL
I møte 30.05.2016 (sak 10/16) behandlet kontrollutvalget rapport etter generell eierskaps-
kontroll.
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Plan for selskapskontroll 2016 - 2019 ble vedtatt av kontrollutvalget 30.05.2016 (sak 11/16)
og av kommunestyret 21.06.2016.
Følgende selskaper er prioritert for selskapskontroll i perioden 2016 —2019:

Nærøy Eiendom AS
Midtre Namdal Avfallsselskap AS
Ytre Namdal Vekst AS

2.5 GJENNOMGANGAV MØTEPROTOKOLLER
Rapporter etter revisjonens gjennomgang av møteprotokoller fra kommunestyret og formann-
skapet tas som et ledd i revisors ordinære statusrapportering.
Hensikten med gjennomgangen av saksframlegg og vedtak er å kontrollere at de samsvarer
med lov, forskrift, regelverk og overordnede planer. Saker av vesentlig økonomisk betydning
er prioritert.

2.6 TILSYNMED REVISJONEN
Gjennom behandling av revisjonsstrategier og statusrapporter fra revisjonen fører utvalget
tilsyn med at revisjonsarbeidet er å jour og foregår i samsvar med god kommunal revisjons-
skikk.

Oppdragsansvarlige revisorer skal årlig avgi erklæring om sin uavhengighet, jfr. forskrift om
revisjon § 15. Disse ble forelagt kontrollutvalget i møte 26.09.2016, sak 18/16.

2. 7 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON
Disse har møtt og orientert kontrollutvalget i møte:

Rådmaim Arnt Wendelbo og økonomisjef Fred Moen 18.01 under sak 01/16 —om
driftsavtalen mellom kommunen og Foldereid samfunnshus og under sak 02/16 —om
oppfølging av forvaltningsrevisjon - Økonomistyring
Fagkonsulent regnskap Kirsti Mauseth Sætran, økonomisjef Fred Moen og rådmann
Arnt Wendelbo 30.05 under sak 07/16 —om oppfølging etter besøk i kommunal
avdeling og under sak 08/16 - om kommunens årsregnskap
Rådgiver Camilla Vågan og personalsjef Tore Bye Mellingsæter 11.10 under sak
20/16 —om kommunens formelle saksbehandling i saker der fylkesmannen har
opphevet kommunale vedtak, og om hvordan resultatene av forvaltningsrevisjonen
«Arbeidsgiverpolitikk» vil bli brukt.

2.8 BESØK/BEFARING
Kontrollutvalget besøkte 11.10.2016 Ytre Namdal Vekst AS og hadde møter med ledelse og
representanter for ansatte og brukere.

3 AVSLUTNING

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret - som har det øverste ansvaret - for på dets vegne
å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen.
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Den årlige meldingen er derfor en viktig informasjon til kommunestyret om det tilsyn
kontrollutvalget utøver.

Kontrollutvalget ser positivt på iimspill fra kommunestyret i form av forslag på oppgaver det
vil være ønskelig at utvalget ser nærmere på.

Nærøy, 16.01.2017

Trond Sandnes Brynhild Laugen Løeng Birger Brandtzæg
leder nestleder medlem
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VEDLEGG - OVERSIKT OVER KONTROLLUTVALGETS SAKER I 2016

Metedato




Saksnr:Sakstittel

18.01. 001 Orientering fra administrasjonen




002 Oppfølging av forvaltningsrevisjon —Økonomistyring




003 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kontrollutvalget




004 Oppfølging av saker fra kontrollutvalget




005 Orientering fra revisjonen

30.05. 006 Referatsaker




007 Orientering fra administrasjonen —oppfølging etter besøk i kommunal avdeling




008 Kontrollutvalgets uttalelse —Nærøy kommunes årsregnskap for 2015




009 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019




010 Rapport etter generell eierskapskontroll




011 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019




012 Skatteoppkreverfunksjonen 2015




013 Besøk i kommunal avdeling

26.09 014 Referatsaker




015 Orientering fra administrasjonen




016 Fovaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsgiverpolitikk




017 Forslag til driftsbudsjett for kontroll og tilsyn 2017




018 Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetsvurderinger




019 Revisjonsstrategi 2016

11.10. 020 Orientering fra administrasjonen




Besøk hos Ytre Namdal Vekst AS

28.11. 021 Referatsaker




022 Orentering fra revisjonen - statusrapport




023 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2017




024 Besøk ved kommunal avdeling/institusjon - oppsummering
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Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 033 
Saksmappe: 2014/1243-151 
Saksbehandler: Eva Kristin Nubdal 
Dato: 15.01.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

5/18 Formannskapet 23.01.2018 
10/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 
Sak: Åge Fosseng - søknad om fritak fra kommunale verv   

 
Vedlegg: 
Åge Fosseng – søknad om fritak fra kommunale verv 
 
Bakgrunn 
I mail av 14.01.18 søker Åge Fosseng om fritak fra sine kommunale verv i Nærøy kommune 
fra mars 2018 og ut valgperioden. Bakgrunn for søknaden er at Fosseng flytter fra 
kommunen. 
 
Vurdering 
Kommuneloven § 15.1: 
Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av 
valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer 
vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 
 
Åge Fosseng har følgende verv i Nærøy kommune: 
 Vara til kommunestyret 
 Representant til takstnemnda for eiendomsskatt 
 Representant til viltutvalget 
 
Kommuneloven § 16.2: 
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer 
fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. 
Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 
 
Kommuneloven § 16.3: 
Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og 
fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres 
fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn 
vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges 
nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
 
Kommuneloven § 16.5: 
Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den 
ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende 
dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste 
punktum. 
 



Rådmannen tilrår at Åge Fosseng innvilges fritak fra sine kommunale verv i Nærøy 
kommune fra vedtaksdato og resten av innværende periode. 
Med hjemmel i kommuneloven § 16.2 foretas det opprykk til kommunestyrets 
varamannsliste. 
Med hjemmel i kommuneloven § 16.3 foretas det suppleringsvalg til takstnemnda for 
eiendomsskatt og viltutvalg. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i § 15.1 innvilges Åge Fosseng fritak fra alle sine kommunale verv fra 
vedtaksdato og resten av valgperioden grunnet flytting fra kommunen. 
 
Det foretas opprykk til liste over vararepresentanter for kommunestyret iht. kommunelovens 
§ 16, pkt. 2. 
 
Iht. til kommuneloven § 16, pkt. 3, foretas det suppleringsvalg til takstnemnda for 
eiendomsskatt og viltutvalg: 
 
Som ny representant til takstnemnda for eiendomsskatt velges ………………………… 
 
Som ny representant til viltutvalget velges ………………………… 
 
 
 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.01.2018  
Behandling: 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret velger nye representanter. 
 
Steinar Aspli sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret velger nye representanter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra: Åge Fosseng (age.harry.fosseng@ntebb.no)
Sendt: 14.01.2018 22:14:29
Til: Postmottak Nærøy kommune
Kopi: 

Emne: flytting
Vedlegg: 
God dag
 
I begynnelsen av mars flytter jeg fra Nærøy kommune
til Vikna kommune.
Av den grunn, søker jeg om fritak fra kommunale verv jeg innehar.
 
Mvh.
 
Åge Fosseng



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: B00 
Saksmappe: 2012/354-58 
Saksbehandler: Sølvi M. Iversen 
Dato: 16.01.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

13/18 Formannskapet 27.02.2018 
7/18 Utvalg for oppvekst- og kultursaker 01.03.2018 
11/18 Kommunestyret 08.03.2018 

 
Sak: Godkjenning av Barnehage1 Strand etter forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehage og skole   
 
 
Vedlegg: 
1 Søknadsskjema 
2 Organisasjonskart 
3 Handlingsplan Strand 
4 Uteområdet 
5 Tegning inneareal 

 
 
 
Bakgrunn: 
Helse- og omsorgsdepartementet publiserte i januar 2012 informasjon om kommunens 
forsterkede dokumentasjonskrav i forbindelse med internkontroll med tilsynsoppgaver innen 
miljørettet helsevern, etter lov om folkehelsearbeid som trådte i kraft samme år.  
Folkehelseloven § 10 forplikter kommunene til å godkjenne enhetene etter forskriften.  
Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten (kommunestyret) når det foreligger plan 
for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten. Formålet er å bidra til at miljøet i 
barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygger 
sykdom og skade.  
Forskriften fungerer sammen med opplæringslovens kapittel 9a som barnas arbeidsmiljølov, og 
godkjenningsordningen er et sentralt virkemiddel for å sikre barn og unges arbeidsmiljø. 
Ordningen gjelder uavhengig av om virksomheten er kommunal eller privat.  
På bakgrunn av folkehelseloven § 31 kan Fylkesmannen påse at kommunen ivaretar sine plikter, 
og oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen etterlyste en samlet oversikt fra Nærøy 
kommune over godkjenninger av skoler og barnehager etter forskriften.  
Siste godkjenning etter forskriften i Nærøy var 2007/08, og for å få en samlet oversikt over alle 
enheter i Nærøy, ble barnehager og skoler anmodet om å søke om godkjenning på nytt.  



Rådmannen oppnevnte en arbeidsgruppe bestående av tre representanter til å gjennomføre tilsyn 
og veiledning med tanke på godkjenning av aktuell lov. Disse er fra helse og sosial-, drift og 
utviklings- og oppvekstavdelinga, henholdsvis helsesøster Anne Karin Livik som representerer 
kommunelegen, Åge Einar Waag og Sølvi Iversen.  
Søknaden om ny godkjenning skal inneholde følgende:  
 
1. Utfylt søknadsskjema basert på kartlegging av virksomheten  
2. Handlingsplan med tidsfrister som viser hvordan avvikene fra bestemmelsene i forskriften 

skal oppfylles.  
3. Kort beskrivelse av virksomhetens internkontrollsystem, særlig hvordan krav og bestemmelse 

i forskriften blir ivaretatt.  
4. Plantegninger over bygget (skisse over romløsning) samt uteområdet.  
 
Vurdering: 
Barnehage 1, Strand søkte om godkjenning etter forskriften med søknadsfrist 01.02.2016. 
Arbeidsgruppen har vært på tilsyn i barnehagen og handlingsplan for å lukke pålegg ble 
utarbeidet med frist for retting 01.12.2017. Dokumenter er utarbeidet av styrer som viser hvordan 
barnehagen ivaretar forskriften om barnas arbeidsmiljø.  
Barnehage Strand søkte om bruksendring og ferdigattest ble utstedt i oktober 2004. I 2014 ble det 
godkjent et midlertidig tilbygg på 72 m2.  
Eier av barnehagen bygger nå nytt barnehagebygg på Strand som gjør at hele drifta flyttes i 
nybygg i mai 2018.  
 
Barnehagen benytter det elektronisk internkontrollsystemet Mentor. Dette systemet er utarbeidet 
for barnehagedrift, og forskrift etter miljørettet helsevern er hensyntatt i dette systemet. Det vil si 
at alle beskrivelser av paragrafer ligger i systemet med krav om at helse, miljø og sikkerhet er 
ivaretatt. Arbeidsgruppen har hatt tilgang til dette systemet som viser planer og tiltakskort hvor 
oppfølging av dette beskrives.  
Her foreligger årshjul med frister på hvordan planer skal følges opp. Ansatte har tilgang, og har 
egen bruker i Mentor.  
Risikoanalyse er foretatt på enheten av aktiviteter både inne- og utendørs, og på turer. Styrer 
jobber for tiden med nye analyser og vil ettersende disse når de foreligger. Barnehagen beskriver 
seg som en gårdsbarnehage med dyrehold, og det er også utført risikoanalyse i forhold til denne 
driften. Barnehagen har egne soner som skiller dyra fra leke- og oppholdsarealet til barna, og de 
har egne rutiner som beskriver det å ha dyr i nærheten av barna. Ellers er det mattilsynet ivaretar 
krav i forhold til dyrehold. Sikkerheten i forhold til gårdsdrift er godt sikret.  
 
Barnehagen jobber etter felles retningslinjer for Helsefremmende barnehager i Nærøy kommune, 
og i tillegg benyttes felles plan for å forbygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehagen. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Rådmannen godkjenner Barnehage 1 avd. Strand etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehage og skole. Forutsetning for godkjenning er at det foretas lyd- og lysmålinger samt 
radonmålinger i nybygget inne utgangen av 2018. Resultater av målinger skal sendes Nærøy 
kommune når de foreligger.  
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2018  
Behandling: 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Formannskapets innstilling: 
Rådmannen godkjenner Barnehage 1 avd. Strand etter forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehage og skole. Forutsetning for godkjenning er at det foretas lyd- og 
lysmålinger samt radonmålinger i nybygget inne utgangen av 2018. Resultater av 
målinger skal sendes Nærøy kommune når de foreligger.  
 
 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 01.03.2018  

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse i utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Rådmannen godkjenner Barnehage 1 avd. Strand etter forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehage og skole. Forutsetning for godkjenning er at det foretas lyd- og 
lysmålinger samt radonmålinger i nybygget inne utgangen av 2018. Resultater av 
målinger skal sendes Nærøy kommune når de foreligger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





































HANDLINGSPLAN 
Miljørettet helsevern 

Sted: Barnehage 1, Strand 
HVA HVEM NÅR UTFØRT 
§4 Ansvar. Internkontroll.    
Lag og ettersend organisasjonskart som viser fordeling av ansvar og med kontaktinformasjon. Ingvild Grande 01.12.2017  
Lag og ettersend et HMS årshjul med tidfesting av HMS runder og som viser minimum årlig gjennomgang Ingvild Grande 01.12.2017  
§ 9 Utforming og innredning.    
Lag en rutine og ettersend som beskriver hva som gjøres når det oppstår behov for tilrettelegging for barn med 
funksjonsnedsettelse. 

Ingvild Grande 01.12.2017  

§ 10 Muligheter for aktivitet og hvile.    
Ettersend barnehagens rutiner for når barna kan sove og leke ute. Ingvild Grande 01.12.2017  
§ 11 Måltid    
Lag en rutine for lagring, tilberedning, servering av mat som også viser ansvar ved mottak av maten når den 
kommer til barnehagen. 

Ingvild Grande 01.12.2017  

§13 Rengjøring og vedlikehold    
Ferdigstill og ettersend vedlikeholdsplanen som ivaretar selve bygget, tekniske installasjoner, uteområdet o.l Ingvild Grande 01.12.2017  
§14 Sikkerhet og helsemessig beredskap    
Utfør en kartlegging og risikovurdering av barnehagens aktiviteter og arealer inne og ute.( Turer ved vann, 
uteskole, basseng, trapper, osv  ) 

Ingvild Grande 01.12.2017  

Lag en rutine for registrering og oppfølging av ulykker og nesten ulykker samt en beskrivelse av hvordan uønskede 
ulykker/hendelser evalueres. 

Ingvild Grande 01.12.2017  

Lag en rutine for antall voksne på turer. Ingvild Grande 01.12.2017  
§ 15 Førstehjelp.    
Send inn dokumentasjon på at ansatte har livredningskurs. Ingvild Grande  01.12.2017  
§ Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold.    
Etablere et system som beskriver hvem som skal motta og ivareta opplysninger om barnets helse og hvordan dette 
skal lagres og brukes. 

Ingvild Grande 01.12.2017  
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Sak: Oppfølging av resultater på nasjonale prøver 2017   
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4 Rapport fra Gravvik oppvekstsenter 
5 Rapport fra Foldereid oppvekstsenter 
6 Rapport fra Nærøy ungdomsskole 
7 Leseplan for skolene i Nærøy kommune 

 
 
Sammendrag 
Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende 
ferdigheter i lesing, rekning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for 
undervegsvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet. 
Prøvene blir gjennomførte om høsten, kort tid etter at elevene har starta på 5., 8. og 9. trinn. 
Det tar inntil 90 minutter å løse en prøve i lesing og regning, mens det tar inntil 60 minutter å 
løse ei nasjonal prøve i engelsk.  
Resultatene fra de nasjonale prøvene gir et avgrensa bilde av de ferdighetene og den 
kompetansen elevene har. En må derfor alltid se resultatene i sammenheng med annen 
relevant informasjon en har om skolen, kommunen og elevene.  
 
Fra 2014 ble prøvene endret, slik at det skal være mulig å sammenligne resultater fra år til år, 
samt følgene elevens utvikling fra 5. – 9. trinn. Endringene gjør også prøvene til et mye bedre 
verktøy for å støtte hver enkelt elev, da det nå er mulig å se hvilke oppgaver på hvilke 
mestringsnivå hver enkelt elev har lyktes med, og i hvilke fagområder eleven har mestring 
eller utfordringer. Resultatene fra de nasjonale prøvene er nå publisert på skoleporten.no. 
Bakgrunn 
Nærøy kommune har som oppfølging av resultatene på nasjonale prøver iverksatt følgende 
tiltak: 



 Skolene skal vurdere sine resultater, og på grunnlag av vurderingen utarbeide 
målsettinger i forhold til resultater på nasjonale prøver som de ønsker å oppnå på lang 
sikt.  

 Hver skole vurderer sine resultater på elevnivå og utarbeider på kort sikt et tilpasset 
undervisningsopplegg for å styrke den enkelte elevs grunnleggende ferdigheter innen 
de områder han/hun har behov for.  

 Tiltak både på kort og lang sikt, skal evalueres etter en plan, og eventuelle endringer i 
tiltak iverksettes hvis nødvendig.  

 Resultatet på prøven tas opp med foresatte og barn på utviklingssamtalen. 
 

I tillegg har kommunen satt seg mål om at ingen elever skal være på nivå 1 i lesing eller 
regning på 9. trinn, og at resultatene i lesing på alle trinn, minimum skal være på nasjonalt 
nivå. 
 
For å nå målet om at elevene skal ha gode grunnleggende ferdigheter som de skal benytte i 
alle fag, har kommunen blant annet deltatt i prosjektet Språk. Der har målsettingen vært å 
utvikle oppdatert kompetanse hos ansatte i barnehage- og skole for å kunne tilby god språk-, 
lese- og skriveopplæring til alle i målgruppen 1 – 16 år. Samarbeidspartnere i prosjektet har 
vært lese- og skrivesenteret og digitale ressurser som Språkløyper har vært benyttet.  
Prosjektet ble formelt avsluttet ved utgangen av 2017, men kommunen har valgt å videreføre 
satsingen, ettersom erfaring viser at implementering av ny kunnskap og endring av 
arbeidsmåter, ofte tar lang tid å innarbeide som en fast praksis i barnehage og skole. 
 
Vurdering 

Nasjonale prøver i lesing og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i 
samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integrert i 
kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet (LK06). Engelsk er ikke en 
av de grunnleggende ferdighetene i LK06. Derfor skiller prøvene i engelsk seg fra de andre 
nasjonale prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. 

Resultater etter 4. trinn, målt på 5. trinn 
Diagrammet for gjennomsnitt viser nærøyelevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til 
dette gjennomsnittet. Gjennomsnittlig skalapoeng nasjonalt er på 50 for alle ferdigheter. 
 

 
 
Elevene på 5. trinn fordeles på 3 mestringsnivå, der nivå 1 er lavest. Figuren under viser 
andelen elever i prosent som fordeler seg på de ulike nivåene. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Gjennomsnittlig skalapoeng viser at elevene på 5. trinn i Nærøy kommune presterer likt med 
landsgjennomsnittet i regning.  
I lesing og engelsk har kommunen et gjennomsnitt som er to skalapoeng lavere enn nasjonalt 
snitt.  
Fordelingen av elevene på mestringsnivåene noe av de samme trendene som en ser nasjonalt. 
Andelen elever som skårer på laveste mestringsnivå (1) en redusert både i lesing og regning. I 
engelsk har andelen elever på mestringsnivå 1 økt.  
Forskjellen mellom skolene er stor slik den også var i fjor, men det er ikke nødvendigvis de 
samme skolene som skårer på nasjonalt snitt, som det var i fjor.  
Det er derfor vanskelig å trekke noen konklusjon i forhold til hvilke skoler som er «på rett 
veg», og det henger også sammen med antallet elever som er målt, som varierer fra 2 til 
elever.  
 
 
 
Resultatene for 5. trinn i Nærøy sett under ett, så har kommunen de beste resultatene siden 
skoleåret 2014/15. Elevene skårer på landsgjennomsnittet i regning, og er to poeng under 
landsgjennomsnitt i engelsk og lesing. Andelen elever på mestrinsnivå 1 er høyest i engelsk, 
noe som kan knyttes til kompetansenivået blant ansatte i kommunen. Enkelte enheter 
mangler lærere med minimum 30 studiepoeng i engelsk, som er i henhold til de nye kravene i 
Opplæringsloven. Kommunen har en plan på videreutdanning av lærere i engelsk fra høsten 
2018.  
 
Resultater etter 7. trinn, målt på 8. trinn. 
Diagrammet for gjennomsnitt viser nærøyelevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til 
dette gjennomsnittet. Gjennomsnittlig skalapoeng nasjonalt er på 50. 
 

 
 



Elevene på 8. trinn fordeles over 5 nivå der nivå 1 er lavest. Figuren under viser andelen 
elever i prosent som fordeler seg på de ulike nivåene. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gjennomsnittlig skalapoeng for 8. trinn i Nærøy viser at elevene skårer under 
landsgjennomsnitt. Totalt er det 51 elever som har gjennomført prøvene. Størst er forskjellen 
i lesing, der det er 4 gjennomsnittlige skalapoeng i forskjell. En analyse av barneskolene som 
avgir elever til ungdomsskolen, viser at alle skolene har et gjennomsnitt under landssnittet.  
Det er ni fremmedspråklige elever på 8. trinn, men de fleste av disse har deltatt. Fem elever 
er fritatt grunnet vedtak om spesialundervisning eller fordi de kun har ett til to års skolegang i 
Norge. Skolene har gjort sine vurderinger av resultatene, samtidig som ungdomsskolen setter 
inn tiltak for å forbedre leseferdighetene. Generelt er det stor forskjell på ferdighetene på 
dette 8. trinnet i forhold til fjorårets 8. trinn. Elevenes forutsetninger må også tas i betraktning 
når resultatene vurderes, da med tanke på behov for spesialundervisning, fremmedspråklig 
bakgrunn og andre faktorer som har betydning.  
 
En endring/omlegging av nasjonale prøver i 2014 bidro til at resultatene skal være mer 
sammenlignbare, og at det skal være mulig å følge elevenes utvikling fra 5. trinn til 8. trinn. 
Det vil si at årets 8.trinn gikk i 5. klasse i 2014, og på den måten kan kommunen følge opp 
hvordan utviklingen av grunnleggende ferdigheter har gått for dette trinnet. 
 
Indikator og 
nøkkeltall 

5.trinn 14/15 
Nærøy 

5.trinn 14/15 
Nasjonalt 

8.trinn 17/18 
Nærøy  

8.trinn 17/18 
Nasjonalt 

Engelsk 45 50 48 50 
Lesing 46 50 46 50 
Regning 47 50 48 50 

 
Som vi ser av tabellen har elevene hatt størst utvikling i engelsk fra 2014 til 2017, og de har 
også hatt en svak utvikling i regning. I lesing har de samme gjennomsnitt som i 2014. 
Samtidig vet vi at mange av de fremmedspråklige elevene på trinnet har kommet til Norge i 
dette tidsrommet, og at de har deltatt på prøven. Det vil trolig ha sterke innvirkning på 
resultatet i lesing enn på engelsk og regning.  
 
 
Resultater etter 8. trinn, målt på 9. trinn. 
Diagrammet for gjennomsnitt viser nærøyelevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til 
dette gjennomsnittet. Gjennomsnittlig skalapoeng nasjonalt er på 54 både i lesing og regning. 
Elevene prøves ikke i engelsk. 
 
 

 
 
 
Elevene på 9. trinn fordeles over 5 nivå der nivå 1 er lavest. Figuren under viser andelen 
elever i prosent som fordeler seg på de ulike nivåene. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
Gjennomsnittlig skalapoeng for elevene på 9.trinn viser at elevene skårer på nasjonalt snitt i 
lesing, mens de er to poeng lavere enn nasjonalt snitt i regning. Resultatene for dette trinnet 
da de gikk på 8.trinn viste det samme; på nasjonalt snitt i lesing, og to poeng lavere i regning.  
Det er derfor vesentlig for skolen å følge opp hvilken utvikling den enkelte elev har hatt fra 8. 
til 9.trinn.  
 
Kommunens mål er at ingen elever skal være på nivå 1 i lesing og regning på nasjonal prøve 
på 9.trinn. Årsaken til dette fokuset er fordi en vet at gode grunnleggende ferdigheter er 
grunnlaget for videre læring, og fordi en vet at elever med lave ferdigheter i regning og lesing 
kan få utfordringer i videre karriereløp. Resultatene viser at det er 8,6 % av elevene som er på 
nivå 1 i lesing og i regning er 3 % av elevene på nivå 1. Skolenes analyse og rapporter for 
oppfølging av elevenes resultatene på den enkelte enhet er det viktigste arbeidet knyttet til 
nasjonale prøver. Kartlegginger har liten verdi uten at de følges opp, og for den enkelte elev, 
vil elev- og foreldreinvolvering være viktig slik at skole og hjem kan støtte eleven i 
læringsarbeidet, og bidra til å utvikle de grunnleggende ferdighetene.  
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

 Oppfølgingen av nasjonale prøver 2017 tas til orientering. 
 Skolenes arbeid med grunnleggende ferdigheter videreføres blant annet gjennom 

prosjekt SPRÅK. 
 Kommunal leseplan for grunnskolen implementeres.  
 Videreutdanning i norsk, matematikk og engelsk gjennom Grunnskolelærerutdanning 

(GLD) i Ytre Namdal prioriteres, for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse på alle 
enheter.  

 Den enkelte skole følger opp tiltak som er nedfelt i skolens rapport. 
 Resultatene drøftes med den enkelte elev, foresatt og med den enkelte lærer slik det 

synliggjøres i «årshjul for ledelse».  
 
 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2018  
Behandling: 
 
Med hjemmel i offentlighetslovens § 13, jfr. forvaltninglovens § 13 nr. 1 ble møtet 
lukket under behandling av saken. 
 
Leseplan ble sendt ut før møtet. 
Rapporter fra skolene ble lagt fram i møtet. 
Rådmann Helge Thorsen orienterte kort om saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

 Oppfølgingen av nasjonale prøver 2017 tas til orientering. 



 Skolenes arbeid med grunnleggende ferdigheter videreføres blant annet gjennom 
prosjekt SPRÅK. 

 Kommunal leseplan for grunnskolen implementeres.  
 Videreutdanning i norsk, matematikk og engelsk gjennom Grunnskolelærerutdanning 

(GLD) i Ytre Namdal prioriteres, for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse på alle 
enheter.  

 Den enkelte skole følger opp tiltak som er nedfelt i skolens rapport. 
 Resultatene drøftes med den enkelte elev, foresatt og med den enkelte lærer slik det 

synliggjøres i «årshjul for ledelse».  
 
 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 01.03.2018  
Behandling: 
Leseplan ble sendt ut før møtet. 
Rapporter fra skolene ble lagt fram i møtet. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 

 Oppfølgingen av nasjonale prøver 2017 tas til orientering. 
 Skolenes arbeid med grunnleggende ferdigheter videreføres blant annet gjennom 

prosjekt SPRÅK. 
 Kommunal leseplan for grunnskolen implementeres.  
 Videreutdanning i norsk, matematikk og engelsk gjennom Grunnskolelærerutdanning 

(GLD) i Ytre Namdal prioriteres, for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse på alle 
enheter.  

 Den enkelte skole følger opp tiltak som er nedfelt i skolens rapport. 
 Resultatene drøftes med den enkelte elev, foresatt og med den enkelte lærer slik det 

synliggjøres i «årshjul for ledelse».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan for lesing i alle fag i Nærøyskolen 
 

 

Hovedmål: 

 Utvikle allsidig og funksjonell lesekompetanse for alle elever i Nærøyskolen. 

 
God leseopplæring foregår i alle fag og på alle trinn. Dette er et ansvar for alle ansatte i Nærøyskolen. 
 
Alle barn og ungdommer skal få ei leseopplæring som er med på å skape engasjement og ambisjoner for lesing. De skal få utvikle 
språklig kompetanse og kunne kode om. Den første leseopplæringa legger grunnlaget for resten av skoleløpet, og tidlig innsats skal 
sikre at alle får en optimal start. Leseopplæringa skal også sørge for at de kan lese med forståelse og bruke kunnskapen i egen lesing og 
læring. Lesing er grunnleggende for annen læring, personlig utvikling og deltakelse i samfunnet. Lesing dreier seg ikke bare om teknikk 
og ferdigheter. Tilegning av leseferdigheter skjer ofte gjennom de gode opplevelsene med litteratur og tekst. Det må derfor legges vekt 
på gode leseopplevelser gjennom alle skoleårene.  
 
Vi bruker nyere leseforskning og ressurser fra Lesesenteret og Språkløyper-satsinga som 
utgangspunkt for skolens plan for lesing i alle fag. 
 
Kompetanseheving/skolebasert utvikling:  
 

 Kompetanseheving i tema lesing til alle lærere og assistenter 

 Vi er en Språkkommune, og strategiplanen forplikter oss.  

 Vi kurses i lesing og skriving gjennom Språkløyper 

 Presentasjon av og orientering om nasjonal prøve i lesing 
for hele kollegiet 
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Småtrinn 

Komponent Mål Tiltak Trinn Ansvar 

Å utvikle gode språklige 
ferdigheter 
- Fagene har ulike 

tekster og ulike sjangre 
- Klar sammenheng 

mellom ordforråd og 
leseforståelse 

- Tekster i ulike fag må 
leses på ulike måter 

Utvikle gode 
generelle 
språkferdigheter  
 
 
Utvikle et 
situasjonsuavhengig 
språk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muntlig bruk av 
språket 

 Arbeide med rim og regler, stavelser, første lyd, alle 
lyder/lyder midt i, siste lyd 

 Artikulasjonsbevissthet – hvordan lager vi lyden 

 Leseretning 

 Vite hva en setning, et ord og en stavelse er 

 Grunnstamme og endelser i ord 

 Elevene skal lære minimum 7 nye ord (ulike fag/ 
sammenhenger) hver uke (høyfrekvente ord, fagord, andre 
ukjente ord) slik at de kan skrive, lese og forstå disse 

 Finne nye/ vanskelige ord i tekst 

 Samtale om hva «vanskelige» ord betyr, nye ord og begrep i 
en tekst 

 Bruke strategier som f.eks. begrepskart for å utvide 
ordforrådet 

 Bruke nye ord aktivt både muntlig og skriftlig i ulike 
sammenhenger 

 Høytlesning 

 Dramatisering 

 Samtale 
 

1-2 
 
1-2 
 
1-2 
1-4 
2-4 
2-4 
 
 
 
2-4 
 
2-4 
 
2-4 
 
1-4 
 
1-4 

Alle 
 
Norsk/ engelsk 
Norsk 
Norsk 
Norsk 
Alle 
 
 
 
Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Å utvikle gode 
kodingsferdigheter 

 

Lese med fonologisk 
lesestrategi 

 Arbeide med rim og regler, stavelser, første lyd, alle lyder, 
siste lyd 

 Begreper knyttet til form, størrelse, posisjon, retning og 
rekkefølge 

 Bevissthet om bokstavenes form 

 Hurtig bokstavinnlæring 

 Analyse og syntese av korte lydrette ord (lytte ut og dra 
sammen lyder) 

 Tekstskaping 

 Utvikle/ lære ulike strategier for avkoding 

 Diftonger 

 Konsonantforbindelser 
 

1-2 
 
1-2 
 
1-2 
1 
 
1-4 
1-4 
1-4 
2-4 
2-4 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norsk 
Norsk 

Lese tilpassede 
tekster flytende 

 Lese ord på lyderings-, stavelses- og helordsnivå 
 

1-4 Alle 

Automatisere 
kobling lyd/bokstav 

 Bokstavinnlæring – små og store bokstaver 

 Øve skrivemåte 

 Kunne forskjellen på vokal og konsonant 

 Lydere/ trekke lydene sammen til ord 
 

1 
1-2 
1-2 
1-2 

Norsk 

Kjenne igjen 
ordbilder 
Automatisere 
høyfrekvente ord 

 Kjenne igjen sitt eget navn på hyller og stoler som er merket 

 Øve gjenkjenning av andre ting/ ordkort i klasserommet  

 Ord/dikt/vers på tavla som klassen korleser/-synger (øv 
gjenkjenning) 

 Lære de 350 mest høyfrekvente ordene 

1 
 
1-2 
 
2-4 
 
1-4 

Alle  
 
 
 
Norsk/ musikk 
 
Alle 



Kunne skrive 
bokstaver og ord 

 Skrive navnet sitt på tegninger 

 Få hjelp til å skrive ned det de forteller 

 Stave på sin egen måte med kjente bokstaver 

 Øve på bokstavenes riktige skrivemåte 

 Skrive på papir og med tastatur 

 Systematisk bokstavinnlæring 

 Tekstskaping 
 

1 
1-2 
1 
1-4 
1-4 
1 
1-4 

Alle 
 
 
 
 
Norsk 

Setningslære  Stor bokstav først i setningen 

 Bruker punktum, spørsmålstegn og utropstegn på riktig sted 

 Bruke komma ved oppramsing, og foran men 

2-4 
3-4 
 
3-4 

Norsk/ engelsk 

Sjangerlære  Jobbe med ulike sjangre som:  
o Rim, regler, dikt, eventyr, fortellinger, sanger, 

faktatekster 
o Fakta, tegneserier, aviser, tabeller/ diagram/ kart, 

instruksjoner/ oppskrifter 

 Lese tekster fra ulike religioner/kulturer/tradisjoner 

 Lese ulike tekster på ulike måter, tilpasset tekst/ sjanger 

 Kjenne til tekststrukturelle virkemidler som 
innholdsfortegnelse, overskrift og bilder 

 Fagene tar ansvar for «sine sjangre» 
 

 
1-4 
 
3-4 
 
 
1-4 
 
3-4 
 
2-4 

 
Alle 
 
 
 
Norsk, samfunnsfag, 
KRLE, naturf. 
Alle 

Korlesing/ 
medlesing/ 
stillelesing 
 

 Elevene skal hver uke bruke korlesing, medlesing og 
stillelesing – kan gjennomføres som veileda lesing. 
 

2-4 Alle 

Mengdelesing  Elevene skal ha 15-20 minutter lesing hver dag. Dette kan 
være skjønnlitterær lesing eller faglesing 
 

2-4 Variere fag. Avtales 
på trinn. 



 Hvordan sjekke/ 
sikre og vurdere 
elevene sine 
kunnskaper? 

1. Forberedelse til nasjonale prøver ved at elevene jobber med 
eksempeloppgaver/ tidligere nasjonale prøver i alle fag, samt lesehefter og 
oppgaver hvor elevenes helhetlige lesekompetanse blir testet.  

 
2. Forberedelser og gjennomføring av Udirs kartleggingsprøver i 
lesing for 1., 2. og 3. trinn. 
 
3. Kartleggingsprøve tilpassa trinn – Carlsten. Gjennomføres fra vår 
1. trinn. Deretter høst/vår. 
 
4. SOL – elevene soles to ganger i året – høst og vår. 
 
5. Den enkelte klasses og elevs resultater på prøven analyseres, og 
alle lærere og assistenter i hver klasse får oversikt over elevenes 
lesekompetanse (etter resultat fra kartlegginger etc). 
 
6. Elevens lesekompetanse er tema på alle utviklingssamtaler 

4 
 
 
 
 
1-3 
 
 
1-4 
 
 
1-4 
 
1-4 
 
 
 
1-4 

 

  



Å utvikle strategiske 
lesere 

 

Få med seg innhold i 
tekster de leser 
 
Lese ulike tekster på 
ulike måter 
 
 

 Lære hvordan aktivisering av bakgrunnskunnskaper gjør 
tekstene lettere å forstå 

 Strukturere informasjon fra teksten ved å bruke ulike 
strategier (se vedlegg) 

o Muntlig 
o Skriftlig 

 Lese tekster, og samtale om tekstinnhold 

 Svare på andres spørsmål og stille egne spørsmål til innhold 
i lesetekster – både fakta-, tolke- og refleksjonsspørsmål 

 Lytte og gjenfortelle 

 Leselogg 

 Modellering, felles øving og selvstendige forsøk på ulike 
lesestrategier 

 Lese sammensatte tekster og finne informasjon ved å 
kombinere ord og illustrasjoner i tekster 

 Gjøre ny informasjon til sin egen ved f.eks. muntlige 
presentasjoner, skriftlige presentasjoner eller ved andre 
uttrykksformer 

2-4 
 
 
 
 
1-2 
2-4 
 
1-4 
2-4 
3-4 
 
1-4 
3-4 
3-4 
 
3-4 
 

Alle fag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norsk 
 
Alle fag 
 
 
 
 
 

Bli bevisst egen læring  Daglig å reflektere over egen læring og forståelse 

 Lærerstyrte samtaler om hva en har lært 

 Jevnlig samtale om hvordan de lærer. 

 Jobbe daglig med strategier som kan hjelpe dem når de 
står fast eller ikke forstår 

 Dette skal være tema på elevsamtaler 

1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
 
1-4 

Alle fag 
 
 
 
 
Kontaktlærer 

  



Å utvikle motiverte og 
engasjerte lesere 

 

Bruke biblioteket aktivt  Faste bibliotekbesøk (timeplanlagt) – elevene får lånekort 

 Få presentert aktuell litteratur fra bibliotekar minimum en 
gang i året (skolebibliotek/ folkebibliotek) 

2-4 
 
1-4 

Norsk  
 
Norsk 

Leseprosjekt  Minimum en gang i året skal det være et skjønnlitterært 
leseprosjekt. 

 Minimum en gang i året skal det være et faglitterært 
leseprosjekt 

o KRLE 
o Samfunnsfag 

 Bokpresentasjon minimum en gang i året 
 

3-4 
 
 
 
3 
4 
3-4 

Norsk 
 
 
 
KRLE 
Samf 
Norsk 

  Møte elevene der de er - nivådifferensierte lesetekster 
Veileda lesing er et godt verktøy. 

1-4 Alle 

Leselyst  Bokprat 

 Egne lesevalg 

 Elevene skal ha tilgang på ulik litteratur i klasserommet 

2-4 
1-4 
1-4 

Norsk 

Mengdelesing  Elevene skal ha daglige økter på 10-15 minutter med 
stillelesing/ lesing for en voksen 

 Leselekse hjemme (i ulike fag) 

 Lærer skal lese høyt for elevene hver dag 

Fra 
2.trinn 
1-4 
1-4 

Alle 



Mellomtrinn 

Mål/ komponent Delmål Tiltak Trinn Ansvar 

Å utvikle gode språklige 
ferdigheter 

 

Snakke om form, 
innhold og bruk av 
språket 
 

 Møte ulike sjangre 

 Bli bevisst hvordan ord er oppbygd/ dannet for å øke 
forståelsen 

 Lese mellom linjene 

 Språklige bilder 

 Bruke språket i ulike situasjoner med forskjellige roller – 
muntlig og skriftlig 

 Oppsummere innholdet i en tekst (fag- og skjønnlitterært). 
Muntlig/skriftlig sammendrag. 
 

5-7 
 
 
5-7 
 
 
5-7 
 
5-7 

Faglærere i hvert 
fag 

Språklig bevissthet 
 

 Elevene skal lære minimum 7 nye ord (ulike fag/ 
sammenhenger) hver uke (høyfrekvente ord, fagord, 
andre ukjente ord) slik at de kan skrive, lese og forstå 
disse 

 Stoppe opp og markere nye ord, ta i bruk strategier for å 
lære disse 

 Fokus på ord og begreper; synonymer, kategorisering, 
bruk av begrepskart 

 Arbeide muntlig og skriftlig med alle nye fagord og andre 
«vanskelige» ord 

 Elevene skal ha mulighet til å bruke de nye ordene 
(muntlig eller skriftlig) 

 Samarbeid mellom lærerne om hvilke ord som skal læres 
 

5-7 
 

Alle (på ukeplan, 
samkjøre antall 
ord på trinnet) 
 

Muntlig bruk av språket  Ha muntlige framføringer minst 2 ggr i halvåret, fokus på å 
snakke uten manus. 

 Fortelle sammenhengende 

 Bruke et presist muntlig språk 

 Være bevisst hvem som er mottaker 

 Diskutere og argumentere – begrunne meninger 
 

5-7 
 

Norsk, samf, 
naturfag, KRLE, 
engelsk 



Å utvikle gode 
kodingsferdigheter 
- Fokus på å fremme 

avkodingsferdigheter 
- Kunnskap om 

tekstoppbygging 
- Betydningen av 

overskrifter, 
ingresser, oversikter 
og oppsummering 
som støtte 

Opparbeide god leseflyt 
på ord-, setning- og 
tekstnivå 

 Lære de 500 mest høyfrekvente ordene 

 Lese ord på bokstav-, sekvens- og ordnivå 

 Ha kunnskap om stavelser, pre- og suffix, 
konsonantsammensetninger, bindinger, ordkjeder, 
ordklasser, ikke-lydrette ord og sammensatte ord 

 Øve på: 
o Utnytte informasjon fra tegnsetting 
o Plassere trykk og tonefall etter innhold 
o Varierer stemmen for å framheve sentrale poeng 
o Legger inn pauser der det er naturlig 

 

 
 
 
5-7 
 
 
 
6-7 
 
 
7 

Alle faglærere 

Lese ulike sjangre som 
bruksanvisning, 
oppskrifter, tabeller, 
sammensatte tekster, 
fagtekster, intervju, 
reportasjer, biografi, 
fortelling m.m.  
 

 Lese sjangre som er tilpasset tema og fag 

 Fokus på hva som er typiske tekster i de ulike fagene 
 

5-7 
5-7 

Alle 

Tekststrukturelle 
virkemidler som 
innholdsfortegnelse, 
bildetekster, 
tekstbokser, fotnoter, 
diagrammer og tabeller 
 

 Lære strategier for å bruke alle deler av teksten for å øke 
leseforståelsen 
 

5-7 
 

Alle 

Korlesing/ medlesing/ 
stillelesing 
 

 Elevene skal hver uke bruke korlesing, medlesing og 
stillelesing 

5-7 
 

Alle 

Mengdelesing 
 

 Elevene skal ha minimum 15 minutter lesing hver dag. 
Dette kan være skjønnlitterær lesing eller faglesing. 
 

5-7 
 

Skole/ hjem 



 Hvordan sjekke/ sikre 
og vurdere elevene sine 
kunnskaper? 
 
 

1. Forberedelse til og gjennomføring av nasjonale prøver ved at elevene 
jobber med eksempeloppgaver/ tidligere nasjonale prøver i alle fag, 
samt lesehefter og oppgaver hvor elevenes helhetlige lesekompetanse 
blir testet.  

 
2. Kartleggingsprøve tilpassa trinn – Carlsten. Gjennomføres 
høst/vår på alle trinn. 
 
4. SOL – elevene soles to ganger i året – høst og vår. 
 
5. Den enkelte klasses og elevs resultater på prøven analyseres, 
og alle lærere og assistenter i hver klasse får oversikt over 
elevenes lesekompetanse (etter resultat fra kartlegginger etc). 
 
6. Elevens lesekompetanse er tema på alle utviklingssamtaler 

5. trinn 
7. trinn 
(forb.8) 
 
 
5-7 
 
 
5-7 
 
5-7 
 
 
 
5-7 

Norsklærere/ 
kontaktlærere 

 

Å utvikle strategiske 
lesere 
- Strategier for å 

fremme forståelsen 
- Før lesing 
- Under lesing 
- Etter lesing 

Bruke strategier før, under 
og etter lesing 

 Aktivere elevenes forkunnskaper (VØL, tankekart, 
samtale) 

 Øve seg på å bruke ulike leseteknikker, og vurdere hvilke 
lesemåter som passer til hvilke tekster 

 Aktiv modellering og bruk av læringsstrategier i alle fag 

 Lage en «bank» i klasserommet der strategier som er 
brukt i klassen er med 

 Gjøre egne erfaringer med ulike strategier (se vedlegg og 
oversikt over strategier), og vurdere hvilke strategier 
som er lurt å bruke før, under og etter lesing 

 Øve opp evnen til kritisk lesing 
 

5-7 
 
6-7 
 
5-7 
 
Utvides 
etter trinn 
 
5-7 
 
7 

Alle 
 
Faglærere 
 
 
 
 
Kontaktlærere 
 
 



Bli bevisst egen læring  Daglig å reflektere over egen læring og forståelse 

 Lærerstyrte samtaler om hva en har lært 

 Øve på strategier som kan hjelpe dem når de står fast 

 Dette skal være tema på elevsamtaler 
 

5-7 
 

Alle 
 
 
 
Kontaktlærer 

  



Å utvikle motiverte og 
engasjerte lesere 
-  

Bruke biblioteket aktivt  Besøk på skolebiblioteket (lagt inn i timeplanen) 

 Besøke folkebiblioteket minimum to ganger i året 

 Få presentert aktuell litteratur fra bibliotekar minimum 
to ganger i året (skolebibliotek/ folkebibliotek) 

5-7 Norsk 

Leseprosjekt  Minimum to leseprosjekt i året der ett skal være 
skjønnlitterært, og ett skal være faglitterært 

o Norsk og samfunnsfag 
o Norsk og naturfag 
o Norsk og KRLE 

 

 
 
5 
6 
7 

Faglærere 

  Bruke tekster tilpasset elevens nivå i skjønnlitterær 
lesing 
 

5-7 
 

Alle 

  Lære å bruke oppslagsverk, leksikon, bibliotek og 
internett for å tilegne seg ny kunnskap 

 Jobbe med kildebruk og kilderkritikk 
 

5-7 
 

Faglærere 

Mengdelesing  Elevene skal ha minimum 15 minutter lesing hver dag. 
Dette kan være skjønnlitterær lesing eller faglesing. 

 Lesetimer, leseprosjekter, bokprat 

 Leselekse hver dag 

 Skrive leselogg, bokomtale, presentere bøker for 
hverandre 

 De voksne leser minimum 45 minutter hver uke høyt for 
klassen. Dette kan være skjønnlitterær lesing eller 
faglesing. 
 

5-7 
 

Alle 
 
Norsk 
Alle 
Norsk 
 
Samarbeid på trinn 

 Nynorsk  Elevene skal månedlig møte tekster på nynorsk 
 

5-7 Alle, mest i norsk 

 
  



 

Mål Tiltak Ansvar Tid 

 
Å utvikle 
motiverte 
og 
engasjerte 
lesere 

Tilgang på litteratur/ lesestoff 
1. Alle klasser skal ha minimum to bibliotekbesøk i året.  
 
2. Det skal være besøk av en ”lesegleder” en gang i året. 
 
3. Samarbeid med biblioteket som legger til rette for at elevene finner et bredt utvalg av 
bøker i alle sjangre, tidsskrift, ukeblad og tegneserier. 
 
4. Bibliotekoppgave i orienteringsfagene 
 
 
 
 

5. Sterke lesere skal få oppleve å møte tekster, både skjønnlitterære og fagspesifikke, som 
utfordrer dem. Her kan assistent brukes til å ta ut mindre lesegrupper. 
 
 

 
Norsklærer 
 
Norskseksjonen 
 
Norskseksjonen 
 
Hver faglærer i 
orienteringsfag, 
norsk, engelsk og 
fordypning/ 
fremmedspråk 
 
Alle faglærere, 
ordner opplegg som 
kan gjennomføres av 
assistent 

 
Høst/ vår, en 
time 
En gang i året 
Møte hver 
aug/ sept 
 
Hele året, må 
koordineres 
på trinn 
 
Ved behov 

Sikre nok lesing / individuell lesing 
1. Alle elever skal ha minimum til sammen en lesetime pr uke på skolen.  
 
 

Lærere i norsk, 
engelsk, samfunnsfag, 
naturfag og RLE. 
Samkjøres på trinn. 

 
Ukentlig 

Høytlesing 
1. Elevene skal lytte til minimum ei bok i året. Boka kan leses av lærer, en kan bruke lydfil 
eller lese høyt for medelever. 
 
2. Elevene skal få både faglitterære og skjønnlitterære tekster som lytteopplevelser. 
 
3. Elevene skal lese høgt i alle fag, og i den daglige undervisninga. 
 

 
Norsklærer 
 
 
Integreres i alle 
årsplaner i alle fag 
Alle faglærere  

 
En gang i året 
Årlig 
 
Ukentlig (ikke 
praktisk- 
estetiske fag)  

Leseprosjekt 
1. Det skal være et skjønnlitterært leseprosjekt hvert år på åttende trinn (bokmål) og niende 
trinn (nynorsk). 
 

Norsklærer 
 

Årlig  
 
 
 



2. Det skal være et faglitterært leseprosjekt hvert år. 
 
 
 

Lærere i 
orienteringsfag, 
samkjøres på trinn 

Årlig  

Litteraturformidling 
1. Hver elev skal minimum framføre ei bokomtale i året. 
 
2. Presentasjon av bøker i boksirkel på biblioteket 
 

 
Norsklærer 
 
Norsklærer 
 
 

 
Årlig 
 
Årlig, to 
timer 
 
 

 
Å utvikle 
gode 
språklige 
ferdigheter 
 
 
 
 

Skriftlige ferdigheter 
1. Elevene skal møte ulike sjangrer. Fagspesifikke sjangrer er faglærer sitt ansvar. 
 
2. Elevene skal jevnlig bruke læringsstrategier som redskap for å skrive seg til innsikt og 
kunnskap i alle fag. Faglærer og elever skal ha oversikt/ liste over ulike læringsstrategier. 
 
 
3. Ulike lesestrategier synliggjøres på elevenes arbeidsplaner. 
 
 
 
4. Elevene skal jevnlig arbeide med å utvikle evnen til refleksjon gjennom skriving i alle fag. 
 
 

 
Alle faglærere 
 
Alle faglærere. 

(Norsklærer har 

ansvar for å 
koordinere gj.gang 
av ulike 
læringsstrategier på 
begynnelsen av 
8.trinn) 
Alle faglærere 

 
Månedlig 
 
 
Jevnlig.  
 
 
Ukentlig  
 
 
Jevnlig  

Muntlige ferdigheter: 
1. Elevene skal ha muntlige framføringer, individuelt eller i gruppe. 
 
2. Læreren skal jevnlig modellere muntlig fortelling og formidling. 
 
3. Elevene skal gi muntlige tilbakemeldinger til medelevene sine presentasjoner. 

Alle faglærere 
 
Faglærere i norsk, 
engelsk, KRLE og 
samfunnsfag. 

Flere ganger i 
halvåret 
Månedlig  
 
Flere ganger i 
året 

Å utvikle ordforråd: 
1. Elevene skal bruke fagspråk. Faglærer er ansvarlig for nye faguttrykk i sitt fag. 
 
2. Alle nye fagord og andre viktige ord og begrep skal arbeides med 

 
Alle faglærere 
 
 

 
Ukentlig 
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muntlig/ skriftlig ved hjelp av ulike læringsstrategier. 
 
4. Elevene og lærerne skal bruke de nye orda i ulike sammenhenger i det daglige, i muntlig og 
skriftlig arbeid og i presentasjoner. 
 

Faglærere 
 
 
Faglærere 

Ukentlig 
 
 
Jevnlig 
 

Hvordan sjekke/ sikre og vurdere elevene sine kunnskaper? 
1. Forberedelse til nasjonale prøver ved at elevene jobber med eksempeloppgaver/ tidligere nasjonale 
prøver i alle fag, samt lesehefter og oppgaver hvor elevenes helhetlige lesekompetanse blir testet.  

 
2. Nasjonale prøver (8. og 9.trinn) 
 
3. Kartleggingsprøve tilpassa 8.trinn ved skolestart (Carlstens lesetest). 
 
4. Kartleggingsprøve i leseferdigheter på 9. og 10. trinn (Carlstens lesetest, ved behov for å 
følge utviklingen til svake lesere). 
 
5. Den enkelte klasses og elevs resultater på prøven analyseres, og alle lærere og assistenter i 
hver klasse får oversikt over elevenes lesekompetanse (etter resultat fra nasjonale prøver 
etc). 

 
Kontaktlærerparet 
på klassen 
Norsklærere/ 
spes.ped.lærer 
Norsklærere/ 
spes.ped.lærer 
 
Kontaktlærer 
 
 
Kontaktlærer 
 
 

 
Sept/ okt 
Sept/ okt 
Ved behov 
 
Oktober 

Lesestrategier: 
1. Repetere/ videreføre strategier som er innøvde på barnetrinnet. 

 
2. Vi skal aktivt jobbe med ulike før -, under- og etterlesingsstrategier for god og variert 

opplæring. 
 

3. Elevene skal jevnlig få trening i å analysere og vurdere form og innhold i tekst. 
 

4. Elevene skal lære å reflektere. Dette må læreren sette av tid til i det daglige arbeidet. 
 

 
Norsklærer 
 
Alle faglærere 
 
 
Alle faglærere 
 
Alle faglærere 

 
Alltid 



Å utvikle 
strategiske 
lesere 
 

 
 
 

Metakognisjon: 
1. Faglærer bevisstgjør elevene ulike før-, under- og etterlesingsstrategier gjennom 

modellering. 
 

2. Elevene skal i det daglige få trening i og tid til å reflektere over det de leser og over 
hvordan de lærer best. 

 
3. Elevene skal daglig jobbe med strategier som kan hjelpe dem når de står fast eller ikke 

forstår. 
 

4. Elevene skal jevnlig samtale om hvordan de lærer.  

 
Alle faglærere 
 
 
Alle faglærere 
 
 
Alle faglærere 
 
 
Alle faglærere 

 
Alltid 
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Felles for alle trinn:  
 
Skole-hjem-samarbeid 
1. På foreldremøte(r) i ungdomsskolen skal foreldrene få påfyll og ny kunnskap om lesing, lesestrategier og skolens målretta arbeid med lesing. 
 
2. Kontaktlærer informerer i elevsamtale og utviklingssamtale om den enkelte elevs resultater (oppnådd nivå, og hva det innebærer) på leseprøvene. 
 
Lesetrening på alle trinn er et ansvar for alle lærere og assistenter 

1. Lesekurs for lesesvake elever. 
2. Svake lesere får lesetrening med assistent i minst 30 minutter hver uke. 
3. Lesetreningsprogram som Relemo, lesetrim (Sandefjordskolen) og ulike apper vurderes. 

 
Tiltak for elever som ikke har forventa kompetanse: 
De som ikke scorer som forventa på nasjonale prøver og Carlsten, må utredes videre. Viktig med tett kontakt med spes.ped.koordinator, ledelse og PPT.  
Her kan følgende brukes: 

 Språk 6-16 

 Ordkjedeprøven 

 Setningsleseprøven 

 LOGOS 
 
 
 
 
 

 
 



Lesing i alle fag innebærer: 

 

Norsk: 
Lesing er en ferdighet som må læres gjennom språkstimulering, begrepsutvikling og systematisk arbeid med å ”knekke lesekoden” og å lære å forstå  
innholdet tekst.  Lesing er også en kulturell kompetanse. Å kunne lese omfatter både å kunne finne informasjon i ulike tekster, å lære fag og å oppleve og 
forstå resonnementer og framstilinger i et bredt spekter av tekstformer. Lesing er avhengig av kulturforståelse, og samtidig utvikler lesing kulturforståelse. 
Gjennom lesing får elevene del i tekstkulturen og kan utvikle evnen til å tolke og forstå ulike tekster og å kommunisere gjennom tekst. Elevene får erfaringer 
som gir mulighet for læring og opplevelser som bidrar til forståelse av seg selv og samfunnet. 

 
Matematikk: 
Lesing er et redskap for å kunne tolke og dra nytte av tekster med matematisk innhold fra dagligliv og yrkesliv. Slike tekster kan inneholde tall, 
diagram, tabeller, symbol, formler og logisk resonnement.  
 

Engelsk: 
Lesing er en del av den praktiske språkkompetansen, og innebærer at en kan lese med forståelse, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster og 
slik skaffe seg innsikt på tvers av kulturer og fagfelt.  Å utvikle leseferdighet på engelsk vil også bidra til å styrke leseferdigheten generelt. 
 
Samfunnsfag: 
Å kunne lese innebærer å sette seg inn i, granske, tolke og reflektere over faglige tekster og skjønnlitteratur med stigende 
vanskelighetsgrad for å oppleve kontakt med andre tider, steder og mennesker. For å forstå og delta aktivt i samfunnet vi 
lever i, er det nødvendig å kunne lese og samle informasjon fra bilder, bøker, oppslagsverk, aviser og Internett og vurdere 
dette kritisk. Gjennom lesing kan man tolke og reflektere over fagtekster og skjønnlitteratur for å oppleve kontakt med andre 
tider, steder og mennesker. Lesing vil også si at man kan behandle og bruke variert informasjon fra bilde, film, tregninger, 
grafer, tabeller, globus og kart. 
 
Naturfag: 
Lesing dreier seg om å samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige bilder, tekster, brosjyrer, aviser, bøker og på Internett. Lesing i 
naturfag innebærer også lesing av bruksanvisninger, oppskrifter, tabeller, diagrammer og symboler. 

 
RLE: 
Lesing innebærer å oppleve og forstå tekster. Lesing brukes for å innhente informasjon, reflektere over, tolke, søke mening i og forholde seg 
kritisk og analytisk til bilder, fortellinger og fagstoff, både i tradisjonell og multimedial formidlingsform. 
 

Kunst og håndverk: 
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Lesing dreier seg blant annet om å kunne tolke tegn og symboler og få inspirasjon til skapende arbeid. Visuell kommunikasjon gjennomsyrer faget og bidrar til 
utvikling av tekstforståelse. For å nyttiggjøre seg informasjon og unngå å bli lurt av visuell retorikk er det viktig å kunne lese og forstå ulike tekstuttrykk. 
Tolkning av diagrammer og andre visuelle representasjoner, som for eksempel bruksanvisninger og arkitekttegninger, danner grunnlag for viktige 
beslutninger. 
 
Musikk: 
Evne til å konsentrere seg over tid er en viktig forutsetning for lesing, og å oppfatte melodi, rim og rytme er en forutsening for å bli en god 
leser. Gjennom lytting, musisering og tolkning av musikalske uttrykk og symboler gir musikkfaget viktige bidrag til dette. Lesing dreier seg om 
å tolke og forstå ulike musikalske uttrykk, symboler, tegn og former for notasjon. Lesing av tekster gir grunnlag for egen komponering og kilde 
til refleksjon. Lesing av tekster vil være av betydning som grunnlag både for ens egen komponering og som en kilde til refleksjon. 
 
Mat og helse: 
Lesing handler om å kunne samle, sammenligne og systematisere informasjon fra oppskrifter, bruksveiledninger, varemerking, reklame, 
informasjonsmateriell og andre sakprosatekster, og vurdere dette kritisk ut fra formålet med faget. 

 
Kroppsøving:  
Lesing handler om å kunne hente, tolke og forstå informasjon fra fagspesifikke tekster. Det gir grunnlag for å vurdere viktige sider ved arbeidet 
i faget. Det handler òg om å tolke kart og forstå symbol. 
 

Norsk fordypning: 
Lesing innebærer både en ferdighet og en kulturell kompetanse. Ferdigheten utvikles gjennom den grunnleggende og systematiske leseopplæringen som 
foregår i norskfaget.  Men lesing er også påvirket av kulturforståelse, samtidig som lesing utvikler kulturforståelse. Gjennom lesing får elevene del i 
tekstkulturen og kan utvikle evnen til å tolke og forstå tekster. Lesing gir også erfaringer og mulighet til å forstå seg selv og samfunnet. 
 
Engelsk fordypning, tysk og spansk:  
Lesing er en del av den praktiske språkkompetansen, og innebærer at en kan lese med forståelse, utforske og reflektere over stadig mer 
krevende tekster, og slik skaffe seg innsikt på tvers av kulturer og fagfelt. Å utvikle leseferdighet på engelsk eller et fremmedspråk vil også 
bidra til å styrke leseferdigheten generelt. 
 
Utdanningsvalg: 
Lesing innebærer å kunne lese læreplaner fra ulike utdanningsprogram og å kunne nyttiggjøre seg informasjon om fag, utdanninger og yrker. Videre 
innebærer det å tolke tabeller og grafiske fremstillinger knyttet til utdanning og arbeid. 
 
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=noter&source=images&cd=&cad=rja&docid=sRfbTux_LbSqkM&tbnid=HbgEqB7DX_NZIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hel-kirken.no/Hovedside/tabid/17228/ctl/details/itemid/21973/mid/46576/egen-sang-komponert-til-hel-konferansen.aspx&ei=NsCCUZuDJvOQ4gTP7IHgAQ&psig=AFQjCNH4paMTy71O-akBGulorlznO4fJaw&ust=1367609758640733
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=dictionary&source=images&cd=&cad=rja&docid=3Wdc3-WUWLk9lM&tbnid=El7qLZK9a6wAYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.china-printing-service.com/book-printing-hardcover-printing-c-65_84/dictionary-printing-in-china-p-403&ei=-8GCUYelDaWr4ASjh4GoCg&psig=AFQjCNEwIBh-sKSqeQU2asqisc9fWsmflA&ust=1367610214667706
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=kart+og+kompass+clip+art&source=images&cd=&cad=rja&docid=XLushpSzfWgY5M&tbnid=L0g9JPv1WmKy-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.animaatjes.de/cliparts/kompass/clipart_kompas_animaatjes-30-211823/&ei=UcKCUbBWi4viBIeWgdgH&psig=AFQjCNEtc7EtArWyFKSn9xmqphiV5-Ij_Q&ust=1367610308405839

	Forside 
	Offentlig saksliste 
	Åpen spørretime
	ÅPS 1/18 Åpen spørretime

	PS 2/18 Referatsaker
	RS 1/18 Namsos kommune - underskrevet tilleggsavtale med Nordenfjeldske kontroll - tilsyn salg av tobakksvarer
	RS 2/18 Transporttjenesten for funksjonshemmede, Høringsuttalelse - forslag til nye retningslinjer for TT ordning
	RS 3/18 SinkabergHansen As - Nils Williksen As - Moen Marin As - svar på invitasjon til samarbeid om sommerjobb for ungdom 2018
	RS 4/18 Fylkesmannen i Trøndelag - stadfestelse av kommunestyrets vedtak for reguleringsplanen Rønningsmyra boligfelt - klage ikke ført fram
	RS 5/18 NTE - protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 04.01.18
	RS 6/18 Tilbakemelding fra Nærøy kommune på utarbeidet utkast til ny distriktsindeks
	RS 7/18 Nærøy kommunes svar på KS`debatthefte 2018
	PS 3/18 Program for folkehelse
	Saksfremlegg

	PS 4/18 Selskapsavtale Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Nord-Trøndelag Krisesenter IKS - selskapsavtale - sak til kommunestyret
	Følgebrev utsending sak  selskapsavtale januar 18
	Særutskrift sak 03-17 rep skap
	Revidert selskapsavtale av 20 11 2015 Versjon 3.1.18
	Samarbeidsavtale mellom NT krisesenter IKS og eierkommunene - drift og innhold krisesentertilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner


	PS 5/18 Kommunale pleie- og omsorgstjenester - endring av fribeløp og egenandeler 2018
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Helse- og omsorgsdepartementet - rundskriv  I-1/2018 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester 2018


	PS 6/18 KS Nord-Trøndelag - Høringsuttalelse på Handlingsplan for samhandling mellom kommunene og HNT 2018-2021
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	KS Nord-Trøndelag - høring - handlingsplan for samhandling
	Utkast til handlingsplan


	PS 7/18 Prosjekt " Velferdsteknologi i Namdalen " - VINA
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Samarbeidsavtale for det Nasjonale Sprednigsprosjektet for Velferdteknologi i Namdalen VINA


	PS 8/18 Endring av arealformål i kommuneplanens arealdel, ytre del, Indre Follafjord
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	RoS og KU Ytre del indre Follafjord
	Norges Kystfiskarlag - uttalelse til oppdrett i Kolvereidvågen
	Kolvereid Fiskarlag - innsigelse på oppdrett i Kolvereidvågen
	Mattilsynet - uttalelse til varsel om oppstart - endring av kommuneplanens arealdel 2016-2024
	Fiskeridirektoratet - uttalelse til endring av kommuneplanens arealdel 2016-2024 - Kolvereidvågen
	Fiskarlaget Midt-Norge - uttalelse til varsel om endring av kommuneplanens arealdel 2016/2024
	Måneset og omegn fiskarlag - ang. varsel om oppstartsendring av kommuneplanens arealdel 2016/2024
	Kolvereid Fiskarlag - innsigelse på oppdrett i Kolvereidvågen
	Norges Kystfiskarlag - uttalelse til oppdrettsanlegg i Kolvereidvågen
	Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - uttalelse til varsel om oppstart - endring av kommuneplanens arealdel 2016-2024
	Olav Urdshals - innsigelse på endring av arealplan - Kolvereidvågen m/omegn
	Fiskarlaget Midt-Norge - uttalelse vedr. varsel om oppstartsendring av kommuneplanens arealdel 2016-2024 ( Kolvereid-vågen )
	Nærøy Bonde- og Småbrukarlag og Foldereid Bondelag - høringsuttalelse om planendring for Kolvereidvågen
	2016  22 august - høringsuttalelse til Nærøy kommunes forslag til arealplan
	2017. 2.gangs høring - endelig uttalelse
	Kolvereid Vel - ang. endring av kommuneplanens arealdel 2016-2024 ( Kolvereid-vågen )
	Nord-Trøndelag fylkeskommune - uttalelse til varsel om endring av arealformål for Kolvereidvågen - Kommuneplanens arealdel 2016-2024
	Sammenstilling merknader innkommet ifm søknad om etablering av lokalitet i Kolvereidvågen JP 4-14 sak 17-314


	PS 9/18 KomSek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets årsrapport til kommunestyret for 2016
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	KomSek Trøndelag IKS - Kontrollutvalgets årsrapport til kommunestyret for 2016


	PS 10/18 Åge Fosseng - søknad om fritak fra kommunale verv
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Åge Fosseng - søknad om fritak fra kommunale verv


	PS 11/18 Godkjenning av Barnehage1 Strand etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknadsskjema
	Organisasjonskart
	Handlingsplan Strand
	Uteområdet
	Tegning inneareal


	PS 12/18 Oppfølging av resultater på nasjonale prøver 2017
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Leseplan for skolene i Nærøy kommune


	PS 13/18 Rennebu kommune - refusjonskrav for gjesteelever i 2015/2016 - ang. fylkesmannens avgjørelse
	Vedlegg


