
  EIGERSUND KOMMUNE
Formannskapet 
 

 
 

MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg:  Formannskapet 
Møtested:  Formannskapssalen 
Dato:  27.08.2014  Tidspunkt:  12:00 
 
 

 
BEFARING / ORIENTERINGER 
 kl   11:30    Orientering om parkering i Sentrum
kl  12:00    Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje.
 
Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes minimum +/‐  15 min. hver vei.  
 
 

 
 
Saksliste: 
Sak nr.  Sakstittel  L 
076/14  Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 27.8.2014   
077/14  Økonomirapport januar ‐ august 2014   

078/14  Godkjenning av protokoll fra møte formannskapets møter 11.6.2014 og 
16.6.2014   

079/14  Mandat ‐ gransking.   
080/14  KFU ‐ forslag til organisering   

081/14  Godkjenning av prosjektorganisasjonsplan og valg av medlemmer til 
plankomiteen ‐ Utbygging av nytt vannverk og hovedledninger til Revsvatnet   

082/14  Referatsaker til formannskapets møte 27.8.2014   
 
 
 
 
 
Egersund, 21. august 2014 
 
Leif Erik Egaas 
Ordfører          Leif Broch 
            Utvalgsekretær 
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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell 
inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det 
foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig 
av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). 
 
Forfall meldes til Målfrid Espeland 901 33 107  maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no – event. 

til kommunens sentralbord 51 46 80 00 
‐  
Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
Tor Olav Gya (SP)   for Ruth Evy Berglyd (SP) 
Morten Haug (Krf)  for Jon Aarsland (KrF) 
Frank Emil Moen (AP)  forThuasanee Lingeswaran 
 
 
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte 
saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. 
Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede 
fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. 
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene kan fås 
ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.  
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.06.2014
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
14/1339
Journalpostløpenr.:
14/18219

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato

076/14 Formannskapet 27.08.2014

Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 27.8.2014
  
Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 20.06.2014:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.08.2014
Arkiv: :FE-240, TI-&14
Arkivsaksnr.:
14/1294
Journalpostløpenr.:
14/22653

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi
51 46 80 41
tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato

077/14 Formannskapet 27.08.2014

Økonomirapport januar - august 2014
  

Sammendrag:
Denne sak vil ta opp tre hoveddeler for budsjettåret 2014:

1. En tilbakemelding på vedtatte reduksjoner i K-sak 041/14 Økonomirapport for januar 
– mai. Behandlet i Kommunestyret 16.06.14.

2. Kommentarer knyttet opp mot videre reduksjoner – iht. vedtak.
3. En økonomisk statusrapport for driften i 2014.

Som en tidligere har informert om har en endret økonomirapporteringen. Vedlagt følger et 
notat fra den enkelte kommunalsjef for den enkelte driftsavdeling – i tillegg til at en viser 
skjematisk status i vedtatte investeringer.

Denne sak viser:
 Det er budsjettmessig underdekning på 9.850.000 kroner – i driften for 2014. I tillegg 

kommer eventuelt merforbruk innenfor lønnspotten – som følge av lønnsoppgjøret 
(inkludert dekning av utgifter knyttet opp mot F3-dager i turnus).

 Faktiske reduksjoner er lavere enn vedtatt beløp. Dvs. at noen av de vedtatte 
reduksjonene må justeres ned. Forholdene er primært knyttet opp mot KO.

 En må forvente at det vil bli fremlagt nye rapporter som vil gi økte utgifter – basert på 
at det avdekkes forhold som gir økte budsjettmessige utgifter – spesielt innen KO. 
Dette blir videre understreket av at HO rapporterer at de har utfordringer med å holde 
balansen. For både Teknisk avdeling og Sentraladministrasjonen har en flere poster 
som har merforbruk og hvor en arbeider for å skape balanse internt.

En viser til at den økonomiske ubalansen i KO var ett forhold som en arbeidet med i 2013 og 
hvor det ble lagt inn midler for å finansiere dette forhold i 2013. Midlene ble lagt inn for 
2013, men ikke påfølgende år (dvs. «engangsmidler» i 2013 og som da må finansieres i 2014 
og påfølgende år). Ut fra det er KO også et betydelig økonomisk forhold i 2014 og påfølgende 
år. Dvs. at vi her snakker om samme sak / forhold – noe vi ser kan misforstås. I tillegg til 
dette vil det – på lik linje med andre år – bli endringer i driften. Rådmannen vil fremlegge en 
oversikt over hva som er knyttet opp mot KO-saken og hva som kan bli beskrevet som nye 
forhold.
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Saksgang:

Denne sak behandles i formannskapet. 

Den tid denne sak ikke fremmes for kommunestyret blir det ikke skissert budsjettendringer.

Rådmannens forslag til vedtak 21.08.2014:
Rådmannen får fullmakt til å omdisponere midler avsatt sentralt på Sentraladministrasjonen. 
Dette inkluderer å flytte midlene mellom avdelingene – herunder på permanent basis.

Eventuell tidligere politisk behandling:
For 2014 behandlet Kommunestyret en økonomirapport i sitt møte 16.06.2014. I denne 
sak/møte ble det vedtatt driftsmessige tilpasninger / kutt. Dog så er det noen vedtatte 
driftsreduksjoner som er satt for høyt – slik at dette tallet må endres.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Denne sak behandles i Formannskapet 27.08.14. Det legges opp til å bli sendt ut en ny 
økonomirapprot for perioden januar – september. Denne vil bli behandlet i Formannskapet 
24.09.14 og i Kommunestyret 29.09.14. Kommende økonomirapport vil da omhandle 
budsjettendringer som ligger til Kommunestyret.

Pensjonsordningen er flyttet til KLP
Fra og med 01.01.14 er fellesordningen innenfor pensjon flyttet fra DNB til KLP. Dette er en 
omfattende prosess hvor totalt 42 kommuner har flyttet på samme tidspunkt. En flytteprosess 
har flere faser og er et samarbeide mellom DNB – KLP – Eigersund kommune. Samtlige 
pensjonister fikk sin første pensjon utbetalt fra KLP i mai. Vi har videre fått en oversikt over 
flytteoppgjøret – som omfatter ca 715 millioner kroner. Av dette er det ett overskudd ved 
flytting til KLP på totalt 42 millioner kroner. Av dette overføres 21,2 millioner kroner 
lovmessig til Tilleggsavsetninger (en buffer) og 20,8 millioner kroner til Premeiefond. 

Det er meget positivt at flytteoppgjøret genererer et overskudd – og ikke omvendt. Vi kommer 
til å bruke av Premiefondet for å dekke faktura for 4. kvartal 2014. Dette vil ha konsekvenser 
for regnskapsmessig føring av pensjon.

Premiefondet kan ikke bli utbetalt, men nyttes til å dekke egenkapitalkrav og / eller premie. 

Når det gjelder egenkaptialkravet i KLP - på de verdier som er ført over - har vi i 
økonomiplanen budsjettert dette til å utgjøre 20 millioner kroner.  Samlet krav på 
egenkapitaltilskudd i KLP (for de midler som flyttes over) er nå beregnet til å være 17,8 
millioner kroner. Vi har videre inngått en nedbetalingsplan over 5 år – iht. økonomiplan.

I tillegg kommer det et årlig egenkapitalkrav på ca 2,3 millioner kroner (iht. budsjett).

Skattemessige konsekvenser
Skatteinngangen er høyere enn budsjettert. Dette er et forhold som en alt la inn i rådmannens 
budsjettforslag for 2014 og i forrige økonomirapport. Vi må se rammetilskuddet (løpende 
inntektsutjevning) og skatteinngangen under ett. Samlet sett er skatt/rammetilskudd for 
Eigersund kommune nå budsjettert til å være 707.550.000 kroner i 2014. Hvis vi beregner 
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skatt/ramme ut fra at skatteinngangen blir 11 millioner kroner høyere enn i opprinnelig vedtatt 
budsjett så fører det til at samlet skatt/rammetilskudd blir ca 708 millioner kroner.

Saksbehandlers vurderinger:
Saken tar opp økonomiske forhold og en viser til underliggende punkt – samt 
tilbakemeldingene fra den enkelte avdeling.

Rådmannens plan for videre driftstilpasninger
Den 16.06.14 ble det vedtatt at rådmann skulle fremlegge en plan for videre driftstilpasninger. 
Hvis vi skal foreta videre driftstilpasninger må dette skje ved avvikling av driftstiltak. Dette 
vil få konsekvenser for tjenesteproduksjonen. Avvikling av driftstiltak må en ta løpende 
stilling til. 

I forbindelse med skifte av pensjonsleverandør er det endringer. KLP holder nå på med ulike 
beregninger knyttet opp mot pensjonsordningen – hvor premieavvik og bruk av fond er 
moment. Basert på våre skisserte planer mht. bruk av fond så kan dette gi en regnskapsmessig 
effekt for 2014. Dette vil ikke ha noen konsekvenser for tjenestetilbudet. Staten har videre gitt 
signaler om at det vil bli foretatt omfordelinger innenfor både skatt og rammetilskudd 
vedrørende Verran-saken i august-september. Dette er forhold som vi håper vi vil vite mer om 
i forbindelse med neste økonomirapport. Rådmannen avventer disse forhold – før nye kutt blir 
skissert.

Økonomisk oversikt – driftsmessig situasjon
Tabellen nedenfor viser økonomisk situasjon og utviklingstrekk – i drift. Tabellen viser 
økonomisk oversikt for perioden januar – august (periodisert – inkludert periodisert budsjett). 

Kontoklasse R2014 B2014 % avvik
R14/B14

Opprinnelig 

B-2014
R-

2013
10 Lønn 475.326 460.915 103,1 463.856 441.063
11 Kjøp av varer og tjenester 86.849 92.964 93,4 93.607 91.280
13 Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod. 75.828 76.773 98,8 86.055 85.622
14 Overføringsutgifter 51.499 63.144 81,6 50.747 42.236
15 Finansutgifter 28.159 78.059 36,1 77.563 25.341
Sum utgifter 717.660 771.856 93,0 771.827 685.542
16 Salgsinntekter -79.812 -78.506 101,7 -78.439 -75.022
17 Refusjon -61.151 -68.593 89,2 -68.170 -66.107
18 Overføringsinntekter -560.728 -564.737 99,3 -564.071 -534.222

19 Finansinntekter -37.264 -61.776 60,3 -61.147 -24.640
Sum inntekter -738.955 -773.612 95,5 -771.827 -699.990

Netto ramme -21.295 -1.756 1212,7 0 -14.448
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kommentarer til tabellen – for den enkelte kontoklasse:
 En viser til kommentarene til den enkelte avdeling.

Kommentarer på event. avvik i vedtatte driftstilpasninger (K-sak 041/14)
I forbindelse med kommunestyrets møte 16.06.14 ble det vedtatt ulike driftstilpasninger for 
den enkelte avdeling. En egen tabell blir lagt med som vedlegg og som viser samtlige 
driftstilpasninger for avdelingene. En viser til tabellen for informasjon. Samlet sett er 
følgende beløp vedtatt (budsjettmessig) redusert ved den enkelte avdeling:
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# Tiltak Kommunestyrets Budsjettmessige konsekvenser
vedtak 2014 2015 2016

KO Kultur- og oppvekstavdelinge 11 482 551 11 482 551 19 901 705 19 901 705

HO Helse- og omsorgsavdelingen 4 035 000 4 035 000 4 070 000 4 070 000

Tekn Teknisk avdeling 539 000 539 000 915 000 915 000

Sent Sentraladministrasjon 408 000 408 000 280 000 280 000

8 Skatt og rammetilskudd 3 000 000 3 000 000

Sum 19 464 551 19 464 551 25 166 705 25 166 705

Samtidig så påpeker en at i forrige økonomirapport la en til grunn bruk av fondsmidler for å 
finansiere økte utgifter innenfor Teknisk avdeling og KO. I sum utgjorde dette 12,6 millioner 
kroner. Dette er rene engangsforhold. Basert på disse forhold må en forvente at det må foretas 
varige driftstilpasninger i budsjettet for 2015 på minimum tilsvarende beløp. Videre viser en 
at gitte vedtatte driftstilpasninger må reduseres i beløp. Dette gjør at en må forvente at 
reduksjoner i budsjettforslaget for 2015 bør ligge på 15 – 20 millioner kroner (ett merforbruk 
på lønnspotten vil komme i tillegg). Forhold som vil komme i tillegg til disse moment:

 Videre har vi budsjettert med eiendomsskatt på vindmøller med 1,5 millioner kroner i 
2015 og 11,9 millioner kroner i 2016. Hvis vindmøllene ikke blir realisert innen disse 
år må vi foreta tilsvarende reduksjoner. 

 Ved den enkelte avdeling er det budsjettert inn driftsreduksjoner knyttet opp mot 
«Prosjekt Eigersund 2015». 

I denne sammenheng gis det kun informasjon om eventuelle avvik for 2014. For vedtatte 
driftstilpasninger i K-sak 041/14 er tilbakemeldingene fra avdelingene (kort oppsummert) 
slik:

Personal:
 Iht vedtak. Budsjettkutt vedtatt av kommunestyret juni 2014 er utført. 

Kultur- og oppvekstavdelingen:
For vedtatte driftstilpasninger i K-sak 041/14 har avdelingen følgende avvik:

 K-3: 
o Fortsatt usikkert når det gjelder reduksjon av tilskudd til private barnehager. 

Det kan tyde på at endelig reduksjon blir noe mindre enn først beregnet. Det 
skal kjøres en ny barnehageberegning i september og i forbindelse med 
årsoppgjøret. Anslått avvik kan utgjøre 1,7 millioner kroner.

 K-8: 
o Reduksjonen på skolene er vanskelig å si nøyaktig. Pr. skolestart viser 

prognosen en innsparing på 3,8 mill, dette er 0,2 mill mindre enn antatt i juni.
 K-11: 

o Vi har redusert antall uker med svømmekjøring fra 38 til 30. Dette lå ute på 
anbud i sommer. Det nye tilbudet var ikke 250.000 kr mindre enn det forrige. 
Avvik på 200.000,-

 K-13: 
o Levende læring gir en forventet besparelse på 226.000. I kutt fra juni var det 

beregnet 352.000,-

Helse- og omsorgsavdelingen:
For vedtatte driftstilpasninger i K-sak 041/14 har avdelingen følgende avvik:

 H-1 Ferdigstilt uten avvik
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 H-2 Ferdigstilt uten avvik
 H-3 Effektueres 1. oktober uten avvik
 H-4 Ferdigstilt uten avvik
 H-5 Endret til salg av 30% til nabokommuner. Besparelsen reduseres derfor med 

10%
 H-6- Det jobbes internt med denne
 H-7 Ferdigstilt uten avvik
 H-8 Ferdigstilt uten avvik
 H-9 Utgår iflg. politisk vedtak
 H-10 Utgår iflg. politisk vedtak
 H-11 Ferdigstilt uten avvik
 H-12 Utgår iflg. politisk vedtak

Teknisk avdeling:
Ingen avvik er rapportert.

Tilleggskommentarer til disse forhold:
Følgende vedtatte reduksjoner innenfor KO må sannsynligvis reduseres:

 K-2: Redusert bemanning kommunale barnehager – ordinær drift. Vedtatt reduksjon er 
på 688.000 kroner i 2014 og 800.000 kroner i 2015.

 K-3: Tilskudd til private barnehager. Vedtatt reduksjon er på 3.097.000 kroner i 2014 
og 3.993.000 kroner i 2015. For 2015 vil det bli foretatt en ny beregning i forbindelse 
med budsjettet. For 2014 kan det se ut som om reduksjonen er satt 1,7 millioner 
kroner for høyt. En påpeker at det vil bli foretatt nye beregninger av tilskuddet i 
september og i forbindelse med årsregnskapet. Begge disse beregningene (og 
klagebehandling) kan ha økonomiske konsekvenser – ut over vedtatt budsjett.

 K-8: Rydding i stillingshjemler er i sluttfasen i KO. Dette er et forhold en vil komme 
tilbake til.

Vedtatte driftstilpasninger / reduksjoner i budsjettet for 2013 – videreført til budsjett 2014:
 I forbindelse med budsjettvedtaket ble det budsjettert med en økonomisk effekt knyttet 

opp mot reduksjon av sykemeldte. Disse driftsreduksjonene ble budsjettert på et 
fellesområde og omfatter følgende poster/reduksjoner:

o Redusert bruk av vikar ved sykdom – 1.500.000 kr.
o Redusert tilleggsbemanning – 600.000 kroner.

 Basert på økonomisk situasjon i avdelingene vil en ikke kunne nå disse reduksjonene 
og frem mot neste økonomirapport må en se på inndekning av disse postene.

Disse forhold fører til en økonomisk utfordring da alternativ inndekning må finnes.
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Driftsmessige endringer som avd dekker innenfor egen økonomisk ramme

Driftsmessige endringer som avdelingene dekker innenfor egen økonomisk ramme (samtlige 
forhold er knyttet opp mot HO):

Driftsmessige /år 2014 2015 2016
Kommunalt legesenter 1.000

Sosialhjelpsutbetalinger 460

Kvalifiseringsprogram – lønn til deltakere 400

Statlige rusinstitusjoner 180

Sansehuset – manglende inntekt ved nedlegging 230 230 230
1,2 st ifb. Samhandlingsreform finansiert v statlige overføringer 200 610
Lovendring knyttet til F3-dager i turnus (lønnspotten) 1.600 1.600 1.600

Sum endringer 4.070 2.440 1.830
Alle tall oppgis i hele tusen kroner.

En viser til at staten har informert om at det blir betydelige endringer knyttet opp mot 
samhandlingsreformen fra og med 01.01.15. Kommunal medfinansiering av sykehusdrift 
(gitte områder) vil da opphøre. Dette vil gi økonomiske konsekvenser i rammetilskuddet.
Rammetilskuddet vil bli redusert.

Driftsmessige endringer som avd. ber om økonomisk kompensasjon på
Basert på gjennomgang vil KO ha følgende merforbruk innenfor driftsbudsjettet i 2014:

 Skoleskyss – totalt 700.000 kr i forhold til budsjett.
 Gjesteelever – 2.700.000 kr.

o Deler av dette var kjent i forbindelse med utarbeidelse av tidligere 
økonomirapport – og tatt med. 

o Samtidig har en hatt starten på ett nytt skoleår, som gir endring i antall elever 
(på de ulike ordningene).

 Tiltak innenfor Barnevernet – 2.900.000 kr.
o Deler av dette var kjent i forbindelse med utarbeidelse av tidligere 

økonomirapport – og tatt med. 
o En har en utvikling fra forrige rapport. 

 Tilskudd til private barnehager – 1.700.000 kr. Dette er knyttet opp mot at vedtatt 
reduksjon må justeres.

 Vi vil få en refusjon knyttet opp mot kompetansemidler i KO. Tilskuddet er beregnet 
til å utgjøre 1,4 millioner kroner.  Dette er lagt til grunn i de videre beregninger av 
økonomisk situasjon for KO.

 Samlet forventet merforbruk for KO – 7,6 millioner kroner.
 Vedtatte driftstilpasninger / reduksjoner i budsjettet for 2013 – som ble videreført til 

budsjett 2014:
o Redusert bruk av vikar ved sykdom – 1.500.000 kr.
o Redusert tilleggsbemanning – 600.000 kroner.
o Basert på økonomisk situasjon i avdelingene vil en ikke kunne nå disse 

reduksjonene og frem mot neste økonomirapport må en se på inndekning av 
disse postene.
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Driftsmessige endringer som blir vurdert:

Driftsmessige /år 2014 2015 2016
KO – diverse forhold 7.600 7.600 7.600
Teknisk avdeling – Teknisk avdeling 500 500 500
HO - samhandlingsreformen 650
Økt eiendomsskatt -1.000
Fellesposter – red. bruk av vikar/tilleggsbemanning 2.100
Sum endringer 9.850
Alle tall oppgis i hele tusen kroner.

Andre forhold som vil være med på å forverre denne situasjonen er:
 Det er ikke avsatt driftsmidler til leie av lokaler i Lagårdshallen. Dette er skissert til å 

utgjøre 3 millioner kroner for Eigersund kommune. Dette er et forhold som vil få 
økonomisk konsekvens fra 2015, men hvor finansieringen og vår deltakelse ikke er 
kjent (som kan ha konsekvenser i 2014).

 Lønnsoppgjøret for 2014 er ikke sluttført og en kjenner ikke til den økonomiske 
effekten av de sentrale forhandlingene som ble sluttført tidligere.  Dette er et forhold 
som en vil komme tilbake til i neste økonomirapport. Samtidig viser en til at 
lønnsforhandlingene for ulike lærereorganisasjoner ikke er sluttført. I budsjettet er det 
avsatt 16,5 millioner kroner til lønnspotten, men hvor en bruker 1,6 millioner kroner 
av disse opp mot F3-dagene ved HO. Ut fra det vurderer en det sannsynlig at det er 
avsatt for lite midler på lønnspotten. Merforbruket kan ligge på flere millioner kroner i 
2014.

 En har videre ikke lagt inn midler knyttet opp mot følgende forhold:
o Bruk av rekrutteringsfirma for å ansette daglig leder i Eigersund Næring og 

Havn KF. Eigersund kommune skal dekke en andel som ikke er havnerelatert.
o Det har blitt varslet at vi må dekke utbedringsutgifter knyttet opp mot å rette 

opp ett forminne på Hellvik. Endelig beløp er ikke skissert – men en øvre 
ramme er oppgitt til 0,9 millioner kroner.

Da dette er en sak som fremmes til formannskapet blir det ikke foreslått budsjettmessige 
endringer. En viser her til ny sak som kommer til kommunestyret i september.

Kommentarer knyttet opp mot avvik i investeringsbudsjettet
Investeringsmessige sider/forhold vil en komme tilbake til i økonomirapporten til 
kommunestyret. En varsler dog om at en må foreta endringer knyttet opp mot realisering av 
Hestnes boligfelt. Dette knyttet opp mot kjøp av tomter og opparbeidelse – samtidig som det 
blir lavere salg av tomter i år enn det som er lagt inn i finansieringsplanen. 

Andre forhold som har betydning for økonomisk situasjon for oss
En viser til at for utarbeidelsen av budsjett for 2015 og kommende økonomiplan vil følgende 
forhold gi oss en utfordring:

1. Budsjettert eiendomsskatt på vindmøller. Det er ikke foretatt beslutning om 
investering og ut fra det må en forvente at inntektsposten for eiendomsskatt må 
reduseres. Dette er et forhold som vil komme på toppen av andre driftstiltak/-
reduksjoner.

2. Endringer innenfor samhandlingsreformen og kommunal medfinansiering vil føre til 
reduksjoner i rammetilskuddet. De tiltak en skisserer i denne sak vil forsøke å 
balansere det vi forventer å få i reduksjon med våre reelle utgifter i 2014. Ut fra det 
arbeider vi for at effekten ikke skal gi negative konskevenser.
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3. Endringer i skatteinngangen. Vi ser at oljeselskapene reduserer sin aktivitet og dette 
får igjen konsekvenser for underleverandører. Innenfor gitte selskaper har dette ført til 
redusert bemanning. Virksomheten ved Aker har stor betydning for skatteinngangen 
for Eigersund kommune. En redusert aktivitet vil ha økonomiske konsekvenser for 
oss. Vi skal være spesielt oppmerksomme på at dette kan skje på flere måter. Herunder 
at mer ferdigstilles i utlandet. På denne måten vil antall innleide personer falle og vi 
vil merke dette i reduserte inntekter. Dette samtidig som utgiftene ikke blir endret.

4. Utviklingen i Verran-saken. Vi har fått informasjon om at Finansdepartementet vil 
komme med korrigeringer knyttet opp mot skatt og rammetilskudd i august –
september 2014. Vi har ikke fått informasjon om hvilke konsekvenser dette får for oss 
eller noen signaler på omfang.

5. Prosjektet Eigersund 2015. Det er innbudsjettert en driftsreduksjon på den enektle 
avdeling. Basert på økonomisk situasjon kompliseres dette.

6. I forbindelse med beregning av barnehagetilskuddet til private barnehager for 2014 har 
en barnehage klaget på tilskuddet og mener at antall barn er satt for lavt. Dette er en 
klage som rådmannen behandler og som kan få økonomiske konsekvenser. Hvis 
barnehagen har rett vil tilskuddet øke med ett større beløp. Basert på 
klagebehandlingen kan en ikke gå mer inn i denne saken i skrivende stund.

Universell utforming:

Ikke aktuelt for denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken. En påpeker at det er budsjettert med null kroner i overskudd for 2014.

Investeringsmessige sider/forhold vil en komme tilbake til i økonomirapporten til
kommunestyret.

~ o ~

Alternative løsninger:
Fremme alternative forslag til vedtak.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg

355057 Økonomirapport fra personalseksjonen august 2014.docx

355053 Personal 2014 Tabell som viser status økonomiske kutt K-sak 041 - 14.xlsx

355055 Øk rapport KO august.docx

355051 KO - August 2014 - tabell som viser vedtatte red.xlsx

355052 Kommentarer til økonomirapport for perioden januar - august - HO.docx

355050 HO August - Tabell som viser status økonomiske kutt K-sak 041 - 14.xlsx

355056 Økonomirapport for Teknisk avdeling.docx

355054 TEKNISK August 2014 - Tabell som viser status økonomiske kutt K-sak 041 - 14.xlsx
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 16.06.2014 17. mai komiteen 2014
Søknad om refusjon utgifter vedr. 17. mai 
arrangement 2014

Parter i saken:
En intern sak som oversendes formannskapet.
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økonomisk statusrapport for Personalseksjonen

Sammendrag
Budsjett knyttet til Personalseksjonen består av flere områder:

1. Drift av personalseksjonen inkl lørmingskontoret
2. Bedriftshelsetjenesten
3. Sykefraværsarbeid
4. Trivselsfremmende tiltak
5. Erkjentlighetsgaver for ansatte
6. Kompetansemidler
7. Lærlinger
8. Hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud
9. Ou-fond

For pkt 3 og 4 er det foretatt budsjettmessige reduksjoner i k.styret juni 2014.

Ut fra en total vurdering forventes det at personalseksjonen går i balanse i 2014.

Momenter i dette notat som har haft tidligere politisk behandling
Budsjettkutt vedtatt av kommunestyret juni 2014 er utført.

Forslag til politiske endringer
For ca 10 år siden ble det vedtatt at budsjetrmidler knyttet til kompetanse skulle samles på
overordnet nivå, og at Personalseksjonen skulle administrere dette. Disse midlene er brukt til
etter/ videreutdanning, stipender knyttet til utdanning som det er behov for (høyskole/
fagarbeidere) og generelle kurs.

Rådmannen ønsker å overføre deler av disse budsjettmidlene ut på avdelingsnivå. Dette
gjelder midler knyttet til kurs. Stipender knyttet til grunnutdanning og etter/ videreutdanning
videreføres på overordnet nivå. Årsaken til at en ønsker å delegere utgifter til kurs er for å
lette og effektivisere godkjenningsrutiner for deltakelse på kurs. Det er kommunalsjefen som
Far fullmaktene til å godkjenne at ansatte deltar på kurs i nær dialog med enhetsiederne.

Fordelingen vil bli vurdert på nytt for hvert år i forbindelse med budsjettprosessen. Dette for å
kunne ta høyde for spesielle utfordringer som taler for en annen fordeling.

Deler av kursbudsjettene er allerede brukt tidligere i 2014, og en vil korrigere regnskapet slik
at forbruk blir overført på avdelingsnivå. Det er verd å merke seg at avdelingene i forbindelse
med budsjettreduksjoner i juni 2014 har foreslått å redusere på utgifter knyttet til kurs. Disse
reduksjonene vil komme i fratrekk i det overførte budsjettet som foreslått her.

Med å gjøre denne endringen vil en få bedre oversikt over hvor utgiftene påløper, og en vil få
en tettere kobling mellom tilgjengelige kursmidler og kompetansepi aner for den enkelte
avdeling.

Rådmannen foreslår følgende budsjettendringer:

1. Reduksjon av ansvar 1230 opplæring, art 11500 kr 530.000
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2. Økning på ansvar 3100, art 1500, helse! omsorg: kr 225.000
3. Økningpåansvar2loo, art 1500, kultur! oppvekst: kr225.000
4. Økningpåansvarôl00, art 1500, teknisk kr 80.000

Kommentarer på event. avvik i vedtatte driftsti1pasniner (K-sak 041!14)
I forbindelse med kommunestyrets møte 16.06.14 ble det vedtatt ulike drifistilpasninger for
den enkelte avdeling. En egen tabell blir lagt med som vedlegg og som viser samtlige
driftstilpasninger for avdelingene.

En viser til tabellen for informasjon. I denne sammenheng gis det kun informasjon om
eventuelle avvik. For vedtatte drifistilpasninger i K-sak 041/14 har seksjonen ingen avvik.

Med vennlig hilsen

Kristin Bø Haugeland
Kommunalsjef Personal
Eigersund kommune
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Økonomisk statusrapportering på vedtatte driftstiltak/kutt i Kommunestyresak 041/14 ‐ Sentraladm/Personal

# Tiltak Kommunestyrets %‐vis Avvik Kommentarer
vedtak 2014 2015 2016 gjennomført Nei/Ja

P‐1 Stillingsannonser Vurderes kontinuerlig.
P‐2 Sykefraværsforebyggende tiltak 30000 30000 30000 30000 100 % budsjettendring gjennomført
P‐3  Trivselsfremmende tiltak 250000 250000 250000 250000 100 % budsjettendring gjennomført

Sum 280000 280000 280000 280000
Alle tall oppgis i hele tusen kroner.

Budsjettmessige konsekvenser
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Okonomisk statusrapport for KO avdeling

Økonomirapporten for august innen Kultur og oppvekstavdeling bærer preg av det store
forventete merforbruket som ble kjent i økonomirapporten i mai. De tiltakene som ble skissert
i KS 14/41 er en del av denne rapporten og blir beskrevet som eget punkt.
Denne rapporten sier noe om nye moment som er kommet i perioden mai — august.
Generelt er avdelingen preget av at flere av de tjenestene vi skal gi er lovpålagte og vi ser en
stadig økende grad av sammensatte utfordrin:ger til barn og unge. i denne rapporten gjelder
det i stor grad elever som kommunen betaler for, som er gjesteelever i andre kommuner, og
det gjelder tiltak innen barnevernet.

Momenter i dette notat som har hatt tidligere politisk behandling

KS 14/41

Forslag til politiske endringer

Fra avdelingens side foreslår en følgende budsjettendringer:

• Gjesteelever i andre kommuner, ekstra utgift 2,7 mill — tilføres 2,7 mill
• Sarnevernet, ekstra utgift på 2,9 mill — tilføres 2,9 mill

økonomisk oversikt — driftsmessig situasjon
Tabellen nedenfor viser økonomisk situasjon og utviklingstrekk — i drift. Tabellen viser
økonomisk oversikt for perioden januar — august (periodisert — inkludert periodisert budsjett).

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner

I forbindelse med kommunestyrets møte
den enkelte avdeling. En egen tabell blir
driftstilpasninger for avdelingene

flkiitok1asse R2014 B2014 % avvik Opprinnelig R
R141B14 3-2014 2013

10 Lønn 184.200 174.148 [ 106 176.953 177.153

11 Kjøp av varer og tjenester 22.724 22.798 100 23.796 23.237

33 Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod. 60.361 55,407 109 55.500 58.286

P 14 Overføringsutgifter 10.002 8.453 118 8.554 10.59r

Sum utgifter 277.287 260.805 106 264.803 269267

16 Salgsinntekter -10.678 -12.544 85 -12.544 . -10.285

17 Reffisjon -22.685 -27.15 I 84 -27.151 -22.885

18 Overføringsinntekter -4.886 -3.669 133 -3.669 -3.122

19 Finansinntelcter -2.395 -709 338 -130 -3224

Sum inntekter -40.644 -44.074 92 -43.495 -39.516

Netto ramme 236.643 216. 731 109 221.309 229. 751

Kommentarer på event. avvik i vedtatte driftstilpasninger (K-sak 041/14)
16.06.14
lagt med

ble det vedtatt ulike drifistilpasninger for
som vedlegg og som viser samtlige
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En viser til tabellen for informasjon. I denne sammenheng gis det kun informasjon om
eventuelle avvik. For vedtatte driftstilpasninger i K-sak 041/14 har avdelingen følgende
avvik:

• K-3:
o Fortsatt usikkert når det gjelder reduksjon av tilskudd til private bamehager.

Det kan tyde på at endelig reduksjon blir noe mindre enn først beregnet. Det
skal kjøres en ny barnehageregning i september.

• K-8:
o Reduksjonen på skolene er vanskelig å si nøyaktig. Pr. skolestart viser

pragnosen en innsparing på 3,8 mill, dette er 0,2 mill mindre enn tatt i juni.
• 1<-Il:

o Vi har redusert antall uker med svømmekjøring fra 38 til 30. Dette lå ute på
anbud i sommer. Det nye tilbudet var ikke 250.000 kr mindre enn det forrige.
Avvik på 200.000,-

• K-l3:
o Levende læring gir en forventet besparelse på 226.000. I kutt fra juni var det

beregnet 3 52.000,-

Driftsmessi2e endringer som avd dekker innenfor eeu økonomisk ramme
Slik situasjonene er innen Kultur og oppvekst har vi ikke midler der vi kan dekke inn noe
innenfor egen ramme.

a. Begge disse forholdene (a og b) er noe usikre da dette endrer seg, særlig ved
skolestart. På rapporten i september har vi mer nøyaktige tall.

• I rapporten i mai ble det foreskrevet et forventet merforbruk p 2 mill innen
barnevernet. Nå ser dette ut til å ende på 3 mill. Disse utgiftene er knyttet til tiltak
overfor barn. Vi ser en økning i antall tiltak.

Driftsmessie endringer som avd. ber om økonomisk kompensasjon på

Driftsmessige endringer som avdelingen ber om økonomisk kompensasjon på oppsummert:

Driftsmessige Iår 2014 2015 2016
. Vi har flere elever i andre kommuner enn det er 2,7 mill 2,7 mill 2,7 mill

budsjettert for. Dette er endringer som er skjedd
i løpet av våren 2014. Prognosen viser at vi
totalt_mangler_omtrent_2,7_mill,

. Barnevemet ble i økonomirapporten i mai 2,9 mill 2,9 mill 2,9 mill
foreskrevet et merforbruk. Prognosen tyder på at
dette utgjør 2,9 mil for 2014. Disse utgiftene er
knyttet til tiltak overfor barn, der vi ser en stadig
økning i antallet. Samtidig ser vi og at tiltakene
rundt hvert enkelt barn øker.

Sum endringer 5,6 mill 5,6 mill 5,6 mill
Alle tall oppgis i hele tusen kroner.
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Andre forhold som har betydning for økonomisk situasjon for avdelingen
KO avdelingen har foretatt strukturelle endringer, for å få en tettere og bedre oppfølging på
den økonomiske situasjonen. Avdelingen har fortsatt et ventet merforbruk, men dette er nå
redusert jfr. vedtak i K14/41.

I tillegg viser foreløpig regnskap for prosjektet med KORK (Kringkastningsorkesteret sin
konsert den 10. mai) at vi går i underskudd på ca. 120.000 kr. Dette kommer vi tilbake til i
neste rapport.

Når det gjelder anbudet på svømmekjøringen ble dette åpnet nå i uke 34. Tilbudet som kom
inn medførte ikke en forventet reduksjon til tross for at vi reduserte svømniekjøringen med
åtte uker.

Med vennlig hilsen

Eivind Galtvik
Kommunalsjef Kultur og oppvekst.
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Økonomisk statusrapportering på vedtatte driftstiltak/kutt i Kommunestyresak 041/14 - KO

jm 12 045 051 li 488 051 21 001 705 21 001 705

K- 1

K- 2

K- 3

K- 4

K- 5

1(4

I? Tiltak Kommunestyrets Budsje(tmessige konsekvenser %-vis Avvik Kommentarer
vedtak 2014 2015 2016 gjennomfort Nei/Ja

Redusere dr’ftsutgitteri barnehagene 261000 261 000 - 120000 120 000 100 O/e Kuttene er lagt inn i revidert budsjettpå den enkelte barnehage
Redbem. kornmunalebarnehagerÇF20i) 688 000 688 000 800 000

- 800000
-— 100% Statuspr. august2014

Redtiiskuddprivatbhjkons 2) 097000 2540000 3993 000 3 993000 82% -—

kedusererbemannning2ll 300000 300000 640000 640000
- 100% Statuspr.august2øl4

Reduserer drift bamehagergenerelt 40 000 40 000
— 100% Kuttene er lagt inn irevidert budsjett på den enkelte barnehage

Reduksjoner Åpen bamehage 200000 200 000 500 000 500 000 100% Politisk ønskerikke reduksjon i åpningstid, derfor ikke ner enn 235000 i 2015

4022201 4022201
288 750 288 750
257 600 257 600
250000 250000

215000 215000
105000 105000
140000 140000

(-7

K-s
(-9

10
Il

K-12

12-I

1(12-2
K-12-3

I 3

K. Is
I 6

17

K-17-I

1(17.2

17-3

174

K-17-5

K-17-6

IS

5-I

5-2

16
K-l7

504 000
0

250000

0
0

2 000 000 2 000 000 Nye vedtekter
9013705 9 013 705 100% Status pr. august 20t4

504000
0

250000

0
0

Mer rasjonell drift av barnehager - --

grn’Jcsuzc,ug gjvI.000IgalL5

Reduserer tilbud om morsmålsopplæring
Reduserer skole generelt.
Reduserer transportlcostnader

- -

Redusererdriftskosmader på skolene

- --

inventar
Ekskursjonerskole+SFO
Arbeidsmatriell og rekvisita
Levende læring

- -

50% st fra 01.09 - iyddet i hjemier
Ilalvere bokinnkjoppå biblioteket
Redusere diverse kulturtilbud
Okka festival annhvert år
Fredagskveldi paviljongen
Sommer Egersund
UIM
Anaonsering Kino
Tilskudd barn og unge
Ny betalingsmodell SF0.

- ftullIIlIUIIC Ly’ CLS t’uuaj ett YCU Lar. Zu

Kom. Egenbetalingssatser+iO% 01.0814.
Bud bokinnkjop ved bibliotek halveres.
Redusere diverse kulturtilbud

100%
7

Status pr. august 2014

Kuttene er lagt inn i revidert budsjett
Ute t}I[tt)tHi / k,r:rlukIer[ svørnniekjeritg

Kuttene er lagt inn i revidert budsjett på skolene
Kuttene er lagt inn i revidert budsjett på skolene
Kuttene er lagt inn i revidert budsjett på skolene

352 500 352 500 846 000 846 000 Avtalen med LI er sagt opp.
100 000 100 000 300 000 300000 Kuttene er lagt inn i revidert budsjett

- 150000 150 000 75 000 75000 100% - Blir ikke gjennomført i 2014

-

20000 20 000 30 000 30 000 100% Kutt er lagt inn i revidert budsjett;

-

-- 60 000 60 000 60 000 60000 100 % Kun er lagt inn i revidert budsjett

-

20 000 20 000 20 000 20 009 - 100% Gjennomføres på Kulturhuset, mindre utgift
40 000 40 000 150 000 150000 40% a Ommlegging pågår,
30 000

558 000
650 000
200 000

30000

558 000
650 000
200 000

-

[500000
200 000

1500000
200 000

100%

Gjeldersrc gkuiturskolen
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økonomisk statusrapport for Helse- og omsorgsaydelinzen

Sammendrag
Som tidligere år ser en et merforbruk på lønnsposter knyttet til sykefravær, vikarutgifter ved
kurs/opplæring overtid, med mer.
økt sykelønnsreffisjon og periodevis vakanser i enkelte stillinger som fører til mindre forbruk
på fastlønn gjør at avdelingen ser ut for å balansere totalt sett på lønnspostene.
Det er ved våre bo- og servicesentre samt Lagård sjukeheim som kan se ut for å ha størst
problemer med å oppnå balanse. Aller størst er utfordringene ved sjukeheimsavdelingen 2-
vest som også har 2 senger som disponeres for øyeblikkelig hjelp. Vi har i forbindelse med
ferieavviklingen og sykefravær vært nødt for å rekruttere personell fra bemanningsbyrå for å
opprettholde forsvarlig kompetanse. Dette har gitt oss ytterligere utfordringer med å oppnå
budsjettbalanse.
Innenfor sosialhJelp og avlønning til deltakere i kvalifiseringsprogrammet har vi et registrert
merforbruk. Så langt ser dette ut for å kunne dekkes innenfor egen ramme og ved bruk av
bundne fondsmidler fra tidligere.

Momenter i dette notat som har hatt tidligere politisk behandling
Sak 04 1/14 Økonomirapport pr. mai 2014

Sak 061/14 Legevaktstelefon- og nødnettsamarbeid mellom Rå
kommune og kommunene i Dalane

Forslag til politiske endringer
Fra avdelingens side foreslår en følgende budsjettendringer:

1. Økt ramme — Lovendring ved arbeid på helligdager som medfører økte lønnskostnader
2. økt ramme - Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten
3. Etablering av følgende stillinger:

0,5 stilling hverdagsrehabilitering
0,5 stilling frisklivsentral
0,2 stilling fysioterapi
Stillingene frnansieres via statlige overføringer/øremerkede fondsmidler

4. I stilling lBO — omdisponering innenfor egen ramme

økonomisk oversikt — driftsmessig situasjon
Tabellen nedenfor viser økonomisk situasjon og utviklingstrekk — i drift. Tabellen viser
økonomisk oversikt for perioden januar — august (periodisert — inkludert periodisert budsjett).

Kontoklasse R2014 B2014 % avvik Opprinnelig 14-
R141B14 B-2014 2013

10 Lønn 216.130 213.410 101 213.485 197.044
11 Kjøp av varer og tjenester 14.035 16.953 83 16.521 14.251
13 Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod. 11.670 15.225 77 24.279 22.775
14 Overføringsutgifter 24.061 27.211 88 17.482 17.153
15 Finansutgifter 40 530 8 33 25
Sum utgifter 265.936 273.329 97 271.800 251.247
l6Salgsinntekter -11.050 -11.134 99 11.134 11.793

i 17 Refusjon -19.243 -17.805 108 -17.383 -17.492
[ 18 Overføringsinntekter -2.412 -1.673 144 -1.007 -716
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19 Finansinntekter -8.418 -83 10183 -33 -1.510
Sum inntekter -41.123 -30.695 134 -29.557 -31.512
Netto ramme 224.813 242.634 93 242.243 219. 735
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner

Kommentarer til tabellen — for den enkelte kontoklasse:
• lOLønn

Merforbruk på vikarutgifter ved sykdom/svangerskap utgjør største del av avviket som
fremkommer. Dette utlignes med høyere sykelønnsreffisjon (kontoklasse 17).

• li Kjøp av varer og ijenester
Hovedpostene her er reiseutgifter intemkjøp av tjenester, mat til hjemmeboende,
medisiner og medisinske forbruksvarer. Reiseutgiftene er stort sett knyttet til
arrangerte sydenturer via Frivillighetssentralen. Refusjonen fra deltakerne kommer
som inntekt under kontogruppe 16 Salgsinntekter. Samlet balanserer utgifter og
inntekter på dette området og har derfor ikke resultateffekt for kommunen.
Vi har merforbruk på medisinske forbruksvarer, mens avvikene som fremkommer på
øvrige poster i hovedsak er knyttet til ulik periodisering mellom regnskap og budsjett.
Merforbruket på medisinske forbruksvarer antar vi å kunne dekke innenfor egen
ramme.

• 13 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon.
De store postene her gjelder kjøp av tjenester fra Stavanger Universitetssykehus og
gjelder kjøkkentjenester, vask /rengjøring av tøy og lokaler ved Lagård
Sjukeheim/Lagård bo- og servicesenter. Avviket som fremkommer er knyttet til ulik
periodisering mellom regnskap og budsjett.
Også driftsavtaler med privat fysioterapeuter og andre private aktører belastes her.

• 14 Overføringsutgifter
Medfmansiering av pasienter i spesialisthelsetjenesten, moms på varer og tjenester,
sosialhjelp og boligtilskudd er de store utgiftspostene.
Vi har et registrert merforbruk på både sosialhjelp og medfinansiering Sosialhjelp
mener vi å dekke innenfor egen ramme, men økningen i medfinansieringen til
spesialisthelsetjenesten vil vi mest sannsynlig ikke kunne dekke innenfor egen ramme.

• 15 Finansutgifter
Dette er knyttet til avsetning til fond, og blir oppdatert i forbindelse med årsavslutning.
Avviket skyldes derfor forskjell i periodiseringen mellom regnskap/budsjett.

• 16 Salgsinntekter
Gjelder i hovedsak brukerbetalinger for opphold på institusjon, matpenger fra
hjemmeboende samt annet salg av varer og tjenester.

• 17 Refusjoner
Refusjoner fra staten, sykelønnsrefusjon, internsalg og refiasjoner fra andre kommuner
her hovedpostene. Vi har noe høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Dette er
knyttet til post 10 og skyldes økt fravær.

• 18 Overføringsinntekter.
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Dette er overføringer fra Staten og Husbanken. Avviket skyltes forskjell i
periodiseringen mellom regnskap/budsjett.

• 19 Finansimitekter/transaksjoner
Avviket som fremkommer skyldes avsetninger gjort i forbindelse med årsoppgjøret i
2013. Hovedposten er lønnstransaksjoner utbetalt i januar 2014 som gjelder desember
2013.

Kommentarer på evt. avvik i vedtatte driftstilpasninper (K-sak 041/14)
I forbindelse med kommunestyrets møte 16.06.14 ble det vedtatt ulike drifistilpasninger for
Helse- og omsorgsavdelingen. Tabellen ligger vedlagt denne saken.

For vedtatte drifistilpasninger i K-sak 041/14 har avdelingen følgende avvik:
• H-1 Ferdigstilt uten avvik
• H-2 Ferdigstilt uten avvik
• H-3 Effektueres 1. oktober uten avvik
• H-4 Ferdigstilt uten avvik
• H-5 Endret til salg av 30% til nabokommuner. Besparelsen reduseres derfor med

10%
• H-6- Det jobbes internt med denne
• H-7 Ferdigstilt uten avvik
• H-8 Ferdigstilt uten avvik
• H-9 Utgår ifig. politisk vedtak
• H-10 Utgår ifig. politisk vedtak
• H-1 I Ferdigstilt uten avvik
• H-12 Utgår ifig. politisk vedtak

I kommunestyret 16.06.2014 hadde Helse og omsorg noen saker til ytterligere utredning.
1. Salg av Fjeliheim og leiligheter i Damsgårdsgate.

Som nevnt i saken ville en evt seksjonering og salg av boenhetene ikke fra helse og
omsorgsavdelingen sin side ha påvirkning på tjenestetilbud til beboerne.
Saken har vært vurdert på teknisk avdeling, og uttalelser fra avdelingen er som følger:

Netto
Antall Gjengsleie Leieinntekter Utgifier inntekter

Sted leiligheter 2014 2013 2013 2013
Damnsgårdsgaten
4a ( 5502) 8 571 200 794 081 100 697 693 384
Fjellheim 4b
(5503) 18 1 231 200 739050 141 734 597316
Damsgårdsgaten
9(5504) 4 273600 188949 18597 170352
Sum 2013 30 2 076 000 I 722 080 261 028 i 461 052
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• Det gjøres oppmerksom på at leieinntekter i sum er riktig men feilført på bygg.
• Det gjøres oppmerksom på at alle leilighetene i disse bygg som regel alltid er utleid og

derfor bidrar med en vesentlig del av seksjonens inntekter.
• Salg av disse sentrale, populære leilighetene med fin beliggenhet og grei standard

mener seksjon bygg og eiendomsforvaltning vil være et dårlig økonomisk sparetiltak
for kommunen

Utfra dette tilrår rådmannen at det ikke jobbes mer med dette punktet som et alternativ
sparetiltak

Driftsmessige endringer som avd dekker innenfor egen økonomisk ramme
Basert på prognose etter lønnskjøring i august ser avdelingen mulighet for å kunne dekke
følgende merforbruk innenfor egen ramme i 2014. Det gjøres oppmerksom på at dersom
merforbruket er av varig karakter, og vil gjelde også for 2015 vil dette bli meldt inn i
forbindelse med budsjett 2015.

Kommunalt legesenter
Som tidligere beskrevet har vi et merforbruk også i 2014 ved vårt kommunale legesenter.
Dette knytter seg til både manglende inntekter samt avlønning av leger/vikarer i forbindelse
med svangerskapspermisjoner hvor reffisjon fra Nav ikke dekker hele avlønningen.
Det jobbes for tiden internt med å evaluere driften av senteret.

Sosialhjelpsutbetalinger
I økonomirapporten pr. april ble det omdisponert 1 mill kroner innen avdelingen som skulle
dekke merforbruk på sosialhjelpsutbetalingene. Utviklingen viser at merforbruket stadig øker,
og det kan se ut for at vi får et merforbruk utover disse allerede tilførte midlene.

Kvalifiseringsprogrammet
I rapporten for april ble det vedtatt at merforbruk knyttet til flere deltakere i programmet
skulle dekkes via avsatte midler på bundne drifisfond. Nå kan det se ut for at vi ved årets slutt
vil få et merforbruk utover de fondsmidlene vi hadde til dette formålet.

Private rusinstitusjoner
Avdelingen har ikke budsjettmidler til å dekke bruk av private rusinstitusjoner, og bruker
derfor i de aller fleste tilfeller statlige rusinstitusjoner hvor ventelistene er lange. Imidlertid
oppstår situasjoner hvor det blir vurdert som helt nødvendig helsehjelp å bruke private
rusinstitusjoner i kortere perioder. Frem til nå er forbruket på kr. 180.000

Sansehuset
Av brannmessige hensyn er det besluttet å stenge Sansehuset på Slettebø, og avdelingen
mister derfor inntekter i form av brukerbetalinger for dette tiltaket. Kostnader med å
oppgradere Sansehuset slik at det vil tilfredsstille brannkrav blir vurdert til å være for store til
å kunne gjennomføres. Dette medfører at Sansehuset ikke vil bli gjenåpnet.

Generelt ang. lønn
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Som tidligere nevnt vil avdelingen mest sannsynlig få et merforbmk innenfor flere områder
som vikarutgifier ved sykefravær og kurs/opplæring, kveld/nattillegg, lørdags-/søndagstillegg
og overtid.
Samtidig ser vi at merinntekter på sykelønnsreflasjon og periodevis ledighet i faste stillinger
kan føre til at vi klarer å dekke dette innenfor egen ramme.
Vi har utfordringer ved flere enheter, da spesielt ved alle våre bo- og servicesentre og Lagård
sjukeheim. Spesielt stort avvik ser vi ved Lagård sjukeheim 2-vest og Lagård bo- og
servicesenter. Det er for tidlig på året til å kunne si med sikkerhet at vi klarer å dekke dette
innfor egen ramme, men basert på erfaringstall fra tidligere år så vil vi klare dette.

S amhandhingsreforrne&eyehuikkeiig hjelp
I økonornirapport som ble fremlagt i kommunestyret 16.06.2014 ble det fra Helse og Omsorg
fremmet et forslag om å opprette følgende stillinger med dekning i midler tilført kommunen
via samhandlingsreformen / øyeblikkelig hjelp:

• 0,5 årsverk til hverdagsrehabilitering
• 0,5 årsverk til frisklivssentral/folkehelse
• 0,2 årsverk til fysioterapi (knyttet til frisklivssentral)

Forslag til endring ble satt i bero grunnet økonomisk situasjon.

Ett av tiltakene i samhandlingsreformen er opprettelse av øyeblikkelig hjelp senger i
kommunen. Frem til utgangen av 2015 dekkes utgiftene til dette tiltaket via overføringer fra
staten og Helse Vest, etter 01.01.2016 vil midlene overføres til kommunen via
rammetilskudd. Midler tilført kommunen til dette tiltaket dekker ekstrautgifier avdelingen har
med tiltaket, samtidig er det avsatt midler på bundet fond. Forebygging og tidlig innsats er
svært viktig for å redusere veksten i behov for helse og omsorgstjenester i årene fremover.
Samhandlingsreformen legger stor vekt på forebygging, og intensjonen i reformen er at
kommunene skal jobbe med forebygging og tidlig innsats. Eigersund kommune er godt i gang
med hverdagsrehabilitering, et tiltak som viser at tidlig innsats hjelper for å redusere og
utsette behov for mer kommunale tjenester. Pr i dag bruker avdelingen 2 årsverk på dette, i
perioder er det ventelister til tiltaket, noe som er svært uheldig med tanke på de gode
resultatene som vi allerede ser av denne jobbingen. Ved å øke med 0,5 årsverk vil
hverdagsrehabiliteringsteamet kunne utvikle tjenesten, ta inn flere brukere og unngå at
brukere må stå på venteliste.

Våren 2014 klarte avdelingen å opprette en frisklivssentral, kommunen har fått midler fra
Fylkesmannen til folkehelsearbeidet. Tiltakene i frisklivssentralen har allerede vist seg å være
viktige mht forebygging og tidlig innsats. Alle kommuner er blitt pålagt å utarbeide et skriftlig
oversiktsdokument hver 4 år som skal ligge til grunn for all kommunal planlegging.
Dokumentet skal gjenspeile kommunens utfordringer og påvirkningsfaktorer mht folkehelse.
Fylkeskommunen har opprettet 1 årsverk for å avhjelpe/veilede kommunene i utarbeidelse av
dette dokumentet, noe som gjenspeiler tyngden i arbeidet som skal utføres av kommunene.
For å kunne opprettholde folkehelsearbeidet som er godt i gang og drift av frisklivssentralen
er avdelingen helt avhengig av å få opprette ressurser på totalt 0,7 årsverk.

Kommunalsjefen her om at avdelingen får opprette totalt I ,2 årsverk. Årsverkene opprettes av
avsatte fondsmidler og vil bli dekket av statlige overføringer også i fremtiden.
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Driftsmessige endringer som avdelingen dekker innenfor egen økonomisk ramme:

Driftsmessige Iår 2014 2015 2016
Kommunalt legesenter 1.000
Sosialhjelpsutbetalinger 460
Kvalifiseringsprogram — lønn til deltakere 400
Statlige rusinstitusjoner 180
Sansehuset — manglende inntekt ved nedlegging 230
1,2 stillinger ifb. Samhandlingsreform finansiert via
statlige overføringer 200 610
Sum endringer 2.470 610
Alle toll oppgis i hele tusen kroner.

Driftsmessige endringer som avd. ber om økonomisk kompensasjon på

I henhold til arbeidsmiljøloven skal ansatte som arbeider tumu.s/døgntjeneste ha fri minimum
annen hver sen- og helgedag, eller en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidsfri
annen hver søn —og helgedag i løpet av en gitt periode.
Benevnelsen F3, er dager ansatte har rett til fri med lønn når de arbeider mer enn halvparten
av sen —og helgedager. For kommunen innebærer dette økte utgifter til vikarer når ansatte
skal gis fri vakter med lønn. Dette fordi den ansatte skal ha fri med full lønn, samtidig som
vikaren må lønnes.
Det har frem til høsten 2013, vært ulik oppfatning av hvordan arbeidsmiljølovens
bestemmelser skulle forstås på dette punktet. KS og arbeidstakerorganisasjonene ble enige om
ny fortolkning 2013, hvilket innebar merutgifter for arbeidsgiver i 2014.

Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten trådde i kraft 1.1.2012. Kommunen
betaler inn månedlige à kontoinnbetalinger som blir regulert 1 gang pr. år. Reguleringen som
skjer med virkning fra 1.8.2014 gjør at vår innbetaling pr. mnd øker med kr. 131.000 til kr.
1.285.000 pr. mnd. Økning totalt i 2014 utgjør kr. 655.000. og helårsvirkning fra 2015 blir kr,
1.572.000. Kommunen har ingen direkte påvirkning eller virkemidler for å ha kontroll på
kommunal medfinansiering.

Drifismessige endringer som avdelingen ber om økonomisk kompensasjon på oppsummert:

Driftsmessige Iår 2014 2015 2016
Lovendring knyttet til F3-dager i turnus 1.600 1.600 1.600
Medfinansiering av pasienter innlagt i
spesialisthelsetjenesten 655 655 655

Sum endringer 2.255 2.255 2.255
Alle toll oppgis i hele tusen kroner

Kommentarer knyttet opp mot avvik i investeringsbudsjettet
Alle investeringsprosjekt innenfor Helse- og omsrogsavdelingen ser ut for å være i balanse pr.
idag.

Side 25 av 406



Økonomiske forhold innenfor investeringsbudsj ettet oppsummert:

Investeringsprosjekt/år 2014 2015 2016

Sum endringer
Alle tall oppgis i hele tusen kroner.

Andre forhold som har betydning for økonomisk situasjon for avdelin2en
Helse Stavanger har via brev og møte med administrasjonen i Egersund komrntine formidlet
at det er ønske om reforhandlinger av dagens avtale som foreligger vedrørende drift av
poliklinikker, kjøklcen samt fremtidig drift og samarbeid om bygg og tomt på Lagård. Pr dato
har Helse Stavanger følgende drift på Lagård:

• Rehabiliteringsavdeling, 2 øst
• Poliklinisk virksomhet
• Kjøkkendrift
• Psykiatrisk poliklinikk og sengepost

Vedr. drift av kjøkken ble det avholdt et møte 20.06.2014 mellom kommunen og Helse
Stavanger. Helse Stavanger er klare på at de har to alternativer til videre samarbeid I drift av
kjøkken på Lagård:

1. Avvikle kjøkkendrift på Lagård og overføre personell til helseforetakets kjøkken på
Fonis

2. Virksomhetsoverdragelse til Eigersund kommune
Helse Stavanger har i brev formidlet at de ønsker at endringer i avtaler skal iverksettes
01.01.2015. Administrasjonen vil fremlegge en sak til formannskapet senere i høst vedr
kjøkkendrift.

Ifl.g vedtak inngår vi samarbeid med Hå kommune ang. legevaktstelefon på dag- og
kveldstid. Oppstart er 1. oktober. Dette er en større omlegging både personalmessig og
utstyrsmessig. Det kan se ut for at vi får større kostnader knyttet til utskiftning av utstyr enn
antatt, men at vi allikevel vil klare oss innenfor rammen av midler som er avsatt til dette.

I forrige økonomirapport ble det vedtatt en overføring av ubrukte midler tilknyttet bruker fra
Al til andre tiltak/brukere.
Det er dialog mellom Eigersund kommune og foretaket om hvor pasienten i fremtiden skal bo,
men fortsatt ingen avklaring. Når avklaringen er gjort vil dette evt. bli håndtert som en ny
bruker inn i systemet i og med at vi nå ikke har budsjettmidler knyttet til dette.
En del av denne interne overføringen var ift tjenesteyting til en beboer på IBO. Her er det
gjort forskjellige forsøk på tiltak. I sommer er det nyttet innleie fra bemanningsbyrå. Dette
ønsker vi å avvikle, og erstatte det med et kommunalt årsverk. Ber om at det opprettes 1
årsverk som dekkes innenfor tildelt ramme.
Kommunen må kjøpe ekstra ressurser på Uninor til en person som ikke kan gå inn på ordinær
plass, og som heller ikke kan fungere i ordinært arbeid. Midler til dette dekkes av overførte
ubrukte midler tilknyttet bruker fra Al.

Avdelingen ønsker også å gjøre oppmerksom på at det I forbindelse med Kommunestyrets sak
041/14 ble vedtatt store kutt i avdelingen. Kuttene gjør avdelingen mer sårbar for løpende
driftsendringer i året, og vi kan derfor få større utfordnnger enn tidligere med å oppnå balanse
ved årets slutt.
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Med vennlig hilsen

Nina Bolme Steinsholt
Kommunalsjef for Helse- og omsorgs avdelingen
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Økonomisk statusrapportering på vedtatte driftstiltak/kutt i Kommunestyresak 041/14 - HO

H-1

H-2

H-3

H-4

H-5

H-6

H-7

Effektiviseringstiltak på Slettebø

Økt inntekt, salg av tj. til andre kom.

Redusere 40% st. jormor

Redusere 30% merkantil

Redusere Gjeidsrådgiver 40% -

Redusere beni. Lysgården/Tyrigården

Vakant 40% st. stab HO

2 251 000

# flltak Kommunestyrets Budsjettmessige konsekvenser %-vis Avvik Kommentarer

vedtak 2014 2015 — 2016 gjennomført Nei/Ja

2 251 000 2 251 000

LI-g

H-9

H-10

H-11

H12

640 000

21000

193 000

85000

60 000

140 000

Qpqp0
230 000
289 000

250 000

550 000

100% Nei

500 000

230 000

289 000

550000

Bud.endr. 30-3311

Ubrukte lønnsmidler flyktningetj.

Bemanning Serviceleilighet 50%

Hjemmehjelp 100-150% st.

Ubrukte midler helsestasjon

-

Redusere mottak av flyktninger til 20

90 000

100%

100 36

100 36

0%

0%

100 36

100 %

Nei

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

0

0

46000

0

Bud.endr.. 30-3531

Bud.endr. 30-3251, fra 1/10-14

Bud.endr. 30-3590

Rud.endr. 30-3301 Inngått avtale om salg av 30%

Bud,endr. 30-3504 (prosess - ikke igangsatt)

- -

Bud.endr. 30-3100

100%

Bud.endr. 30-3311

ja Bud.endr. 30-3613, utgår ifig. politisk vedta

ja Bud.endr. 30-3540,50,60,70, utgår ifig. p.vedtal

-

Nei Bud.endr. 30-3250

ja - !kke budsjettendret, utgår ifig. politisk vedtak

Sum 3940000 4070000 3220000

Alle tall opp gis i hele tusen kroner.
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Okonomisk statusrapyort for Teknisk avdeling

Sammendrag

I forbindelse med forrige økonomirapportering ble det antydet at Teknisk avdeling ville kunne
få et betydelig merforbruk i 2014, i hovedsak knytlet til merforbruk hos Bygg og Eiendom
(vedlikehold). Ved behandling av forrige økonomirapport ble Bygg og Eiendom tilført la. 2,6
millioner knyttet opp mot vedlikehold av bygg, og ifølge Bygg- og eiendornssjefen ligger
seksjonen an til å gå i balanse etter at disse midlene er tilført.

Usikre momenter knyttet til energiforbruk og vintervedlikehold resten av året, gjør at det er
vanskelig å si noe sikkert om hvordan status for Teknisk avdeling vil være ved årsslutt. Det er
sannsynlig at avdelingen samlet sett vil få et merforbruk, men utgiftene knyttet til energi og
vintervedlikehold vil avgjøre størrelsen på et eventuelt merforbruk.

Det er videre usikre momenter knyttet til blant annet størrelsen på kostnadene ved utgTaving
og rehabilitering av kulturminnet som ble ødelagt ved Hellvik skole, samt hvor dette skal
belastes. Kostnadene er begrenset oppad til kr. 920.000. Vei- og utemiljøsjefen er i dialog
Arkeologisk Museum i Stavanger for å få avklart hvilke tiltak de ser for seg, og mulighetene
for å få kostnadene lavest mulig. Det er ikke realistisk at avdelingen vil kunne dekke disse
utgiftene innenfor budsjettet, og når beløp mm. er avklart, vil avdelingen be om å få dette
kompensert i en senere økonomirapport.

Momenter i dette notat som har hatt tidligere politisk behandling

Bygg og Eiendom ble i forbindelse med forrige økonomirapport(KS 041/14) tilført kr. 2.6
millioner knyttet opp mot vedlikehold av bygg.

Forslag til politiske endringer
Fra avdelingens side foreslår en følgende budsjettendringer:

Se «Driftsmessige endringer som avd. ber om økonomisk kompensasjon på» senere i teksten.

Økonomisk oversikt — driftsmessig situasjon
Tabellen nedenfor viser økonomisk situasjon og utviklingstrekk — i drift. Tabellen viser
økonomisk oversikt for perioden januar — august (periodisert —

inkludert periodisert budsjett).

Kontoklasse R2014 B2014 % avvik Opprinnelig R
R14/B14 B-2014 2013

10 Lønn og sosiale utgifter 52.385 80.303 35 78.219 80.237
11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i 32.716 54.599 40 51.971 58.932
produksjonen
13 Kjøp av tjenester som erstatter 2.376 6.885 65 7.627 5.113
tj enesteproduksj onen
14 Overfrringsutgifter 5.629 7.929 29 7.598 10.054
IS Finansutgifter 0 17.550 100 17.550 26.825

Sum utgifter 93.106 167.266 162.965 181.161
16 Salgsinntekter 57.104 81.215 30 i 81.407 86.339
17 Refusjoner 3.750 8.665 57 8.665 13.221

18 Overføringsinntekter 0 700 100 700 232
19 Finansinntekter/ transaksjoner 2.647 3.926 33 1.326 1.796

Sum inntekter 63.501 I 94.506 92.093 101.558
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[72.760 170.867 INetto ramme
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner,

Kommentarer til tabellen — for den enkelte kontoklasse:

2014-tallene er pr. 07.08.2014.

UTGIFTER

Kontoklasse 10 — Lønn og sosiale utgifter:

Samlet sett for Teknisk avdeling så ligger utgifter til lønn i faste stillinger innenfor det som er
idealforbruk på nåværende tidspunkt i året.

Overtidsbruken samlet sett i Teknisk avdeling ligger høyere enn det som er budsjettert. Hvis
en ser bort fra selvkostområdene er det brukt ca. kr. 770.000 til overtid, mens det er
budsjettert med ca. kr. 400.000.

Kontoklasse 11 - Kjøp av varer/tjenester som inngår i produksjonen:

Ca, 25 % av budsjettmidlene i kontoklasse 11 tilhører Bygg & Eiendom. I forbindelse med
forrige økonomirapport ble det Bygg & Eiendom tilført kr. 2,6 millioner knyttet til
vedlikehold, og Bygg- og eiendomssjefen melder etter dette at seksjonen samlet sett forventer
å gå i balanse.

Videre er nærmere 30 % av budsjettmidlene i kontoklasse lI knyttet til selvkostområdene,
hvor utgiftene skal dekkes av seksjonens inntekter. Dette redegjøres ikke nærmere for her.

Kontoklasse 13 - Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen

Ca. 75 % av budsjettrnidlene i denne kontoklassen er knyttet opp mot selvkostområder (i
hovedsak VA), hvor utgiftene skal dekkes av seksjonens inntekter. Dette redegjøres ikke
nærmere for her. For øvrig synes avdelingen å ha kontroll på utgiftene i kontoklasse 11, sett
opp mot budsjett.

Kontoklasse 14 - Overføringsutgifter

Denne kontoklassen gjelder i hovedsak momsutgifter som omfattes av
kompensasjonsordningen. Da avdelingen de senere år har hatt merforbruk, for eksempel på
vedlikeholdsutgifter, øker også momsutgiftene. Videre er utgiftene til moms budsjettert for
lavt i utgangspunktet. Selv om kommunen får igjen momsen, er momsutgiftene en del av
resultatet til den enkelte seksjon. Teknisk avdeling har hatt merforbruk knyttet til dette de
senere år og vil sannsynligvis få det også i 2014.

Kontoklasse 15 - Finansutgifter

Gjelder i hovedsak kalkulatoriske utgifter på VA. Føringer foretas i slutten av året.
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INNTEKTER

Kontoklasse 16 - Salgsinntekter

Seksjon Byggesak (selvkost) har til nå i år fMt inn 65 % av budsjetterte inntekter på kr.
6.000.000, og Byggesakssjefen melder om at den økonomiske situasjonen er under kontroll.
Seksjonen forventer å gå i balanse ved årsslutt.

De samlede husleieinntektene for Seksjon Bygg & Eiendom og ansvarsområdet Bakkebø
borettslag vil bli mindre enn det som det er budsjettert med. Dette har i stor grad sammenheng
med at flere leiligheter, både i ansvarsområdet Bakkebo borettslag og andre kommunale
boliger, står tomme og derfor ikke genererer inntekter. For ansvarsområdet Bakkebø
borettslag er det 7 leiligheter som av ulike årsaker ikke genererer inntekter, men bare utgifter.
For 2014 vil det for ansvarsområdet Bakkebo borettslag bli brukt ca. kr. 450.000 i
husleieutgifter på leiligheter som står tomme, samtidig som en taper et noenlunde tilsvarende
beløp i husleieinntekter, For andre kommunale leihgheter / boliger har Seksjon Bygg &
Eiendom til nå i år tapt ca. kr. 550.000, på grunn av at leilighetene av ulike årsaker ikke
generer inntekter.

Det er i budsjettet for 2014 lagt inn en forventet inntekt på kr. 500.000 knyttet til
parkeringsavgift, mens det foreløpig bare er kommet inn kr. 116.000. Det er ikke sannsynlig
at avdelingen vil nå de budsjetterte inntektene på dette området.

Etter imiføring av timeregistreringssystemet DvPro har avdelingen fått en bedre oversikt over
føring av timer på personer, kjøretøy m.m. Dette slår ut blant annet i Maskinparken, hvor det
ser ut som avdelingen kan få ca. kr. 600.000-700.000 mer i inntekter enn det som det er
budsjettert med. Dette påvirker i andre enden ved at investeringsprosjektene blir (<dyrere)) enn
før innføringen av DvPro.

For Vann og avløp (selvkost) var det 52 kunder! forhold i 2013, som ikke ble fakturert for
tilknytningsavgifler. Den manglende faktureringen utgjør et beløp på kr. 1.770.000 og dette er
nå fakturert i 2014. Årsakene til at dette har skjedd er blant annet at rutinene knyttet til
fakturering ikke har vært gode nok. Rutinene rundt dette er nå endret. slik at det ikke skal
oppstå lignende situasjoner i fremtiden. Avdelingen gir tilbakemelding om at det foretas en
tilsvarende gjennomgang også for 2012.

Det er budsjettert med inntekter på kr. 370.000 knyttet til utleie av båtplasser ved Rådhuset,
mens det pr. i dag er tatt inn kr. 227.000. Det er flere som har sagt opp leieavtalen, og
budsjetterte inntekter vil ikke bli nådd. I 2013 var det inntekter på kr. 300.000 knyttet til utleie
av båtplassene og dette beløpet vil bli mindre i 2014.

Kontoklasse 17 — Refusjoner

Gjelder i hovedsak internsalg og refhsjon for sykepenger/fødselspenger. Føringer knyttet til
internsalg foretas i slutten av året.

Kontoklasse 18 - Overforingsinntekter

Gjelder statlige overføringer, blant annet kr. 600.000 knyttet til Sykkelbyen som blir
inntektsført senere i året.
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Kontoklasse 19 — Finansinntekter I transaksjoner

Ingen kommentarer.

Kommentarer på event. avvik i vedtatte driftstilpasninger (K-sak 041/14)
I forbindelse med kommunestyrets møte 16.06.14 ble det vedtatt ulike drifistilpasninger for
den enkelte avdeling. En egen tabell blir lagt med som vedlegg og som viser samtlige
driftstilpasninger for avdelingene.

En viser til tabellen for informasjon. I denne sammenheng gis det kun informasjon om
eventuelle avvik. For vedtatte driftstilpasninger i K-sak 041/14 har avdelingen følgende
avvik:

Driftsmessi2e endringer som avd dekker innenfor egen økonomisk ramme

Drifismessige endringer som avdelingen dekker innenfor egen økonomisk ramme:

Driftsmessige Iår 2014 2015 2016

Sum endringer I
Alle toll oppgis i hele tusen kroner.

Driftsmessige endringer som avd. ber om økonomisk kompensasjon på

Drifismessige endringer som avdelingen ber om økonomisk kompensasjon på oppsummert:

Driftsmessige Iår 2014 2015 2016
Må tilføres midler til å få økt stillingsstørrelse med 8 42 42 42
% knyttet til renhold i Havnegården (barnevem),
etter økning av leieareal fra 01.01.14. Meldt inn også
ved forrige økonomirapport.
Rom Eiendom har i 2014 økt festeavgiften betydelig, 160 160 160
knyttet til leie av areal på Jernbanekaien. Meldt inn
også ved forrige økonomirapport.
Økte utgifter brøytemannskaper, internt og eksternt. 300 300 300
Meldt inn også ved forrige økonomirapport.

502 502 502
Sum endringer
Alle tall oppgis i hele tusen kroner.

Kommentarer knyttet opp mot avvik i investeringsbudsjettet

P-1833 Slettebo idrettsbygg
Det er i perioden 2013-2015 satt av til sammen kr. 4,2 millioner til dette prosjektet.
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Anbud for 4 av 5 entrepriser ble innlevert 27.0614. Siste anbud for sanitær- og
varmeinstallasjoner skal innhentes innen utgangen av august som del av anbud for ny
varmesentral som er planlagt å forsyne ny og eksisterende bamehage på Slettebø, samt
Slettebø idrettsbygg. Dette er planlagt ved installasjon av nye varmepumper i kombinasjon
med energibrønner. Oppdatert kostnadsskjema efter innlevering av de fire entreprisene viser
en kostnad på kr 5 700 000,- eks. mva. / kr. 7 125 000 inkl. mva.
Antatt kostnad inklusive den siste entreprisen er kr. 8 000 000,- inkl. mva.

Videre melder Bygg- og Eiendomssjefen at Kulturdepartementet har godkjent kommunens
søknad om idrettsfùnksjonell forhåndsgodkjenning av planer for rehabilitering av svømmehall
i Slettebø idrettsanlegg. Dette innebæter at det det kan søkes om tilskudd til
rehabiliteringstiltakene med et beløp inntil kr. 2.000.000.

I følge opplysninger innhentet pr. telefon 04.07.2014 fra Rogaland fylkeskommune v/rådgiver
idrett ble det opplyst at det i tillegg kunne søkes om tilskudd for opprusting som også omfatter
gymnastikksalen i bygget. Dette da parkettfiaten er 10 m x 16,5 m, og at det da kunne gis
inntil kr. 700 000 i tilskudd — dvs kr. 666 666,- dersom kostnad for arbeidene blir som antatt
kr. 8 000 000,-. Kulturdepartementet godkjente ikke søknaden for gymnastikksalen da denne
ikke var registret i anleggsregisteret. Pga. av ferie har det ikke vært mulig å avkiare nærmere
med fylkeskommunen om det er mulig å ffi registret gymnastikksalen i anleggsregisteret.

Det har vært vanskelig å fremme eksakte kostnader til budsjettbehandling før konsulent i
detalj har beskrevet tiltakene som må iverksettes og anbud er innhentet. Av vedlagt søknad av
17.07.2014 og kulturdepartementets forhåndsgodkjenning av 23.07.2014 framgår hvilke tiltak
som må utføres for at Slettebø idrettsanlegg skal kunne holdes åpent. Slik rådmannen vurderer
det må kommunen enten stenge bygget eller rehabilitere bygget slik som beskrevet i vedlegg,

Dersom bygget skal stenges så har det ingen hensikt å bygge nye val-mepumper i kombinasjon
med energibronner. Dette da ca. 70 % av spart energi vil komme fra idrettsbygget.

De foreliggende anbud gjelder i 3 måneder og kontrakt må derfor skrives innen 27.09.2014
dersom de foreliggende anbud skal aksepteres.

For at prosjektet skal kunne la seg gjennomføre må det derfor tilføres mellom ca. kr.
1.150.000 og kr. 1.800.000, avhengig av om det kan søkes om tilskudd for opprusting som
også omfatter gymnastikksalen i bygget eller ikke.

Det vil bli lagt fram en egen politisk sak knyttet til det som er beskrevet rundt P-l822.

P-1654 Avløp Rundevoldsveien
Dette prosjektet har et merforbruk på ca. kr. 1,4 millioner, og det vil påløpe noe mer utgifter
før prosjektet er ferdigstilt fra VA sin side.

Det er tidligere meldt inn overskridelser i forbindelse med saneringen av Rundevoldsveien.
Overskridelsen skyldes i hovedsak økt prisstigning innenfor bygg- og anlegg i forhold til de
opprinnelige kalkulasjonene. Prosjektet ble også utvidet med bygging av ny kjørevei,
Storevollsveien, der VA har lagt ledninger i ny vei og dekket sin del av veianlegget i tillegg.
Det arbeidet som er utført i Storevollsveien var ikke en del av kalkulert pris for P-l654. I
tillegg er alt av små korte kommunale fellesledninger inn mot Rundevoldsveien tatt inn i
saneringen for å gjøre seg fullstendig ferdig innenfor området.
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I selve Rundevoldsveien gjenstår det ca. 120 meter av ledningsnettet, som iklce er skiftet
enda. Dette strekket stk på «vent» til seksjon vei/utemiljø har fått bevilgninger til en
sikringsmur for veien. Seksjon vei/utemiljø vil spille dette inn ifht B2015, VA-kostnader +

asfalt kr 680 000,- + mva. Disse kostnadene kommer ikke før i 2015.

Vedrørende Trettevollsveien (tekst fra VA-sjet)
Etter en del hendelser med oversvømmelser/lekkasjer i Rundevoldsveien som har skjedd i de
siste ukene uten at våre driftsfolk fant feil på det nye ledningsnettet, har vi nå ffinnet ut i går at
det går en «Iciopp» med grunnvarinfbakkesig, fra Husabøveien, under Trettevollsveien og som
nå havner i Rundevoldsveien og stuver seg opp i den nye ledningsgroften og skaper
problemer for oss og private eiendommer. Vi har gravd opp i Trettevollsveien flere ganger og
satt ned flere tilbakeslagsventiler for sikring men det holder ikke.

Bakkesiget må hentes inn høyere i Husabøveien og Trettevollsveien og det betyr at vi nå må
ordne dette arbeidet og få skiftet ledningsnettet nå på grunn av dette. Jeg har sagt til mine
anleggsfolk at dette skal gjøres og vi har startet på arbeidet i dag (06.08.14). Det er ca. 220
meter med ledningsnett som må saneres nå i tilknytning til Rundevoldsveien. Ekstra VA
kostnader + asfalt kr I 233 000,- + mva.

P-1664 Myklebust Nord VA
Det er foretatt budsjettendi-inger ved at det er flyttet til sammen kr. 1.675.000 fra P-1601
Wann Nordre Eigerøy) og P-l663 (Avløp Nordra Eigerøy) til P-l664. Prosjektet er nå
avsluttet og det er et merforbruk p ca. kr. 1.5 millioner.

P4140: Plan Rundevoll I Hestnes
Prosjektet har pr. dags dato et merforbruk på ca. kr. 1,5 millioner i forhold til budsjett.

økonomiske forhold innenfor investeringsbudsj ettet oppsummert:

Investeringsprosjektlår 2014 2015 2016
P-l833:_Slettebø_idrettsbygg

__________ __________

P-l654:_Avløp_Rundevolisveien

__________ __________

P-l664:_Myklebust_Nord_VA

__________ __________

P-l140: Plan Rundevoll I Hestnes

__________ __________

Sum endringer

_________ _________

Alle a1/ oppgis i hele tusen kroner.

Andre forhold som har betydning for økonomisk situasion for avdelingen

Det er i budsjettet for 2014 lagt inn en forventet inntekt på kr. 500.000 knyttet til
parkeringsavgift, mens det foreløpig bare er kommet inn kr. 116.000. Det er derfor lite
sannsynlig at avdelingen vil nå budsjetterte inntekter på dette området, noe som vil være med
å påvirke det endelige resultatet til avdelingen.

Det er budsjettert med inntekter på kr. 370.000 knyttet til utleie av båtplasser ved Rådhuset,
mens det pr. i dag er tatt inn kr. 227.000. Det er flere som har sagt opp leieavtalen, og
budsjetterte inntekter vil ikke bli nådd. I 2013 var det inntekter på kr. 300.000 knyttet til utleie
av båtplassene og dette beløpet vil bli mindre i 2014.
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Usikre forhold som for eksempel utgifter knyttet til brannutrykninger, uforutsette reparasjoner
på maskiner/kjøretøy osv., vil kunne være med å påvirke resultatet til den enkelte seksjon og
avdelingen samlet sett.

Med vennlig hilsen

Anne Grethe Woie
Kommunalsjef for Teknisk avdeling
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Økonomisk statusrapportering på vedtatte driftstiltak/kutt i Kommunestyresak 041/14 - TEKNISK

T-1

T-2

T-4

T-S

-

T-6

T-7

# Tiltak Kommunestyrets Budsjettmessige konsekvenser %-vis Awik Kommentarer

vedtak 2014 2015 — 2016 gjennomført NeifJa

Norsk Iandbruksrådgivning Dalane

Bygdeutvikling i Dalanen

Salg av eiendom

Feling

Blomster i sentrum -

Endre åpningstid i ekspedisjonen i

Len.iksgården permanent 08:00-12:00.

Dekkes med dagens bemanning (65 % sti.).

Feiervesenet

7100Ô

74000

300000

100000

100000 - -

00q00

70000

Foretas fn. 82015

50000

200000

70000

0%

0%

0%

100 %

100%

Foretas fn. 82015

Foretas ifm. 82015

Budsjettendring som gjelder 2014 er foretatt.

Foretas ifm. 82015

Budsjettendring er foretatt

Budsjettendring foretas.

sun4 0 320000 915000 — 0

Alle toll oppgis i hele tusen kroner.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.08.2014
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
14/1338
Journalpostløpenr.:
14/18217

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato

078/14 Formannskapet 27.08.2014

Godkjenning av protokoll fra møte formannskapets møter 
11.6.2014 og 16.6.2014
  
Sammendrag:
Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 20.08.2014:

Protokoll fra formannskapets møte 11.6.2014 og 16.6.2014 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

354862 Protokoll - Formannskapets møte 11.6.2014.doc

354861 Protokollen - Formannskapets møte - 16. juni 2014.doc
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Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 11.06.2014 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: X  
Sak – fra / til: 058/14 - 072/14

Følgende medlemmer møtte:

Unn Therese Omdal – AP Odd Stangeland – AP Tommy Bjellås – FrP
Leif Erik Egaas – H Arne Stapnes –H Solveig Ege Tengesdal – KrF
Jon Aarsland – KrF Tor Inge Rake - V Ruth Evy Berglyd  - SP

Følgende medlemmer hadde forfall:

Thuasanee Lingeswaran – AP Svanhild Wetteland-Skåra – H

Følgende varamedlemmer møtte:

Tor Dahle – AP Kjell Vidar Nygård – H

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef helse- og omsorg Nina Bolme Steinsholt, kommunalsjef 
økonomi Tore Oliversen, personal Kristin Bø Haugland, kommunalsjef kultur og oppvekst Eivind 
Galtvik, kommunalsjef teknisk Anne-Grethe Woie.

Merknader til møtet:

Leif Erik Egaas
Ordfører Leif Broch

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Formannskapet
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (11):

Arbeiderpartiet (3): Unn Therese Omdal, Odd Stangeland, Thusanee Lingeswaran 
Vara i rekkefølge:  Frank Emil Moen, Tor Dahle, Renate Tråsavik, Bjørn Reidar Berentsen,                          

                                      Roger Sæstad

Fremskrittspartiet (1): Tommy Bjellås
Vara i rekkefølge: (”Ledig” i påvente av nytt valgoppgjør), Roald Eie, May Helen Hetland Ervik

Høyre (3): Ordfører Leif Erik Egaas, Arne Stapnes, Svanhild F. Wetteland-Skåra
Vara i rekkefølge:  Bjørn Carlsen, Kjell Vidar Nygård, Astrid Hetland Robertson, 

Terje Jørgensen jr.

Kristelig Folkeparti (2): Jon Aarsland, Solveig Ege Tengesdal
Vara i rekkefølge: Morten Haug, Bente Skåra Gunvaldsen, Alf Tore Sæstad, 

                                      Edmund Iversen

Senterparti (1): Ruth Evy Berglyd
Vara i rekkefølge:  Tor Olaf Gya, Halvor Thengs

Venstre (1): Tor Inge Rake 
Vara i rekkefølge: Brit L. Kvassheim. 

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

058/14 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 11.6.2014

059/14 Referatsaker til formannskapets møte 11. juni 2014

060/14 Beredskapsplan for Eigersund kommune 2014

061/14
Legevaktstelefon- og nødnettssamarbeid mellom Hå kommune og 
kommunene i Dalane

062/14 Flerbrukshall på Lagård

063/14 Økonomirapport for Eigersund kommune - mai 2014

064/14
Utredning om kommunesammenslåing for kommunene Bjerkreim, 
Eigersund, Lund og Sokndal - forstudie

065/14 Ekspropriasjon av gravlundsarealer på Rundevoll

066/14 Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 2013 for  Eigersund kommune

067/14
Nytt valgoppgjør til kommunestyret, valg av nytt medlem til felles 
brukerutvalg, administrasjonsutvalget, samt nytt varamedlem til 
formannskapet.

068/14 Tildeling av startlån i Eigersund kommune - retningslinjer/rutiner

069/14
Endring av selskapsavtale og eierandel IKA - Interkommunalt arkiv i 
Rogaland IKS

070/14 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 7.5.2014

071/14 Skoleplan for Eigersundskolen 2014 - 2018

072/14 Utleiepriser for kommunale bygg og anlegg
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058/14: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 11.6.2014

29.04.2014:

11.06.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:

FS-058/14 Vedtak:

059/14: Referatsaker til formannskapets møte 11. juni 2014

Referatsaker som legges frem for utvalget 26.05.2014:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 14/15486 X 21.05.2014 Formannskapet
Oppfølging av KS-27/14 -
Lokalisering av felles base 
for Teknisk avdeling

2 14/15460 X 21.05.2014 Formannskapet

Oppfølging av KS-029/13 
Parkering i Egersund 
sentrum - parkeringsdekning 
og kontroll

3 14/15388 X 21.05.2014 Formannskapet
Oppfølging av KS-100/12 -
Energi og klimaplan for 
2012-2020

4 14/12687 X 13.05.2014

Båtplasser Lerviken - gnr. 13 
bnr. 1851 (smal brygge), 
2478 (mindre brygge) og 
1507 (båthus og pir)

5 14/14845 X 20.05.2014 Formannskapet
Lørdagsåpen kafe på 
Lundeåne

6 14/14426 I 06.05.2014
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS

Månedsmelding 
skjenkesteder april 2014

7 14/14425 I 06.05.2014
Brannvesenet Sør-
Rogaland IKS

Månedsmelding 
utsalgssteder april 2014

8 14/15022 I 16.05.2014 Magma Geopark

Varsling - Magma Geopark 
AS - Generalforsamling -
Mandag 26 mai 2014, kl 
1800

9 14/13659 I 02.05.2014
Samferdselsdeparte
mentet

Vedtak i klagesak om 
forvaltning av havnekapital 
etter havne- og 
farvannsloven - Eigersund 
kommune

10 14/14880 I 13.05.2014
Rogaland Revisjon 
IKS

Rogaland Revisjon IKS -
årsberetning 2013 og 
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protokoll fra møte i 
representantskapet den  
24.04.2014

11 14/13666 I 02.05.2014
Interkommunalt Arkiv 
i Rogaland IKS

Protokoll 
representantskapsmøte IKA 
24.04.14

12 14/12047 I 10.04.2014
Interkommunalt Arkiv 
i Rogaland IKS

IKAs representantskapsmøte 
24.04.14 - ettersending av 
saksdokumenter

13 14/12157 I 11.04.2014 Uninor AS
Innkalling generalforsamling 
Uninor 29.04.2014

14 14/14067 I 30.04.2014 Uninor AS
Underskrevet protokoll fra 
generalforsamling for Uninor 
AS den 29.4.2014

15 14/4047 U 04.02.2014
Planteknisk utvalg, 
Kontrollutvalget 
Formannskap

Mai 2014 - Rapportering på 
vedtatte politiske bestillinger

11.06.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

2
Oppfølging av KS-029/13 Parkering i Egersund sentrum - parkeringsdekning og 
kontroll

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om det er muligheter for et samarbeid med for 
eksempel Sandnes parkering KF ang. parkeringsdekning og kontroll. Det sammen spørsmålet 
ble stilt i Planteknisk utvalgs møte dagen før, 10.06.14. 
På bakgrunn av ovennevnte ble følgende forslag fremmet:

«Formannskapet ber Rådmannen ta kontakt med Sandnes parkering KF for et 
samarbeid. Formannskapet ønsker en sak på dette til møtet i august 2014.»

Votering:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt.

4
Båtplasser Lerviken - gnr. 13 bnr. 1851 (smal brygge), 2478 (mindre brygge) og 1507 
(båthus og pir)

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til ovennevnte skriv fra bygg- og eiendomssjefen som omtaler 
den dårlige tilstanden det er med båthus, brygger/pir m.m. På grunn av dette vil rådmannen si 
opp alle avtaler vedr. leie av båthus og uteplasser snarest mulig. 
På bakgrunn av ovennevnte ble følgende forslag fremmet:

«Det inngås IKKE leieavtale for leie av båthus på mer enn inntil 5 år med Lundelven 
båtforening.
Allerede inngåtte avtaler/eksisterende leieavtaler opprettholdes ut september.»

Votering:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt.

9
Vedtak i klagesak om forvaltning av havnekapital etter havne- og farvannsloven -
Eigersund kommune
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TOR INGE RAKE (V) viste til skrivet fra Det Kongelige Samferdselsdepartement ang. 
ovennevnte og sa at det er bra saken nå er hos Eigersund Næring og Havn og får oppfølging.

---- 0 ----

Formannskapet hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene.

FS-059/14 Vedtak:

Parkering i Egersund sentrum - parkeringsdekning og kontroll

Formannskapet ber Rådmannen ta kontakt med Sandnes parkering KF for et samarbeid. 
Formannskapet ønsker en sak på dette til møtet i august 2014.

Båtplasser Lerviken - gnr. 13 bnr. 1851 (smal brygge), 2478 (mindre brygge) og 
1507 (båthus og pir)

Det inngås IKKE leieavtale for leie av båthus på mer enn inntil 5 år med Lundelven 
båtforening.
Allerede inngåtte avtaler/eksisterende leieavtaler opprettholdes ut september.

Vedtaket er enstemmig.

060/14: Beredskapsplan for Eigersund kommune 2014

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2014:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Beredskapsplan for Eigersund kommune 2014 godkjennes.

2. Vedlegg til Beredskapsplan for Eigersund kommune 2014 legges frem for 
Formannskapet som referatsak.

11.06.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

 Odd Stangeland (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet han som kommunalt ansatt har 
deltatt i saksforberedelse i saken, jf. kl § 40, 3 b. Det fremkom ikke merknader til saken, 
og Roger Sæstad (AP) tok sete.

~ o ~

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-060/14 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
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1. Beredskapsplan for Eigersund kommune 2014 godkjennes.

2. Vedlegg til Beredskapsplan for Eigersund kommune 2014 legges frem for 
Formannskapet som referatsak.

Vedtaket er enstemmig.

061/14: Legevaktstelefon- og nødnettssamarbeid mellom Hå 
kommune og kommunene i Dalane

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2014:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 b for drift av 
interkommunal legevaktstelefon og nødnettsentraler mellom Hå kommune og kommunene i 
Dalane godkjennes.

11.06.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-061/14 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 b for drift av 
interkommunal legevaktstelefon og nødnettsentraler mellom Hå kommune og 
kommunene i Dalane godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

062/14: Flerbrukshall på Lagård 

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2014:

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

1. Eigersund kommune går inn på eiersiden av Lagårdhallen med maksimalt kr 
6.000.000,- i egenkapital.

2. Eierandelen til kommunen må være minimum 34%
3. Eiger FK og EIK får frist til 20.06.14 med å bli enige om en fordeling av resterende 

eierandel. Hvis partene ikke kommer til enighet fordeles eierandelene med 49,9% til 
Eigersund kommune og 50,1% til EIK. EIK bidrar i så fall med egenkapital stor kr 
6.024.048,-.  Det forutsettes at det utarbeides en styreinstruks som også inneholder 
følgende formuleringer:
-Vedtak som innebærer en endring av en etablert tilstand i selskapet, må fattes av 
minst 2/3 av samtlige styremedlemmer. I dette omfattes også tildeling av treningstider 
og utleiebestemmelser.
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- Sponsormidler som kommer som en direkte følge av flerbrukshallen tilfaller 
aksjeselskapet som en del av driftsgrunnlaget

4. Eigersund kommune stiller kommunal lånegaranti på inntil kr. 35.000.000 kroner.

11.06.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

 Odd Stangeland (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet han som kommunalt ansatt har 
deltatt i saksforberedelse i saken, jf. kl § 40, 3 b. Det fremkom ikke merknader til saken, og 
Roger Sæstad (AP) tok sete.

~ o ~

Jon Aarsland (KrF) foreslo slikt vedtak: 
”Nytt punkt: 5. Det legges til grunn at en inngår en langsiktig leieavtale for flerbrukshallen 
med Rogaland fylkeskommune.”

Kjell Vidar NYgård (H) foreslo slikt vedtak: 
”Endring punkt 3: Hvis partene ikke kommer til enighet fordeles eierandelene med 47% til 
Eigersund kommune og 53% til EIK. EIK bidrar i så fall med egenkapital stor kr 6.372.745,-.

Votering:
Rådmannens innstiling vedtatt punkt 1-2 enstemmig vedtatt. 
Nygårds forslag punkt 3 vedtatt med 10 mot 1 stemme for rådmannens innstilling punkt 3. (V)
Rådmannens innstiling punkt 4 enstemmig vedtatt. 
Aarslands forslag enstemmig vedtatt. 

FS-062/14 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

1. Eigersund kommune går inn på eiersiden av Lagårdhallen med maksimalt kr 6.000.000,-
i egenkapital.

2. Eierandelen til kommunen må være minimum 34%
3. Eiger FK og EIK får frist til 20.06.14 med å bli enige om en fordeling av resterende 

eierandel. Hvis partene ikke kommer til enighet fordeles eierandelene med 47% til 
Eigersund kommune og 53% til EIK. EIK bidrar i så fall med egenkapital stor kr 
6.372.745,-. Det forutsettes at det utarbeides en styreinstruks som også inneholder
følgende formuleringer:
-Vedtak som innebærer en endring av en etablert tilstand i selskapet, må fattes av minst 
2/3 av samtlige styremedlemmer. I dette omfattes også tildeling av treningstider og 
utleiebestemmelser.
- Sponsormidler som kommer som en direkte følge av flerbrukshallen tilfaller 
aksjeselskapet som en del av driftsgrunnlaget

4. Eigersund kommune stiller kommunal lånegaranti på inntil kr. 35.000.000 kroner.
5. Det legges til grunn at en inngår en langsiktig leieavtale for flerbrukshallen med 

Rogaland fylkeskommune.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

Side 45 av 406



063/14: Økonomirapport for Eigersund kommune - mai 2014

Rådmannens forslag til vedtak 25.05.2014:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:
1. Eigersund kommune foretar en full gjennomgang av organisering av barnehagedriften 

i kommunale barnehager. Dette omfatter også planlagte midlertidige barnehagetiltak 
fra høsten 2014.

2. Budsjettert avsetning til Driftsfondet på 644.000 kroner reverseres.
3. Forventet utbytte fra Dalane energi økes med 1.000.000 kroner.
4. Forventet utbytte fra Lyse energi økes med 270.000 kroner.
5. Det tilføres 2,6 millioner kroner til Teknisk avdeling knyttet opp mot vedlikehold bygg. 

Finansieringen av dette skjer ved bruk av Strømfondet.
6. Det tilføres 11.914.000 kroner til KO til dekning av økt tilskudd til private barnehager. 

Finansieringen skjer ved bruk av Premieavviksfondet.
7. Rådmannen fremlegger forslag til utgiftsreduserende tiltak til formannskapsmøtet 

11.06.14.
8. Rådmannen fremlegger en plan for inndekning av forventet merforbruk til møte i 

formannskapet 27.08.14.

11.06.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

Nye dokumenter i saken:

 Notat av 7. juni 14 fra rådmannen – Tilleggsinformasjon for januar – april 2014. (Jpid 
14/16979) (Ytterligere kostnadsreduserende tiltak)
 Vedlegg som var midlertidig unntatt offentlighet i påvente av varsling av involverte – 2 

tiltak i teknisk og 1 tiltak i helse- og omsorg. (Offentlig ved møtets start).
 Kontrollutvalgssak 20/14 – Økonomirapport for Eigersund kommune – mai 2014. (Jpid: 

14/16609)
 Kopi av møtereferat mellom rådmannen og hovedtillitsvalgte/hovedvernebud av 10.6.2014 -

Referat fra møte 10.06.2014 – drøftingsmøte. (Jpid: 14/17120)
 Notat av 10. juni 14 fra rådmannen – Justering av skatteanslaget – tilleggsinformasjon til 

økonomirapporten jan – april 2014. (Jpid: 14/17117)

 Notat av 10. juni 14 fra rådmannen – Tilleggsinformasjon ang. utbygging av Slettebø 
barnehage. (Jpid: 14/17147)

~ o ~

Rådmannen trakk punkt 7 ved møtets start:
”7. Rådmannen fremlegger forslag til utgiftsreduserende tiltak til formannskapsmøtet 11.06.14.”

~ o ~

Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak (fellesforslag AP, FrP, H, KrF, SP, V): 
”Nytt punkt: Tiltak fra rådmannens forslag om ytterligere kostnadsreduserende tiltak 
gjennomføres:
K-1, K- 2, K-3, K-4, K-5, K-7, K-8, K-9, K-10, K-12, K-12-1-1, K-12-1-2, K-12-1-3,K-15, K-
17, K-17-1, K-17-2, K-17-3, K-17-4, K-17-5, K-17-6, H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, T-2, T-3, T-
4, T-6, T-7, T-8, P-1, P-2, P-3”
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Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak (fellesforslag AP, FrP, H, KrF, SP, V): 
”Nytt punkt: Tiltak fra rådmannens forslag om ytterligere kostnadsreduserende tiltak 
utredes ytterligere:
K-6, K-11, K-13, K-14, K-16, H-6, H-7, H-8, H-9, H-10, H-11, H-12, T-1, T-5, T-9, T-10, 
T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24:

Votering:
Rådmannens innstiling punkt 1-3 enstemmig vedtatt. 

Votering – Rådmannens innstiling punkt 4:
 Solveig Ege Tengesdal (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er styremedlem i Lyse 

Energi, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav e. Det fremkom ikke merknader til saken, og 
formannskapet var 10 under behandling av punktet.

Rådmannens innstiling punkt 4 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstiling punkt 5, 6 og 8 enstemmig vedtatt. 

Votering – Nytt punkt Tiltak som gjennomføres – H-8:
 Solveig Ege Tengesdal (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er administrerende 

direktør i Uninor AS, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav e. Det fremkom ikke merknader til saken, og 
formannskapet var 9 under behandling av punktet.

~ o ~
 Unn Therese Omdal (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er ansatt i AKS som er 

part i saken, jf. fvl. § 6, 2. ledd. Det fremkom ikke merknader til saken, og formannskapet var 
9 under behandling av punktet.

Fellesforslag fra Stapnes, Tiltak som gjennomføres H-8, enstemmig vedtatt. 
~ o ~

Fellesforslag fra Stapnes punkt Tiltak som gjennomføres og Tiltak som utredes (-H-8)
enstemmig vedtatt. 

FS-063/14 Vedtak:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Eigersund kommune foretar en full gjennomgang av organisering av barnehagedriften i 
kommunale barnehager. Dette omfatter også planlagte midlertidige barnehagetiltak fra 
høsten 2014.

2. Budsjettert avsetning til Driftsfondet på 644.000 kroner reverseres.
3. Forventet utbytte fra Dalane energi økes med 1.000.000 kroner.
4. Forventet utbytte fra Lyse energi økes med 270.000 kroner.
5. Det tilføres 2,6 millioner kroner til Teknisk avdeling knyttet opp mot vedlikehold bygg. 

Finansieringen av dette skjer ved bruk av Strømfondet.
6. Det tilføres 11.914.000 kroner til KO til dekning av økt tilskudd til private barnehager. 

Finansieringen skjer ved bruk av Premieavviksfondet.
7. Rådmannen fremlegger en plan for inndekning av forventet merforbruk til møte i 

formannskapet 27.08.14.
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8. Tiltak som gjennomføres:K-1, K- 2, K-3, K-4, K-5, K-7, K-8, K-9, K-10, K-12, K-12-1-1, K-
12-1-2, K-12-1-3,K-15, K-17, K-17-1, K-17-2, K-17-3, K-17-4, K-17-5, K-17-6, H-1, H-2, 
H-3, H-4, H-5, T-2, T-3, T-4, T-6, T-7, T-8, P-1, P-2, P-3:

# Tiltak 2014 2015 Tidspunkt

Sum 14 648 551 23 249 705

K-1 Redusere driftsutgifter i barnehagene 261 000 120 000 04.jun.14

K- 2 Reduserer bemmanning på ordinær drift. 688 000 800 000 01.aug

K- 3 Reduserer tilskudd privat (konskvens av K- 1 
og K -2 )

3 097 000 3 993 000

K- 4 Reduserer bemannning 211 300 000 640 000 01.aug

K- 5 Reduserer drift barnehage generelt 40 000

K-7 Mer rasjonell drift av barnehager 2 000 000 aug.15

K-8 Rydding i stillingshjemler og gjennomgang av 
fordeling av ressurser ( har foregått hele 
perioden fra november 2013-d.d.)

4 022 201 9 013 705 01.aug

K-9 Reduserer tilbud om morsmålsopplæring 288 750 504 000 01.aug

K-10 Reduserer skole generelt. 257 600 0 04.jun

K-12 Reduserer driftskostnader på skolene jun.14

K-12-1 Inventar 215 000 0

K-12-2 Ekskursjoner skole + SFO 105 000 0

K-12-3 Arbeidsmatriell og rekvisita 140 000

K-15 50% stilling fra 1. september, ryddet i hjemler 100 000 300 000 sep.14

K-17 Redusere diverse kulturtilbud

K-17-1 Okka festival annhvert år 150 000 75 000 2014

K-17-2 Fredagskveld i paviljongen 20 000 30 000 aug.14
K-17-3 Sommer Egersund 60 000 60 000 jun.14
K-17-4 UKM 20 000 20 000 2014

K-17-5 Annonsering Kino 40 000 150 000 jun.14
K-17-6 Tilskudd barn og unge 30 000
H-1 Innsparinger / effektiviseringstilktak på 

Slettebø over flere år
2 251 000 2 251 000

H-2 Økt inntekt, salg av tjenester til andre 
kommuner

640 000 500 000

H-3 Redusere 0,4 årsverk jordmor 21 000 230 000 01.12.2014

H-4 Redusere 0,3 årsverk merkantil 193 000 289 000 01.05.2014.

H-5 Redusere gjeldsrådgiver med 0,4 årsverk 
Innspart sum vil være avhengig av om det 
blir reduksjon i årsverk eller salg av tjenester 
til andre kommuner

85000 250000

T-2 Bygdeutvikling i Dalane 74 000 74 000

T-3 Byggesak 1 000 000 1 000 000

T-4 Salg av eiendom 300 000

T-6 Blomster i sentrum 100 000

T-7 Endre åpningstid i ekspedisjonen i 
Lerviksgården permanent til 08:00-12:00. 
Dekkes med dagens bemanning (65% st).

200 000 200 000

T-8 Feiervesenet 70 000 70 000

P-1 Stillingsannonser: vurdere utforming av annonser for å redusere kostnader. Innføring av delvis 
ansettelsesstopp vil automatisk medføre reduksjoner av utgifter (Snarest)

P-2 Sykefraværsforebyggende midler 30 000 30 000 Snarest

P-3 Trivselsfremmende tiltak: Så langt er midler 
brukt til ansattes dag, deltakelse i 
nordsjørittet og premier knyttet til Kom-i-form

250 000 250 000 Snarest
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9. Tiltak som utredes ytterligere:K-6, K-11, K-13, K-14, K-16, H-6, H-7, H-8, H-9, H-10, H-
11, H-12, T-1, T-5, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, 
T-21, T-22, T-23, T-24

# Tiltak 2 014 2 015 Tidspunkt

K-6 Legge ned Åpen barnehage 416 667 1 000 000 01.aug.14

K-11 Reduserer transportkostnader 250 000 250 000 aug.14

K-13 Levende læring 352 500 846 000 aug.14

K-14 Økt foreldrebetaling SFO. (Øker til 
gjennomsnitt av to andre sammenlignbare 
kommuner) Se egen orientering i vedlegg

541 667 1 300 000 aug.14

K-16 Halvere åpningstid på biblioteket 287 500 600 000 01.aug

H-6 Redusere bemanning på aktivitetssenter ( 
Lysgården / Tyrigården) (Krever leder på 
plass for å kunne gjennomførest grunnet 
turnustekniske og personalsammensetninger 
som krever tett oppfølging.)

60000 500 000 -600 000

H-7 Holde vakant 0,4 årsverk,  stab hos 
kommunalsjef

140 000

H-8 Ubrukte lønnsmidler, flyktningetjenesten 90 000

H-9 Redusere bemanning på serviceboliger på 
Lundeåne, 0,5 årsverk

86 000 320 000 01.08.2014

H-10 Redusere ressurser til praktisk bistand / 
hjemmehjelp  til hjemmeboende, 1 årsverk. 
Kan økes til 1,5 årsverk fra 01.01.2015

190 000 690 000 01.08.2014 , 
01.01.2015

H-11 Ubrukte lønnsmidler, helsestasjon 460 000

H-12 Redusere mottak av flyktninger til 20 1 100 000 01.01.2015

T-1 Norsk landbruksrådgivning Dalane 71 000 71 000

T-5 Feiing av sentrum søndags morgen 50 000 100 000 Snarest

T-9 Festeavgifter - innløsning av arealer for senere salg

T-10 Stenge basseng - Slettebø og Lagård

T-11 Temperatursenking (vinter) og -økning (sommer) i kommunale bygg

T-12 Kommunale boliger - Boligsosialt velferdsprogram gjennom Husbanken og tettere samarbeid med HO 
i forbindelse med kommunale boliger

T-13 Byteltet og div. kulturarrangement

T-14 Nedlegging av uteområder - opprettholde drift på 20-25% lekeplasser som i dag

T-15 Idrettsanlegg, antall og driftsavtaler

T-16 Nedklassifisering av kommunale til private veier

T-17 Kulturkompetanse - Byantikvar

T-18 Brukerbetaling strøm til elektriske fremkomstmiddel
T-19 Leieinntekter korttidsutleie kommunale lokaler

T-20 3 ledige kontorer på landbrukskontoret som kan leies ut (Snarest)

T-21 Organisasjonsgjennomgang

T-22 Gjennomgang av investeringsprosjekt

T-23 Vurdere frekvens på renhold

T-24 Overføring av ressurs til KF

Vedtaket er enstemmig. 
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064/14: Utredning om kommunesammenslåing for kommunene 
Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal - forstudie

Rådmannens forslag til vedtak 28.04.2014:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Det igangsettes en prosess for å utrede fordeler og ulemper ved kommunesammenslåing 
i Dalane.

2. Utredningen baserer seg på anbefaling fra Regionrådet Dalane – vedtatt i møte 11.02.14.

3. En utredning skal ha som hovedformål å vurdere hva som tjener innbyggerne best i 
henholdsvis Sokndal kommune, Lund kommune, Bjerkreim kommune og Eigersund 
kommune. Innbyggernes framtidige behov skal danne premissene for utredningen.

4. Regionrådet Dalane er styringsgruppe for prosessen.

5. Regionråd Dalane fastsetter mandat og fremdriftsplan for det videre arbeidet med 
utredning av eventuell kommunesammenslåing. Under forutsetning av statlige 
tilskuddsmidler til utredning av endret kommunestruktur engasjerer Regionråd Dalane 
ekstern utredningskompetanse med erfaring fra tilsvarende utredninger. 

6. Prosessen skal ha forankring i kommunene. Det skal utarbeides en egen plan for 
informasjon til innbyggere, lokalt næringsliv, folkevalgte og ansatte i kommunene om 
utredningen av endret kommunestruktur. Regionrådet oppnevner 
arbeidsgrupper/referansegrupper som kan bistå ekstern utreder i utredningsarbeidet.

7. Det søkes om statlige tilskuddsmidler til utredning av kommunesammenslåing via 
Regionråd Dalane. En forutsetning for utredningen er at staten minst dekker kostnadene 
til engasjement av ekstern utredningskompetanse og informasjonstiltak overfor 
kommunenes innbyggere og lokalt næringsliv i de berørte kommunene.

11.06.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

ORDFØREREN foreslo:
”Nytt punkt 5 i rådmannens innstilling:

5. Regionråd Dalane fastsetter mandat og fremdriftsplan for det videre arbeidet med 
utredning av eventuell kommunesammenslåing. Under forutsetning av statlige 
tilskuddsmidler til utredning av endret kommunestruktur gis Regionråd Dalane fullmakt 
til å engasjere ekstern utredningskompetanse med erfaring fra tilsvarende 
utredninger dersom det anses nødvendig.”

SOLVEIG EGE TENGESDAL (KRF) foreslo:
”Nytt punkt 3 i rådmannens innstilling:

3. En utredning skal ha som hovedformål å vurdere hva som tjener innbyggerne 
best i henholdsvis Sokndal kommune, Lund kommune, Bjerkreim kommune og 
Eigersund kommune med utgangspunkt i Dalaneregionen. Innbyggernes 
framtidige behov skal danne premissene for utredningen
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Tillegg til punkt 5:
5. Stortingets vedtak om kommunereformen/kommuneproposisjonen pr. 
14.mai legges til grunn for det videre arbeidet.”

TOR INGE RAKE (V) foreslo:
” Nytt punkt 1 i rådmannens innstilling

1. Det igangsettes en prosess for å utrede kommunesammenslåing i Dalane.”

TOMMY BJELLÅS (FRP) foreslo:
”Tillegg til rådmannens punkt 1:

1. ….. og omliggende Flekkefjord – Kvinesdal og Sirdal.

Tillegg til punkt 2:
2. …. med tillegg Flekkefjord/Kvinesdal og Sirdal.

Tillegg til punkt 3:
3. Kommunenavn endres til Dalane og Flekkefjord-Kvinesdal og Sirdal.”

Votering:
Rakes forslag til nytt punkt 1 vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for rådmannens innstilling 

punkt 1 (SP).
Bjellås forslag til tillegg til punkt 1 falt med 10 mot 1 stemme (FRP).
Rådmannens innstilling punkt 2 enstemmig vedtatt.
Bjellås forslag til tillegg til punkt 2 falt med 10 mot 1 stemme (FRP).
Tengesdals forslag til nytt punkt 3 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 
punkt 3.
Bjellås forslag til tillegg til punkt 3 falt med 10 mot 1 stemme (FRP).
Rådmannens innstilling punkt 4 enstemmig vedtatt.
Ordførerens forslag til nytt punkt 5 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 
punkt 5.
Tengesdals tillegg til punkt 5 enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling punkt 6 og 7 enstemmig vedtatt.

FS-064/14 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Det igangsettes en prosess for å utrede kommunesammenslåing i Dalane.

2. Utredningen baserer seg på anbefaling fra Regionrådet Dalane – vedtatt i møte 
11.02.14.

3. En utredning skal ha som hovedformål å vurdere hva som tjener innbyggerne best med 
utgangspunkt i Dalaneregionen. Innbyggernes framtidige behov skal danne premissene 
for utredningen.

4. Regionrådet Dalane er styringsgruppe for prosessen.

5. Regionråd Dalane fastsetter mandat og fremdriftsplan for det videre arbeidet med 
utredning av eventuell kommunesammenslåing. Under forutsetning av statlige 
tilskuddsmidler til utredning av endret kommunestruktur gis Regionråd Dalane fullmakt til 
å engasjere ekstern utredningskompetanse med erfaring fra tilsvarende utredninger 
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dersom det anses nødvendig. Stortingets vedtak om 
kommunereformen/kommuneproposisjonen pr. 14.mai legges til grunn for det videre 
arbeidet.

6. Prosessen skal ha forankring i kommunene. Det skal utarbeides en egen plan for 
informasjon til innbyggere, lokalt næringsliv, folkevalgte og ansatte i kommunene om 
utredningen av endret kommunestruktur. Regionrådet oppnevner 
arbeidsgrupper/referansegrupper som kan bistå ekstern utreder i utredningsarbeidet.

7. Det søkes om statlige tilskuddsmidler til utredning av kommunesammenslåing via 
Regionråd Dalane. En forutsetning for utredningen er at staten minst dekker kostnadene 
til engasjement av ekstern utredningskompetanse og informasjonstiltak overfor 
kommunenes innbyggere og lokalt næringsliv i de berørte kommunene.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

065/14: Ekspropriasjon av gravlundsarealer på Rundevoll

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2014:

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

1. Eigersund kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-2 å 
ekspropriere nødvendig areal fra del av gnr 13, bnr 296 for bygging av ny gravlund 
med tilhørende vegnett på Rundevoll. 

2. Eigersund kommune begjærer skjønn til fastsettelse av erstatning når 
ekspropriasjonsvedtaket er endelig.

3. Eigersund kommunestyre vedtar med hjemmel i oreigningsloven § 25, jf. § 5 å søke 
Fylkesmannen i Rogaland om samtykke til forhåndstiltredelse av arealet.

11.06.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak (fellesforslag AP+H): 
”Innløsning av arealer til gravplass på Rundevoll bestrebes å løses ved en 
minnelig løsning med grunneierne. Formannskapet nedsetter er 
forhandlingsutvalg som får fullmakt til å forhandle på vegne av Eigersund 
kommune. Forhandlingsutvalget består av ordfører, leder PTU og rådmann.

Forhandlingsresultat fremlegges i formannskapets møte 27.08.14.”

Votering:
Stangelands fellesforslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

FS-065/14 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
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Innløsning av arealer til gravplass på Rundevoll bestrebes å løses ved en 
minnelig løsning med grunneierne. Formannskapet nedsetter er 
forhandlingsutvalg som får fullmakt til å forhandle på vegne av Eigersund 
kommune. Forhandlingsutvalget består av ordfører, leder PTU og rådmann.

Forhandlingsresultat fremlegges i formannskapets møte 27.08.14.

Vedtaket er enstemmig.

066/14: Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 2013 for Eigersund 
kommune

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2014:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Kommunestyrt har merket seg konklusjonene i kontrollrapporten for 2013 fra Skatt Vest.
2. Saken tas til orientering 

11.06.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-066/14 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Kommunestyret har merket seg konklusjonene i kontrollrapporten for 2013 fra Skatt 
Vest.

2. Saken tas til orientering 

Vedtaket er enstemmig.

067/14: Nytt valgoppgjør til kommunestyret, valg av nytt medlem til 
felles brukerutvalg, administrasjonsutvalget, samt nytt varamedlem 
til formannskapet.

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2014:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Det foretas nytt valgoppgjør, jfr. valglovens § 14-2:

a) Nytt fast medlem for Fremskrittspartiet i kommunestyret blir Cecilie Bruvik.
b) Vararepresentanter for Fremskrittspartiet rykker opp en plass og ny siste 

vararepresentant til kommunestyret blir Leif Robert Berg Hafsø (FrP).
2. Som nytt medlem for Fremskrittspartiet til administrasjonsutvalget velges:
3. Som nytt varamedlem for Fremskrittspartiet til formannskapet velges:
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4. Renate Tråsavik (AP) gis fritak fra sitt verv som medlem av felles brukerutvalg ut 
perioden 2011 – 2015. 

5. Som nytt medlem for Arbeiderpartiet til felles brukerutvalg velges:

11.06.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-067/14 Vedtak:

1. Det foretas nytt valgoppgjør, jfr. valglovens § 14-2:
a) Nytt fast medlem for Fremskrittspartiet i kommunestyret blir Cecilie Bruvik.
b) Vararepresentanter for Fremskrittspartiet rykker opp en plass og ny siste 

vararepresentant til kommunestyret blir Leif Robert Berg Hafsø (FrP).
2. Som nytt medlem for Fremskrittspartiet til administrasjonsutvalget velges:
3. Som nytt varamedlem for Fremskrittspartiet til formannskapet velges:
4. Renate Tråsavik (AP) gis fritak fra sitt verv som medlem av felles brukerutvalg ut 

perioden 2011 – 2015. 
5. Som nytt medlem for Arbeiderpartiet til felles brukerutvalg velges:

Vedtaket er enstemmig.

068/14: Tildeling av startlån i Eigersund kommune -
retningslinjer/rutiner

Rådmannens forslag til vedtak 15.05.2014:

Utkast til nye retningslinjer for tildeling av startlån i Eigersund kommune, datert 14. 
mai 2014,  basert på ny forskrift av 12. mars 14, ikraftsatt 1. 4. 2014, godkjennes.

11.06.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-068/14 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

Utkast til nye retningslinjer for tildeling av startlån i Eigersund kommune, datert 
14. mai 2014, basert på ny forskrift av 12. mars 14, ikraftsatt 1. 4. 2014, 
godkjennes
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Vedtaket er enstemmig.

069/14: Endring av selskapsavtale og eierandel IKA -
Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS

Rådmannens forslag til vedtak 20.05.2014:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune gir sin tilslutning til at Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS inngår 
som eier i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS på de vilkår som fremgår av saken og at 
selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale. 

11.06.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-069/14 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune gir sin tilslutning til at Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 
inngår som eier i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS på de vilkår som fremgår av 
saken og at selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale. 

Vedtaket er enstemmig.

070/14: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 7.5.2014

Forslag til vedtak 29.04.2014:

Protokoll fra formannskapets møte den 7.5.2014 godkjennes.

11.06.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig vedtatt. 

FS-070/14 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 7.5.2014 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig. 
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071/14: Skoleplan for Eigersundskolen 2014 - 2018

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2014:
Høringsutkast vedtas som framlagt

11.06.2014 Formannskapet

Møtebehandling:
TOR INGE RAKE (V) foreslo følgende:

«Endring/tillegg i skolebruksplan for Eigersundskolen 2014-2018,
   under punkt 7. Prioriterte satsingsområder 2014-2018:

Det er blinket ut fire fem hovedsatsingsområder i perioden:
 Legge til rette for å ta fag på høyere nivå»

Votering:
Rakes forslag til endring og nytt underpunkt under prioriterte satsingsområder falt med 10 mot 1 

stemme (V).
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt.

FS-071/14 Vedtak:

Høringsutkast vedtas som framlagt.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

072/14: Utleiepriser for kommunale bygg og anlegg

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2014:
Utleieprisene justeres til:

Kulturhuset:
Dag/tid Frivillige lag og 

organisasjoner
Uleie eksternt Kommersiell 

utleie

Sal 1 Sal 2 Sal 1 Sal 2 Sal 1 Sal 2

Mand-torsd før kl. 17 1500 1000 3000 1800 6000 3000

Mand-torsd etter kl. 17 2000 1200 4000 2800 8000 4000

Fredag - søndag før kl 17 2000 1200 4000 2800 8000 4000

Fredag - søndag etter kl. 17 2500 1500 6000 4000 10000 6000

Lyd og lysanlegg i sal 1: Fast tillegg på kr 1000,- (ubetjent) inkl. enkel innføring i anlegget.
Konferanseoppsett lyd/lys er kostnadsfritt. 
Dersom leietaker har billettslag tas det kr 10,- pr solgte billett i tillegg til husleie
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Alt billettsalg skal foretas via kulturhusets billettsystem. 
Det er kulturadministrasjonen som programmerer innholdet på kulturhuset, all utleie tilpasses 
denne programmeringen. 

Byteltet: 
Ikke-inntektsgivende arrangementer: 

Frivillige lag og organisasjoner Utleie eksternt Kommersielle
Dag/kveld 1500 4000 7000
Døgn 2000 5000 8000

Arrangement med billettsalg: 

kr 25 pr billett som vedtatt i sak 12/208
Minimumspriser for inntektsgivende arrangement er lik prisene i tabellen for ikke-
inntektsgivende arrangement.

Friluftsbygg:

Eigerøy fyr -
vokterbolig

Eigerøy 
fyr - stor 
sjøbu

Maurholen 
stasjon 
(bolig) Maurholen stasjon (uthus)

Kun 
uthus

Leid sammen 
med hovedhus

Dag/kveld grupper 1500 500 1500 750 500

Dag/kveld grupper 
(korttidsleie inntil 2 t) 750 500 750

Døgn (24 timer) 1500 1000 2000

Helg (fred - sønd) 3500 1500 4000

Uke (mand - sønd) 5500 2500 6000

Uke (mand - fred)     4000 2000 4500

Rabatt: Skoler, frivillige organisasjoner etc. har 30 % rabatt man-torsdag.

Utvask: Leietaker ordner med utvask. Dersom denne ikke er tilfredsstillende påbeløper 
gebyr på kr 1000.

Utleieprisene for friluftsbygg er justert i samråd med seksjon vei og utemiljø.

11.06.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:

FS-072/14 Vedtak:
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************ TILLEGGSSAKER ************

073/14: Bruk av egen bil i tjenesten

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2014:
Administrasjonsutvalget tar forslag til godtgjørelse for bruk av egen bil i tjeneste til 
orientering. 

Formannskapet vedtar retningslinjer for godtgjørelse for bruk av egen bil i tjeneste. 

02.06.2014 Administrasjonsutvalget

Møtebehandling:
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo:

”Eigersund kommune dekker etter søknad egenandel ved eventuell skade på eget 
kjøretøy oppstått under tjenestekjøring.
For øvrig gjelder statens satser for bruk av eget kjøretøy i tjeneste for Eigersund 
kommune.”

HEIDI IRENE GRAVDAL (Fagforbundet) foreslo:
”Rådmannen bes om å kartlegge omfanget av leasingbiler og behovet for bruk av 
privatbil i de forskjellige enheter.  I tillegg bes det kartlagt hvor mange ansatte som 
har krav om bruk av egen bil i sin arbeidsavtale.”

Votering:
Egaas`s forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer (Fagforbundet) for rådmannens innstilling.
Gravdal`s forslag enstemmig vedtatt.

ADM-006/14 Vedtak:
Eigersund kommune dekker etter søknad egenandel ved eventuell skade på eget 
kjøretøy oppstått under tjenestekjøring.
For øvrig gjelder statens satser for bruk av eget kjøretøy i tjeneste for Eigersund 
kommune.
Rådmannen bes om å kartlegge omfanget av leasingbiler og behovet for bruk av 
privatbil i de forskjellige enheter.  I tillegg bes det kartlagt hvor mange ansatte som 
har krav om bruk av egen bil i sin arbeidsavtale.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

11.06.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:

FS-073/14 Vedtak:
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Utvalg: Formannskapet

Møtedato: 16.06.2014 Møtested: Formannskapssalen

Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 13:20  

Sak – fra / til: 074/14 - 075/14

Følgende medlemmer møtte:

Unn Therese Omdal – AP Odd Stangeland – AP Tommy Bjellås – FrP

Leif Erik Egaas – H Arne Stapnes –H Jon Aarsland – KrF
Tor Inge Rake - V Ruth Evy Berglyd  - SP

Følgende medlemmer hadde forfall:

Thuasanee Lingeswaran – AP Svanhild Wetteland-Skåra – H Solveig Ege Tengesdal – KrF

Følgende varamedlemmer møtte:

Frank Emil Moen – AP Kjell Vidar Nygård – H Morten Haug (KrF)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:

Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef helse- og omsorg Nina Bolme Steinsholt, kommunalsjef økonomi 
Tore Oliversen, personal Kristin Bø Haugland, kommunalsjef kultur og oppvekst Eivind Galtvik, kommunalsjef 
teknisk Anne-Grethe Woie.

Merknader til møtet:



Leif Erik Egaas
Ordfører Leif Broch

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Formannskapet
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (11):

Arbeiderpartiet (3): Unn Therese Omdal, Odd Stangeland, Thusanee Lingeswaran 
Vara i rekkefølge:  Frank Emil Moen, Tor Dahle, Renate Tråsavik, Bjørn Reidar Berentsen,                          

                                      Roger Sæstad

Fremskrittspartiet (1): Tommy Bjellås
Vara i rekkefølge: (”Ledig” i påvente av nytt valgoppgjør), Roald Eie, May Helen Hetland Ervik

Høyre (3): Ordfører Leif Erik Egaas, Arne Stapnes, Svanhild F. Wetteland-Skåra
Vara i rekkefølge:  Bjørn Carlsen, Kjell Vidar Nygård, Astrid Hetland Robertson, 

Terje Jørgensen jr.

Kristelig Folkeparti (2): Jon Aarsland, Solveig Ege Tengesdal
Vara i rekkefølge: Morten Haug, Bente Skåra Gunvaldsen, Alf Tore Sæstad, 

                                      Edmund Iversen

Senterpartiet (1): Ruth Evy Berglyd
Vara i rekkefølge:  Tor Olaf Gya, Halvor Thengs (SV)

Venstre (1): Tor Inge Rake 
Vara i rekkefølge: Brit L. Kvassheim. 

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

074/14 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 16. juni 2014

075/14 Økonomirapport for Eigersund kommune - mai 2014

Side 61 av 406



074/14: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 16. juni 2014 

Spørsmål/orienteringer i møtet 16.06.2014:

16.06.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Det fremkom ingen spørsmål/orienteringer.

FS-074/14 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

075/14: Økonomirapport for Eigersund kommune - mai 2014

Rådmannens forslag til vedtak 25.05.2014:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:
1. Eigersund kommune foretar en full gjennomgang av organisering av barnehagedriften i 

kommunale barnehager. Dette omfatter også planlagte midlertidige barnehagetiltak fra 
høsten 2014.

2. Budsjettert avsetning til Driftsfondet på 644.000 kroner reverseres.
3. Forventet utbytte fra Dalane energi økes med 1.000.000 kroner.
4. Forventet utbytte fra Lyse energi økes med 270.000 kroner.
5. Det tilføres 2,6 millioner kroner til Teknisk avdeling knyttet opp mot vedlikehold bygg. 

Finansieringen av dette skjer ved bruk av Strømfondet.
6. Det tilføres 11.914.000 kroner til KO til dekning av økt tilskudd til private barnehager. 

Finansieringen skjer ved bruk av Premieavviksfondet.
7. Rådmannen fremlegger forslag til utgiftsreduserende tiltak til formannskapsmøtet 11.06.14.
8. Rådmannen fremlegger en plan for inndekning av forventet merforbruk til møte i 

formannskapet 27.08.14.

11.06.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

Nye dokumenter i saken:

 Notat av 7. juni 14 fra rådmannen – Tilleggsinformasjon for januar – april 2014. (Jpid 14/16979) 
(Ytterligere kostnadsreduserende tiltak)

 Vedlegg som var midlertidig unntatt offentlighet i påvente av varsling av involverte – 2 tiltak i 
teknisk og 1 tiltak i helse- og omsorg. (Offentlig ved møtets start).

 Kontrollutvalgssak 20/14 – Økonomirapport for Eigersund kommune – mai 2014. (Jpid: 14/16609)

 Kopi av møtereferat mellom rådmannen og hovedtillitsvalgte/hovedvernebud av 10.6.2014 -
Referat fra møte 10.06.2014 – drøftingsmøte. (Jpid: 14/17120)
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 Notat av 10. juni 14 fra rådmannen – Justering av skatteanslaget – tilleggsinformasjon til 
økonomirapporten jan – april 2014. (Jpid: 14/17117)

 Notat av 10. juni 14 fra rådmannen – Tilleggsinformasjon ang. utbygging av Slettebø barnehage.
(Jpid: 14/17147)

~ o ~

Rådmannen trakk punkt 7 ved møtets start:
”7. Rådmannen fremlegger forslag til utgiftsreduserende tiltak til formannskapsmøtet 11.06.14.”

~ o ~

Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak (fellesforslag AP, FrP, H, KrF, SP, V): 
”Nytt punkt: Tiltak fra rådmannens forslag om ytterligere kostnadsreduserende tiltak 
gjennomføres:
K-1, K- 2, K-3, K-4, K-5, K-7, K-8, K-9, K-10, K-12, K-12-1-1, K-12-1-2, K-12-1-3,K-15, K-17, K-17-
1, K-17-2, K-17-3, K-17-4, K-17-5, K-17-6, H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, T-2, T-3, T-4, T-6, T-7, T-8, P-
1, P-2, P-3”

Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak (fellesforslag AP, FrP, H, KrF, SP, V): 
”Nytt punkt: Tiltak fra rådmannens forslag om ytterligere kostnadsreduserende tiltak utredes 
ytterligere:
K-6, K-11, K-13, K-14, K-16, H-6, H-7, H-8, H-9, H-10, H-11, H-12, T-1, T-5, T-9, T-10, T-11, T-12, 
T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24:

Votering:
Rådmannens innstiling punkt 1-3 enstemmig vedtatt. 

Votering – Rådmannens innstiling punkt 4:

 Solveig Ege Tengesdal (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er styremedlem i Lyse Energi, 
jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav e. Det fremkom ikke merknader til saken, og formannskapet var 10 
under behandling av punktet.

Rådmannens innstiling punkt 4 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstiling punkt 5, 6 og 8 enstemmig vedtatt. 

Votering – Nytt punkt Tiltak som gjennomføres – H-8:

 Solveig Ege Tengesdal (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er administrerende direktør i 
Uninor AS, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav e. Det fremkom ikke merknader til saken, og 
formannskapet var 9 under behandling av punktet.

~ o ~

 Unn Therese Omdal (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er ansatt i AKS som er part i 
saken, jf. fvl. § 6, 2. ledd. Det fremkom ikke merknader til saken, og formannskapet var 9 under 
behandling av punktet.

Fellesforslag fra Stapnes, Tiltak som gjennomføres H-8, enstemmig vedtatt. 
~ o ~

Fellesforslag fra Stapnes punkt Tiltak som gjennomføres og Tiltak som utredes (-H-8) enstemmig 
vedtatt. 

FS-063/14 Vedtak:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:
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1. Eigersund kommune foretar en full gjennomgang av organisering av barnehagedriften i 
kommunale barnehager. Dette omfatter også planlagte midlertidige barnehagetiltak fra 
høsten 2014.

2. Budsjettert avsetning til Driftsfondet på 644.000 kroner reverseres.
3. Forventet utbytte fra Dalane energi økes med 1.000.000 kroner.
4. Forventet utbytte fra Lyse energi økes med 270.000 kroner.
5. Det tilføres 2,6 millioner kroner til Teknisk avdeling knyttet opp mot vedlikehold bygg. 

Finansieringen av dette skjer ved bruk av Strømfondet.
6. Det tilføres 11.914.000 kroner til KO til dekning av økt tilskudd til private barnehager. 

Finansieringen skjer ved bruk av Premieavviksfondet.
7. Rådmannen fremlegger en plan for inndekning av forventet merforbruk til møte i 

formannskapet 27.08.14.
8. Tiltak som gjennomføres:K-1, K- 2, K-3, K-4, K-5, K-7, K-8, K-9, K-10, K-12, K-12-1-1, K-12-1-2, 

K-12-1-3,K-15, K-17, K-17-1, K-17-2, K-17-3, K-17-4, K-17-5, K-17-6, H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, T-
2, T-3, T-4, T-6, T-7, T-8, P-1, P-2, P-3:

# Tiltak 2014 2015 Tidspunkt

Sum 14 648 551 23 249 705

K-1 Redusere driftsutgifter i barnehagene 261 000 120 000 04.jun.14

K- 2 Reduserer bemmanning på ordinær drift. 688 000 800 000 01.aug

K- 3 Reduserer tilskudd privat (konskvens av K- 1
og K -2 )

3 097 000 3 993 000

K- 4 Reduserer bemannning 211 300 000 640 000 01.aug

K- 5 Reduserer drift barnehage generelt 40 000

K-7 Mer rasjonell drift av barnehager 2 000 000 aug.15

K-8 Rydding i stillingshjemler og gjennomgang av 
fordeling av ressurser ( har foregått hele 
perioden fra november 2013-d.d.)

4 022 201 9 013 705 01.aug

K-9 Reduserer tilbud om morsmålsopplæring 288 750 504 000 01.aug

K-10 Reduserer skole generelt. 257 600 0 04.jun

K-12 Reduserer driftskostnader på skolene jun.14

K-12-1 Inventar 215 000 0

K-12-2 Ekskursjoner skole + SFO 105 000 0

K-12-3 Arbeidsmatriell og rekvisita 140 000

K-15 50% stilling fra 1. september, ryddet i hjemler 100 000 300 000 sep.14

K-17 Redusere diverse kulturtilbud

K-17-1 Okka festival annhvert år 150 000 75 000 2014

K-17-2 Fredagskveld i paviljongen 20 000 30 000 aug.14
K-17-3 Sommer Egersund 60 000 60 000 jun.14
K-17-4 UKM 20 000 20 000 2014

K-17-5 Annonsering Kino 40 000 150 000 jun.14
K-17-6 Tilskudd barn og unge 30 000
H-1 Innsparinger / effektiviseringstilktak på 

Slettebø over flere år
2 251 000 2 251 000

H-2 Økt inntekt, salg av tjenester til andre 
kommuner

640 000 500 000

H-3 Redusere 0,4 årsverk jordmor 21 000 230 000 01.12.2014

H-4 Redusere 0,3 årsverk merkantil 193 000 289 000 01.05.2014.

H-5 Redusere gjeldsrådgiver med 0,4 årsverk 
Innspart sum vil være avhengig av om det 
blir reduksjon i årsverk eller salg av tjenester 
til andre kommuner

85000 250000

T-2 Bygdeutvikling i Dalane 74 000 74 000

T-3 Byggesak 1 000 000 1 000 000

T-4 Salg av eiendom 300 000

T-6 Blomster i sentrum 100 000
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T-7 Endre åpningstid i ekspedisjonen i 
Lerviksgården permanent til 08:00-12:00. 
Dekkes med dagens bemanning (65% st).

200 000 200 000

T-8 Feiervesenet 70 000 70 000

P-1 Stillingsannonser: vurdere utforming av annonser for å redusere kostnader. Innføring av delvis 
ansettelsesstopp vil automatisk medføre reduksjoner av utgifter (Snarest)

P-2 Sykefraværsforebyggende midler 30 000 30 000 Snarest

P-3 Trivselsfremmende tiltak: Så langt er midler 
brukt til ansattes dag, deltakelse i 
nordsjørittet og premier knyttet til Kom-i-form

250 000 250 000 Snarest

9. Tiltak som utredes ytterligere:K-6, K-11, K-13, K-14, K-16, H-6, H-7, H-8, H-9, H-10, H-11, H-12, 
T-1, T-5, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, 
T-24

# Tiltak 2 014 2 015 Tidspunkt

K-6 Legge ned Åpen barnehage 416 667 1 000 000 01.aug.14

K-11 Reduserer transportkostnader 250 000 250 000 aug.14

K-13 Levende læring 352 500 846 000 aug.14

K-14 Økt foreldrebetaling SFO. (Øker til 
gjennomsnitt av to andre sammenlignbare 
kommuner) Se egen orientering i vedlegg

541 667 1 300 000 aug.14

K-16 Halvere åpningstid på biblioteket 287 500 600 000 01.aug

H-6 Redusere bemanning på aktivitetssenter ( 
Lysgården / Tyrigården) (Krever leder på 
plass for å kunne gjennomførest grunnet 
turnustekniske og personalsammensetninger 
som krever tett oppfølging.)

60000 500 000 -600 000

H-7 Holde vakant 0,4 årsverk,  stab hos 
kommunalsjef

140 000

H-8 Ubrukte lønnsmidler, flyktningetjenesten 90 000

H-9 Redusere bemanning på serviceboliger på 
Lundeåne, 0,5 årsverk

86 000 320 000 01.08.2014

H-10 Redusere ressurser til praktisk bistand / 
hjemmehjelp  til hjemmeboende, 1 årsverk. 
Kan økes til 1,5 årsverk fra 01.01.2015

190 000 690 000 01.08.2014 , 
01.01.2015

H-11 Ubrukte lønnsmidler, helsestasjon 460 000

H-12 Redusere mottak av flyktninger til 20 1 100 000 01.01.2015

T-1 Norsk landbruksrådgivning Dalane 71 000 71 000

T-5 Feiing av sentrum søndags morgen 50 000 100 000 Snarest

T-9 Festeavgifter - innløsning av arealer for senere salg

T-10 Stenge basseng - Slettebø og Lagård

T-11 Temperatursenking (vinter) og -økning (sommer) i kommunale bygg

T-12 Kommunale boliger - Boligsosialt velferdsprogram gjennom Husbanken og tettere samarbeid med HO 
i forbindelse med kommunale boliger

T-13 Byteltet og div. kulturarrangement

T-14 Nedlegging av uteområder - opprettholde drift på 20-25% lekeplasser som i dag

T-15 Idrettsanlegg, antall og driftsavtaler

T-16 Nedklassifisering av kommunale til private veier

T-17 Kulturkompetanse - Byantikvar

T-18 Brukerbetaling strøm til elektriske fremkomstmiddel
T-19 Leieinntekter korttidsutleie kommunale lokaler

T-20 3 ledige kontorer på landbrukskontoret som kan leies ut (Snarest)

T-21 Organisasjonsgjennomgang

T-22 Gjennomgang av investeringsprosjekt
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T-23 Vurdere frekvens på renhold

T-24 Overføring av ressurs til KF

Vedtaket er enstemmig. 

16.06.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

Nye dokumenter i saken:

 Notat av 14. juni 14 fra rådmannen - Tilleggsinformasjon til ekstraordinært formannskapsmøte 
og kommunestyre - økonomirapport mai 2014. (JPid: 14/17428)

~ o ~

Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak (Fellesforslag AP, FrP, H, KrF, SP og V): 
"Følgende punkt tas ut: H-12, T-10, T-11, T-17, T-18:"

# Tiltak 2014 2015 Tidspunkt

H-12 Redusere mottak av flyktninger til 20 1 100 000 01.01.2015

T-10 Stenge basseng - Slettebø og Lagård

T-11 Temperatursenking (vinter) og -økning (sommer) i kommunale bygg

T-17 Kulturkompetanse - Byantikvar

T-18 Brukerbetaling strøm til elektriske fremkomstmiddel

Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak (Fellesforslag AP, FrP, H, KrF, SP og V): 
"Tiltak som utredes ytterligere: K-11, K-13, K-14, K-16, H-6, H-9, H-10, T-1, T-2, T-5, T-13, T-14, "

# Tiltak 2 014 2 015 Tidspunkt

K-11 Reduserer transportkostnader 250 000 250 000 aug.14

K-13 Levende læring 352 500 846 000 aug.14

K-14 Økt foreldrebetaling SFO. (Øker til 
gjennomsnitt av to andre sammenlignbare 
kommuner) Se egen orientering i vedlegg

541 667 1 300 000 aug.14

K-16 Halvere åpningstid på biblioteket 287 500 600 000 01.aug

H-6 Redusere bemanning på aktivitetssenter ( 
Lysgården / Tyrigården) (Krever leder på 
plass for å kunne gjennomførest grunnet 
turnustekniske og personalsammensetninger 
som krever tett oppfølging.)

60000 500 000 -600 000

H-9 Redusere bemanning på serviceboliger på 
Lundeåne, 0,5 årsverk

86 000 320 000 01.08.2014

H-10 Redusere ressurser til praktisk bistand / 
hjemmehjelp til hjemmeboende, 1 årsverk. 
Kan økes til 1,5 årsverk fra 01.01.2015

190 000 690 000 01.08.2014 , 
01.01.2015

T-1 Norsk landbruksrådgivning Dalane 0 71 000

T-2 Bygdeutvikling i Dalane 0 74 000

T-3 Byggesak 1 000 000 1 000 000

T-5 Feiing av sentrum søndags morgen 50 000 100 000 Snarest

T-13 Byteltet og div. kulturarrangement

Side 66 av 406



T-14 Nedlegging av uteområder - opprettholde drift på 20-25%  lekeplasser som i dag

Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak (Fellesforslag AP, FrP, H, KrF, SP og V): 
"Følgende punkt gjennomføres: T-9, T-12, T-15, T-16, T-19, T-20, T,21, T-22, T-23, T-24:"

# Tiltak 2 014 2 015 Tidspunkt

T-9 Festeavgifter - innløsning av arealer for senere salg

T-12 Kommunale boliger - Boligsosialt velferdsprogram gjennom Husbanken og tettere samarbeid med HO 
i forbindelse med kommunale boliger

T-15 Idrettsanlegg, antall og driftsavtaler

T-16 Nedklassifisering av kommunale til private veier

T-19 Leieinntekter korttidsutleie kommunale lokaler

T-20 3 ledige kontorer på landbrukskontoret som kan leies ut (Snarest)

T-21 Organisasjonsgjennomgang

T-22 Gjennomgang av investeringsprosjekt

T-23 Vurdere frekvens på renhold

T-24 Overføring av ressurs til KF

Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak (Fellesforslag AP, FrP, H, KrF, SP og V): 
“K-6 endres slik: Reduksjon Åpen barnehage 2014: 200.000 / 2015: 500.000.”

Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak (Fellesforslag AP, FrP, H, KrF, SP og V): 
“Nytt punkt (S-2): Kommunale egenbetalingssatser økes med 10% fra 01.08.14.”

Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak (Fellesforslag AP, FrP, H, KrF, SP og V): 
“Nytt punkt (K-18): Rådmannen legger frem en sak innen utgangen av oktober 2014 om ny 
betalingsmodell for SFO.

Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak: 
“Investeringsprosjekt: Turvei Langevann – Gjennomføring utsettes til 2015."

Odd Stangeland (AP) foreslo slikt vedtak: 
“Nytt punkt (T-25): Salg av kommunale eiendom.

Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak:
"Skatte- og rammetilskudd økes med 3 millioner kroner for 2014."

Arne Stapnes (H) foreslo slikt vedtak:
"Nytt punkt (S-1): Jf. kommunestyrets budsjettvedtak 36 (15% reduksjon) settes til 1 million 
kroner for 2014.

Votering:
Stapnes sitt fellesforslag, punkt H-12, T-10, T-11, T-17, T-18 tas ut, enstemmig vedtatt.

Stapnes sitt fellesforslag, T-9, T-12, T-15, T-16, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24 gjennomføres,
enstemmig vedtatt.

Stapnes sitt fellesforslag, punkt K-11, K-13, K-14, K-16, H-6,H-9, T-1, T-2, T-5, T-9, T-13, T-14, T-15, T-16, 
T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24 for videre utredning, enstemmig vedtatt.
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Stangelands fellesforslag (K-6: Åpen barnehage) enstemmig vedtatt.
Stangelands fellesforslag (K-18: SFO) enstemmig vedtatt.
Stangelands forslag (T-25) enstemmig vedtatt.
Stangelands forslag (S-1: K-budsjettvedtak 36) enstemmig vedtatt.
Stangelands fellesforslag (S-2: Egenbetaling) enstemmig vedtatt.
Stangelands forslag (investeringsprosjekt Langevann) enstemmig vedtatt.
Stapnes sitt forslag (endring skatte- og rammetilskudd) enstemmig vedtatt.

FS-075/14 Vedtak:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Eigersund kommune foretar en full gjennomgang av organisering av barnehagedriften i 
kommunale barnehager. Dette omfatter også planlagte midlertidige barnehagetiltak fra høsten 
2014.

2. Budsjettert avsetning til Driftsfondet på 644.000 kroner reverseres.
3. Forventet utbytte fra Dalane energi økes med 1.000.000 kroner.
4. Forventet utbytte fra Lyse energi økes med 270.000 kroner.
5. Det tilføres 2,6 millioner kroner til Teknisk avdeling knyttet opp mot vedlikehold bygg. 

Finansieringen av dette skjer ved bruk av Strømfondet.
6. Det tilføres 11.914.000 kroner til KO til dekning av økt tilskudd til private barnehager. 

Finansieringen skjer ved bruk av Premieavviksfondet.
7. Rådmannen fremlegger en plan for inndekning av forventet merforbruk til møte i formannskapet 

27.08.14.
8. Investeringsprosjekt: Turvei Langevann – Gjennomføring utsettes til 2015.
9. Skatte- og rammetilskudd økes med 3 millioner kroner for 2014.

10. Tiltak som gjennomføres:K-1, K- 2, K-3, K-4, K-5, K-6, K-7, K-8, K-9, K-10, K-12, K-12-1/1, K-12-1/2, 
K-12-1/3,K-15, K-17, K-17/1, K-17/2, K-17/3, K-17/4, K-17/5, K-17/6, H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, T-3, 
T-4, T-6, T-7, T-8, T-9, T-12, T-15, T-16, T-19, T-20, T,21, T-22, T-23, T-24, P-1, P-2, P-3, S-1, S-2: 

# Tiltak 2014 2015 Tidspunkt

K-1 Redusere driftsutgifter i barnehagene 261 000 120 000 04.jun.14

K- 2 Reduserer bemanning på ordinær drift. 688 000 800 000 01.aug

K- 3 Reduserer tilskudd privat (konskvens av K- 1 
og K -2 )

3 097 000 3 993 000

K- 4 Reduserer bemanning 211 300 000 640 000 01.aug

K- 5 Reduserer drift barnehage generelt 40 000

K-6 Reduksjon Åpen barnehage 200 000 500 000

K-7 Mer rasjonell drift av barnehager 2 000 000 aug.15

K-8 Rydding i stillingshjemler og gjennomgang av 
fordeling av ressurser ( har foregått hele 
perioden fra november 2013-d.d.)

4 022 201 9 013 705 01.aug

K-9 Reduserer tilbud om morsmålsopplæring 288 750 504 000 01.aug

K-10 Reduserer skole generelt. 257 600 0 04.jun

K-12 Reduserer driftskostnader på skolene jun.14

K-12-1 Inventar 215 000 0

K-12-2 Ekskursjoner skole + SFO 105 000 0

K-12-3 Arbeidsmatriell og rekvisita 140 000

K-15 50% stilling fra 1. september, ryddet i hjemler 100 000 300 000 sep.14

K-17 Redusere diverse kulturtilbud

K-17-1 Okka festival annhvert år 150 000 75 000 2014

K-17-2 Fredagskveld i paviljongen 20 000 30 000 aug.14
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K-17-3 Sommer Egersund 60 000 60 000 jun.14
K-17-4 UKM 20 000 20 000 2014

K-17-5 Annonsering Kino 40 000 150 000 jun.14
K-17-6 Tilskudd barn og unge 30 000
K-18 Rådmannen legger frem en sak innen 

utgangen av oktober 2014 om ny 
betalingsmodell for SFO (K-18).

H-1 Innsparinger / effektiviseringstilktak på 
Slettebø over flere år

2 251 000 2 251 000

H-2 Økt inntekt, salg av tjenester til andre 
kommuner

640 000 500 000

H-3 Redusere 0,4 årsverk jordmor 21 000 230 000 01.12.2014

H-4 Redusere 0,3 årsverk merkantil 193 000 289 000 01.05.2014.

H-5 Redusere gjeldsrådgiver med 0,4 årsverk 
Innspart sum vil være avhengig av om det 
blir reduksjon i årsverk eller salg av tjenester 
til andre kommuner

85000 250000

H-7 Holde vakant 0,4 årsverk,  stab hos 
kommunalsjef

140 000

H-8 Ubrukte lønnsmidler, flyktningetjenesten 90 000

H-11 Ubrukte lønnsmidler, helsestasjon 460 000

T-3 Byggesak 1 000 000 1 000 000

T-4 Salg av eiendom 300 000

T-6 Blomster i sentrum 100 000

T-7 Endre åpningstid i ekspedisjonen i 
Lerviksgården permanent til 08:00-12:00. 
Dekkes med dagens bemanning (65% st).

200 000 200 000

T-8 Feiervesenet 70 000 70 000

T-9 Festeavgifter - innløsning av arealer for 
senere salg

T-12 Kommunale boliger - Boligsosialt 
velferdsprogram gjennom Husbanken og 
tettere samarbeid med HO i forbindelse med 
kommunale boliger

T-15 Idrettsanlegg, antall og driftsavtaler

T-16 Nedklassifisering av kommunale til private 
veier

T-19 Leieinntekter korttidsutleie kommunale 
lokaler

T-20 3 ledige kontorer på landbrukskontoret som 
kan leies ut (Snarest)

T-21 Organisasjonsgjennomgang

T-22 Gjennomgang av investeringsprosjekt

T-23 Vurdere frekvens på renhold

T-24 Overføring av ressurs til KF

T-25 Salg av kommunale eiendom.

P-1 Stillingsannonser: vurdere utforming av annonser for å redusere kostnader. Innføring av delvis 
ansettelsesstopp vil automatisk medføre reduksjoner av utgifter (Snarest)

P-2 Sykefraværsforebyggende midler 30 000 30 000 Snarest

P-3 Trivselsfremmende tiltak: Så langt er midler 
brukt til ansattes dag, deltakelse i 
nordsjørittet og premier knyttet til Kom-i-form

250 000 250 000 Snarest

S-1 Jf. kommunestyrets budsjettvedtak 36 (15% 
reduksjon) settes til 1 million kroner for 2014.

S-2 Kommunale egenbetalingssatser økes med 
10% fra 01.08.14.
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11. Tiltak som utredes ytterligere: K-11, K-13, K-14, K-16, H-6, H-9, H-10, T-5, T-13, T-14:

# Tiltak 2 014 2 015 Tidspunkt

K-11 Reduserer transportkostnader 250 000 250 000 aug.14

K-13 Levende læring 352 500 846 000 aug.14

K-14 Økt foreldrebetaling SFO. (Øker til 
gjennomsnitt av to andre sammenlignbare 
kommuner) Se egen orientering i vedlegg

541 667 1 300 000 aug.14

K-16 Halvere åpningstid på biblioteket 287 500 600 000 01.aug

H-6 Redusere bemanning på aktivitetssenter ( 
Lysgården / Tyrigården) (Krever leder på 
plass for å kunne gjennomførest grunnet 
turnustekniske og personalsammensetninger 
som krever tett oppfølging.)

60000 500 000 -600 000

H-9 Redusere bemanning på serviceboliger på 
Lundeåne, 0,5 årsverk

86 000 320 000 01.08.2014

H-10 Redusere ressurser til praktisk bistand / 
hjemmehjelp til hjemmeboende, 1 årsverk. 
Kan økes til 1,5 årsverk fra 01.01.2015

190 000 690 000 01.08.2014 , 
01.01.2015

T-1 Norsk landbruksrådgivning Dalane 0 71 000

T-2 Bygdeutvikling i Dalane 0 74 000

T-5 Feiing av sentrum søndags morgen 50 000 100 000 Snarest

T-13 Byteltet og div. kulturarrangement

T-14 Nedlegging av uteområder - opprettholde drift på 20-25% lekeplasser som i dag

Vedtaket er enstemmig
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.08.2014
Arkiv: :FE-210
Arkivsaksnr.:
14/1621
Journalpostløpenr.:
14/22597

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Seksjon interne tjenester
Leif E. Broch
Informasjonssjef
51 46 80 23
leif.broch@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato

079/14 Formannskapet 27.08.2014

Mandat - gransking.
  

Sammendrag:
Kommunestyret oppnevnte 17. juni 2014, sak 051/14 en politisk arbeidsgruppe som skal legge frem 
forslag til mandat på gransking av økonomiske problemene kommunen står i.

Saksgang:
Avgjøres av formannskapet.

Forslag til vedtak 20.08.2014:

Forslag til vedtak legges frem i møte.

Eventuell tidligere politisk behandling:

KS-051/14 Vedtak:

1. Kommunestyret oppnevner en politisk styringsgruppe bestående av fire politikere - to fra 
posisjonen og to fra opposisjonen - som får i oppdrag å utarbeide en bestilling på ekstern 
granskning av budsjettoverskridelsen varslet ifm framlagt økonomirapport pr 25.5. Bestillingen 
legges fram for godkjennelse av formannskapet i møte 27 august.

2. Til styringsgruppen oppnevnes:
Som representant for Høyre oppnevnes Terje Jørgensen jr. (H)
Som representant for Arbeiderpartiet oppnevnes Frank Emil Moen (H)
Som representant for Fremskrittspartiet oppnevnes Tommy Bjellas (FrP).
Som representant for Kristelig Folkeparti oppnevnes Solveig Ege Tengesdal (KrF).

Vedtaket er enstemmig.

Parter i saken
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 15.08.2014
Arkiv: :FE-033, FA-A20, TI-
&17
Arkivsaksnr.:
10/424
Journalpostløpenr.:
14/20041

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Eivind Galtvik
Kommunalsjef kultur og oppvekst
  
eivind.galtvik@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato

080/14 Formannskapet 27.08.2014

KFU - forslag til organisering
  

Sammendrag:
I skoleplan for Eigersund kommune legges det vekt på å skape gode arenaer for dialog mellom de 
ulike aktørene innen skole. Nasjonal og internasjonal forskning viser at dialogbasert skoleutvikling er 
en viktig faktor for å lykkes. Det kommunale foreldreutvalget (KFU) representerer foreldrene i 
Eigersundskolen. Ved å lage et fast møtested for KFU, administrasjonen og politisk ledelse, mener 
rådmannen dette er et godt utgangspunkt for dialogbasert skoleutvikling.

Saksgang:
Formannskapet avgjør saken

Rådmannens forslag til vedtak 15.08.2014:
Fra skoleåret 2014/15 organiseres KFU på følgende måte:

1. KFU har følgende faste medlemmer; 
a. FAU-leder på alle kommunale grunnskoler (personlig vara)
b. Kommunalsjef og skolefaglig ansvarlig
c. To politikere fra formannskapet (en fra posisjon og en fra opposisjon)

2. Leder i KFU skal være foreldrerepresentant
3. KFU er fast høringsinstans på saker som gjelder skole
4. KFU er aktivt med når det skal utarbeides planer og tiltak som gjelder Eigersundskolen

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eigersund kommune har lagt opp til et felles foreldreutvalg der alle grunnskolene er representert 
med leder i FAU. Tidligere har det vært to-tre møter pr. skoleår. Medlemmene i KFU ønsker med 
dette sammen med kommuneadministrasjonen å etablere et fast forum for skoleutvikling.  
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Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen mener dette er et viktig tiltak for å videreutvikle Eigersundskolen. Det kommunale 
foreldreutvalget bør være et organ som har innflytelse på saker som gjelder skolene i kommunen. 
Med denne ordningen som her skisseres mener rådmannen det legges til rette for at foreldrene kan 
arbeide målrettet og konstruktivt med saker som gjelder skolen. Rådmannen håper videre dette kan 
være et incitament på det enkelte skole til å få til et enda tettere samarbeid mellom skolen og 
foreldrene.

Universell utforming:
Ikke aktuelt

Økonomiske konsekvenser:
Ikke aktuelt

Alternative løsninger:
1. KFU fortsetter som nå

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 24.02.2010
Medlemmene i 
kommunalt 
foreldreutvalg

Innkalling til møte kommunalt foreldreutvalg 
onsdag 3. mars 2010

2 U 05.03.2010
Medlemmene i 
kommunalt 
foreldreutvalg

Referat fra møte i Kommunalt foreldreutvalg 
onsdag 3. mars 2010

3 U 26.04.2010
Til medlemmene i 
kommunalt 
foreldreutvalg

Innkalling til møte i kommunalt foreldreutvalg 
onsdag 5. mai

4 U 06.05.2010
Medlemmene i 
kommunalt 
foreldreutvalg

Referat fra møte i kommunalt foreldreutvalg 
onsdag 5. mai 2010

5 U 07.09.2010
Til medlemmene i 
kommunalt 
foreldreutvalg

Innkalling til møte i kommunalt foreldreutvalg 
onsdag 22. september 2010

6 U 29.09.2010
Til medlemmene i 
kommunalt 
foreldreutvvalg

Referat fra kommunalt foreldreutvalg onsdag 
22.09.2010

7 U 25.10.2010 Til medlemmene i KFU
Innkalling tilmøte i kommunalt foreldreutvalg 
torsdag 11. november 2010

8 U 15.11.2010 Til medlemmene i KFU Referat fra kommunalt foreldreutvalg torsdag 11. 
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november 2010

9 U 18.01.2011 Til medlemmene i KFU
Innkalling til møte i kommunalt foreldreutvalg 
onsdag 2. februar 2011

10 U 02.02.2011 Medlemmene av KFU Referar fra møte 20.02.11

11 U 14.03.2011 Medlemmene i KFU
Innkalling til møte i kommunalt foreldreutvalg 
onsdag 30. mars 2011

12 U 01.04.2011 Til medlemmene i KFU
Referat fra møte i kommunalt foreldreutvalg 
30.03.2011

13 U 06.05.2011 Til medlemmene i KFU Innkalling til møte i KFU onsdag 18. mai 2011
14 U 27.05.2011 Til medlemmene i KFU Referat fra møte i KFU 18.05.11

15 U 24.08.2011 Til medlemmene i KFU
Innkalling til møte i kommunalt foreldreråd 
14.09.11

16 U 29.08.2011 Til medlemmene i KFU Ny innkalling til KFU - endret dato til 28.09.2011
17 U 03.10.2011 Til medlemmene i KFU Referat fra møte i KFU 28.09.2011

18 U 16.11.2011 Til medlemmene i KFU
Innkalling til møte i KFU tirsdag 22.11.2011 kl. 
20.00

19 U 23.11.2011 Til medlemmene i KFU Referat fra møte i KFU 22.11.2011

20 U 27.01.2012 Til medlemmene i KFU
Innkalling til møte i KFU tirsdag 14.02.2012 kl. 
19.30

21 U 20.02.2012 Til medlemmene i KFU Referat fra møte i KFU 14.02.2012
22 U 02.03.2012 Til medlemmene i KFU Innkalling til møte i KFU tirsdag 6. mars kl. 19.30
23 U 07.03.2012 Til medlemmene i KFU Referat fra møte i KFU 6. mars 2012

24 U 16.04.2012 Til medlemmene i KFU
Innkalling til mørte i kommunalt foreldreutvalg 
25.04.2012

25 U 24.07.2012
Medlemmene av det 
kommunale 
foreldreutvalg

Referat fra møte 25. april

26 U 15.01.2013

Annfrid Årstad; 
Elin Kielland; 
Birgitte Andresen; 
Britt Karin Sandve; 
Bjørn Kåre Grude; 
Charles Svendsen; 
Solveig Hognestad; 
Roy Hovland

Innkalling til møte i kommunalt foreldreutvalg 
(KFU) torsdag 31.01.2013

27 U 18.02.2013 Til medlemmene i KFU
Referat fra møte i kommunalt foreldreutvalg 
(KFU) 31.01.2013

28 U 18.04.2013

Bente Edvardsen; 
Elin Kielland; 
Birgitte Andresen; 
Brit Karin Sandve; 
Bjørn Kåre Grude; 
Roger Rasmussen; 
Solveig Hognestad; 
Roy Hovland

Innkalling til møte i kommunalt foreldreutvalg 7. 
mai 2013

29 U 08.05.2013

Bentge Edvardsen; 
Birgitte Andresen; 
Bjørnn Tore Grude; 
Brit Karin Sandve; 
Elin Kielland; 
Roger Rasmussen; 
Roy Hovland; 
Solveig Hognestad

Referat fra møte i KFU 7. mai 2013

30 U 20.11.2013 Til medlemmene i KFU
Innkalling til møte i kommunalt foreldreutvalg 
(KFU)
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32 X 06.12.2013 Vedtekter for kommunalt foreldreutvalg (KFU)

31 U 12.12.2013 Til medlemmene i KFU
Referat fra møte i kommunalt foreldreutvalg 
03.12.2013

33 X 10.01.2014 Torfinn Hansen
Tema til møte i KFU/FAU - ungdom, foreldre og 
alkohol

34 U 06.02.2014 Medlemmene i KFU
Innkalling til møte i kommuanlt foreldreutvalg -
KFU

35 U 18.02.2014 Til medlemmene i KFU Referat fra møte i KFU 11.02.2014

36 U 10.06.2014 Medlemmene i KFU
Innkalling til møte i kommunalt foreldreutvalg -
KFU 17.06.2014

37 U 30.06.2014 Medlemmene i KFU Referat fra møte 17. juni 2014

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 11.07.2014
Arkiv: :FA-M21
Arkivsaksnr.:
14/473
Journalpostløpenr.:
14/6421

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Seksjon vann og avløp
Annbjørg Elve Skofteland
Vann- og avløpssjef
51 46 83 11
annbjoerg.elve.skofteland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
081/14 Formannskapet 27.08.2014

Godkjenning av prosjektorganisasjonsplan og valg 
av medlemmer til plankomiteen - Utbygging av nytt 
vannverk og hovedledninger til Revsvatnet  
  

Sammendrag:
Saken gjelder godkjenning av prosjektorganisasjonsplan for utbygging av nytt 
vannverk med tilhørende anlegg og ny hovedledningstrasee til Revsvatnet.

Som medlemmer til plankomiteen er foreslått 3 fra administrasjonen og 3 fra 
formannskapet. Leder velges blant de politiske medlemmene.

Saksgang:
Behandles av formannskapet.

Rådmannens forslag til vedtak 11.07.2014:

Prosjektorganisasjonsplan for utbygging av utbygging av nytt vannverk med 
tilhørende anlegg og ny hovedledningstrasee til Revsvatnet, datert 10.07.14, 
godkjennes.

Som politiske medlemmer til plankomiteen velges:

Eventuell tidligere politisk behandling:
Utbyggingen av nytt vannverk med ledninger fram til ny vannkilde er vedtatt i 
Eigersund kommunestyre i 2003. Reguleringsplanen for utbyggingen er vedtatt i 
17.09.2007.

Budsjettmidler er avsatt fra 2003. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Regler for organisering og gjennomføring av kommunale bygge- og 
anleggsprosjekter, vedtatt av kommunestyret den 08.09.03, er lagt til grunn ved 
utforming av prosjektorganisasjonsplanen.

Saksbehandlers vurderinger:

Side 77 av 406



2

Det vises til vedlagt prosjektorganisasjonsplan.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sammenheng.

Økonomiske konsekvenser:
Ikke aktuelt i denne sammenheng.

~ o ~

Alternative løsninger:
Ikke godkjenne prosjektorganisasjonsplanen. Endre sammensetningen av 
medlemmer til plankomiteen.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

350560
Prosjektorganisasjonsplan for utbygging av nytt vannverk og hovedledninger til 
Revsvatnet.doc

350836
Regler for organisering og gjennomføring av kommunale bygge- og 
anleggsprosjekter.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 07.02.2014 Sørvestkonsult AS Refsvann - timebudsjett
3 I 13.02.2014 Sørvestkonsult AS Refsvann - størrelse HB og effektformel
1 I 13.02.2014 Sørvestkonsult AS Refsvann - PM 01 oppstartsmøte

5 I 24.02.2014 Sørvestkonsult AS
Utbygging av Refsvann - bistand -
oppdragsbekreftelse Sørvestkonsult AS

4 I 04.03.2014 Sørvestkonsult AS Refsvann - PM 02

6 U 03.04.2014 Dalane Energi
Dalane energi angående strømforsyning -
vannverksutbygging

7 U 08.04.2014 Eigersund kommune
Søknad om mindre reguleringsendring -
Reguleringsplan Revsvatnet - Vannbassengene

8 I 30.04.2014 Sørvestkonsult AS Refsvann - PM 03 - utbygging av Refsvann
9 I 29.05.2014 Sørvestkonsult AS Tilbudsgrunnlaget - prosjektering første etappe

10 I 26.06.2014 Sørvestkonsult AS
Høydebasseng Egersund - PM 05 
forhandlingsmøte - Cowi AS

11 I 26.06.2014 Sørvestkonsult AS
Høydebasseng Egersund - PM 06 
forhandlingsmøte - Multiconsult AS

12 I 26.06.2014 Sørvestkonsult AS
Høydebasseng Egersund - PM 07 
forhandlingsmøte - Asplan Viak AS

14 I 03.07.2014 Sørvestkonsult AS
Egersund HB (høydebasseng) - tilbudsinnstilling 
prosjektering

15 I 04.07.2014 Sørvestkonsult AS Egersund høydebasseng - tildeling av kontrakt
16 I 28.07.2014 Sørvestkonsult AS Egersund høydebasseng - prosjektering
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17 I 28.07.2014 Sørvestkonsult AS
Egersund høydebasseng - prosjektering -
kontrakt
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10. juli 2014

PROSJEKTORGANIASJONSPLAN FOR 
UTBYGGING AV NYTT VANNVERK MED HOVEDLEDNINGER TIL 
REVSVATNET

Plankomiteens sammensetning:
Regler for organisering og gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter ble 
vedtatt av kommunestyret den 08.09.03.
I følge reglementet skal det etableres en plankomite for byggeprosjekt. Plankomiteen skal 
sammensettes av:

 En gruppe politikere valgt av formannskapet
 Representanter fra brukerne/eier av bygget – fagpersonell fra seksjon Vann og avløp
 Representanter fra arbeidsgiver
 Verneombud

Vannverksutbyggingen, med tilhørende installasjoner, er et prosessteknisk anlegg, der 
Vann- og avløp skal ha hovedstyringen ved valg av tekniske løsninger og utformingen av 
anlegget. Det skal opprettes en brukergruppe internt ved seksjon Vann- og avløp der 
ansatte med arbeidsoppgaver tilknyttet vannverkene skal være med.

Rådmannen foreslår at plankomiteen sammensettes med tre representanter fra 
adminstrasjonen ( leder, ansattes repr. og verneombud) og tre medlemmer fra 
formannskapet.
Plankomteens leder velges blant de politiske medlemmene. 

Bruk av rådgivere/konsulenter:
Dimensjon Rådgivning AS har utarbeidet reguleringsplanen, som er gjeldene for utbyggingen.

Konsulentfirmaet Norconsult har laget en foreløpig prosesstegning over anlegget med 
tilhørende ledningsanlegg.
Sørvestkonsult AS er engasjert for å bistå ved revidering av foreløpige tegninger, utarbeidelse 
av tilbudsgrunnlaget for prosjektering, forhandlinger og innstilling av konsulent/tilbyder.

Hele anleggsprosjektet, prosjektering- og byggefasen, skal ut på anbud i flere etapper.
Etappe 1: Bygge adkomstvei til nytt vannverk, høydebasseng, og tilhørende  
                ledningsanlegg
Etappe 2: Bygge nytt vannbehandlingsanlegg
Etappe 3: Bygging av ledningstraseen langs Slettebøvannet til Sletteidveien
Etappe 4 og utover: Bygging av ledningsnettet mot Revsvatnet.

Økonomistatusen:
Kommunestyret i Eigersund fattet i 1999 et vedtak om å iverksette tiltak for å ta i bruk en ny 
vannkilde for Egersund sentrum.

Fra 2003 har det årlig vært avsatt midler til undersøkelser og kontroll av vannkilden, 
planlegging og prosjektering for framtidig utbygging. Det har vært gjennomført to 
avtaleskjønnsaker i Dalane Tingrett, for ledningstraseen og for nedslagsfeltet til Revsvatnet. 
Grunneiererstatningene er utbetalt. I 2014 er det budsjettert med 6 mill. på prosjektet og det er 
avsatt 20 mill. i 2015 og 20 mill. i 2016. Videre budsjettering er ikke tatt med foreløpig. 
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Hele prosjektet har vært kostnadsberegnet i 2003 og i 2011 og må kostnadsjusteres i 
forbindelse med hver etappeutbygging. 

Prosjektering:
Innhenting av tilbud for prosjektering av første etappe er allerede lagt ut på anbud.
Anbudsforhandlinger er utført og tildeling av kontrakt for prosjekteringsfirmaet blir i
august 2014. 
Konsulentfirmaet, Asplan Viak AS tildeles kontrakten for prosjektering av etappe 1.

I dette inngår - prosjekteringsledelse
- prosjektering og utarbeidelse av komplett tilbudsgrunnlag for utførelse
- avertering og utsendelse av tilbudsgrunnlaget
- mottak av tilbud, gjennomføring av forhandlinger, innstille utførende firma
- ansvarlig for prosjekteringsmøter 
- utarbeide arbeidstegninger med revisjoner
- oppfølging av kontrakt, faglig utførelse og dokumentasjon
- deltagelse på byggemøter
- utarbeide sluttdokumentasjon i prosjektet

Eigersund kommune, som byggherre, skal utføre følgende:
- søke om rammetillatelse og igangsettingstillatelse
- alle avklaringer/tillatelser for bruk av grunn
- byggeledelse 
- ha kontakt med off. instanser, f.eks. Statens Vegvesen, Mattilsynet..
- koordinere i utførelsesfasen

Framdrift:
Anbudskonkurransen, for etappe 1, legges ut innen 01.01.15.

Innkomne anbud gjennomgås av administrasjonen sammen med aktuell 
prosjekteringskonsulent. 
Anbudet vurderes i forhold til årlige kostnadsrammer for prosjektet.

Produksjon:
I utbyggingsfasen skal administrasjonen sørge for at det er:

- framdriftsplan for etappeutbyggingen innenfor de tidsrammer som framgår av anbudet
- oppfølging av byggeprosjektet/byggeledelse
- rutiner i forhold til avviksmeldinger. (gjelder økonomi, HMS, fremdrift, feil i viktige 

forutsetninger, endringer som ikke er av rent va/byggeteknisk art)
- sluttbefaring/overtakelsesforretning etter godkjent ferdigattest
- sluttrapport og sluttregnskap for prosjektet
- følge opp garantibefaringer

Prosjektorganisasjonsplanen er godkjent av formannskapet den _______ 2014
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.08.2014
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
14/1623
Journalpostløpenr.:
14/22611

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato

082/14 Formannskapet 27.08.2014

Referatsaker til formannskapets møte 27.8.2014
  

Sammendrag:
Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. 
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak etter 
forslag fra et eller flere medlemmer.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Referatsaker som legges frem for utvalget 20.08.2014:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 14/17147 X 11.06.2014 Leif E. Broch
Tilleggsinformasjon ang. 
utbygging av Slettebø 
barnehage

2 14/16334 I 27.05.2014
Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet 
(IMDI)

Oppmodning om bosetting av 
flyktninger i 2014 og 2015

3 14/11013 I 03.04.2014 Helsedirektoratet
Høring - veileder for Nødnett i 
helsetjenesten - IS-2172

4 14/13924 I 22.04.2014
Det Kongelige 
Kulturdepartement

Høring - NOU 2014: 2 - lik og 
likskap, om betaling for 
kremasjon, gravlegging og grav

5 14/16125 I 28.05.2014
likestillings- og 
inkluderingsdeparteme
nt Det kgl. barne-

Høring - endring i 
forvaltningsloven - Innføring av 
et forbud mot bruk av barn 
som tolk

6 14/15802 I 23.05.2014 Lyse Energi AS Protokoll fra generalforsamling 
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i Lyse Energi AS den 29.04.14

7 14/15793 I 23.05.2014 Lyse Energi AS
Protokoll fra ekstraordinær 
generalforsamling i Lyse Energi 
AS den 27.03.14

8 14/16347 I 30.05.2014 Dalane folkemuseum
Innkalling til styremøte -
Dalane folkemuseum 04.06.14

9 14/14496 I 12.05.2014 Dalane Miljøverk
DIM  - protokoll fra 
representantskapsmøte 
8.5.2014.

10 14/14656 I 12.05.2014 Dalane Energi  IKS
Innkalling til 
representantskapsmøte 
05.06.14 - Dalane Energi

11 14/15841 I 23.05.2014 Dalane energi

Korrigerte sakapspirer til 
representantskapsmøte i 
Dalane energi 05.06.14 -
endring i årsberetning 2013

12 14/16686 I 11.04.2014 Bakkebø borettslag
Innkalling til ordinær 
generalforsamling 2014 -
Bakkebø borettslag

13 14/16632 I 28.05.2014
Interkommunalt Arkiv i 
Rogaland IKS

Innkalling til styremøte 
06.06.14 - Interkommunalt 
arkiv i Rogaland (IKA)

14 14/17052 I 10.06.2014
Interkommunalt Arkiv i 
Rogaland IKS

Protokoll fra styremøte 
06.06.14 -  Interkommunalt 
arkiv i Rogaland (IKA)

15 14/16630 I 26.05.2014
Interkommunalt Arkiv i 
Rogaland IKS

Innkalling til ekstraordinært 
representantskapsmøte 
11.06.14 - Interkommunalt 
arkiv i Rogaland (IKA)

16 14/20534 U 15.07.2014
Arbeids- og 
sosialdepartementet

Høringsuttale - Et enklere 
tiltakssystem tilpasset 
brukernes behov

17 14/14719 I 13.05.2014
Arbeids- og 
sosialdepartementet

Alminnelig høring - et enklere 
tiltakssystem tilpasset 
brukernes behov

18 14/19515 X 01.07.2014
Årsmelding Felles brukerutvalg 
2013

19 14/20763 U 17.07.2014
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av 
kontrollskjema 2. kvartal 2014 -
barneverntjenesten

20 14/19209 I 26.06.2014
Rogaland 
fylkeskommune

Rullering av handlingsprogram 
næring 2015

21 14/20002 I 03.07.2014
Kommunal- og 
moderniseringsdeparte
mentet

Høring - forslag endringer i 
valgloven og valgforskriften

22 14/18751 I 24.06.2014
Olje og 
energidepartementet

Høring - forslag til endring i 
energilovforskriften

23 14/19004 I 24.06.2014
Justis- og 
beredskapsdepartemen
tet

Høring - endring i 
oreigningsloven § 4

24 14/18044 I 18.06.2014 Justis- og Høring - Forslag til lov om 
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beredskapsdepartemen
tet

ikraftsetting av straffeloven 
2005 mv.

25 14/18318 I 19.06.2014
Det kgl. justis- og 
beredskapsdepartemen
t

Høring - Utvisning av 
særreaksjonsdømte 
utlendinger

26 14/18254 I 19.06.2014 Magma Geopark
Magma Geopark AS -
Generalforsamling - Protokoll 
fra Mandag 26 mai 2014

27 14/21686 I 05.08.2014
Kommunenes 
sentralforbund

Anmodning om mandat for KS 
Rogalands arbeid med 
kommunereform

28 14/19699 I 25.06.2014 Sokndal kommune
Melding om vedtak K-sak 35/14  
- kommunesammenslåing 
Dalane - utredning

29 14/18116 I 19.06.2014 Bjerkreim kommune

Utsatt behandling av utredning 
om kommunesammenslåing 
for Bjerkreim, Eigersund, Lund 
og Sokndal - forstudie

30 14/22469 X 18.08.2014 Leif E. Broch
Informasjon om gitt garanti 
NMK Egersund (bilcrossbane)

Status over utvalgets konto til disposisjon
Tilleggsbevilgninger – til utvalgets disposisjon for dette møte er kr. X

Vedlegg:

Alle vedlegg som hører til saken: 
Alle vedlegg finnes tilgjengelig på kommunens nettside, politiske saksdokumenter, under det enkelte 
møte – http://www.eigersund.kommune.no/politiske-saksdokumenter – Finn møtet, gå til Dok (Til 
venstre for sakstittel)

Vedlegg:

Dok.nr Tittel på vedlegg

345241 Tilleggsinformasjon ang. utbygging av Slettebø barnehage

345250 Vedlegg - Prosjektkostnader - utbygging av ny Slettebø barnehage.pdf

343919 Oppmodning om bosetting av flyktninger i 2014 og 2015

343920 Behov for økt bosetting

339733 Høring - NOU 2014: 2 - lik og likskap, om betaling for kremasjon, gravlegging og grav

343579 Høring - endring i forvaltningsloven - Innføring av et forbud mot bruk av barn som tolk
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343071 2014.04.29 Signert gen fors prot.pdf

343061 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Lyse Energi AS den 27.03.14

343935 Innkalling til styremøte - Dalane folkemuseum 04.06.14

341074 Innkalling til representantskapsmøte 05.06.14 - Dalane Energi

343129
Korrigerte sakapspirer til representantskapsmøte i Dalane energi 05.06.14 - endring i 
årsberetning 2013

343131 Endring i årsberetning side 7 tredje avsnitt

344402 Innkalling til ordinær generalforsamling 2014 - Bakkebø borettslag

344403 Årsberetning 2013

344404 Regnskapsdokumenter 2013

344316 Innkalling til styremøte 06.06.14 - Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA)

345112 Protokoll fra styremøte 06.06.14 -  Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA)

344317 Protokoll fra styremøte 20.03.14

344302 innkalling_ekstraordinært_repmøte110614.pdf

351519 Høringsuttale - Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

341194 Høringsbrev.docx (L)(312789).docx

351861 Oversendelse av kontrollskjema 2. kvartal 2014 - barneverntjenesten

352406 Samlerapport for kontrollskjema ved innsendelse til fylkesmannen - Eigersund kommune

352407 Samlerapport for kontrollskjema ved innsendelse til fylkesmannen - Lund kommune

352408 Samlerapport for kontrollskjema ved innsendelse til fylkesmannen - Sokndal kommune

354284 Samlerapporter for kontrollskjema - Eigersund, Lund og Sokendal

348763 140000155282.DOC

348762 UTKAST TIL HANDLINGSPROGRAM NÆRING 2015.PDF

350220 Høring - Forslag endringer i valgloven og valgforskriften.pdf

348337 Høring - endring i oreigningsloven § 4

348339 Høringsnotat

346802 Høring - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv.

347330 Høring - Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger

347198 Magma Geopark AS - Generalforsamling - Protokoll fra Mandag 26 mai 2014

353354 Mandat for KS Rogalands arbeid med kommunereform.docx

349616 Melding om vedtak K-sak 35/14  - kommunesammenslåing Dalane - utredning

346970 106019_1_P.doc
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 3. Etasje Telefon: 51 46 80 40
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 68
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Formannskapet

Tilleggsinformasjon ang. utbygging av Slettebø barnehage

Vår ref.: 14/17147 / 14/344 / FE-240, TI-&14 Dato: 11.06.2014

Saksbehandler: Tore L. Oliversen Telefon: 51 46 80 41 Mobiltelefon: 900 67 425

E-post: tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

I vedtatt budsjett for 2014 er det satt av 15,0 millioner kroner på investeringsprosjekt 1228  
Barnehage (modul/nytt bygg). Dette er knyttet opp mot bygging av et barnehagebygg til 
Slettebø barnehage. Budsjettposten er i sin helhet lagt inn i 2014. 

Anbud på prosjektet har kommet inn og viser at prosjektkostnadene for bygget er på 
21.670.000 kroner. 

Rådmannen foreslår at budsjettet blir oppjustert til 21,7 millioner kroner og at en 
finansieringsplan fremlegges for kommunestyret til møte kommende mandag 16.06.14.

Spesifikasjon av prosjektkostnader er lagt med som vedlegg.

Med vennlig hilsen

Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi

Dok.nr Tittel på vedlegg
345250 Vedlegg - Prosjektkostnader - utbygging av ny Slettebø barnehage.pdf
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 3. Etasje Telefon: 51 46 80 40
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 68
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394
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PROSJEKTKOSTNADER - UTBYGGINGA V NY SLETTEBØ BARNEHAGE 

1. Delentreprise bygningsmessige arbeider 
Delentreprise elektroarbeider 
Delentreprise rørarbeider inkl. varmeanlegg 
Delentreprise ventilasjonsarbeider 

2. Entreprisekostnad eks. mva. 

3. Ny trafo Slettebø 
Varmesentral Slettebø- bidrag ny barnehage 
Midlertidig barnehage Steingården 

4. Honorarer arkitekt/tekn. konsulenter 12.1 % av post 2 
Administrasjon og byggeledelse, 4,6% av post 2 
Andre byggrelaterte utgifter (avgifter/kopiering m.v.) 
4,6% av post 2 

5. Sum eks. avgifter 
6. Offentlige avgifter - 25 % mva. 

7. Sum inkl. mva. 

8. Uforutsett kostnader 10 % av post 7 
9. Inventar I utstyr og hvitevarer 
10. Finansieringskostnader 4, 7 % av post 7 

11. Totalkostnader før beregnet prisstigning 

12. Prisstigning 5 % av post 2 i 7 mnd. + mva. 

13. Avrunding 

14. Sum inkl. prisstigning 

Teknisk avdel· 

~f,·· 
Per S. Berentsen 
Utbyggingsleder 

Tilbud 8 436 220,-
Tilbud 1 444 507,-
Tilbud 989 542,-
Tilbud 548 059,-

11418 328,-

Anslag 250 000,-
Anslag 250 000,-
Anslag 120 000,-

1 381 618,-
525 244,-
525 244,-

14 470 434,-
3 617 608,-

18 088 042,-

1 808 805,-
Anslag 500 000,-

850 138,-

21245988,-

Anslag 416 294,-

7 113,-

21670 000.-
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V3.0-26.03.2014 

 

 
 
 

 

Helsedirektoratet - Divisjon spesialisthelsetjenester 
Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste 
Merete Ellefsen, tlf.: 24163669 

Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Pilestredet 28, Oslo • Tlf.: 810 20 050 

Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no 
 
 

iht mottakerliste 
   
   
   
 

Deres ref.:     
Vår ref.: 14/3649-1 
Saksbehandler: Merete Ellefsen 
Dato: 01.04.2014 
  
  
    
  

 
 
Høring- veileder for Nødnett i helsetjenesten-IS-2172  
 
Det inviteres herved til å gi innspill på vedlagte forslag til veileder fra 
Helsedirektoratet vedrørende Nødnett i helsetjenesten.  

 
Med nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten ønsker Helsedirektoratet å beskrive 
hvordan helsetjenesten bør kommunisere og samhandle i Nødnett. Veilederen retter seg 
mot både kommune- og spesialisthelsetjenesten. 
 
Målet er å klargjøre rammer og beskrive de endringer som følger av overgang fra 
Helseradionett til nytt Nødnett. 
Veilederen beskriver blant annet; 
 

 eksisterende rammeverk  

 roller og ansvar  

 nye funksjoner og muligheter i Nødnett 

 nye samarbeidsmønstre  

Veilederen viser retning og gir forslag til hvordan helsetjenesten bør forberede seg på og 
videreutvikle bruk av Nødnett.  
 
Veilederen sendes på høring med e-post. Vi ber om at veilederen videresendes til aktuelle 
relevante instanser i de enkelte organisasjoner. 

Høringsfristen er 2.juni 2014  

Høringssvarene merket med saksnummer 14/3649 – høringssvar veileder for Nødnett i 
helsetjenesten IS-2172. Sendes elektronisk til veiledernodnett@helsedir.no  
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Vennlig hilsen 
 
Steinar Olsen e.f. 
avdelingsdirektør 

Merete Ellefsen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Postadresse Kontoradresse Telefon* Saksbehandler
Postboks 8036 Dep 22 24 90 90

Integreringsavdelingen

NO-0030 Oslo
Akersgata 59

Org no.
postmottak@bld.dep.no http://www.bld.dep.no/ 972 417 793

Hege Hov Eggen
22 24 69 64

Ifølge liste

     

Deres ref Vår ref Dato

14/2089 28.05.2014

Høring - endring i forvaltningsloven, innføring av et forbud mot bruk av barn som tolk

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender med dette forslag om å 
innføre et forbud mot bruk av barn som tolk på høring. BLD foreslår å regulere dette forbudet 
i forvaltningsloven.

Se vedlagte høringsnotat for en omtale av forslaget. Forslaget legges også ut på 
departementets nettside på regjeringen.no under 
www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar

Forslaget gjelder forbud mot at barn brukes som tolk eller for å formidle informasjon på norsk 
eller samisk til eller fra personer som ikke forstår eller kan gjøre seg forstått på disse 
språkene. Forbudet gjelder også tegnspråktolking.

BLD har det overordnede fagansvaret for tolking til og fra norsk til andre talespråk i offentlig 
sektor. BLD har delegert fagmyndighetsansvaret til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi). 

Bakgrunnen for lovreguleringen er IMDis kartlegginger av bruk av tolk i offentlig sektor, se 
pkt. 2.2 i vedlagte høringsnotat, som viser at bruk av barn som tolk forekommer «av og til» 
eller «ofte» i ulike deler av offentlig sektor. Barneombudet har også uttrykt bekymring for at 
barn brukes som tolk, basert på dialogmøter som ombudet har gjennomført med barn.

Formålet med lovbestemmelsen er hensynet til barnets beste. Det vil ofte være en urimelig 
belastning for barn å tolke eller videreformidle komplisert informasjon, eller sensitive eller 
alvorlige forhold. Når barn benyttes som tolk er de oftest i familie med den det tolkes for. 

Barnet kan derfor utsettes for press til å bli brukt som tolk, og det kan oppleve en vanskelig 
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dobbeltrolle ved å skulle gjengi det en offentlig ansatt og en nærstående sier, og samtidig 
oppleve en forventning om å ivareta interessene til familiemedlemmet. Barn vil i tillegg ikke 
ha de faglige forutsetningene som kreves for å tolke.

Formålet med lovbestemmelsen er også å bidra til å sikre en forsvarlig saksbehandling. 
Forvaltningsorganet må ha bevissthet og retningslinjer for hvordan det kan kommunisere med 
alle parter, også de med begrensede kunnskaper i norsk eller samisk. Dette er nødvendig for at 
det kan oppfylle saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, og da særskilt informasjons- og 

veiledningsplikten.

Alle fagmyndigheter, sektorer og forvaltningsnivåer har på sine områder samme ansvar for 
personer med begrensede kunnskaper i norsk eller samisk som for den øvrige befolkningen. 

Følgelig må de vurdere tiltak for å sikre en god kommunikasjon og at alle i befolkningen får 
del i tjenestetilbudet. Sektormyndighetene og kommunene har et selvstendig ansvar for å 
utvikle en god forvaltningspraksis og rutiner for kvalitetssikring, bestilling og betaling av 
tolketjenester. 

Domstolsadministrasjonen, Helsedirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Barne-, ungdoms og 
familiedirektoratet (Bufdir) og Arbeids- og velferdsdirektoratet har alle utarbeidet 
retningslinjer, veiledere og anbefalinger for bruk av kvalifiserte tolker innenfor sine områder.

Det foreligger i dag lite informasjon om omfanget av bruk av barn som tolk.
Mangelen på informasjon om omfanget gjør at det ikke er mulig å presentere nøyaktige 
beregninger av de økonomiske og administrative konsekvensene av et lovforbud mot bruk av 

barn som tolk. Kostnader vil i hovedsak komme i det kommunale tjenestetilbudet. 

Arbeidet med å fremskaffe kvalifisert tolk kan i noen tilfeller medføre noe lengre 
saksbehandlingstid. Samtidig vil bruk av kvalifisert tolk også kunne føre til mer effektiv 

tidsbruk pga. bedre kommunikasjon, og et bedre beslutningsgrunnlag for statlig og kommunal 
forvaltning.

Departementet ber særskilt om høringsinstansenes tilbakemelding på 

 om hovedregelen og unntakene er hensiktsmessig avgrenset, herunder aldersgrensen på 
18 år,

 i hvilken grad bestemmelsen vil være anvendelig i deres konkrete arbeidssituasjon, og 
konkrete eksempler i deres hverdag hvor dere mener at bestemmelsen vil komme til 

anvendelse, 
 økonomiske og administrative konsekvenser av å innføre et forbud mot bruk av barn 

som tolk.

Listen over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber om at den enkelte høringsinstans ved 
behov videresender høringsbrevet til eventuelle underliggende enheter, instanser, etater, 
medlemsorganisasjoner mv. som ikke står på listen over høringsinstanser. 

Frist for å komme med høringsuttalelser er 12.09.2014. 
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Høringsuttalelsene sendes elektronisk til departementets postmottak på e-postadressen 
postmottak@bld.dep.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Hege Hov Eggen på telefon 22 24 69 64 eller 
e-post heg@bld.dep.no

Med hilsen

Pia Buhl Girolami (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør
Hege Hov Eggen
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg 2
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________________________________________________________________ 

Fra:  Leif Erik Egaas 

Sendt: 23.05.2014 
Til:  Til registrering (arkivet) 
Kopi: Leif Erik Egaas 
Emne: VS: Korr. sakapspirer representantskapsmøte D.E. 05.06.14 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen

Leif Erik Egaas - Ordfører. 
Eigersund kommune 
Direkte telefon: 51 46 80 11 / Mobiltelefon: 901 25 117 - Telefaks 51 46 80 97 / Kommunens sentralbord: 51 46 80 00.
E-post: leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no <mailto:leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no>- Internett: 
www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/>
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 
et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.

  _____  

Fra: Aashild Q Assersen [mailto:Aashild.Q.Assersen@dalane-energi.no] 
Sendt: 23. mai 2014 10:00
Til: Representantskapet@DALANE.dalane-energi.no
Emne: Korr. sakapspirer representantskapsmøte D.E. 05.06.14

Hei,

Vedr. utsendt årsberetning side 7, tredje avsnitt.

Her har fjordårstall dessverre  ikke blitt oppdatert.  Vennligst bytt ut siden.

Med vennlig hilsen

Aashild Assersen
Sekretær

Tlf.: 51462524
Mob.: 48024865
E-mail: Aashild.Q.Assersen@dalane-energi.no

  _____  
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Dalane energi IKS
Postboks 400, 4373 Egersund (Postadresse)
Tel: +47 51 46 25 00
Fax: +47 51 49 11 11
Web: www.dalane-energi.no
Org no: 948 645 017
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INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS 

 

 

Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger 
Telefon: 51 50 12 83, Telefaks: 51 86 11 40, E post: epost@ikarogaland.no 

Bankgiro: 3201.39.02819 Orgnr.: 974 247 488 

 

Styremedlemmene 

 

 

 

  

 
 

  

 

Vår ref. Deres ref. Dato: 
14/116-3/035&17/TIJ   28.05.2014 

 

 

Innkalling til styremøte fredag 6. juni 
 

Det kalles med dette inn til styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS: 

 

Fredag 6. juni kl. 13.30 

 

Sted: Bergelandsgata 30 i Stavanger, møterom i IKAs kontorlokaler i 3. etasje i (NB: 

midlertidig inngang fra Breibakken på sørsiden av bygget). 

 
Saksliste 

Sak 12/14 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 20. mars 

Sak 13/14 Nytt arkivsenter på Ullandhaug i Stavanger (saksdokument ettersendes) 

Sak 14/14 Orienteringssaker: 

- Møte med Rogaland fylkeskommune 6. mai om arkivsenter på Ullandhaug 

og medlemskap i IKA 

- IKAs kontaktkonferanse 27. og 28. mai 

Sak 15/14 Eventuelt: 

- Neste møte 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Terje Nysted        Tor Ingve Johannessen 

styreleder       daglig leder 
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PROTOKOLL 

 
Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS, 

fredag 6. juni 2014, Bergelandsgate 30, Stavanger 

 

 

TILSTEDE Terje Nysted (leder), Jon Ola Syrstad, Lisa Reime Helgeland (3. 

vara), Lene S. Tamburstuen (ansattes representant) og Tor Ingve 

Johannessen (sekretær) 

 

FORFALL Henny Lillelid Bjerga, Jan A. Husebø og Møyfrid Johannessen 

(1. vara) 

 

MØTET SATT  kl. 13.30 

 

SAKSLISTE 

 

Sak 12/14  Godkjenning av innkalling og styrereferat fra møtet den 20. mars  

Sak 13/14 Nytt arkivsenter på Ullandhaug i Stavanger 

Sak 14/14  Orienteringssaker 

Sak 15/14 Eventuelt  

 
REFERAT 

 

Sak 12/14  Godkjenning av innkalling og styrereferat fra møtet den 20. mars   
  Innkalling og styrereferat ble godkjent uten merknader. 

 

Sak 13/14 Nytt arkivsenter på Ullandhaug i Stavanger 

Interkommunalt Arkiv i Rogaland blir med som leietaker i et nytt regionalt 

arkivsenter på Ullandhaug fra 2017, under forutsetning av at Statsarkivet i 

Stavanger og Stavanger kommune blir med, og dersom utgiftene ikke blir 

nevneverdig høyere enn det som fremkommer av saken. 

 

Sak 14/14  Orienteringssaker 

 Møte med Rogaland fylkeskommune 6. mai om arkivsenteret på 

Ullandhaug og medlemskap i IKA: daglig leder sender et tilbud til 

fylkeskommunen medio august. 

 IKA arrangerte kontaktkonferanse 27. og 28. mai. Det var 30 

deltakere på konferansen. 

  

Sak 15/14 Eventuelt 

 Neste styremøte: torsdag 28. august kl. 12:00 

 

MØTET HEVET   kl. 14:15 

 

  

Sign.        Sign. 

Terje Nysted        Tor Ingve Johannessen 

styrets leder       styrets sekretær 
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INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS 

 

 

Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger 
Telefon: 51 50 12 83, Telefaks: 51 86 11 40, E post: epost@ikarogaland.no 

Bankgiro: 3201.39.02819 Orgnr.: 974 247 488 

 

Representantskapets medlemmer 

 

 

 

  

 
 

  

 

Vår ref. Deres ref. Dato: 
14/146-4/033&17/TIJ   26.05.2014 

 

 

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte  
 

Representantskapet ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS innkalles med dette til 

ekstraordinært møte:  

 

Onsdag 11. juni kl. 13.00 

 

Sted: Bergelandsgata 30 i Stavanger, konferanserommet i 4. etasje. 

 
Saksliste 

13/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

14/14 Nytt arkivsenter på Ullandhaug i Stavanger (saksdokument ettersendes) 

 

Viser for øvrig til sak 11/14 på representantskapsmøtet 24. april.  

 

Vi ber om at representantskapets medlemmer snarest mulig gir beskjed til IKA hvorvidt 

de kommer på møtet. For at representantskapet skal være beslutningsdyktig, må minst to 

tredjedeler av representantene være til stede. 

 

 

Med hilsen 

 

 

         

Jorunn P. Hegdal       

Representantskapet leder      

Tor Ingve Johannessen 

daglig leder 
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Postadresse Kontoradresse Telefon* Saksbehandler
Postboks 8019 
Dep

Møllergata 37 22 24 90 90
Arbeidsmarkedsavdelingen

NO-0030 Oslo Org. nr. Org no.

Nina Beate Rasch-Olsen
22 24 47 
42postmottak@asd.dep.nohttp://www.asd.dep.no/

983 887 457

Ifølge liste

Deres ref Vår ref Dato

14/1820   12.05.2014

Alminnelig høring – Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til enkelte 
endringer i de arbeidsrettede tiltakene. 

For å bidra til et enklere tiltakssystem, økt mangfold av leverandører og å gi brukerne et mer 
variert tjenestetilbud, foreslås det i høringsbrevet å slå sammen overlappende ordninger 
innenfor avklarings- og oppfølgingsområdet. Forslaget innebærer at avklaring i ordinær 
virksomhet og avklaring i skjermet virksomhet slås sammen til ett tiltak, og at oppfølging og 
arbeid med bistand slås sammen til ett oppfølgingstiltak. På denne måten reduseres fire tiltak 
til to. Disse tiltakene anskaffes gjennom en ordinær anbudskonkurranse. Vi viser til vedlagte 
høringsbrev for en nærmere presentasjon av forslagene. 

Forslagene medfører endringer i forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utkast til forskrift hvor 
endringene er synliggjort gjennom markering i kursiv følger også vedlagt. 

Høringsbrevet med vedlegg er også tilgjengelig på Arbeids- og sosialdepartementets nettsider: 
www.regjeringen.no/asd. 

Arbeids- og sosialdepartementet ber om at høringsinstansene avgir sine høringsuttalelser 
innen mandag 4. august 2014. 

Høringsuttalelsene sendes elektronisk til departementets postmottak: postmottak@asd.dep.no. 
Av hensyn til videre arbeid med saken, vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist. 

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber om at høringsinstansene ved behov 
sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter, etater, 
medlemsorganisasjoner mv. og at eventuelle høringsuttalelser fra disse blir vedlagt. 
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Besøksadresse: Telefon: 
Postadresse: , Telefaks: 
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE
Helse- og omsorgsstaben

Arbeids- og sosialdepartementet   
  

Vår ref.: 14/20534 / 14/1042 / FA-X60, TI-&00 Dato: 15.07.2014

Saksbehandler: Nina Bolme Steinsholt Direkte telefon: 51 46 80 79 /  480 07 174

E-post: nina.bolme.steinsholt@eigersund.kommune.no Deres ref.: / 

Høringsuttale - Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Viser til høringsnotat «Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov» med høringsfrist 4.august 
2014. 
Høringsfristen er beklageligvis lagt til en tid da det er ferieavvikling og politiske møter blir ikke 
avviklet før månedsskiftet august / september. Høringsuttalen vil bli fremlagt som orientering i 
Formannskapsmøte 27 august 2014.

Eigersund kommune gir følgende uttale til høringsnotatet:

 Det er beklagelig at regjeringen legger opp til et så omfattende skifte i 
arbeidsmarkedspolitikken uten at Stortinget har fått behandle saken.  Statsråden har 
bebudet en stortingsmelding høsten 2014 for gjennomgang av tiltak for å få flere i jobb.  
Forslaget som nå sendes på høring burde vært tatt med i stortingsmeldingen slik at saken 
fikk en bred vurdering og debatt.  

 Knapphet på tiltaksplasser og ventetider før og mellom arbeidsrettede tiltak og programmer 
fører til flere unødvendige uføretrygdede.  For å få enda flere i jobb er det rett å jobbe for en 
forenkling av tiltakssystemet slik at personer kan følges opp uten avbrudd mellom ulike 
programmer og tiltak.  Forslag i dette høringsnotatet kan imidlertid føre til at arbeidssøkere 
nå ikke bare blir kasteballer mellom ulike tiltak, men også mellom ulike leverandører.  

 Et kommunalt eierskap er etter vår mening en styrke for attføringsarbeidet. Det sikrer 
langsiktighet, stabilitet og ansvarlighet overfor bedriftene. Dette prinsippet bør videreføres. 
Det er ingen garanti for at kvaliteten i arbeidet blir vesentlig bedre dersom dette arbeidet 
overtas av bedrifter som har bedriftsøkonomisk overskudd som fremste formål.  Det er 
heller ikke sikkert at kommersielle aktører vil finne det interessant nok å tilby 
attføringstjenester i tynt befolkede områder. Dersom attføringsarbeidet gjøres av en 
kommunal bedrift, sikrer man et geografisk likeverdig tilbud til alle brukere.

 For enkelte brukere vil et anbudssystem kunne føre til redusert tilbud, og da særlig for de 
brukerne som står lengst unna arbeidslivet og som har størst bistandsbehov.  Jo mer 
sammensatte behov og bruk for individtilpassede tjenester brukergruppen har, jo mindre 
egnet er tjenester for anbudsutsetting. 

 Dagens system med forhåndsgodkjente tiltaksleverandører betyr at kommunal / 
interkommunal tiltaksarrangør kan være i løpende dialog med NAV om endring av behov, 
mens et anbudssystem krever «en armlengdes avstand».  Kommunens erfaring er at der 
NAV og tiltaksarrangør samarbeider godt og nært kommer flere personer i jobb.   
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Besøksadresse: Telefon: 
Postadresse: , Telefaks: 
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

 Framlagte forslag innebærer at det ikke lenger vil være avklarings- og formidlings tiltak som 
er reservert funksjonshemmede og personer med nedsatt arbeidsevne.  Disse skal nå 
konkurrere om det samme tilbudet som sykemeldte og ordinært arbeidsledige med større 
tilknytning til arbeidslivet. Forskning viser at det nettopp er de som står lengst fra 
arbeidsmarkedet som har størst nytte av arbeidsmarkedstiltak.  

Med vennlig hilsen

Leif Erik Egaas
Ordfører

Nina Bolme Steinsholt
Kommunalsjef helse og omsorg

Kopi til:
Leif Erik Egaas Ordfører
Ketil Helgevold Rådmann
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Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov 

 

1. Innledning 

Dagens tiltaksstruktur er komplisert og uoversiktlig. Det er gjennom årenes løp opprettet 

mange parallelle og overlappende ordninger. Dette kan gjøre det vanskelig både for 

arbeidsgivere og arbeidssøkere å få oversikt over hvilken bistand arbeids- og 

velferdsforvaltningen kan gi. Regjeringen vil forenkle regelverket for arbeidsmarkedstiltakene 

slik at tiltakene kan bli lettere å ta i bruk. Riksrevisjonen har også påpekt at en mulig risiko 

ved å ha et oppsplittet virkemiddelapparat, er at valg av arbeidsmarkedstiltak skjer ut fra 

andre kriterier enn hva som er best for den enkelte bruker. Det gjør også styringen av 

tiltaksområdet krevende.
1
  

 

Endringene som foreslås i dette høringsnotatet legger videre til rette for økt mangfold av 

leverandører og for å gi brukere større valgfrihet i tjenestetilbudet. Med flere leverandører og 

konkurranse om å levere arbeidsrettede tjenester, forventer regjeringen økt kvalitet i det 

samlede tiltakstilbudet til brukerne.  

 

Regjeringen vil drøfte flere forslag til endringer i tiltaksapparatet i en melding til Stortinget 

som det er planlagt å legge fram høsten 2014.
2
 Det er behov for raskt å komme i gang med 

forenklingsarbeidet og fortløpende gjøre endringer slik at flere som i dag står utenfor 

arbeidslivet, kan komme i arbeid. Derfor fremmes dette høringsforslaget nå med sikte på 

iverksetting fra 1.1.2015. 

 

2. Forenkling av tiltakene innenfor avklarings- og oppfølgingsområdet 

Regjeringen foreslår i denne høringen å forenkle og slå sammen overlappende ordninger 

innenfor avklarings- og oppfølgingsområdet. Dette er tiltak som i dag leveres både gjennom 

avtaler med forhåndsgodkjente tiltaksleverandører og gjennom anbudskonkurranser. Forslaget 

innebærer at avklaring i ordinær virksomhet og avklaring i skjermet virksomhet fullt ut 

harmoniseres og slås sammen til ett tiltak, og at oppfølging og arbeid med bistand slås 

sammen til ett oppfølgingstiltak. På denne måten reduseres fire tiltak til to. Disse tiltakene 

anskaffes gjennom en ordinær anbudskonkurranse. 

 

Med det forslaget som nå sendes på høring blir det foreslått å opprette et tilbud om avklaring 

og oppfølging som omfatter både sykmeldte arbeidstakere, arbeidssøkere og personer med 

nedsatt arbeidsevne. Det er ikke hensiktsmessig på dette tiltaksområdet å opprettholde ulike 

tiltaksvarianter for ulike brukergrupper. Det er individuelle behov som skal avgjøre hvilket 

tilbud man får, og ikke hvilken gruppe man tilhører. Varigheten av et avklaringstiltak eller et 

oppfølgingstiltak vil bli tilpasset individuelle behov innenfor de varighetsbestemmelser som i 

dag gjelder. 

 

De avklarings- og oppfølgingstjenester som i dag kjøpes direkte fra forhåndsgodkjente 

tiltaksarrangører, er utformet som de tilsvarende tiltakene som anskaffes via anbud. Faglig og 

                                                 
1
 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012. Dokument 1 (2013-2014).  

2
 Meld. St. 9 (2013-2014) Tilbaketrekning av Meld. St. 46 (2012-2013) Flere i arbeid. 
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innholdsmessig sett er dette derfor tiltak velegnet å slå sammen. Det som er felles for de 

aktuelle tjenestene, er at det er leverandørenes kompetanse som er avgjørende for kvaliteten 

på tjenestene. Brukere som mottar avklarings- eller oppfølgingstjenester har ikke behov for et 

spesielt tilrettelagt arbeidsmiljø. Tjenestene kan tilbys der den rette kompetanse finnes. 

 

I en evaluering av avklarings- og oppfølgingstiltakene som ble gjennomført i 2012 beskrives 

situasjonen på området som preget av tilfeldigheter og usikkerhet mht. hvem som havner på 

hvilke tiltak. Resultatet er at brukernes behov i liten grad settes i sentrum.
3
  

 

Om lag 2 000 deltakere deltar i dag på avklaring i skjermet virksomhet, mens i gjennomsnitt 

600 tiltaksplasser anskaffes etter anbud. I oppfølgingstiltaket arbeid med bistand i regi av 

skjermede virksomheter deltar om lag 7 000, mens i overkant av 2 000 tiltaksplasser er 

anskaffet gjennom anbudskonkurranse. Også flere andre arbeidsmarkedstiltak kjøpes etter 

anbud eller gjennomføres i ordinære virksomheter. Om lag 2 000 deltakere med nedsatt 

arbeidsevne er i arbeidsmarksopplæring anskaffet ved anbud. Om lag 8 000 er i arbeidspraksis 

i ordinær virksomhet, og i underkant av 4 000 på ulike lønnstilskuddsordninger. Tiltak for 

personer med nedsatt arbeidsevne anskaffes allerede ved anbud eller gjennomføres i ordinært 

arbeidsliv. 

 

Avklaring av brukere skjer i dag både i regi av NAV-kontorene og gjennom kjøp av 

avklaringstjenester hos ulike leverandører i markedet. Gjennom avklaring skjer en kartlegging 

og utprøving av den enkeltes arbeidsevne for å få klarlagt behov for arbeidsrettet bistand. Det 

finnes i dag to helt parallelle og overlappende avklaringsordninger. Det ene tiltaket kjøper 

Arbeids- og velferdsetaten fra forhåndsgodkjente tiltaksleverandører, og det andre anskaffes i 

en åpen anbudskonkurranse etter anskaffelsesreglene. Regjeringen foreslår å slå sammen 

dagens to avklaringstiltak og anskaffe tjenesten etter anskaffelsesreglene. Dette foreslås gjort 

ved at de særlige bestemmelsene om målgruppe, krav til arrangør og hvordan tilskuddet gis 

for avklaring i skjermet virksomhet i kapittel 2 i forskrift 11. desember 2008 nr. 1320 om 

arbeidsrettede tiltak oppheves. Samtidig foreslås det også enkelte språklige endringer i enkelte 

av bestemmelsene som ikke har innholdsmessig betydning.  

 

Situasjonen på oppfølgingsområdet er på mange måter den samme. Arbeids- og velferdsetaten 

kjøper oppfølgingstjenester både fra forhåndsgodkjente tiltaksleverandører (arbeid med 

bistand), og gjennom åpne anbudskonkurranser. Oppfølging skal gi arbeidssøkere 

formidlingsrettet bistand til å komme i arbeid, bistand i starten av arbeidsforholdet, samt gjøre 

det lettere for arbeidstakere å beholde arbeidet. Regjeringen foreslår å slå sammen dagens to 

ordninger, og anskaffe oppfølgingstjenester etter anskaffelsesreglene. Dette foreslås gjort ved 

at kapittel 6 i forskrift 11. desember 2008 nr. 1320 om arbeidsrettede tiltak oppheves. I 

kapittel 5, foreslås det enkelte endringer i bestemmelsen om målgruppe for å sikre at det nye 

oppfølgingstiltaket inkluderer både de som er i målgruppen for dagens arbeid med bistand og 

dagens oppfølgingstiltak. I tillegg foreslås det en endring i varighetsbestemmelsen for å 

                                                 
3
 Knut Fossestøl, Pål Børing og Ingebjørg Skarpaas: ”Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak? 

Evaluering av avklarings- og oppfølgingstiltak i regi av NAV”. AFI-rapport nr. 13/2012. 
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ivareta muligheten for å kunne forlenge varigheten når tiltaket brukes i forbindelse med 

overgang fra skole eller soning i institusjon som man i dag har i tiltaket arbeid med bistand. 

Også i kapittel 5 foreslås det enkelte språklige endringer som ikke har innholdsmessig 

betydning. 

 

En enhetlig anskaffelsesmåte er en forutsetning for å kunne slå sammen dagens 

avklaringstiltak og oppfølgingstiltak. Kjøp av avklarings- og oppfølgingstjenester må skje i 

tråd med de regler som gjelder for offentlige anskaffelser. Det er videre viktig å sikre at 

tilskuddet som gis til tiltaksarrangørene ikke er støtte som kan være ulovlig etter EØS-

avtalens artikkel 61. Dette ligger til grunn for de endringene i anskaffelsesmåten som foreslås 

i avklarings- og oppfølgingstiltakene, se punkt 5.  

 

3. Flere leverandører gir økt valgfrihet for brukerne 

Målet er å gi brukere av avklarings- og oppfølgingstjenester større valgfrihet og økt mangfold 

i tjenestetilbudet. Et bredere spekter av tilbydere vil legge til rette for en best mulig 

individuell tilpasning av tjenesten. Jo flere aktører, jo bedre vil man kunne dekke variasjonen 

i brukernes avklarings- og oppfølgingsbehov. For å få dette til bør flere frivillige og private 

tilbydere slippes til, og flere arbeidsgivere innenfor ordinært arbeidsliv stille tiltaksplasser til 

disposisjon. Det vil styrke regjeringens ambisjon om å øke bruken av ordinært arbeidsliv som 

tiltaksarena. Arbeid i ordinære virksomheter er målet for alt oppfølgingsarbeid. Det som 

skiller dagens oppfølgingstiltak er hvor tilretteleggerne er ansatt, ikke målet for arbeidet. 

Deltakerne skal i begge tiltakene følges opp i ordinært arbeidsliv. 

 

Det er i dag noe erfaring med anbudskonkurranser på avklarings- og oppfølgingsområdet. En 

evaluering viste at konkurransen mellom ulike tilbydere har økt og det er observert større vilje 

til endring og utvikling av tjenestene. Det ser også ut til at anbudssystemet har åpnet for mer 

konkrete, individuelle og presise bestillinger fra NAV-kontorenes side, og gitt tiltakene et 

innhold og en fleksibilitet som er ønskelig sett ut fra både NAV-kontorenes og brukernes side. 

Evalueringen finner ingen statistisk sikre forskjeller i kvalitet eller måloppnåelse mellom 

anbudsbaserte tjenester og tjenester kjøpt direkte fra forhåndsgodkjente tiltaksleverandører.
4
 I 

en annen rapport framkommer det bred enighet blant informantene ved NAV-kontorene og i 

virksomhetene om at anbudskonkurranser gjør at virksomhetene ”strekker seg” for å nå opp i 

konkurransen.
5
 

 

Dagens attførings- og vekstbedrifter har god kompetanse innen avklarings- og 

oppfølgingstjenester, og de vil derfor være en sentral leverandør av disse tjenestene også 

framover. Det er imidlertid viktig for tjenesteutviklingen på arbeidsmarkedsområdet at flere 

aktører kan slippe til. Det gjelder også bemannings- og rekrutteringsbyråer som kan bidra med 

sin markedskompetanse til at flere får prøvd seg som vikarer mv. i ordinært arbeidsliv, og det 

gjelder ulike ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører som ønsker å gi arbeidssøkere 

med ”hull i CV’en” en jobbsjanse. 

                                                 
4
 Jf. tidligere referert AFI-rapport. 

5
 Econ Pöyry/Proba: ”Anskaffelser av arbeidsmarkedstjenester”.  Econ-rapport R-2010-089. 
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Prisene i anbudsmarkedet for de aktuelle tjenestene har ligget noe over tilskuddsnivået på det 

skjermede tiltaksmarkedet. Erfaring fra det anbudsbaserte oppfølgingstiltaket viser imidlertid 

at prisen har sunket etter hvert som markedet har blitt mer etablert. Når tjenestene anskaffes 

av Arbeids- og velferdsetaten i dag, legger etaten forholdsmessig sett mer vekt på kravene til 

kvalitet foran pris ved valg av leverandør i anbudskonkurransene. Slik vil det fortsatt være. 

 

4. Hensyn til kvalitet og langsiktighet 

For å sikre at Arbeids- og velferdsetaten inngår avtaler med de beste leverandørene, og at 

rammebetingelsene gir forutsigbarhet og mulighet for kompetanseutvikling, vil det være 

relevant å se nærmere på hvilke krav som kan stilles i utlysningen av anbudet og hvilke vilkår 

som bør inngå i selve kontraktene. Et tiltak for å sikre kvaliteten er å stille krav til 

tiltakstilbyderens kompetanse og kunnskaper om metoder for inkludering i arbeidslivet.  

 

Det er handlingsrom i anskaffelsesregelverket for å inngå langvarige kontrakter. Ved å inngå 

flerårlige, men tidsavgrensede avtaler med leverandørene, vil man bidra til forutsigbarhet 

både for brukere og leverandører samtidig som hensynet til fornyelse og utvikling blir 

tilgodesett. 

 

5 Konkurranseregler ved kjøp av arbeidsmarkedstiltak 

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjelder når offentlige organ skal inngå gjensidig 

bebyrdende kontrakter om kjøp av varer og tjenester. Dersom et arbeidsmarkedstiltak er 

innrettet slik at det er en gjensidig bebyrdende kontrakt om kjøp av tjenester, kan 

tiltaksplassene ikke kjøpes direkte fra bestemte tiltaksarrangører, men anskaffelsen må følge 

de regler som er fastsatt i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  

 

En juridisk utredning utført av advokatfirmaet Kluge i forbindelse med NOU 2012:6 

Arbeidsrettede tiltak (Brofoss-utvalget), konkluderer med at kjøp av slike tiltaksplasser er 

offentlige anskaffelser som omfattes av det nasjonale anskaffelsesregelverket, og at tilskuddet 

som gis til tiltaksarrangør må anses som offentlig støtte, jf. EØS-avtalens artikkel 61.  

 

Avklaring i skjermet virksomhet og arbeid med bistand anskaffes i dag direkte fra allerede 

godkjente tiltaksarrangører uten noen form for kunngjøring eller konkurranse. Tiltak 

forbeholdt skjermede og forhåndsgodkjente bedrifter samt enkelte andre tiltak, er basert på en 

ordning med en fast tilskuddssats per tiltaksdeltaker per måned. Dette gjør det vanskelig å 

vurdere om tilskuddet er riktig fastsatt. Beregninger utført i forbindelse med Brofoss-utvalget, 

viser forskjeller i tilskuddsnivå som ikke lar seg forklare ut fra deltakernes bistandsbehov eller 

antatte kostnader ved tiltaket. 

 

Om tilskuddet skal notifiseres til og godkjennes av ESA, må det utformes slik at man sikrer at 

støtten ikke overkompenserer de tjenester som utføres. Om tiltaksplassene anskaffes i fri 

konkurranse etter anskaffelsesregelverket, vil tilskuddet ikke anses som offentlig støtte etter 

EØS-avtalens artikkel 61, og det vil da ikke være nødvendig å få dette godkjent av ESA. 
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For kjøp av tiltak og tjenester innrettet mot ordinært arbeidsliv ønsker regjeringen 

anbudskonkurranser etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  

 

Det vil åpne for at ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører og private aktører kan levere 

avklarings- og oppfølgingstjenester. Det forhindrer ikke at det i anbudskonkurransen kan 

stilles klare kvalitetskrav til tilbyderne. Mens det for enkelte tiltak er hensiktsmessig med en 

mest mulig åpen konkurranse for å få et godt tilbud for brukerne, vil det for andre tiltak være 

behov for å sette spesifikke krav til leverandørene i forkant av konkurransen. 

 

6 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det legges til grunn at de skisserte forslagene til forenklinger i regelverket for 

arbeidsmarkedstiltakene, ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser 

avvesentlig karakter.  

 

Formålet med begge de to avklaringstiltakene som slås sammen, er å få klarlagt behov for 

arbeidsrettet bistand. Dette endres ikke ved sammenslåingen. Tilsvarende endres ikke 

formålet for de to oppfølgingstiltakene som er å gi arbeidssøkere formidlingsrettet bistand til å 

komme i arbeid, samt gjøre det lettere for arbeidstakere å beholde arbeidet. Ingen brukere som 

deltar på de berørte tiltakene skal miste tiltaksplassen sin fra Arbeids- og velferdsetaten som 

følge av omleggingen. Brukere som er inne i ordningen når omleggingen trer i kraft, skal 

kunne fortsette tiltaksløpet sitt i tråd med det som er avtalt mellom brukeren og Arbeids- og 

velferdsetaten. I dette høringsnotatet foreslås ingen endringer i andre arbeidsmarkedstiltak. 

Dette innebærer blant annet at det ikke gjøres endringer i tiltakene som skal gi tilbud om varig 

tilrettelagte arbeidsplasser eller tilbud om et spesielt tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø til 

brukere som står lenger unna arbeidsmarkedet.  

 

Arbeidsmarkedstiltakene vil fortsatt bli finansiert innenfor rammebevilgningen til 

arbeidsmarkedstiltakene. Som vist til ovenfor, har prisene i anbudsmarkedet for de aktuelle 

tjenestene ligget noe over tilskuddsnivået på det skjermede tiltaksmarkedet. Dette tilsier at 

prisene for de aktuelle tjenestene på kort sikt kan gå noe opp. Erfaring fra det anbudsbaserte 

oppfølgingstiltaket viser imidlertid at prisen har sunket etter hvert som markedet har blitt mer 

etablert, og prisen for dette tiltaket lå i 2013 under tilskuddet for det tilsvarende tiltaket kjøpt 

direkte fra skjermede virksomheter. På lengre sikt forventes det at økt bruk av anbud, vil 

medføre reduserte kostnader knyttet til de aktuelle tjenestene. For Arbeids- og velferdsetaten 

vil færre tiltaksvarianter og mer robuste tiltak, gjøre det enklere å finne fram til egnede tiltak 

og frigjøre tid til nødvendig oppfølging av brukerne. 

 

Med flere leverandører og konkurranse om å levere arbeidsrettede tjenester, vil det kunne 

være attførings- og vekstbedrifter som risikerer å miste avtaler med Arbeids- og 

velferdsetaten om tiltaksplasser. Det vil stille krav både til bedriftene og eiernes 

omstillingsdyktighet. Departementet vil i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet og 

involverte aktører, vurdere hensiktsmessige overgangsordninger for innfasingen av 

endringene slik at attførings- og vekstbedriftene gis tid til omstilling.  
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Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Nina Beate Rasch-Olsen, tlf. 22 
24 47 42, epost: nro@asd.dep.no eller Åne Osmunddalen, tlf. 22 24 47 35, epost: 
aao@asd.dep.no. 

Med hilsen

Rune Solberg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Odd Wålengen
avdelingsdirektør

Vedlegg:
 Liste over høringsinstanser
 Høringsnotat – Et enklere 

tiltakssystem tilpasset brukernes behov
 Utkast til endringer i forskrift om 

arbeidsrettede tiltak mv.
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Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov 
 

1. Innledning 
Dagens tiltaksstruktur er komplisert og uoversiktlig. Det er gjennom årenes løp opprettet 
mange parallelle og overlappende ordninger. Dette kan gjøre det vanskelig både for 
arbeidsgivere og arbeidssøkere å få oversikt over hvilken bistand arbeids- og 
velferdsforvaltningen kan gi. Regjeringen vil forenkle regelverket for arbeidsmarkedstiltakene 
slik at tiltakene kan bli lettere å ta i bruk. Riksrevisjonen har også påpekt at en mulig risiko 
ved å ha et oppsplittet virkemiddelapparat, er at valg av arbeidsmarkedstiltak skjer ut fra 
andre kriterier enn hva som er best for den enkelte bruker. Det gjør også styringen av 
tiltaksområdet krevende.1  
 
Endringene som foreslås i dette høringsnotatet legger videre til rette for økt mangfold av 
leverandører og for å gi brukere større valgfrihet i tjenestetilbudet. Med flere leverandører og 
konkurranse om å levere arbeidsrettede tjenester, forventer regjeringen økt kvalitet i det 
samlede tiltakstilbudet til brukerne.  
 
Regjeringen vil drøfte flere forslag til endringer i tiltaksapparatet i en melding til Stortinget 
som det er planlagt å legge fram høsten 2014.2 Det er behov for raskt å komme i gang med 
forenklingsarbeidet og fortløpende gjøre endringer slik at flere som i dag står utenfor 
arbeidslivet, kan komme i arbeid. Derfor fremmes dette høringsforslaget nå med sikte på 
iverksetting fra 1.1.2015. 
 

2. Forenkling av tiltakene innenfor avklarings- og oppfølgingsområdet 
Regjeringen foreslår i denne høringen å forenkle og slå sammen overlappende ordninger 
innenfor avklarings- og oppfølgingsområdet. Dette er tiltak som i dag leveres både gjennom 
avtaler med forhåndsgodkjente tiltaksleverandører og gjennom anbudskonkurranser. Forslaget 
innebærer at avklaring i ordinær virksomhet og avklaring i skjermet virksomhet fullt ut 
harmoniseres og slås sammen til ett tiltak, og at oppfølging og arbeid med bistand slås 
sammen til ett oppfølgingstiltak. På denne måten reduseres fire tiltak til to. Disse tiltakene 
anskaffes gjennom en ordinær anbudskonkurranse. 
 
Med det forslaget som nå sendes på høring blir det foreslått å opprette et tilbud om avklaring 
og oppfølging som omfatter både sykmeldte arbeidstakere, arbeidssøkere og personer med 
nedsatt arbeidsevne. Det er ikke hensiktsmessig på dette tiltaksområdet å opprettholde ulike 
tiltaksvarianter for ulike brukergrupper. Det er individuelle behov som skal avgjøre hvilket 
tilbud man får, og ikke hvilken gruppe man tilhører. Varigheten av et avklaringstiltak eller et 
oppfølgingstiltak vil bli tilpasset individuelle behov innenfor de varighetsbestemmelser som i 
dag gjelder. 
 
De avklarings- og oppfølgingstjenester som i dag kjøpes direkte fra forhåndsgodkjente 
tiltaksarrangører, er utformet som de tilsvarende tiltakene som anskaffes via anbud. Faglig og 

                                                 
1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012. Dokument 1 (2013-2014).  
2 Meld. St. 9 (2013-2014) Tilbaketrekning av Meld. St. 46 (2012-2013) Flere i arbeid. 
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innholdsmessig sett er dette derfor tiltak velegnet å slå sammen. Det som er felles for de 
aktuelle tjenestene, er at det er leverandørenes kompetanse som er avgjørende for kvaliteten 
på tjenestene. Brukere som mottar avklarings- eller oppfølgingstjenester har ikke behov for et 
spesielt tilrettelagt arbeidsmiljø. Tjenestene kan tilbys der den rette kompetanse finnes. 
 
I en evaluering av avklarings- og oppfølgingstiltakene som ble gjennomført i 2012 beskrives 
situasjonen på området som preget av tilfeldigheter og usikkerhet mht. hvem som havner på 
hvilke tiltak. Resultatet er at brukernes behov i liten grad settes i sentrum.3  
 
Om lag 2 000 deltakere deltar i dag på avklaring i skjermet virksomhet, mens i gjennomsnitt 
600 tiltaksplasser anskaffes etter anbud. I oppfølgingstiltaket arbeid med bistand i regi av 
skjermede virksomheter deltar om lag 7 000, mens i overkant av 2 000 tiltaksplasser er 
anskaffet gjennom anbudskonkurranse. Også flere andre arbeidsmarkedstiltak kjøpes etter 
anbud eller gjennomføres i ordinære virksomheter. Om lag 2 000 deltakere med nedsatt 
arbeidsevne er i arbeidsmarksopplæring anskaffet ved anbud. Om lag 8 000 er i arbeidspraksis 
i ordinær virksomhet, og i underkant av 4 000 på ulike lønnstilskuddsordninger. Tiltak for 
personer med nedsatt arbeidsevne anskaffes allerede ved anbud eller gjennomføres i ordinært 
arbeidsliv. 
 
Avklaring av brukere skjer i dag både i regi av NAV-kontorene og gjennom kjøp av 
avklaringstjenester hos ulike leverandører i markedet. Gjennom avklaring skjer en kartlegging 
og utprøving av den enkeltes arbeidsevne for å få klarlagt behov for arbeidsrettet bistand. Det 
finnes i dag to helt parallelle og overlappende avklaringsordninger. Det ene tiltaket kjøper 
Arbeids- og velferdsetaten fra forhåndsgodkjente tiltaksleverandører, og det andre anskaffes i 
en åpen anbudskonkurranse etter anskaffelsesreglene. Regjeringen foreslår å slå sammen 
dagens to avklaringstiltak og anskaffe tjenesten etter anskaffelsesreglene. Dette foreslås gjort 
ved at de særlige bestemmelsene om målgruppe, krav til arrangør og hvordan tilskuddet gis 
for avklaring i skjermet virksomhet i kapittel 2 i forskrift 11. desember 2008 nr. 1320 om 
arbeidsrettede tiltak oppheves. Samtidig foreslås det også enkelte språklige endringer i enkelte 
av bestemmelsene som ikke har innholdsmessig betydning.  
 
Situasjonen på oppfølgingsområdet er på mange måter den samme. Arbeids- og velferdsetaten 
kjøper oppfølgingstjenester både fra forhåndsgodkjente tiltaksleverandører (arbeid med 
bistand), og gjennom åpne anbudskonkurranser. Oppfølging skal gi arbeidssøkere 
formidlingsrettet bistand til å komme i arbeid, bistand i starten av arbeidsforholdet, samt gjøre 
det lettere for arbeidstakere å beholde arbeidet. Regjeringen foreslår å slå sammen dagens to 
ordninger, og anskaffe oppfølgingstjenester etter anskaffelsesreglene. Dette foreslås gjort ved 
at kapittel 6 i forskrift 11. desember 2008 nr. 1320 om arbeidsrettede tiltak oppheves. I 
kapittel 5, foreslås det enkelte endringer i bestemmelsen om målgruppe for å sikre at det nye 
oppfølgingstiltaket inkluderer både de som er i målgruppen for dagens arbeid med bistand og 
dagens oppfølgingstiltak. I tillegg foreslås det en endring i varighetsbestemmelsen for å 

                                                 
3 Knut Fossestøl, Pål Børing og Ingebjørg Skarpaas: ”Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak? 
Evaluering av avklarings- og oppfølgingstiltak i regi av NAV”. AFI-rapport nr. 13/2012. 
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ivareta muligheten for å kunne forlenge varigheten når tiltaket brukes i forbindelse med 
overgang fra skole eller soning i institusjon som man i dag har i tiltaket arbeid med bistand. 
Også i kapittel 5 foreslås det enkelte språklige endringer som ikke har innholdsmessig 
betydning. 
 
En enhetlig anskaffelsesmåte er en forutsetning for å kunne slå sammen dagens 
avklaringstiltak og oppfølgingstiltak. Kjøp av avklarings- og oppfølgingstjenester må skje i 
tråd med de regler som gjelder for offentlige anskaffelser. Det er videre viktig å sikre at 
tilskuddet som gis til tiltaksarrangørene ikke er støtte som kan være ulovlig etter EØS-
avtalens artikkel 61. Dette ligger til grunn for de endringene i anskaffelsesmåten som foreslås 
i avklarings- og oppfølgingstiltakene, se punkt 5.  
 

3. Flere leverandører gir økt valgfrihet for brukerne 
Målet er å gi brukere av avklarings- og oppfølgingstjenester større valgfrihet og økt mangfold 
i tjenestetilbudet. Et bredere spekter av tilbydere vil legge til rette for en best mulig 
individuell tilpasning av tjenesten. Jo flere aktører, jo bedre vil man kunne dekke variasjonen 
i brukernes avklarings- og oppfølgingsbehov. For å få dette til bør flere frivillige og private 
tilbydere slippes til, og flere arbeidsgivere innenfor ordinært arbeidsliv stille tiltaksplasser til 
disposisjon. Det vil styrke regjeringens ambisjon om å øke bruken av ordinært arbeidsliv som 
tiltaksarena. Arbeid i ordinære virksomheter er målet for alt oppfølgingsarbeid. Det som 
skiller dagens oppfølgingstiltak er hvor tilretteleggerne er ansatt, ikke målet for arbeidet. 
Deltakerne skal i begge tiltakene følges opp i ordinært arbeidsliv. 
 
Det er i dag noe erfaring med anbudskonkurranser på avklarings- og oppfølgingsområdet. En 
evaluering viste at konkurransen mellom ulike tilbydere har økt og det er observert større vilje 
til endring og utvikling av tjenestene. Det ser også ut til at anbudssystemet har åpnet for mer 
konkrete, individuelle og presise bestillinger fra NAV-kontorenes side, og gitt tiltakene et 
innhold og en fleksibilitet som er ønskelig sett ut fra både NAV-kontorenes og brukernes side. 
Evalueringen finner ingen statistisk sikre forskjeller i kvalitet eller måloppnåelse mellom 
anbudsbaserte tjenester og tjenester kjøpt direkte fra forhåndsgodkjente tiltaksleverandører.4 I 
en annen rapport framkommer det bred enighet blant informantene ved NAV-kontorene og i 
virksomhetene om at anbudskonkurranser gjør at virksomhetene ”strekker seg” for å nå opp i 
konkurransen.5 
 
Dagens attførings- og vekstbedrifter har god kompetanse innen avklarings- og 
oppfølgingstjenester, og de vil derfor være en sentral leverandør av disse tjenestene også 
framover. Det er imidlertid viktig for tjenesteutviklingen på arbeidsmarkedsområdet at flere 
aktører kan slippe til. Det gjelder også bemannings- og rekrutteringsbyråer som kan bidra med 
sin markedskompetanse til at flere får prøvd seg som vikarer mv. i ordinært arbeidsliv, og det 
gjelder ulike ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører som ønsker å gi arbeidssøkere 
med ”hull i CV’en” en jobbsjanse. 

                                                 
4 Jf. tidligere referert AFI-rapport. 
5 Econ Pöyry/Proba: ”Anskaffelser av arbeidsmarkedstjenester”.  Econ-rapport R-2010-089. 
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Prisene i anbudsmarkedet for de aktuelle tjenestene har ligget noe over tilskuddsnivået på det 
skjermede tiltaksmarkedet. Erfaring fra det anbudsbaserte oppfølgingstiltaket viser imidlertid 
at prisen har sunket etter hvert som markedet har blitt mer etablert. Når tjenestene anskaffes 
av Arbeids- og velferdsetaten i dag, legger etaten forholdsmessig sett mer vekt på kravene til 
kvalitet foran pris ved valg av leverandør i anbudskonkurransene. Slik vil det fortsatt være. 
 

4. Hensyn til kvalitet og langsiktighet 
For å sikre at Arbeids- og velferdsetaten inngår avtaler med de beste leverandørene, og at 
rammebetingelsene gir forutsigbarhet og mulighet for kompetanseutvikling, vil det være 
relevant å se nærmere på hvilke krav som kan stilles i utlysningen av anbudet og hvilke vilkår 
som bør inngå i selve kontraktene. Et tiltak for å sikre kvaliteten er å stille krav til 
tiltakstilbyderens kompetanse og kunnskaper om metoder for inkludering i arbeidslivet.  
 
Det er handlingsrom i anskaffelsesregelverket for å inngå langvarige kontrakter. Ved å inngå 
flerårlige, men tidsavgrensede avtaler med leverandørene, vil man bidra til forutsigbarhet 
både for brukere og leverandører samtidig som hensynet til fornyelse og utvikling blir 
tilgodesett. 
 

5 Konkurranseregler ved kjøp av arbeidsmarkedstiltak 
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjelder når offentlige organ skal inngå gjensidig 
bebyrdende kontrakter om kjøp av varer og tjenester. Dersom et arbeidsmarkedstiltak er 
innrettet slik at det er en gjensidig bebyrdende kontrakt om kjøp av tjenester, kan 
tiltaksplassene ikke kjøpes direkte fra bestemte tiltaksarrangører, men anskaffelsen må følge 
de regler som er fastsatt i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  
 
En juridisk utredning utført av advokatfirmaet Kluge i forbindelse med NOU 2012:6 
Arbeidsrettede tiltak (Brofoss-utvalget), konkluderer med at kjøp av slike tiltaksplasser er 
offentlige anskaffelser som omfattes av det nasjonale anskaffelsesregelverket, og at tilskuddet 
som gis til tiltaksarrangør må anses som offentlig støtte, jf. EØS-avtalens artikkel 61.  
 
Avklaring i skjermet virksomhet og arbeid med bistand anskaffes i dag direkte fra allerede 
godkjente tiltaksarrangører uten noen form for kunngjøring eller konkurranse. Tiltak 
forbeholdt skjermede og forhåndsgodkjente bedrifter samt enkelte andre tiltak, er basert på en 
ordning med en fast tilskuddssats per tiltaksdeltaker per måned. Dette gjør det vanskelig å 
vurdere om tilskuddet er riktig fastsatt. Beregninger utført i forbindelse med Brofoss-utvalget, 
viser forskjeller i tilskuddsnivå som ikke lar seg forklare ut fra deltakernes bistandsbehov eller 
antatte kostnader ved tiltaket. 
 
Om tilskuddet skal notifiseres til og godkjennes av ESA, må det utformes slik at man sikrer at 
støtten ikke overkompenserer de tjenester som utføres. Om tiltaksplassene anskaffes i fri 
konkurranse etter anskaffelsesregelverket, vil tilskuddet ikke anses som offentlig støtte etter 
EØS-avtalens artikkel 61, og det vil da ikke være nødvendig å få dette godkjent av ESA. 
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For kjøp av tiltak og tjenester innrettet mot ordinært arbeidsliv ønsker regjeringen 
anbudskonkurranser etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  
 
Det vil åpne for at ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører og private aktører kan levere 
avklarings- og oppfølgingstjenester. Det forhindrer ikke at det i anbudskonkurransen kan 
stilles klare kvalitetskrav til tilbyderne. Mens det for enkelte tiltak er hensiktsmessig med en 
mest mulig åpen konkurranse for å få et godt tilbud for brukerne, vil det for andre tiltak være 
behov for å sette spesifikke krav til leverandørene i forkant av konkurransen. 
 

6 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det legges til grunn at de skisserte forslagene til forenklinger i regelverket for 
arbeidsmarkedstiltakene, ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser 
avvesentlig karakter.  
 
Formålet med begge de to avklaringstiltakene som slås sammen, er å få klarlagt behov for 
arbeidsrettet bistand. Dette endres ikke ved sammenslåingen. Tilsvarende endres ikke 
formålet for de to oppfølgingstiltakene som er å gi arbeidssøkere formidlingsrettet bistand til å 
komme i arbeid, samt gjøre det lettere for arbeidstakere å beholde arbeidet. Ingen brukere som 
deltar på de berørte tiltakene skal miste tiltaksplassen sin fra Arbeids- og velferdsetaten som 
følge av omleggingen. Brukere som er inne i ordningen når omleggingen trer i kraft, skal 
kunne fortsette tiltaksløpet sitt i tråd med det som er avtalt mellom brukeren og Arbeids- og 
velferdsetaten. I dette høringsnotatet foreslås ingen endringer i andre arbeidsmarkedstiltak. 
Dette innebærer blant annet at det ikke gjøres endringer i tiltakene som skal gi tilbud om varig 
tilrettelagte arbeidsplasser eller tilbud om et spesielt tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø til 
brukere som står lenger unna arbeidsmarkedet.  
 
Arbeidsmarkedstiltakene vil fortsatt bli finansiert innenfor rammebevilgningen til 
arbeidsmarkedstiltakene. Som vist til ovenfor, har prisene i anbudsmarkedet for de aktuelle 
tjenestene ligget noe over tilskuddsnivået på det skjermede tiltaksmarkedet. Dette tilsier at 
prisene for de aktuelle tjenestene på kort sikt kan gå noe opp. Erfaring fra det anbudsbaserte 
oppfølgingstiltaket viser imidlertid at prisen har sunket etter hvert som markedet har blitt mer 
etablert, og prisen for dette tiltaket lå i 2013 under tilskuddet for det tilsvarende tiltaket kjøpt 
direkte fra skjermede virksomheter. På lengre sikt forventes det at økt bruk av anbud, vil 
medføre reduserte kostnader knyttet til de aktuelle tjenestene. For Arbeids- og velferdsetaten 
vil færre tiltaksvarianter og mer robuste tiltak, gjøre det enklere å finne fram til egnede tiltak 
og frigjøre tid til nødvendig oppfølging av brukerne. 
 
Med flere leverandører og konkurranse om å levere arbeidsrettede tjenester, vil det kunne 
være attførings- og vekstbedrifter som risikerer å miste avtaler med Arbeids- og 
velferdsetaten om tiltaksplasser. Det vil stille krav både til bedriftene og eiernes 
omstillingsdyktighet. Departementet vil i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet og 
involverte aktører, vurdere hensiktsmessige overgangsordninger for innfasingen av 
endringene slik at attførings- og vekstbedriftene gis tid til omstilling.  
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Kapittel 2. Avklaring  

§ 2-1. Innhold  

      Avklaring omfatter kartlegging og vurdering av den enkeltes arbeidsevne og 
eventuelle ytterligere behov for bistand for å komme i eller beholde arbeid. Avklaringen 
skal være individuelt tilpasset og kan inneholde veiledning knyttet til den enkeltes 
muligheter på arbeidsmarkedet. Utprøving av arbeidsevne kan også inngå i 
kartleggingen når dette anses nødvendig og hensiktsmessig. 

       Avklaring kan tilbys personer som har behov for en mer omfattende 
avklaringsbistand enn den Arbeids- og velferdsetaten kan tilby.  

(Dagens tredje ledd oppheves) 

 

§ 2-2. Varighet  

      Basert på en behovs- eller arbeidsevnevurdering skal varigheten av avklaringen 
tilpasses deltakerens individuelle behov ut fra mulighetene på arbeidsmarkedet. 
Avklaring kan vare i inntil fire uker med mulighet for forlengelse i inntil åtte uker. 

 

§ 2-3. Krav til tiltaksarrangør  

       Tiltaksarrangøren av avklaringstiltak skal, senest når avklaringen er avsluttet, gi en 
skriftlig rapport over gjennomføringen av tiltaket og gjøre rede for eventuelt 
bistandsbehov for å få eller beholde arbeid.  

(Dagens andre ledd oppheves) 

 

§ 2-4. Anskaffelse 

       Avklaring anskaffes etter regelverk fastsatt i eller i medhold av lov om offentlig 
anskaffelser. 
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Kapittel 5. Oppfølging  

§ 5-1. Innhold  

      Oppfølging omfatter bistand til den enkelte deltaker med sikte på å komme i eller 
beholde arbeid. Oppfølging kan inneholde motivering, kartlegging, veiledning og råd til 
både tiltaksdeltaker, arbeidsgiver og andre tiltaksarrangører, oppfølging på 
arbeidsplassen, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, bistand til å søke 
arbeid, samt bistand til tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon. 
Oppfølgingstiltaket kan også gjennomføres som jobbsøking. 

      Oppfølging kan videre gis som bistand knyttet til praktiske oppgaver. Bistand av 
spesialpedagogisk karakter og annen faglig bistand kan også inngå som en del av 
oppfølgingen dersom brukeren har behov for det.  

      Oppfølging kan tilbys personer som har behov for en mer omfattende formidlings- 
og oppfølgingsbistand enn den Arbeids- og velferdsetaten kan tilby. Oppfølgingstiltaket 
kan også brukes i forbindelse med overgang fra skolegang eller soning i institusjon til 
arbeid eller til andre arbeidsrettede tiltak. 

       Tiltaket kan kombineres med andre arbeidsrettede tiltak når dette er hensiktsmessig. 

       Oppfølgingen kan fortsette etter ansettelse dersom dette er nødvendig og 
hensiktsmessig for å beholde arbeidet.  

 

§ 5-2. Varighet  

       Basert på en behovs- eller arbeidsevnevurdering skal varigheten av oppfølgingen 
tilpasses deltakerens individuelle behov ut fra mulighetene på arbeidsmarkedet.  

       Oppfølging kan ha en varighet på inntil seks måneder. Tiltaket kan forlenges med 
ytterligere seks måneder, og ved særlige behov i inntil tre år. Om tiltaket brukes ved 
overgang fra skole eller soning i institusjon kan varigheten forlenges med ytterligere seks 
måneder utover den maksimale varigheten på tre år. 

 

§ 5-3. Krav til tiltaksarrangør  

       Tiltaksarrangøren skal fortløpende, etter Arbeids- og velferdsetatens bestemmelse, gi 
en skriftlig vurdering av gjennomføringen av tiltaket. Tiltaksarrangøren skal, senest når 
oppfølgingen er avsluttet, gi en skriftlig rapport om den endelige gjennomføringen av 
tiltaket og gjøre rede for deltakerens status på arbeidsmarkedet.   

 

§ 5-4. Anskaffelse 

       Oppfølging anskaffes etter regelverk fastsatt i eller i medhold av lov om offentlig 
anskaffelser.  
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Årsmelding 

 
 
 
Felles brukerutvalg er et rådgivende organ som skal stimulere til kreativitet og 
kvalitet på tjenester og bidra med engasjement og medvirkning. Brukerutvalget har 
et spesielt ansvar for å uttale seg i saker som gjelder funksjonshemmende, seniorer 
og innvandrere/ flyktninger sine levekår. Det gjelder blant annet tilkomst, deltakelse 
og arbeid mot diskriminering. 
 
Utvalget kan også ta opp saker på eget initiativ.  
Utvalget følger møteplanen for de fastsatte møtene i kommunen 
 
 
 
Arbeidutvalg 
I mars i 2012 ble det opprettet et arbeidsutvalg som består av leder Edmund 
Iversen, nestleder Alf Ståle Egelandsdal og politiker Renate Tråsavik (AP). Dette 
utvalget trer sammen på kort varsel for å behandle saker (som oftest 
reguleringssaker) som har høringsfrist før ordinære møter. 
 
 
 
Universell utforming er en sak som i flere år har vært en gjentagende tema i vår 
behandling av ulike plan saker. Det er fortsatt like stort fokus på dette. 
Felles brukerutvalg har oppnevnt Ommund Endresen som sin representant i denne 
gruppen. 
 
 
 
Bosetninger av flyktninger er en årlig sak som vi får til behandling. Felles 
brukerutvalg har i de fleste slike saker gått inn for at kommunen skal ta imot 
flyktninger. 
 
 
 
Kurser for brukerutvalget 
Felles brukerutvalg får i løpe av året flere innbydelser til kurs og konferanser som 
har temaer som gir oss kunnskaper og styrket kompetanse på de områder som vi 
skal arbeide med. Flere av utvalgets medlemmer har deltatt på slike kurs. Blant 
annet har utvalgets seniorer deltatt hvert år på Seniorkonferansen i Stavanger. 
 
 
 

 

   
Eigersund 
kommune 
 
 

 
 
 

 Årsmelding 2013. 
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Budsjett for neste år. 
Hver høst (i november) har utvalget neste års budsjett til behandling. Denne gang 
ble budsjettet behandlet i et ekstraordinært møte 20.11.2013. Selv om dette i 
utgangspunktet er vanskelige saker å komme med innspill i, så  
får utvalget god anledning til å komme med synspunkter som følger saken helt til 
den blir behandlet i kommunestyret. 
 
Våre forslag til budsjett 2014- økonomiplan 2014-2017 (som fulgte saken til 
Kommunestyret) er følgende:  

 Rådmannen har i sak 41 for brukerutvalgets møte 13.11.2013 fremlagt et 
intensjonsvedtak om en dreining av ressursbruk i skolen fra 
spesialundervisning til tilpasset undervisning i klassene. Det blir i denne 
saken presisert at ressursene skal beholdes i skolene selv om 
spesialundervisning reduseres. Målet med denne dreiningen er IKKE å 
spare ressurser men å omfordele ressursene til tilpasset opplæring for de 
fleste og spesialundervisning for de få skrives det. Brukerutvalget reagerer 
på at rådmannen ikke følger opp intensjonsvedtaket i sak 13/41 
(brukerutvalgets møte 13.11.13) i budsjettet for kultur- og oppvekst 2014.  
På bakgrunn av denne saken blir det helt feil å redusere rammen ved Kultur 
og oppvekst med 2,3 mill nettopp med henvisning til denne nevnte dreining 
av ressursbruk (jfr. budsjettkommentar side 27). Dette kuttet i rammen for 
kultur- og oppvekst må derfor strykes. 

 
 Felles brukerutvalg mener at det må sikres ressurser til rusomsorg 

tilsvarende det som kommunen i dag bruker gjennom Oppsøkende 
Behandlingsteam Dalane (OBD). 
 

 Det avsettes midler til en halv stilling som koordinator for et dagtilbud for 
unge demente. 

 
 Det avsettes midler til å koordinere et aktivitetssentertilbud (på Lundeåne 

bo- og servicesenter) for eldre. 
 
 
 
 
 
 
Orienteringer til utvalget 
I forkant av flere møter har kommunens administrasjon deltatt for å informere 
utvalget om diverse saker bl.a.: Fremtidsplaner for Lundeåne bo- og servicesenter, 
den enkelte beboeres rettsikkerhet, universell utforming og gruppens arbeid, 
hverdagsrehabilitering m.m.  
 
 
 

 
 
 
Internasjonal eldredag 
Også i 2013 arrangerte felles brukerutvalg en markering av den internasjonale 
eldredagen. Arrangementet ble – som i fjor - lagt til Egersund Arena, hvor vi  
hadde god oppslutning og en trivelig tilstelning.  
Festtaler dette året var Gaute Skretting fra Vikeså.   
 
 
Utvalgets representanter 
Inger Marie Svindland fortsetter som Felles brukerutvalg sin representant i styret 
ved frivilligsentralen. I tillegg er det opprettet grupper for boligsosial handlingsplan, 
kommunalt tverrfaglig nettverk innenfor palliasjon og lindrende behandling. Utvalget 
får stadig henvendelser der de ønsker å ha representanter fra Felles brukerutvalg 
med. 
 
 
Reguleringssaker 
Utvalget får samtlige reguleringssaker til uttalelse, og med godt hjelp og orientering 
av plansjef Dag Kjetil Tonheim, gjøres sakene lettere forståelig slik at det blir 
enklere for utvalget å komme med uttalelser. Plansjefen er alltid til stede under 
behandling av disse sakene.  
 
 
Tilgjengelighetsprisen 
I 2009 ble det bestemt at det skulle opprettes en tilgjengelighetspris, dette for blant 
annet å skape positiv oppmerksomhet rundt arbeidet med universell utforming. Det 
er Felles brukerutvalgs oppgave med å velge verdige kandidater. Prisen for 2011 
ble tildelt NSB v/Egersund stasjon Eigersund – og delt ut i Kommunestyrets møte 
23.april 2012.  
Dette året valgte vi å ikke dele ut noen pris da ingen av kandidatene oppfylte 
kriteriene. I tillegg ble det bestemt at prisen dobles, og deles ut hvert 2. år. 
 
 
Lundeåne bo- og servicesenter 
Utvalget har gjennom flere år arbeidet med å få et aktivitetssenter ved Lundeåne bo- 
og servisenter. Vi sier oss fortsatt ”litt" glad for at det gjennom frivillige 
organisasjoner er åpent for kafètilbud på enkelte lørdager, et tilbud som gir et sosialt 
treffsted for mange. Men vi sier oss bare "litt" glad, for vi er på langt nær tilfreds med 
måten dette flotte stedet står ubenyttet store deler av ukedagene/kveldene. Felles 
brukerutvalg tok i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2013 opp at der 
burde settes av midler til en koordinator for et dagtilbud for seniorer ved Lundeåne. 
Resultatet ble en bevilgning på kr 50 000,-, noe som selvsagt er en oppmuntring for 
å få til aktiviteter, men vi er fortsatt av den formening at der må en person som 
knytter sammen og koordinerer aktiviteten på Lundeåne. Vi prøver igjen ved neste 
budsjettbehandling. 
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Felles brukerutvalg har avgitt uttalelser, samt  
                  behandlet følgende saker: 
 
 
 

 Oppnevning av brukerrepresentant for utvalget som skal jobbe med temaet 
”hverdagsrehabilitering” 

 Tildeling av tilgjengelighetspris for 2012 
 Midlertidig løsning av plassproblemene ved Husabø ungdomsskole 
 Oppnevning av brukerrepresentant for utvalget som skal sitte i 

arbeidsgruppen for utarbeidelse av boligsosial handlingsplan 2014-2017 
 Oppnevning av brukerrepresentant for kommunalt tverrfaglig nettver 

innenfor palliasjon og lindrende behandling  
 Handlingsplan for universell utforming i Eigersund kommune 2014-2017 
 Tilstrandrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 2013 
 Evaluering av rusomsorgen pr april 2013 
 Sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo- og servicesenter. 
 Egenbetalingssatser tjenester helse og omsorg 
 2014 - 2016 Bosetting av flyktninger 
 Søknad om deltagelse i Husbankens boligsosiale velferdsprogram 
 Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD) 
 Sentrumsnært seniorsenter (aktivitets- og eldresenter ) 
 Gravplassen Gamle Prestegårdsvei – Gamles 
 Utkast til ny samarbeidsavtale ved Interkommunalt krisesenter i Stavanger 
 Høringsuttalelse fra Eigersund kommune til Fylkesdelplan for universell 

utforming 2014 – 2017 
 ... og ingen sto igjen . Tidlig innsats for livslang læring 
 Tilpasset opplæring for de mange og spesialundervisning for de få 
 Budsjett 2014 - økonomiplan 2014 – 2017 
 

I tillegg er det gitt høringsuttalelse i ca 30 reguleringssaker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rådets møtevirksomhet og saksomfang 
Felles brukerutvalg avholdt 8 ordinære møter i 2013, og 1 ekstraordinært møte i 
november. Det er behandlet 48 ordinære saker og 68 referatsaker.  Arbeidsutvalget 
avholdt 2 møter i løpet av 2013. Alle reguleringssaker som utvalget blir bedt om å 
avgi høringsuttalelse i, settes opp under reguleringssaker/referatsaker. 
 
 
 
 
Fellesmøter 
Hvert år på våren samles fellesrådene i Bjerkreim, Lund, Sokndal og Egersund til 
felles møte. I år ble møtet avholdt på Moi. På disse samlingene blir det tatt opp 
saker som rådene har felles.  
 
 
 
 
 
 
 
Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt på møtet 30.04.2014. 
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      Rådets medlemmer 2011 – 2015 
 
 
 
Fra seniorrådet:    Fra råd for funksjonshemmede: 
   - Edmund Iversen (leder)     - Alf Ståle Egelandsdal (nestleder)  
   - Inger Marie Rodvelt Svindland    - Ommund Endresen 
   - Berit Wold 
      
 
Fra innvandrere/flyktninger:  Politisk valgte representanter: 
   - Veli Akalp       - Renate Tråsavik - AP 
   - Elsa Asmelash Mehari     - Jon Aarsland - KrF 

 
  

----0---- 
 

 
 

Varamedlemmer, seniorrådet:    
1. Håkon Tengesdal     
2. Svenn Manum    
3. Marit A. Mong   Varamedlemmer, flyktninger: 
     1. Khaleg Mohammadi 
     2. Bujar Shehi 

 
 
 

 
 

Varamedlemmer, råd for funksjonshemmede: 
1. Ivar Henry Mong 
2. Ole Johan Andreassen   Varamedlemmer, politikere: 
     1. Halvor Ø. Thengs - SV 
     2. Brit L. Kvassheim - V 
     3. May Helen Hetland Ervik - FrP 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        

Kontaktinformasjon 
 
 
 
Adresse: Politisk sekretariat v/ sekretær Randi Haugstad 

Postboks 580, 4379 EGERSUND 
 

Telefon: 51 46 80 24 – 993 96 623 
Epost: randi.haugstad@eigersund.kommune.no 
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Besøksadresse: Strandgaten 18, 4370 Egersund (Gml. Fryseriet) Telefon: 51 46 84 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 27 26
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Kultur- og oppvekstavdelingen

Barnevernstjenesten

Fylkesmannen i Rogaland   
  

Postboks 59
4001 STAVANGER

Vår ref.: 14/20763 / 12/1083 / FA-F40, TI-&14 Dato: 17.07.2014

Saksbehandler: Anne Bodil Surdal Direkte telefon: 51 46 84 12 /    

E-post: anne.bodil.surdal@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Oversendelse av kontrollskjema 2. kvartal

Vedlagt følger kontrollskjema for 2. kvartal for Eigersund, Lund og Sokndal.

Med vennlig hilsen

Anne Bodil Surdal
Fagkoordinator
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FYLKESRÅDMANNEN
Næringsavdelingen

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: 3201.05.50520
Postboks 130 Sentrum Arkitekt Echoffsgt.1 51 51 66 00 51 51 68 90
4001 Stavanger Stavanger    

E-POST:  firmapost@rogfk.no INTERNETT:  www.rogfk.no

Til høringspartene 

26.06.2014

Deres ref.: Saksbehandler: Helen Roth Saksnr. 14/13039-1
Direkte innvalg: 51 51 61 39 Løpenr. 42592/14

Arkivnr.

RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM NÆRING 2015

Forslag til Handlingsprogram næring 2015 sendes med dette ut på høring. 
Handlingsprogram næring 2015 er felles for Regionalplan for næringsutvikling, 
Regionalplan for landbruk og næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima. 

Ny oppbygging
Den overordnede målsettingen til Handlingsprogram næring 2015 er «Økt verdiskaping i 
Rogaland». Dette skal vi oppnå gjennom å styrke bruken av de tilgjengelige midlene til 
næringsutvikling på best mulig måte. For å få dette til har HP Næring 2015 gjennomgått en 
spissing og forenkling sammenlignet med de tidligere handlingsprogrammene (HP Næring 
2012-2013 og HP Næring 2014). 

Økonomi
De regionale utviklingsmidlene Rogaland fylkeskommunen får tildelt over statsbudsjettets 
Kap. 551, post 60 har blitt redusert de senere årene. I inneværende år ble tildelingen til 
Rogaland fylkeskommune over denne potten i statsbudsjettet kuttet med 35 % fra kr 34,66 
millioner til kr 22,557 millioner. Siden videreføringsprosjekter har prioritet foran nye 
prosjekter har det blitt igangsatt få nye prosjekter i 2014. Etter det vi har grunn til å tro vil vi 
også neste år måtte prioritere stramt når prosjektmidlene skal fordeles. 

Ønsker innspill
Sammen med Innovasjon Norge Rogaland og Fylkesmannens Landbruksavdeling ønsker 
vi å prioritere større satsinger og prosjekter i 2015. Dette forutsetter at vi har tilgjengelige 
midler til å igangsette nye aktiviteter neste år. I den forbindelse ønsker vi innspill på
følgende spørsmål: 

1. Hvilket underpunkt under satsing 3.1 Økt matproduksjon, 3.3 Miljøvennlig energi 
og energieffektivisering og 3.4 Samarbeid om innovasjon og kompetanse ønsker 
du skal prioriteres dersom du må velge kun ett under hvert punkt? 

2. Har dere forslag til større prosjekt/satsinger innen valgte  område som bør 
vektlegges ved utlysing av midler neste år?
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Høringen
Frist for å gi uttalelser til Handlingsprogram næring 2015 settes til 31. august 2014. 
Høringssvar sendes til Rogaland fylkeskommune, firmapost@rogfk.no eventuelt til 
Postboks 130 Sentrum, 4001 Stavanger.

Spørsmål kan rettes til Helen Roth, rådgiver i næringsavdelingen på e-post 
helen.roth@rogfk.no eller telefon 51 51 67 39.  

Videre saksgang
Frist for å komme med tilbakemeldinger og merknader til foreslått Handlingsprogram 
Næring 2015 er søndag 31. august 2014. Etter høringsfristen er gått ut vil Rogaland 
fylkeskommune i partnerskap med Innovasjon Norge Rogaland og Fylkesmannens 
landbruksavdeling gå gjennom høringsuttalelsen og vurdere om disse gir grunnlag for 
endringer i handlingsprogrammet. Deretter vil handlingsprogrammet bli behandlet i 
Regional- og kulturutvalget 2. oktober 2014 og endelig behandlet i Fylkestinget 21. oktober 
2014. 

Med hilsen

Helen Roth
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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Høringsutkastet er sendt til:

Kommunene i Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland
Innovasjon Norge Rogaland
Ryfylke IKS
Haugaland Vekst IKS
Greater Stavanger
LO Rogaland
NHO Rogaland
Norges forskningsråd
IRIS
Polytec
Universitetet i Stavanger
Høgskolen Stord/Haugesund
Rogaland bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, avd. Rogaland
NCE Culinology
NCE Tourism – Fjord Norway
Maritimt forum Haugalandet og Sunnhordland
Maritimt forum Stavangerregionen
Bioforsk Vest
Ipark
Prekubator
Blue Planet AS
Norges veterinærhøskole, avd. Sandnes
Rogaland Landbrukspark SA
Næringshagen Rogaland Ressurssenter
Ryfylke Næringshage AS
Suldal Vekst Næringshage
Vindafjord Næringshage 
Nofima Stavanger 
NAV Rogaland
Universitetsfondet for Rogaland
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Handlingsprogram næring 2015 

De overordnede styringsdokumentene for handlingsprogrammet er Regionalplan for 
næringsutvikling, Regionalplan for landbruk, Regionalplan for energi og klima (delen 
som gjelder næringsutvikling), Reiselivsstrategi for Rogaland og Akvakulturstrategi for 
Rogaland.   

Handlingsprogram 
næring 2015 (HP 
Næring 2015) er førende 
for bruken av 
virkemidlene og de 
næringsrettede 
utviklingsmidlene til 
Rogaland 
fylkeskommune, 
Innovasjon Norge 
Rogaland, 
Fylkesmannen i 
Rogaland, kommunene 
og andre aktører. 
Prosjekter og aktiviteter 
som får tildelt midler over HP Næring 2015, må derfor kunne forankres i 
handlingsprogrammet.  

Vi understreker at handlingsprogrammet er rettet mot områder fylkeskommunen og 
andre offentlige virkemiddelaktører kan påvirke, og der tiltak fra det offentlige vil ha 
utløsende effekt. Derfor er for eksempel olje- og gassnæringen ikke vektlagt, selv om 
dette er en svært viktig næring i Rogaland. De statlige føringene i de årlige 
tildelingsbrevene til fylkeskommunen påvirker også virkemiddelbruken knyttet til 
handlingsprogrammet.  

I alle tre regionalplanene, reiselivsstrategien og akvakulturstrategien fokuseres det på 
rekruttering og kompetanse. Tilgang på tilstrekkelig og relevant kompetanse i alle deler av 
fylket er en viktig forutsetning for en god samfunnsutvikling. Dermed er det viktig å utvikle 
kurs og utdanningstilbud som samsvarer med de behov næringslivet og offentlig sektor 
har. 

Den overordnede målsettingen til HP Næring 2015 er «Økt verdiskaping i Rogaland». 
Dette skal vi oppnå gjennom å styre bruken av de tilgjengelige midlene til 
næringsutvikling på best mulig måte.  

For å få dette til har HP Næring 2015 gjennomgått en spissing og forenkling 
sammenlignet med de tidligere handlingsprogrammene, og det har blitt foretatt en 
tredeling:  

Figur 1: HP Næring 2015, planer og strategier 
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 Del 1: Løpende aktiviteter 
 Del 2: Pågående prosjekter   
 Del 3: Nye prosjekter  

 

Prosjekt og tiltak som skal 
finansieres, vil bli vurdert i lys av 
prioriteringene og føringene i 
handlingsprogrammet. De fem 
driverne innovasjon og 

innovasjonsstruktur, rekruttering 

og kompetanse, 

internasjonalisering, 

naturressurser og infrastruktur som 
er hentet fra Regionalplan for 
næringsutvikling, er gjennomgående. 
Disse vil bli tillagt vekt når nye 
søknader vurderes og 
prosjektmidler tildeles.  

 

Del1: Løpende aktiviteter    

En del av midlene til næringsrettet utvikling er øremerket løpende aktiviteter. Disse 
aktivitetene har ofte et element av langvarig støtte i seg. Aktivitetene er som regel ikke 
tidsavgrenset, og det knytter seg ofte også langsiktige avtaler og forpliktelser til disse 
aktivitetene.   

 Aktiviteter som har prioritet under dette punktet i 2015, er som følger:  

 Stavangerregionens Europakontor 
 Konjunkturbarometeret 
 De fire næringshagene som er tatt opp i SIVAs næringshageprogram 
 Lysefjorden Utvikling AS  
 Fjord Norge AS 
 Magma Geopark 
 Delice-nettverket 
 Skape.no  

 

 

 

 

Figur 2: HP Næring 2015 - struktur 

Side 276 av 406



3 
 

Del 2: Pågående prosjekter  

Pågående prosjekter/videreføringer skal prioriteres foran nye prosjekter, forutsatt at 
prosjekteier rapporterer om framdrift, økonomi og oppnådde/forventete resultater. Når det 
gjelder utviklingsprosjektenes varighet, er hovedregelen at det kan gis støtte i inntil tre år. 
Av og til gis det støtte til prosjekter av lengre varighet. Dette er blant annet prosjekter som 
er knyttet opp mot nasjonale program hos Innovasjon Norge (NCE1- og Arena-prosjekter) 
og Norges forskningsråd (VRI2).  

Pågående prosjekter som har prioritet under dette punktet i 2015, er som følger:  

 VRI Rogaland – samhandlingsprosjekt  
 VRI Innovasjonsforskningsprosjektet 
 NCE Culinology 
 NCE Tourism 
 Inkubatortilbudet Rogaland – Ipark 
 Nye arter i oppdrett/VestMarin 
 Felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram for kystskogbruket 

I tillegg vil to- og treårige videreføringsprosjekter som ble igangsatt i 2013 og 2014 under 
de da gjeldende handlingsplaner ha prioritet i 2015 forutsatt at de rapporterer og viser 
framdrift. Det gjelder blant annet prosjekter som finansieres av øremerkede midler til 
rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket.  

 

Del 3. Nye prosjekter 

I HP Næring 2015 er det fire tematiske satsinger med underliggende innsatsområder som 
vil ha prioritet når vi skal lyse ut og tildele midler til nye prosjekter og tiltak. Disse fire 
satsingene er:  

3.1 Økt matproduksjon 
3.2 Et bærekraftig helårs reiseliv 
3.3 Miljøvennlig energi og energieffektivisering 
3.4 Samarbeid om innovasjon og kompetanse 

Disse fire satsingene er spissede satsinger som har blitt utledet av driverne innovasjon 

og innovasjonsstruktur, rekruttering og kompetanse, internasjonalisering, 

naturressurser i Regionalplan for næringsutvikling. Driverne i regionalplanen er førende 
for aktivitetene og prosjektene som får tildelt midler gjennom HP Næring 2015.  

 

                                            
1 NCE er forkortelsen for Norwegian Centres of Expertise. NCE-programmet er et 
klyngeutviklingsprogram, som ble etablert i 2006.   
2 Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) er Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon 
gjennom samhandling. VRI-programmet startet opp I 2007 og er ferdig i 2016. 
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3.1 Økt matproduksjon 

Rogaland er et viktig fylke når det gjelder produksjon av mat. Vi har om lag 1 million dekar 
jordbruksareal, noe som utgjør 10 prosent av jordbruksarealet i landet. Husdyrholdet er 
omfattende med 20 prosent av de grôvforbaserte dyreslagene og nærmere 30 prosent av 
de kraftfôrbaserte dyreslagene i landet. Rogaland er ledende på veksthusproduksjon og 
står for omtrent 85 % av landets tomatproduksjon. I matmangfoldet inngår tradisjonelt 
landbruk, økologisk landbruk og lokale matspesialiteter. 

I Regionalplan for landbruk (FT-sak 47/11) er det en klar målsetting å opprettholde og 
styrke matproduksjonen i fylket innenfor husdyrproduksjonen og produksjon av 
grønnsaker, frukt og bær.  

Rogaland har alltid vært et viktig sentrum for utvikling av norsk havbruksindustri, spesielt 
representert gjennom store næringsaktører. I Regionalplan for næringsutvikling (FT-sak 
46/11) er det en målsetting at «Rogaland skal være et foregangsfylke når det gjelder 
bærekraftig produksjon og miljøvennlig teknologi». En prioritert satsing i planen er økt 
gjenvinning og økt bruk av restråstoff.  

Rogaland har satset på utvikling av nye marine oppdrettsarter. I dag har et av 
foregangsselskapene innen produksjon av oppdrettet kveite etablert lønnsom produksjon. 
I tillegg foregår det viktig utvikling innen oppdrett av kråkeboller, rognkjeks, kamskjell, 
østers, hummer og makroalger (tare). I Akvakulturstrategi for Rogaland (FT-sak 47/13) er 
et av satsingsområdene å utvikle nye marine oppdrettsarter.  

Med utgangspunkt i gjeldende planer og målsettinger vil vi i 2015 prioritere prosjekter og 
tiltak som:   

3.1.1 bidrar til økt produksjon av grønnsaker, frukt og bær 
3.1.2 bidrar til økt produksjon av storfe og sau 
3.1.3 bidrar til økt bruk av beiter 
3.1.4 bidrar til flere nye arter i oppdrett 
3.1.5 bidrar til økt bruk av restråstoff 

 

3.2 Et bærekraftig helårs reiseliv 

Reiselivsstrategi for Rogaland (FT-sak 55/13) har som målsetting å skape et bærekraftig 
helårs reiseliv som tar hensyn til naturens tåleevne, lokalsamfunnenes ressurser og behov 
og lønnsomhet i bedriftene.  

Med utgangspunkt i Regionalplan for næringsutvikling og Reiselivsstrategi for Rogaland vil 
vi i 2015 prioritere prosjekter og tiltak som: 

3.2.1 bidrar til utvikling av bærekraftige opplevelser og aktiviteter i tilknytning til 
Avaldsnes, Lysefjorden, Magma Geopark og de to nasjonale turistveiene.  
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3.3 Miljøvennlig energi og energieffektivisering 

Regionalplan for energi og klima (FT-sak 4/10) legger opp til en betydelig økt satsing på 
fornybar energiproduksjon i vårt fylke fra vind og vann, men også vesentlig økt bruk av 
tilgjengelige varmeressurser fra biomasse og avfall.  

En målsetting i planen er at det i fylket skal produseres 4 TWH innen 2020. Innen 2020 er 
det også et mål at energiforbruket skal reduseres med 20 prosent. Det blir videre 
fremhevet i Regionalplan for næringsutvikling at Rogaland skal være et foregangsfylke når 
det gjelder bærekraftig produksjon og miljøvennlig teknologi.  

Som en del av oppfølgingen av regionalplan for energi og klima deltar Rogaland 
fylkeskommune i EU-prosjektet ENSEA (European North Sea Energy Alliance). I 
prosjektet identifiseres områder for samarbeid mellom forskningsdrevne energiklynger 
rundt Nordsjøen for å utnytte muligheter i Horizon 2020 og andre relevante programmer.  

Med utgangspunkt i gjeldende planer og målsettinger vil vi i 2015 prioritere prosjekter og 
tiltak som:  

3.3.1 bidrar til økt produksjon og bruk av biogass og trebasert bioenergi 
3.3.2 bidrar til teknologiutvikling på området energieffektivisering 
3.3.3 bidrar til utvikling av vindkraft, til lands og til vanns 
3.3.4 bidrar til at ny, miljøvennlig og energieffektiv teknologi blir tatt i bruk i 

transportnæringen, til lands og til vanns  
3.3.5 bidrar til oppfølging og gjennomføring av aktiviteter i ENSEA-prosjektet 

 

3.4 Samarbeid om innovasjon og kompetanse   

Vi tar i bruk ny teknologi i et økende tempo, og det utvikles stadig nye arbeidsprosesser og 
forretningsmodeller. Disse ulike formene for innovasjon er viktige for at 
samfunnsutviklingen skal gå videre. Det er en utfordring å utvikle virkemiddelapparatet og 
virkemidlene slik at disse er tilpasset nye næringer og forretningsmodeller. Det er også en 
utfordring å se hele fylket under ett og bidra til at gode ideer og ressurser kobles på tvers 
av bransjer og geografi.  

I Regionalplan for næringsutvikling understrekes det at næringslivet i Rogaland skal 
kjennetegnes av en høy grad av kreativitet, innovasjon og nyskaping. Dette målet skal nås 
blant annet gjennom økt samarbeid mellom næringsliv, FoU-miljø og kapital. Med dette 
som utgangspunkt vil vi i 2015 prioritere prosjekter og tiltak som: 

3.4.1 bidrar til at regionen bygger opp tverrsektoriell kompetanse innenfor 
sikkerhet og simulering 

3.4.2 bidrar til utvikling av ny miljøteknologi 
3.4.3 bidrar til å utvikle satsingen på «institusjonsmat og storkjøkken» 
3.4.4 bidrar til å utvikle kurs og utdanningstilbud tilpasset næringslivets behov 
3.4.5 bidrar til aktiv deltakelse i internasjonale program og prosjekt, som for 

eksempel Horizon 2020 og Interreg 
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Høring - Forslag endringer i valgloven og valgforskriften 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til enkelte 

endringer i valgloven og valgforskriften, jf. vedlagte høringsnotat. I høringsnotatet har 

departementet også en gjennomgang av evalueringen av stortingssvalget i 2013. Det vil bli 

tatt endelig stilling til forslagene i etterkant av høringsrunden. 

 

Frist for innsending av uttalelser til høringsnotatet er satt til 31. oktober 2014.  

Høringssvar kan sendes postmottak@kmd.dep.no eller til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, Postboks 8129, Dep, 0032 Oslo, merket sak 14/3186. 

 

Det gjøres oppmerksom på at også andre enn de som står på høringslisten kan avgi uttalelse. 

Alle høringssvarene blir lagt ut på departementets nettsider. 

 

Høringsnotatet er publisert på departementets nettsider, og vil bare bli sendt ut elektronisk.  

 

Med hilsen  

 

 

Siri Dolven (e.f.)  

fung. avdelingsdirektør 

 Anne Lene Dyrstad 

 rådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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1 Innledning  

Departementet fremmer i dette høringsnotatet forslag til enkelte endringer i valgloven. I 

tillegg foreslås det enkelte endringer i valgforskriften.  

Notatet er inndelt i fire hoveddeler. Del I tar for seg kort om gjennomføring av valg i 

Norge. I notatets del II gjøres det rede for evalueringen av stortings- og sametingsvalget i 

2013. Del III presenterer rapport fra OSSE sin observasjon av valget i 2013 og 

forsøksvirksomheten til departementet, herunder forsøk med elektronisk stemmegivning 

via Internett og forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. I notatets 

del IV omtales de ulike lov- og forskriftsendringene som foreslås.  

1.1 Evaluering av stortingsvalget 2013 

Departementet har evaluert gjennomføringen av valget i kommunene og 

fylkeskommunene ved hjelp av spørreskjemaer. 18 fylkeskommuner og 367 kommuner 

har svart, noe som gir en svarprosent på henholdsvis cirka 95 og 86 prosent. Kommuner 

som gjennomførte maskinell opptelling fikk i tillegg tilsendt en egen spørreundersøkelse.  

Svarprosenten på denne undersøkelsen var 79 prosent. Disse evalueringene og 

tilbakemeldinger fra kommuner og fylkeskommuner gjennomgås i notatets del II.  

Stortingets fullmaktskomité, som avgir innstilling til Stortinget om godkjenning av valget, 

viser i Innst. 1 S (2013-2014) til at helhetsinntrykket etter valget er at det har vært 

gjennomført på en god og effektiv måte i kommunene, og at fylkesvalgstyrene har utført 

en grundig kontroll med valgstyrene. Fullmaktskomiteens merknader omtales under de 

enkelte kapitler i dette høringsnotatet. 

Stortingets fullmaktskomité ber om at innføringen av valgadministrasjonssystemet EVA 

og departementets opplæringsopplegg evalueres. Departementet vil følge opp dette 

gjennom en ekstern evaluering. 

Innledningsvis vil departementet peke på at det er viktig at det ikke innføres system- og 

regelendringer, uten at det er klare behov og gode grunner til dette. Gjennomføring av 

valg krever at det etableres et omfattende apparat i hver enkelt kommune, med mange 

detaljerte rutiner som alle valgfunksjonærer må sette seg inn i. Valget gjennomføres annet 

hvert år, og er ingen rutineoppgave. Erfaring tilsier at system- og regelendringer bidrar til 

at risikoen for feil øker. Feilene kan føre til at velgere ikke får stemt, eller til at stemmen 

blir forkastet. Departementet mener det er viktig å utvise varsomhet med å innføre 

endringer som gjelder selve stemmegivningen, dersom det ikke er åpenbare grunner som 

gjør seg gjeldende. 

1.2 Forslag til endringer i lov og forskrift 

Det fremmes forslag til følgende lovendringer: 

1. Forslag om at departementet overtar ansvaret for produksjon og utsendelse av 

valgkort, herunder at forskriftshjemmelen om valgkort utvides til å omfatte 
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departementets myndighet til å gi nærmere bestemmelser om valgstyrets plikter i 

forbindelse med produksjonen og utsendelsen.  

2. Korrigere at kretsendringer skal rapporteres til Kartverket. 

 

I høringsnotatet fremmes det også forslag om å fastsette i forskrift at valgstyret plikter å gi 

departementet opplysninger om valglokalenes navn, adresse og åpningstid på 

valgdagen(e), samt opplysninger angående kommunens manntall, som for eksempel 

rodeinndeling. Opplysningene skal benyttes i forbindelse med produksjon av valgkort. I 

tillegg foreslås det enkelte forskriftsendringer i regelverket for utforming av 

stemmesedler.  

Departementet tar opp problemstillinger knyttet til for sent innkomne forhåndsstemmer, 

men foreslår ingen konkrete lovendringer i dette høringsnotatet. Departementets vurdering 

er at det ikke bør gjøres endringer i de lovfestede fristene på nåværende tidspunkt, men at 

det bør gjøres endringer i forskrift knyttet til oversendelse av forhåndsstemmer. 

Departementet ber om tilbakemeldinger i høringsrunden på denne problemstillingen og de 

vurderinger som er gjort. Temaet er nærmere omtalt i kapittel 15. Eventuelle 

forskriftsendringer på dette området vil bli sendt ut på høring på et senere tidspunkt.   

1.3 Valgobservasjon og forsøksvirksomhet  

Valget i 2013 ble observert av OSSE og deres rapport presenteres i del III. Det samme 

gjelder en rapport Cartersenteret skrev om forsøk med internettstemmegivning. I denne 

delen vil forsøksvirksomheten ved valget i 2013 og videre oppfølging av disse omtales.  
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DEL I: KORT OM GJENNOMFØRING AV 

VALG I NORGE  

2 Grunnprinsipper for valg i Norge 

Den norske valglovgivningen og valgsystemet er bygget opp rundt flere grunnprinsipper. I 

valglovens formålsbestemmelse står det at ”Formålet med loven er å legge forholdene til 

rette slik at borgerne ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne velge sine 

representanter til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer.” 

Vår valgordning er basert på prinsippene om direkte valg og forholdsvalg i flermannskretser. 

Direkte valg innebærer at velgerne stemmer direkte på representanter for valgdistriktet ved å 

gi sin stemme til en valgliste. Forholdsvalg innebærer at representantene fordeles etter det 

innbyrdes forhold mellom de stemmetall som tilfaller de enkelte valglister.  

Ved stortingsvalg er landet delt inn i 19 valgdistrikt som tilsvarer fylkene, inkludert Oslo 

kommune som er eget fylke. Det velges 169 representanter til Stortinget. Hvor mange 

representanter som skal velges fra hvert valgdistrikt avhenger av fylkenes innbyggertall 

og areal. Hver innbygger teller ett poeng, mens hver kvadratkilometer teller 1,8 poeng. Av 

de 169 representantene velges 150 som distriktsrepresentanter, mens 19, ett mandat fra 

hvert fylke, velges som utjevningsmandater. 

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og 

fylkesting. Hver kommune og hvert fylke utgjør ett valgdistrikt. 

Kommunestyret/fylkestinget fastsetter selv antall representanter innenfor lovbestemte 

minimumskrav i forhold til innbyggertallet i kommunen/fylket.  

Grunnloven inneholder enkelte grunnleggende bestemmelser om stortingsvalg. Disse 

gjelder bl.a. vilkårene for og tap av stemmerett, antall stortingsrepresentanter og 

fordelingen av disse på fylkene, valgmåten, valgbarhetskriteriene og prøvingen av valgets 

gyldighet. De nærmere regler om gjennomføringen av valg, både til storting, fylkesting og 

kommunestyrer, er samlet i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og 

kommunestyrer (valgloven). I tillegg er det fastsatt en forskrift med nærmere 

bestemmelser (valgforskriften). 

Som medlemsstat i blant annet Forente nasjoner (FN), Europarådet og Organisasjonen for 

sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har Norge internasjonale forpliktelser også på 

valgområdet. For eksempel er Norge forpliktet både til å invitere og å ta i mot nasjonale 

og internasjonale valgobservatører. Rammeverket er blant annet FNs konvensjon om 

sivile og politiske rettigheter, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), 

OSSEs Københavndokument fra 1990 og OSSEs Sikkerhetspakt for Europa fra 1999 

(”Charter for European Security”).  

Konvensjoner, rekommandasjoner og charter som Norge har tiltrådt er juridisk bindende. I 

tillegg finnes standarder og retningslinjer som ikke er direkte juridisk bindende. Det er 

utarbeidet en rekke standarder når det gjelder valg. I Europa har OSSE og Europarådet 
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stått sentralt i dette arbeidet. En viktig standard er retningslinjer fastsatt av Venezia-

kommisjonen (under Europarådet) i 2002, ”Code of Conduct on Electoral Matters”.  

3 Kjennetegn ved en god valggjennomføring  

Valg i Norge skal være frie, hemmelige og direkte. Alle gyldige stemmer skal telles, 

stemmegivningen skal være hemmelig og opptellingen skal være korrekt. Det er også 

viktig at velgerne får nok informasjon om hvordan stemmen skal avlegges og at 

tilgjengeligheten til valglokalene er god.  Alle skal kunne avlegge stemme uten å bli utsatt 

for press eller utilbørlig påvirkning.  

I Norge er det en svært høy grad av tillit til valget. Det som har størst betydning for at 

velgerne skal ha tillit til valggjennomføringen, er møtet med valgfunksjonærene i 

valglokalet. Betydningen av at kommunene har godt tilrettelagte valglokaler som er 

oversiktlige, god opplæring og valgfunksjonærer med trygghet og kompetanse kan ikke 

overvurderes. Alle velgere skal møtes med respekt, få den hjelpen de har behov for og 

ønsker. 

Lange køer, kaos, usikkerhet og feil kan bidra til å svekke tilliten til valget. Omtale av 

uheldige episoder i mediene kan være med på å forsterke et negativt inntrykk. Antall 

klager kan si noe om kvaliteten på valggjennomføringen, særlig dersom de tas til følge.   

Antall kryss i manntallet og antall stemmesedler i urnene skal være likt.  Ettersom det 

håndteres over 3 millioner stemmesedler og det på valgdagen tas i mot stemmer i over 

3000 lokaler vil det alltid forekomme avvik. Et hvert avvik er imidlertid uheldig og bør 

unngås.   

Tekniske problemer, forsinkede resultater og usikkerhet knyttet til riktigheten av 

resultatene er problemer som kan oppstå og som ikke er heldig.  

4 Slik gjennomføres stortingsvalg 

I hver kommune er det et valgstyre som er valgt av kommunestyret. Valgstyret er 

ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av valget i kommunen. Valgstyret fastsetter 

blant annet valgkretser, åpningstider, forhåndsstemmesteder, oppnevner stemmemottakere 

og godkjenner resultatet av opptellingen i kommunen. Det er kommunens 

valgmedarbeidere som har den direkte kontakten med velgerne. Kommunen møter 

velgerne i valglokalene både i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen. Kommunene må 

sørge for god tilgjengelighet for velgerne og at valgmedarbeiderne får tilstrekkelig 

opplæring til å kunne ivareta grunnprinsippene for valg. Dette er arbeidskrevende for 

kommunene, og for mange valgmedarbeidere kommer denne oppgaven i tillegg til andre 

arbeidsoppgaver. Valg gjennomføres annen hvert år, og det er derfor viktig at 

valgmedarbeidere får opplæring og god tilgang på informasjon. 

Når velgeren kommer til valglokalet vises vedkommende til et valgavlukke der 

stemmesedlene er lagt ut, velgeren finner stemmeseddelen og gjør eventuelle endringer på 

denne. Deretter går velgeren til valgmedarbeideren som stempler stemmeseddelen, 
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kontrollerer legitimasjon og setter kryss i manntallet ved velgerens navn. Velgeren legger 

selv stemmeseddelen i valgurnen.  

På valgdagen telles stemmesedlene opp. Opptellingen av forhåndsstemmene skal starte 

senest fire timer før valglokalene stenger, med unntak av i de tilfeller det er mottatt så få 

forhåndsstemmer at hemmeligholdet ikke kan sikres. Resultatet av denne opptellingen 

publiseres kl. 21.00. 

Opptellingen av stemmer avgitt på valgdagen starter umiddelbart etter at valglokalene er 

stengt. Resultatet av denne opptellingen offentliggjøres umiddelbart . Når kommunen er 

ferdig med sin opptelling og valgstyret har godkjent resultatet pakkes stemmesedler og 

øvrig valgmateriell forsvarlig ned og sendes til fylkesvalgstyret. 

I hvert enkelt fylke er det et fylkesvalgstyre som er valgt av fylkestinget. Fylkesvalgstyret 

er ansvarlig for kontroll og godkjenning av listeforslag, trykking og distribusjon av 

stemmesedler. Fylkesvalgstyret kontrollteller alle stemmesedler og registrerer rettelser 

velgerne har gjort på stemmeseddelen. Tilslutt foretar fylkesvalgstyret valgoppgjøret og 

kårer distriktsrepresentantene i fylket. Fylkesvalgstyret oversender sin møtebok til 

Stortinget og departementet for kontroll. 

Riksvalgstyret kårer utjevningsmandatene på grunnlag av resultatene som er innrapportert 

fra fylkesvalgstyrene og utsteder fullmakter til de valgte representantene. Riksvalgstyret 

behandler også eventuelle klager som mottas. Departementet er sekretariat for 

riksvalgstyret og fortar på vegene av riksvalgstyret en kontroll av fylkesvalgstyrenes 

møtebøker. 

Stortingets forberedende fullmaktskomité foretar en prøving av fullmaktene. Dette gjøres 

blant annet ved en gjennomgang av fylkesvalgstyrenes møtebøker. Den endelige 

fullmaktskomiteen velges umiddelbart etter Stortingets åpning etter valget. Komiteen 

gjennomgår fullmaktene og behandler innstillingen fra den foreløpige fullmaktskomiteen. 

Når fullmaktene er godkjent konstitueres Stortinget og valget er godkjent . Skulle denne 

kontrollen avdekke feil som ikke kan rettes og som kan ha hatt innvirkning på 

mandatfordelingen skal Stortinget påby omvalg.  
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DEL II: EVALUERING AV STORTINGS- OG 

SAMETINGSVALGET I 2013  

5 Nødvendig informasjon og god tilgjengelighet  

En viktig forutsetning for at velgere skal delta ved valg, er at de har kunnskap om, eller 

har tilgang til informasjon om når, hvor og hvordan de skal stemme. Dersom velgerne 

ikke har informasjon om dette, øker sannsynligheten for at de lar være å stemme.  Det er 

også viktig å sikre god tilgjengelighet til stemmegivningen, slik at alle som ønsker det 

skal få stemt. Dette er nært knyttet til prinsippet om allmenn stemmerett.  

I dette kapitelet redegjøres det for hva departementet har gjort for å sikre at velgerne har 

tilstrekkelig kunnskap til å bruke stemmeretten sin. Deretter presenteres funn fra 

evalueringen om hvordan kommunene har tilrettelagt stemmegivningen, både for velgere 

generelt og for velgere med spesielle behov.  

Til slutt presenteres statistikk om valgdeltagelse og stemmegivninger.  

5.1 Informasjon til velgerne   

5.1.1 Departementets informasjonstiltak 

Både departementet, fylkeskommunene og kommunene har et informasjonsansvar på 

valgområdet. Departementet administrerer valgloven med forskrifter og har det 

overordnede ansvaret for den generelle informasjonsvirksomheten. Fylkeskommunene 

håndterer listeforslag ved stortingsvalg, og har derfor et informasjonsansvar for å 

kunngjøre overskriftene på godkjente valglister samt informere om hvor de er lagt ut til 

offentlig ettersyn. Kommunene har ansvar for å tilrettelegge for stemmegivning. 

Informasjon om utlegging av manntallet for offentlig ettersyn, om tid og sted for 

stemmegivningen, og om ambulerende stemmemottak, må derfor komme fra kommunene. 

Informasjonsansvaret til valgmyndighetene innebærer først og fremst å informere om 

regelverket og gi praktisk informasjon til alle velgere. Det å motivere og oppfordre 

velgere til å benytte stemmeretten, anses primært å være et ansvar som politiske partier og 

lokale lister har. 

Departementet gjennomførte i forkant av stortingsvalget 2013 en rekke 

kommunikasjonstiltak rettet mot alle velgere. Noen av tiltakene var spesielt rettet mot 

målgrupper som ungdom og velgere med innvandrerbakgrunn.  

Ifølge statens kommunikasjonspolitikk skal departementet nå flest mulig med sin 

valginformasjon. Departementet la ved dette valget stor vekt på kommunikasjon via 

Internett og sosiale medier rettet mot ungdom, og informasjon sendt hjem til den enkelte 

velger. For første gang på mange år ble det ikke utarbeidet en egen TV-reklame. 
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Nettkampanje og sosiale medier 

Det ble gjennomført en nettkampanje rettet mot ungdom i alderen 18-25 år. Kampanjen 

besto av animerte nettannonser, tilpasset desktop og mobile flater. Annonsene ble vist på 

populære nettsteder for målgruppen. Departementet var også aktiv på Facebook og Twitter 

der det jevnlig ble lagt ut valginformasjon, og hvor det ble besvart spørsmål og 

kommentarer fra velgere. 

Mobiltilpasset nettside – valglokaler.no 

Departementet etablerte et eget mobiltilpasset nettsted hvor velgerne kunne finne 

informasjon om nærmeste valglokale, åpningstider og kartfunksjon. Data til denne 

nettsiden ble hentet fra valgadministrasjonssystemet EVA, hvor de fleste av kommunene 

hadde lagt inn opplysninger om valglokaler, åpningstider og kartkoordinater. 

Departementet vil tilrettelegge slik at det blir enkelt for kommunene å registrere disse 

opplysningene i forkant av valget i 2015, slik at tjenesten kan gjøres enda bedre for 

velgerne.  

Statistikk viser at nettstedet hadde over 120 000 besøkende, flesteparten var innom siste 

helgen før valgdagen og på selve valgdagen. Det var flest besøkende fra Oslo, Bergen, 

Stavanger, Bærum og Tromsø.  

Informasjonsfolder med valgkort til alle velgere 

Ved valget i 2013 sørget departementet for å produsere og sende ut valgkort til alle 

velgere på vegne av kommunene. I stedet for å produsere en husstandsbrosjyre, slik som 

ved tidligere valg, benyttet departementet anledningen til å lage en folder. Valgkortet 

utgjorde en side, og resten inneholdt informasjon tilsvarende husstandsbrosjyren. Selve 

valgkortet kunne rives av i en perforering og tas med til valglokalet når velger skulle 

stemme. Hver enkelt velger fikk på denne måten tilsendt informasjon om hvor, når og 

hvordan han/hun kunne stemme ved valget. 

Andre tiltak 

Departementet gjennomførte også andre tradisjonelle informasjonstiltak som 

informasjonsbrosjyre, ordinære kunngjøringsannonser i aviser godkjent for 

statsannonsering, informasjon på tekst-tv og informasjonsfilm som var tilgjengelig via 

valg.no og YouTube. Nettstedet valg.no var en viktig kanal for valginformasjon, her ble 

all informasjon fra departementet rettet mot velgerne lagt ut. Også for velgere i utlandet 

var dette en viktig informasjonskilde, sammen med informasjon på utenriksstasjonenes 

nettsider. 

Departementet samarbeidet med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å 

informere velgere med innvandrerbakgrunn. Departementet produserte brosjyrer på mange 

fremmedspråk, som ble distribuert via kommunene og organisasjoner. Informasjonsfilmen 

ble også gjort tilgjengelig med voice-over på flere språk på valg.no. IMDi var behjelpelig 

med å spre departementets informasjon, og fikk støtte til å gjennomføre valgprosjektet 

"Mangfold og deltakelse”, hvor målsettingen var å bidra til høyere valgdeltakelse blant 
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grupper av innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn som har særlig lav 

valgdeltakelse. 

Mediene 

Mediene spiller en viktig rolle ved formidling av valginformasjon. Erfaring viser at 

mediene har stor oppmerksomhet på, og bidrar i stor grad med formidling av informasjon 

om valgordningen og valgkampen. Departementet legger til rette faktainformasjon om 

valget som kan brukes av mediene. 

5.1.2 Tilskudd til informasjonstiltak  

Ved valget i 2013 delte departementet ut tilskudd på til sammen 7 millioner kroner til 40 

ulike organisasjoner som ville bidra til å øke kunnskapen om valget og/eller øke 

valgdeltakelsen. Deler av midlene var satt av til tiltak knyttet til Stemmerettsjubileet 2013. 

Det kom inn 120 søknader, og det ble til sammen søkt om i underkant av 29 millioner 

kroner. Ved vurdering av søknader la departementet vekt på mangfold, både når det gjaldt 

tema, tiltak, organisasjon/aktør og målgruppe. Ungdom, innvandrere og velgere med 

behov for særlig tilrettelagt informasjon var prioriterte målgrupper. Det ble også lagt vekt 

på at tiltakene skulle være et supplement til departementets egne informasjonstiltak.  

5.2 Tilgjengelighet 

5.2.1 Organisering av valglokaler  

Det er generelt god tilgjengelighet for å stemme i Norge. Velgerne kan avgi stemme over 

en lang periode. Ved valget i 2013 var det mulig å tidligstemme fra 1. juli. Den ordinære 

forhåndsstemmeperioden varte fra 12. august til og med fredag 6. september. Det er 

kommunene som har ansvaret for å legge til rette for en god valggjennomføring. 

Gjennom evalueringen har departementet innhentet informasjon om hvordan kommunene 

har organisert og gjennomført stemmegivningen. Dette er supplert av data fra EVA. 

Av valgloven følger det at forhåndsstemmegivning skal holdes på helse- og 

sosialinstitusjoner og ellers der valgstyret har bestemt at forhåndsstemmer skal mottas, jf. 

valgloven § 8-3 (2). Det skal avholdes forhåndsstemmegivning minst en dag ved alle 

institusjonene, da det ikke er adgang til å vedta at det bare skal avholdes 

forhåndsstemmegivning på enkelte sosialinstitusjoner. Utover dette er det ikke krav til 

hvor mange valglokaler det skal være eller om åpningstider. På valgdagen skal det være et 

valglokale per valgkrets. Her er det et lovkrav at stemmegivningen senest må avsluttes kl. 

21. 

I kommunens vurdering av hvordan de organiserer valglokalene sine og hvor store kretser 

de skal ha, skal det legges vekt på tilgjengelighet og hensiktsmessighet. Det er viktig at 

alle velgere har god tilgang til et valglokale. Dette knytter seg til prinsippet om lik 

stemmerett. Det er videre viktig at lokalene er oversiktlige og legger til rette for hemmelig 

og korrekt stemmegivning. Ved tidligere valg har departementet oppfordret kommunene 
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til å være kreative når det gjelder valg av forhåndsstemmelokaler, slik at det blir enkelt for 

velgerne å få avgitt stemme. Kommunene er blitt oppfordret til å vurdere å avholde 

forhåndsstemmegivning på bibliotek, kjøpesenter og andre steder der mange folk ferdes.   

I evalueringen opplyser 10 prosent av kommunene at det i 2013 var mulig å avgi 

forhåndsstemme i eller i tilknytning til kjøpesenter/butikk i deres kommune.  

Kommunene ble også spurt om det var mulig å avgi forhåndsstemme på eller i tilknytning 

til videregående skoler. Av de kommunene som har videregående skoler, oppgir 34 

prosent at de hadde forhåndsstemmegivning ved noen eller alle de videregående skolene. 

Kommunene som har videregående skoler men ikke har benyttet dem til 

forhåndsstemmegivning oppgir nærhet til andre valglokaler, lite behov og dårlige 

erfaringer med lite oppmøte som de viktigste grunnene. Det er også noen som peker på 

lite ressurser og at det ikke er vurdert.  

Samme spørsmål er stilt om bruk av universitet og høyskoler. 70 kommuner oppgir å ha 

universitet eller høyskole, av disse er det 34 prosent som oppgir at det ble avholdt 

forhåndsstemmegivning ved noen eller alle disse. På spørsmål om hvorfor 

universitet/høyskole ikke ble benyttet er det stort sett de samme grunnene som oppgis som 

for videregående skoler.  

I evalueringen er kommunene spurt om de hadde kveldsåpne valglokaler under 

forhåndsstemmeperioden. Over halvparten av kommunene oppgir at de har hatt 

kveldsåpne lokaler i deler av forhåndsstemmeperioden. 25 kommuner oppgir at de hadde 

kveldsåpne lokaler hele siste uken det var mulig å forhåndsstemme. Det er også et stort 

antall som i kommentarer oppgir at de har hatt lørdagsåpne forhåndsstemmelokaler. 

De aller fleste av kommunene som ikke hadde kveldsåpne forhåndstemmelokaler oppgir 

som årsak at det ikke har vært noe behov. Det vises til tidligere erfaringer med lite 

oppmøte, og det vises også til at å holde åpent på lørdag har vært prioritert. Mangel på 

personell og kostnader nevnes også som begrunnelse for å ikke ha kveldsåpne lokaler. Det 

er bare 10 kommuner som oppgir at det ikke har vært vurdert.  

196 kommuner hadde todagersvalg i 2013.  

5.2.2 Universell utforming  

Gjeldende rett 

Valgloven stiller krav om at stemmegivningen skal foregå i egnet lokale som er lett 

tilgjengelig, og hvor alle velgere kan ta seg inn uten å måtte be om hjelp. Andre lokaler 

skal bare benyttes dersom det foreligger særlige grunner, jf. valgloven §§ 8-3 (1) og 9-3 

(2).  

Det skal også være god tilgjengelighet for alle velgere inne i valglokalet, jf. 

valgforskriften §§ 26 og 30. For eksempel skal blinde og svaksynte kunne avgi stemme 

uten å måtte be om hjelp. Dersom en velger har behov for hjelp til å avgi stemme, kan 

velgeren be om hjelp fra en valgfunksjonær. Valgfunksjonærene har taushetsplikt. Velgere 

med alvorlig fysisk eller psykisk funksjonshemming kan i tillegg peke ut en ekstra hjelper 
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– etter eget valg – blant dem som er til stede, jf. valgloven §§ 8-4 (8) og 9-5 (5). For å 

beskytte velgere mot utilbørlig press, skal det alltid være en valgfunksjonær til stede når 

velgere mottar hjelp ved stemmegivningen. 

I tillegg må kommunene forholde seg til kravene til tilgjengelighet og universell 

utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plan- og bygningsloven. 

Universell utforming betyr at produkter eller omgivelser, i så stor utstrekning som mulig, 

utformes slik at de kan brukes av alle mennesker.  

Kommunene bestemmer selv hvordan de ønsker å tilrettelegge slik at kravet til 

tilgjengelighet oppfylles. Ved valg av fremgangsmåte må det legges avgjørende vekt på at 

stemmegivningen skal være hemmelig, og at den valgte løsningen er enkel å forholde seg 

til. Departementet har anbefalt at kommunene tilrettelegger stemmegivningen for blinde 

og svaksynte, ved at det benyttes stemmeavlukker med stemmeseddelkassetter som 

merkes med lapper med listeoverskriften i punktskrift for blinde og storskrift for 

svaksynte. Alternativt kan man bruke en kartotekløsning, hvor navnet på partiet (eller 

blank stemme) er trykket i punktskrift og storskrift på arkfaner til skilleark. Ordinære 

stemmesedler legges bak skillearket. På denne måten kan blinde og svaksynte finne frem 

til riktig stemmeseddel uten hjelp fra andre. 

Evalueringen 

I forbindelse med evalueringen av valget ble kommunene bedt om å svare på noen 

spørsmål vedrørende tilrettelegging og tilgjengelighet til valg.  

96,5 prosent av kommunene opplyste at de vurderte valglokalenes egnethet og 

tilgjengelighet i forkant av valget. Av disse foretok 39 prosent en skriftlig behandling i 

valgstyret. Omlag 3 prosent av kommunene svarte at de ikke hadde vurdert valglokalenes 

egnethet og tilgjengelighet i forkant av valget. Dette er omtrent på samme nivå som i 

2011.  

96 prosent av kommunene svarer at samtlige faste forhåndsstemmelokaler i kommunen 

var tilgjengelige for alle velgergrupper. Tilsvarende oppgir 85 prosent at alle lokaler på 

valgdagen var tilgjengelig. I 2009 oppga 63 prosent av kommunene at alle lokaler var 

tilgjengelig, i 2011 var andelen 79 prosent. Man skilte da ikke mellom lokaler benyttet 

ved forhåndsstemmegivningen og på valgdagen. Tallene gir grunn til å anta at det har vært 

en jevn økning i antall tilgjengelige valglokaler de siste årene.  
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 I forhåndsstemmeperioden På valgdagen(e) 

Andel kommuner som oppga at 

samtlige lokaler var tilgjengelige 

(N) 

96,2 % (353) 85 % (312) 

Andel kommuner som oppga at 

ikke alle lokaler var tilgjengelige 

(N) 

3 % (11) 12,3 % (45) 

Vet ikke 0,8 % (3) 2,7 % (10) 

Totalt   100 % (367) 100 % (367) 

Tabell 5.1 Oversikt tilgjengelige valglokaler i 2013. Kilde Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. 

 

Kommuner som svarer at ikke alle valglokalene var tilgjengelige, oppgir at det i hovedsak 

var ett eller to valglokaler som ikke var tilgjengelig for alle velgergrupper. De 

kommunene som har svart at ikke alle lokalene var tilgjengelig, oppgir mangel på 

tilstrekkelig egnende lokaler som årsak. Resultatene fra evalueringen i 2009 og 2011 viser 

også at mangel på egnende lokaler var en hovedårsak til manglende tilrettelegging.   

5.2.3 Departementets vurdering  

Departementet vil igjen understreke at det er svært viktig at kommunene sikrer god 

tilgjengelighet for alle velgergrupper, slik at alle som ønsker det kan få avgi stemme. God 

tilgjengelighet skal sikre lik rett til deltakelse og innflytelse i samfunnet, og ingen skal 

ekskluderes fra deltakelse ved valg på grunn av manglende tilrettelegging.  

Mange kommuner bruker videregående skoler, universitet/høyskole og det er også flere 

som benytter kjøpesentre. Inntrykket fra evalueringen er at de aller fleste kommuner har et 

bevisst forhold til valg av lokaler for forhåndsstemmegivning. Dette gjelder også for 

åpningstider. Mange har kveldsåpne lokaler og flere rapporterer også om lørdagsåpne 

lokaler. Det er departementets vurdering at kommunene er best i stand til å foreta disse 

vurderingene også i fremtiden, men vil fortsette å følge med på utviklingen.  

De aller fleste kommunene vurderer valglokalenes egnethet i forkant av valget.  

Tilbakemeldingene fra kommunene viser dessuten at antall kommuner der samtlige 

valglokaler er tilgjengelig for alle velgergrupper har økt ved de siste valgene. Likevel er 

det etter departementets vurdering ytterligere muligheter for å forbedre tilgjengeligheten, 

særlig ved lokaler som benyttes på valgdagen. Departementet vil derfor også ved 

fremtidige valg være opptatt av god tilgjengelighet for alle, og målsettingen er at samtlige 

valglokaler skal være lagt til rette for alle velgergrupper. Det er viktig at kommunene har 

et bevisst forhold til hvem det tilrettelegges for, og tar i betraktning at store deler av 

befolkningen har redusert funksjonsevne i deler av livet, for eksempel i perioder med 

skader og sykdom eller økende alder.  
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Dersom en velger har behov for hjelp til å stemme, har vedkommende rett på hjelp fra en 

valgfunksjonær. Departementet understreker at velgere med alvorlig psykisk eller fysisk 

funksjonshemning i tillegg kan ha med seg én annen hjelper etter eget valg inn i avlukket. 

Hjelperen skal gjøres oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt. Vi ber 

kommunene påse at denne informasjonen gis valgmedarbeiderne. Departementet er gjort 

oppmerksom på at enkelte velgere i disse gruppene ikke har fått ha med hjelper inn i 

avlukket. 

For å gjøre det enklere for kommunene å tilrettelegge valglokalene, har departementet 

bistått med å utvikle og tilrettelegge for salg av universelt utformet valgutstyr. Løsningen 

gir en helhetlig, gjenkjennelig, funksjonell og fysisk ramme rundt stemmegivningen, og 

den ivaretar blant annet kravene til informasjon, logistikk, produksjon, montering, 

vedlikehold og universell utforming. Mange kommuner har bestilt utstyret, og 

tilbakemeldingene har vært gode. Det planlegges for at utstyret skal bli tilgjengelig for 

salg også i fremtiden. Departementet vil komme tilbake med mer informasjon om dette. 

5.3 Valgdeltagelse 

Valgdeltagelsen ved stortingsvalget økte i 2013 sammenlignet med stortingsvalget i 2009. 

Den offisielle statistikken fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at valgdeltagelsen i 2013 

var på 78,2 prosent, en økning på 1,8 prosentpoeng fra valget i 2009. Valgdeltakelsen var 

høyest i Akershus fylke med 81,7 prosent og lavest i Finnmark fylke med 71,3 prosent.  

 

Valgår 2001 2005 2009 2013 

Valgdeltakelse i 
prosent 

75,5 77,4 76,4 78,2 

Tabell 5.2 Valgdeltagelse ved stortingsvalg 2001-2013. Kilde SSB og Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet.  

 

Det har vært en økning i valgdeltagelsen for nesten alle aldersgrupper fra 2009 til 2013. 

Valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere spesielt, og blant unge velgere generelt, økte 

betydelig fra 2009 til 2013. Blant førstegangsvelgerne (18-21 år) økte valgdeltakelsen 

med 10 prosentpoeng. Også i den eldste aldersgruppen (60-79 år) har det vært en markant 

økning i deltakelsen sammenliknet med 2009. 
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Valgår I alt 

18-
21 
år 

22-
25 
år 

26-
29 
år 

30-
39 
år 

40-
49 
år 

50-
59 
år 

60-
79 
år 

2013 78,2 66,5 62,5 69,4 76,7 80,5 83,3 86,3 

2009 76,4 57,0 55,9 68,4 77,4 78,5 82,5 83,3 

2005 77,4 55,3 63,1 68,1 78,1 79,9 82,3 83,3 

2001 75,5 54,5 55,7 63,1 76,1 79,9 81,8 82,5 

Tabell 5.3 Valgdeltagelse etter alder. Valgundersøkelsen 2001, 2005, 2009 og 

2013. Kilde: Institutt for samfunnsforskning og SSB.   

 

5.3.2 Valgdeltagelse blant innvandrere 

SSB har undersøkt valgdeltagelsen blant innvandrere. Her presenteres noen av de viktigste 

funnene i undersøkelsen. 

53 prosent av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, det vil si innvandrere og 

norskfødte med innvandrerforeldre, deltok ved stortingsvalget i 2013. Dette er 25 

prosentpoeng lavere enn den generelle valgdeltagelsen blant befolkningen. 

Valgdeltagelsen blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn har vært stabil ved de 

siste valgene. 213 383 norske statsborgere med innvandrerbakgrunn hadde stemmerett ved 

stortingsvalget i 2013. Dette er 50 280 flere enn ved stortingsvalget i 2009, og utgjorde 6 

prosent av alle med stemmerett.   

 

Valgår 2001 2005 2009 2013 

Valgdeltakelse i 
prosent 

52 53 52 53 

Tabell 5.4 Innvandrere med norsk statsborgerskap. Valgdeltagelse 2001-2013. 

Kilde: SSB 

 

Valgdeltakelsen varierer mye etter landbakgrunn. Både den høyeste og laveste deltakelsen 

finner man blant personer med europeisk landbakgrunn. Samlet deltok 55 prosent av dem 

med europeisk bakgrunn. Blant personer med bakgrunn fra Danmark, Sverige og Tyskland 

var deltakelsen omtrent den samme som i befolkningen ellers. Blant personer med 

innvandrerbakgrunn fra Balkan var deltakelsen mye lavere. Av dem med bakgrunn fra 

Kroatia, Makedonia og Kosovo deltok kun rundt en tredel av de stemmeberettigede. Også 

ved valgene i 2005 og 2009 hadde personer med bakgrunn fra Balkan lav deltakelse.  

Utenfor Europa var det høyest deltakelse blant personer med bakgrunn fra Sri Lanka, 

Somalia og Eritrea, alle med om lag 60 prosent. Sammenliknet med valget i 2009 er det 

personer med innvandrerbakgrunn fra Vietnam som har størst økning i valgdeltagelsen, fra 

36 til 49 prosent. Nedgangen er størst blant innvandrere med indisk opprinnelse. Her er 

det en nedgang fra 60 til 53 prosent.  

Side 298 av 406



19 

 

Kvinnene benyttet stemmeretten mer enn menn. 55 prosent av kvinnene med 

innvandrerbakgrunn og 50 prosent av mennene deltok. Ved valget i 2009 var det ingen 

forskjell, da hadde begge kjønn en deltakelse på 52 prosent. For noen enkeltland er 

forskjellene særlig store. Blant personer med innvandrerbakgrunn fra Somalia deltok 66 

prosent av kvinnene, mot bare 51 prosent av mennene.  

Valgdeltakelsen øker med botid og med alder, men denne tendensen er nå mindre entydig 

enn ved tidligere valg. For personer med innvandrerbakgrunn samlet gjelder dette fortsatt. 

Men for personer med afrikansk bakgrunn har de med kortest botid høyest valgdeltakelse, 

og de i den yngste aldersgruppen (18-25 år) har høyere valgdeltagelse enn de eldste (60 år 

og over). 

5.4 Avgitte stemmer, forhånd og valgting 

Utviklingen i antall forhåndsstemmer og antall valgtingsstemmer ved de fire siste 

stortingsvalg vises i tabellen under. Ved valget i 2001 hadde Posten ansvar for mottak av 

forhåndsstemmer. Fra 2003 fikk kommunene igjen ansvaret for forhåndsstemmemottak. I 

2009 var det fare for pandemi (influensa) og velgerne ble offentlig oppfordret til å stemme 

tidlig. Dette kan være noe av forklaringen på det høye antallet forhåndsstemmer dette året.  

I 2013 ble det satt ny rekord for antall forhåndsstemmer. 30, 2 prosent av alle godkjente 

stemmer ble avgitt som forhåndsstemmer. Dette er en økning på 5,8 prosentpoeng 

sammenlignet med valget i 2009, og 12,3 prosentpoeng mer sammenlignet med 

stortingsvalget i 2005.  

I 2013 ble det gjennomført et forsøk med elektronisk stemmegivning i 12 kommuner, og 

det var mulig å stemme over Internett i forhåndsstemmeperioden. Andelen som valgte å 

stemme i forhåndsstemmeperioden i disse kommunene var høy. I disse 12 

forsøkskommunene ble 47 prosent av stemmene avgitt på forhånd, og av disse 

forhåndsstemmene var 77 prosent avgitt over internett. Dette kan ha bidratt noe til at 

andelen forhåndsstemmer er så høy i også for landet som helhet.    

Ved valget i 2013 var det mulig å avgi ”tidligstemme” i perioden fra 1. juli og frem til 12. 

august. I denne perioden har ikke kommunene en like omfattende plikt til å tilrettelegge. I 

2013 ble 14 604 forhåndsstemmer avgitt i denne perioden. Første gangen det var mulig å 

stemme i dette tidsrommet var stortingsvalget i 2009. Det ble da avgitt cirka 6 500 

”tidligstemmer”.   
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 2001 2005 2009 2013 

Godkjente stemmer 2 521 820 2 638 263 2 682 904 2 836 029 

Valgtingsstemmer 2 017 492 2 165 612 2 028 965 1 980 774 

Forhåndsstemmer 504 328 472 651 653 939 855 255 

Forhåndsstemmer i pst. av godkjente 

stemmer totalt 

20,0 17,9 24,4 30,2 

Tabell 5.5 Godkjente stemmer totalt, avgitt på valgting og ved forhåndsstemming 

2001-2013. Faktiske tall og i prosent. Kilde: SSB 

5.5 Forkastede stemmegivninger og stemmesedler  

5.5.1 Statistikk over forkastelser 

Reglene for godkjenning og forkastelse av stemmegivninger og stemmesedler følger av 

kapittel 10 i valgloven.  

Totalt ble 4 494 stemmegivninger forkastet i 2013. At velgeren ikke er innført i manntallet 

i kommunen er hovedårsaken til forkastelse av stemmegivninger både avgitt på forhånd og 

på valgtinget, henholdsvis 56 og 93 prosent av stemmegivningene som forkastes 

begrunnes med dette. Øvrige forkastelsesgrunner av stemmegivninger avgitt på forhånd er 

blant annet at velgeren allerede har fått godkjent en stemmegivning og at 

stemmegivningen kom for sent frem, dette omtales i avsnitt 5.5.2. 

 

Godkjente og forkastede stemmegivninger Forhånd Valgting Totalt 

Godkjente stemmegivninger 859 047 1 989 092 2 848 139 

Forkastede stemmegivninger 639 3 855 4 494 

Tabell 5.6 Oversikt over godkjente og forkastede stemmegivninger og 

stemmesedler på landsbasis ved stortingsvalget 2013. Kilde: Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet.  
 

Totalt ble det forkastet 3 255 stemmesedler ved stortingsvalget i 2013. Til sammenligning 

ble det forkastet 2 064 stemmesedler i 2009. Det antas at størsteparten av denne økning 

skyldes manglende stempel på stemmeseddelen ved forhåndsstemmegivningen, noe som 

var nytt ved valget i 2013 som følge av at omslagskonvolutten ble fjernet, denne 

endringen omtales nærmere i pkt. 7.1.  
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Godkjente og forkastede stemmesedler Forhånd Valgting Totalt 

Godkjente stemmesedler 855 255 1 980 774 2 836 029 

Forkastede stemmesedler 1 625 1 630 3 255 

Forkastelsesgrunner Forhånd Valgting 

 
Seddelen mangler off. stempel - § 10-3(1)a 1373 1603 

 

Fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder - 
§ 10-3(1)b 

25 9 
 

Fremgår ikke hvilken liste velger har stemt 
på - § 10-3(1)c 

113 8 
 

Partiet/gruppen stiller ikke liste - § 10-3(1) 
d 

114 10 
 

Tabell 5.7 Oversikt over godkjente og forkastede stemmegivninger og 

stemmesedler på landsbasis ved stortingsvalget 2013. Kilde: Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

5.5.2 Omtale av for sent innkomne forhåndsstemmer 

Forhåndsstemmer som skal kunne godkjennes og telle med i valgoppgjøret må være 

kommet inn til valgstyret valgdagen kl. 21.00. Stemmer som kommer etter denne fristen 

skal forkastes, jf. valgloven § 10-1 (1) bokstav g.  

Det har ikke vært pålagt kommunene å rapportere antall forhåndsstemmer som kommer 

inn for sent til å telle med i valgoppgjøret. Av fylkesvalgstyrenes møtebøker fremkommer 

det at det er forkastet 62 forhåndsstemmegivninger på landsbasis fordi de kom for sent 

frem til valgstyret. Det er imidlertid liten tvil om at dette tallet er for lavt. Departementet 

gjennomførte en undersøkelse i alle landets kommuner i tidsrommet 18. – 19. september 

2013 der hensikten var å få angitt antall forhåndsstemmer som var kommet for sent inn til 

å tas med i valgoppgjøret.  

Til sammen 376 kommuner svarte på undersøkelsen, og 203 kommuner oppgir at de har 

mottatt forhåndsstemmer etter fristens utløp. I disse kommunene har det kommet inn 

1 653 forhåndsstemmer for sent til å kunne tas med i valgoppgjøret. 391 av disse 

stemmene er avgitt utenriks.  

Som det ble vist i kapittel 5.4 har antall forhåndsstemmer økt de senere år. Tabellen 

nedenfor viser antall for sent innkomne forhåndsstemmer de siste tre valgene. Tabellen 

viser at når en ser på dette antallet som andel av totalt antall forhåndsstemmer er det ikke 

en like tydelig økning
1
. Dette tyder på at den store økningen i antall forhåndsstemmer som 

ble forkastet fordi de kom inn for sent, skyldes at det ble avgitt flere forhåndsstemmer 

                                                 
1
 Det bør her også nevnes at tallene fra 2009 og 2011 er hentet inn i forbindelse med departementets 

ordinære spørreundersøkelse til kommunene, som sendes ut om lag en måned etter valget. Siden mange 

kommuner ikke har registrert antall for sent innkomne forhåndsstemmer, er det grunn til å anta at tallene 

oppgitt er noe lavere enn det faktiske antallet. Tallene er dermed ikke direkte sammenliknbare.  
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heller enn at det har vært større svikt i forsendelsene enn tidligere. Departementet ser like 

fullt alvorlig på at såpass mange forhåndsstemmer ikke blir tatt med i valgoppgjøret.  

 

Tabellen nedenfor viser en oversikt over for sent innkomne forhåndsstemmer ved de siste 

tre valgene. Disse tallene er innhentet i ulike spørreundersøkelser etter valgene, og det er 

derfor knyttet noe usikkerhet til tallene da ikke alle kommuner har svart.  

 

Valgår Innenriks  Utenriks Totalt Andel av totalt avgitte 

forhåndsstemmer 

Stortingsvalget 2013  1262  391 1653 0,193 % 

Kommunestyre- og 

fylkestingsvalg 2011 

880 120 1000 0,184 %  

Stortingsvalget 2009 484 193 677 0,104 % 

Tabell 5.8 Antall forhåndsstemmer mottatt etter fristens utløp ved valgene 2009, 

2011 og 2013 Kilde: Evalueringsundersøkelser til kommunene etter valgene i 

2009, 2011 og 2013 

 

Departementet redegjorde for de for sent innkomne forhåndsstemmene ved stortingsvalget 

2013 for Riksvalgstyret i møte den 26. september 2013. Riksvalgstyret bemerket følgende:  

 ”Riksvalgstyret forutsetter at det gjennomføres en evaluering av både regelverk  og 

rutiner, og at det på bakgrunn av dette foreslås tiltak for å sikre at forhåndsstemmer 

avgitt utenfor egen kommunen blir tatt med i valgoppgjøret.”  

I kapittel 15 drøfter departementet mulige endringer i regelverk og rutiner som kan foretas 

for å redusere antall for sent innkomne forhåndsstemmer ved fremtidige valg. 

5.5.3 Blanke stemmesedler 

Det ble avgitt 12 874 blanke stemmesedler ved stortingsvalget i 2013, dette er en svak 

økning fra 2009 da det ble avgitt 11 684 blanke stemmesedler. Det ble avgitt 3 701 blanke 

stemmesedler under forhåndsstemmegivningen og 9 173 blanke stemmesedler på 

valgtinget. 

5.6 Klager  

Ved stortingsvalg er Stortinget selv klageinstans når det gjelder klager om stemmerett og 

retten til å avgi stemme. Riksvalgstyret skal avgi uttalelse til klagene. Når det gjelder 

klager over andre forhold, er riksvalgstyret klageinstans. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet er sekretariat for riksvalgstyret.  

Etter valgloven § 13-1 har alle med stemmerett ved valget klagerett. Man kan klage over 

forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valget. Valgloven § 6-8 

regulerer klageadgangen over valgstyrets og fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne 

eller forkaste et listeforslag. Valgloven opererer med tre ulike klagefrister. Fristen er syv 
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dager etter vedtak når det gjelder klage over vedtak om å godkjenne eller forkaste 

listeforslag, jf. § 6-8. Når det gjelder klage over ”forhold i forbindelse med forberedelsen 

og gjennomføringen av valget” jf. § 13-1, er fristen syv dager etter valgdagen, mens 

klagefrister over valgoppgjøret er syv dager etter vedtaket om valgoppgjør 

Ved stortingsvalget 2013 ble det mottatt 16 klager. I 2009 ble det mottatt tre klager. 

Eksempler på forhold det ble klaget på er mangel på stemmesedler for enkelte partier, 

organisering av valg i valglokalet, rutiner og tilgjengelighet ved forhåndsstemme-

givningen. Ingen klager ble gitt medhold.  

6 En valggjennomføring som har tillit i befolkningen  

I Norge er det høy tillit til valggjennomføringen. For å ivareta tilliten er det avgjørende at 

valget gjennomføres i tråd med regelverket. Departementet er regelverksforvalter, 

leverandør av valgadministrasjonssystemet EVA og har det overordnede ansvaret for å 

sikre en korrekt valggjennomføring.  

Ettersom det er kommuner og fylkeskommuner som står for den praktiske 

gjennomføringen av valget, er det avgjørende at departementet sikrer god kommunikasjon 

med kommuner og fylkeskommuner. Som regleverksforvalter og systemleverandør har 

departementets ansvar for opplæring og veiledning blitt utvidet, i tillegg til direkte 

forpliktelser knyttet til driften av EVA.  

I dette kapittelet diskuteres først departementets nye rolle som systemleverandør og 

konsekvensene dette har for ansvar og oppgaver. Deretter vil departementets oppgaver 

overfor kommuner og fylkeskommuner ved valget i 2013 gjennomgås.  

6.1 Ny rolle og utvidet ansvar for departementet   

Departementet har utviklet valgadministrasjonssystemet EVA som brukes i gjennomføring 

av valg. EVA skal bidra til effektiv og korrekt gjennomføring av valg. Brukere av 

systemet er departementet, fylkeskommuner og kommuner. Ved at systemet er eid, 

forvaltet og driftet av det offentlige sikres det full offentlig kontroll over alle steg i 

valgprosessen. Når alle bruker det samme valgadministrasjonssystemet vil 

tilretteleggingen, opplæringen og kommunikasjonen både internt i og mellom kommunene 

og fylkeskommunene bli enklere. Dette systemet har medført en utvidelse av 

departementets rolle og ansvar for valggjennomføringen 

EVA inneholder tre hoveddeler; valgadministrativt system (EVA Admin), system for 

maskinell opptelling av stemmesedler (EVA Skanning) og system for 

internettstemmegivning. Ved stortingsvalget 2013 ble EVA Admin for første gang 

benyttet i alle landets kommuner og fylkeskommuner, mens EVA Skanning ble benyttet i 

et utvalg kommuner og samtlige fylkeskommuner. Det ble gjennomført forsøk med 

internettstemmegivning i 12 kommuner i 2013 (omtale i kapittel 10) 

I tillegg til å sikre et godt utviklet system og en god utrulling av systemet måtte 

departementet endre innretning på en rekke andre funksjoner, da det var behov for 
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tydeligere rutiner knyttet opp mot systemet, brukerveiledninger og brukerstøtte, se kapittel 

6.3. Departementet fikk også et nytt ansvar for opplæring i systemet for alle landets 

kommuner og fylkeskommuner, se kapittel 6.4.  

6.2 Kommunikasjon med kommunene og fylkeskommunene 

Kommunikasjon med kommunene og fylkeskommunene er en viktig del av arbeidet 

departementet gjør for å legge til rette for god gjennomføring av valget. Omfanget og 

viktigheten av dette har økt med innføringen av EVA. For å ha en god og effektiv kanal 

for kommunikasjon og samhandling utviklet departementet en nettbasert 

informasjonsportal, ”Valgmedarbeiderportalen”. Portalen er basert på SharePoint-

teknologi, og ble gjort tilgjengelig for kommunene og fylkeskommunene i november 

2012.  

På valgmedarbeiderportalen ble informasjon og dokumenter vedrørende valget og 

valggjennomføringen publisert fortløpende, og det ble sendt ut e-postvarsel til de som 

hadde bedt om slikt varsel. Valgansvarlig og ikt-ansvarlig fikk e-postvarsel automatisk da 

dette var en svært viktig målgruppe som måtte motta departementets valginformasjon. 

Informasjon på portalen ble merket med målgrupper og temaer, og den ble sortert og 

publisert på målgruppenes egne områder. I tillegg var all informasjon samlet og 

tilgjengelig på forsiden. Valgmedarbeiderportalen ble også brukt til å innhente 

informasjon fra kommunene og fylkeskommunene.  

I valgmedarbeiderportalen var det mulig å ha lukkede samhandlingsrom for samarbeid og 

kommunikasjon i ulike prosjekter i valgarbeidet. For eksempel hadde valgforsøkene og 

kompetanseteamene egne samhandlingsrom. Departementet kunne også sende SMS med 

viktige meldinger til bestemte målgrupper fra portalen.  

I evalueringen oppgir 99 prosent av kommunene og alle fylkeskommunene at de har brukt 

valgmedarbeiderportalen. Alle fylkeskommunene og 77 prosent av kommunene synes 

portalen er nyttig. Evalueringen viser at det er behov for forbedringer på portalen, blant 

annet kan strukturering av informasjonen gjøres bedre. Videre ble det påpekt at e-postene 

som sendes ut i forbindelse med nye meldinger på portalen, kunne ha bedre informasjon i 

emnefeltet og mer utfyllende informasjon i selve innholdsfeltet. Det ble også gitt 

tilbakemelding på at departementet bør målgrupperette informasjonen i større grad og 

vurdere antall meldinger som sendes ut. 

Departementet jobber med å videreutvikle valgmedarbeiderportalen frem mot neste valg, 

blant annet basert på tilbakemeldingene i evalueringen.   

6.3 Veiledning og brukerstøtte for kommuner og fylkeskommuner 

6.3.1 Veiledning  

Som regelverksforvalter har departementet et ansvar for tolkning og forvaltning av 

regelverket. Dette har tradisjonelt vært gjort gjennom valghåndboken. Valghåndboken gir 

en oversikt over regelverket som gjelder ved valg. Redegjørelsen for valglovens og 
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valgforskriftens bestemmelser er basert på forarbeidene til valgloven og på tolkninger 

departementet har foretatt i forbindelse med henvendelser fra kommunene, 

fylkeskommunene og fylkesmannsembetene. Evalueringen av valget i 2013 viser at over 

95 prosent av kommunene benyttet valghåndboken ved sist valggjennomføring. Flertallet 

opplyser at valghåndboken er et nyttig verktøy for kommunene.  

I forbindelse med innføring av EVA oppstod det et behov for å utarbeide mer konkrete 

rutiner for valgarbeidet. Det ble etablert en valgrutineportal som er ment å være et 

oppslagsverk til bruk av kommunene og fylkeskommunene i ulike faser av planleggingen 

og gjennomføringen av valg. Portalen fungerer som et bindeledd mellom regelverk, 

system og praktisk valggjennomføring. I portalen blir rutiner og regelverk presentert ved 

hjelp av flytdiagram, og den gir en omfattende oversikt helt fra planleggingsfasen til 

etterarbeid og kontroll.  

Evalueringen viser at mange kommuner og fylkeskommuner hadde god nytte av portalen. 

Den ble i hovedsak benyttet av sentrale valgansvarlige til å friske opp kompetansen fra 

sist valg, lære opp valgmedarbeidere og planlegge valggjennomføringen.  

6.3.2 Brukerstøtte  

Departementet har tradisjonelt hatt en oppgave knyttet til å besvare henvendelser fra 

kommuner og fylkeskommuner om regelverksforståelse med mer. Med innføringen av 

EVA fikk departementet et utvidet ansvar for å besvare spørsmål vedrørende 

valgadministrasjonssystemet og rutinene knyttet til bruken av systemet.  

For å gjøre det enkelt for kommuner og fylkeskommuner, og sikre en helhetlig 

tilnærming, opprettet departementet én felles brukerstøtte som skulle håndtere alle typer 

henvendelser i valggjennomføringen. Brukerstøtten kunne nås gjennom et telefonnummer 

og en e-postadresse. Brukerstøtten håndterte henvendelser om EVA Admin, EVA 

Skanning, juridiske og valgfaglige spørsmål, tekniske/driftsmessige spørsmål og spørsmål 

vedrørende rutineportal og medarbeiderportal.  

Brukerstøtten ble organisert i tre nivåer. Første linje brukerstøtte ble håndtert av 

Brønnøysundregistrene på oppdrag fra departementet. De fikk opplæring for å kunne svare 

på definerte oppgaver. Departementet etablerte andre og tredje linje brukerstøtte i Oslo, 

som var en blanding av ansatte i departementet, innleide konsulenter og sommervikarer.  

Av evalueringen fremgår det at cirka 65 prosent av de som svarte er svært fornøyde med 

brukerstøtten og hadde god nytte av den. En del påpeker at de synes 1. linjen kunne svare 

på for lite, og at de ofte måtte settes videre for å få et svar.  

Brukerstøtten var i drift fra 1. mars til 14. september 2013. Totalt ble det mottatt 8 356 

henvendelser, 5 011 av disse ble videreført til 2. eller 3. linje. Henvendelsene fordeler seg 

ganske likt mellom telefon og e-post. De fleste henvendelser kom inn i siste fasen i 

valggjennomføringen, spesielt valgdag og valgnatt.  
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6.3.3 Departementets vurderinger 

Evalueringen viser etter departementets vurdering at både valghåndboken og 

rutineportalen fyller en viktig funksjon, og bidrar til å legge til rette for en korrekt  

valggjennomføring. Departementet vil fortsette å videreutvikle valghåndboken og 

rutineportalen for å tilby bedre og mer helhetlig veiledning.  

Den nye rollen som departementet har fått gjennom EVA vil også ved fremtidige 

valggjennomføringer kreve en god brukerstøtte. Departementet vil videreføre ordningen 

med en brukerstøtte som kan håndtere alle henvendelser fra kommuner og 

fylkeskommuner gjennom valggjennomføringen. Det vil være et mål at brukerstøtten har 

systemfaglig og valgfaglig kompetanse, og god kapasitet. Departementet vil ta med seg 

erfaringene fra 2013 som grunnlag for videre utvikling av brukerstøtten.  

6.4 Valgopplæring av kommuner og fylkeskommuner 

Fullmaktskomiteen peker i sin innstilling på opplæring som et viktig forbedringspunkt, og 

trekker særlig frem at det er problematisk at det er så store kvalitetsforskjeller mellom 

kommuner og i enkelte tilfeller mellom stemmekretser. Komiteen er av den oppfatning at 

dette indikerer at opplæringen av valgfunksjonærene må bli enda bedre, og at bevisstheten 

om konsekvensen av feil må bli større. Komiteen ber kommunene sørge for god 

bemanning og tilstrekkelig opplæring av valgfunksjonærene. Departementet bes sørge for 

at kommunene har tilgang til god og tydelig informasjon som er tilpasset de ulike 

valgmedarbeidernes funksjoner og at departementet særlig må være tydelig på endringer i 

regelverket.  

6.4.1 Ansvarsfordeling mellom departementet, og kommuner og 

fylkeskommuner.   

Det er viktig å sikre korrekt og effektiv valgavvikling i alle landets kommuner i tråd med 

valglovgivningen. Departementet legger til rette for at kommuner og fylkeskommuner 

skal kunne gjennomføre god lokal opplæring av valgmedarbeidere. Den enkelte kommune 

er selv ansvarlig for å sørge for å lære opp sine valgmedarbeidere, både egne ansatte og 

eventuelt innleid bistand.  

Departementet har et overordnet ansvar for korrekt valggjennomføring. Dette innebærer å 

sørge for at kommunene settes i stand til å benytte EVA, forstå regelverket og rutiner. 

Departementets opplæring har omfattet to personer fra hver kommune.  

Det er kommunens eget ansvar å ta imot den opplæringen som gis og å sørge for at den gis 

videre til valgfunksjonærer på kommunalt nivå. Dette innebærer at kommunene har ansvar 

for å lære opp valgfunksjonærer i bruk av EVA, regelverk og rutiner. Kommunene kan 

benytte materiell og rutiner utarbeidet av departementet til denne opplæringen så langt det 

passer, men må selv sørge for nødvendig lokal tilpassing. Fylkeskommunen må sørge for 

at kommunene har fått opplæring i, eventuelt god informasjon om, lokale rutiner som for 

eksempel overlevering og pakking av materiell. 
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6.4.2 Departementets valgopplæring før valget i 2013 

Departementets nye ansvar som systemleverandør medførte store endringer i 

opplæringsarbeidet. Tidligere har departementet sørget for opplæring av 

fylkesmannsembetene, som har videreformidlet dette i sine respektive fylker gjennom 

fylkesvise opplæringskonferanser. De senere år har departementet også samarbeidet med 

Valgforum for å styrke opplæringen. Grunnet at departementet fra 2013 overtok ansvar for 

systemopplæring fra private leverandører, var det etter departementets vurdering 

hensiktsmessig å ta en ny og helhetlig gjennomgang av opplæringen.  

I tillegg til at EVA skulle tas i bruk for første gang, ble det før stortingsvalget i 2013 også 

vedtatt endring i regelverk og rutiner i forbindelse med forhåndsstemmegivningen. Det 

var derfor avgjørende å sørge for god opplæring. For å sikre god og helhetlig opplæring 

utarbeidet departementets et opplæringsopplegg som omfattet regelverk, prosesser og 

rutiner, EVA Admin og EVA Skanning. Opplæringen ble tilbudt alle landets kommuner 

og fylkeskommuner.  

Våren 2013 ble det gjennomført 37 opplæringssamlinger i byer og tettsteder spredt ut over 

hele landet. Samlingene pågikk over to dager, til sammen 74 opplæringsdager. I tillegg ble 

det arrangert 14 opplæringsdager i skanning i august i Oslo. Ca. 1000 sentrale 

valgmedarbeidere fikk opplæring.  

Opplæringen ble gjennomført ved hjelp av 8 kompetanseteam som bestod av 

ressurspersoner fra kommuner og fylkeskommuner, til sammen 60 personer. 

Departementet foretok opplæring av kompetanseteamene og kompetanseteamene lærte 

videre opp sentrale valgmedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner. Departementet var 

til stede ved alle samlingene.  

Ettersom det var et begrenset antall kommuner som skulle benytte EVA Skanning og fordi 

skanneropplæring medfører særskilte krav til utstyr, ble det i 2013 gjennomført særskilte 

samlinger for disse kommunene. Opplæringen i skanning ble gjennomført direkte av 

personell fra departementet.  

Nær alle landets kommuner og fylkeskommuner oppgir at de deltok på departementets 

opplæringssamlinger for 2013. I tilbakemeldingene hentet fra evalueringen av valget 

oppga cirka 60 prosent av de som svarte at de hadde meget god nytte av 

opplæringssamlingene. Fylkeskommunene ga varierende tilbakemelding om hvor stor 

nytte de hadde av samlingene, og ønsker mer tilpasset opplæring for fylkeskommunene 

ved neste valg. Kommunene og fylkeskommunene ga også tilbakemelding om at det var 

ulik kvalitet på kompetanseteamene og at en del av informasjonen ble borte ved at den 

gikk igjennom et ekstra ledd i informasjonsflyten. Det er også kommet frem at 

kommunene skulle ønske de fikk bedre tid på samlingene til praktisk øving i 

valgsystemet, spesielt ved opplæring i skanning. 
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6.4.3 Departementets vurderinger 

Det er positivt at så mange kommuner og fylkeskommuner ser viktigheten av å delta på 

opplæringskonferansene i forkant av valget. Dette gir et godt og nødvendig grunnlag for å 

sikre korrekt, rasjonell og effektiv valggjennomføring.  

Gjennomføringen av opplæringsopplegget før valget i 2013 var ressurskrevende både for 

departementet og kompetanseteamene i kommunene. Det var krevende i forhold til avsatt 

tid til forberedelse, gjennomføring og administrasjon av alle samlingene. Departementet 

ønsker å videreutvikle konseptet med opplæringssamlinger for landets kommuner og 

fylkeskommuner. Departementet vil i større grad foreta opplæringen direkte selv for å få 

bedre kvalitet og kontroll på opplæringen.  

Basert på tilbakemeldingene i evalueringen vil departementet forsøke å tilpasse 

opplæringen mer for fylkeskommunene slik at de får bedre nytte av opplæringssamlingen.  

Departementet vil også tilrettelegge for at systemopplæringen i EVA Skanning blir mer 

integrert i den generelle opplæringen i opptelling, både faglig og praktisk ved 

gjennomføring på samme tid og sted. 

Departementet vil understreke at kommunene har et selvstendig ansvar for opplæring. 

Opplæring av valgfunksjonærer og medarbeidere i kommune er fremdeles kommunenes 

ansvar. Hovedfokuset til departementet vil også fremover være å lære opp sentrale 

valgmedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner, som igjen må sørge for opplæring av 

egne valgmedarbeidere i regelverk, rutiner og valgsystem. 

6.5 Systemleverandør til alle landets kommuner og 

fylkeskommuner  

6.5.1 EVA Admin i alle landets kommuner og fylkeskommuner 

Ved stortingsvalget 2013 ble EVA Admin for første gang benyttet av alle landets 

kommuner og fylkeskommuner i deres administrative valggjennomføring. EVA Admin 

består av flere moduler som hjelper kommunene og fylkeskommunene i sin administrative 

gjennomføring av valg. De viktigste modulene i EVA Admin omfatter modul for 

innlegging av grunnlagsdata, behandling av listeforslag, manntallsløsning, registrering av 

stemmegivninger, opptellingsmodul, modul for valgoppgjør og kandidatkåring, samt 

rapportmodul.  

Programvaren til EVA Admin er nettbasert, det vil si tilgjengelig for kommunen gjennom 

en standard nettleser. Det er dermed ikke nødvendig å installere programvare på 

datamaskinene som skal brukes i valgarbeidet. Den eneste nødvendige installasjonen er et  

sertifikat i en standard nettleser, som Internet Explorer, Chrome eller Firefox. EVA er da 

tilgjengelig via en internettadresse (URL).  

For å sikre at implementeringen av EVA i kommunene gikk så smidig som mulig, 

anbefalte departementet i 2012 at kommunene etablerte et mottaksprosjekt i egen 
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kommune. Formålet med mottaksprosjektet var å gjøre kommunene og fylkeskommunene 

best mulig i stand til å ta i bruk det nye systemet.  

For å få tilgang til EVA Admin måtte mottaksprosjektet i kommunene rapportere inn to 

valgansvarlige til departementet som ble lagt inn som brukere i EVA Admin. For å 

motvirke kommunenes og fylkeskommunenes sårbarhet i valggjennomføringen og ivareta 

sikkerheten i systemet, måtte hver kommune og fylkeskommune opprette minst to 

valgansvarlige i systemet. Utover dette var kommunene og fylkeskommunene selv 

ansvarlige for administrasjon av hvem i kommunene som skulle ha tilgang til systemet. 

Systemet ble gjort tilgjengelig for kommunene og fylkeskommunene 1. mars 2013. I 

tillegg til produksjonsdatabasen av EVA Admin som skulle benyttes til 

valggjennomføringen, fikk kommunene og fylkeskommunene tilgang til to 

treningsdatabaser. En til bruk på opplæringssamlinger (EVA Opplæring), og en til 

egentrening i kommunen (EVA Trening).  

Kommunene og fylkeskommunene er selv ansvarlige for innlegging av grunnlagsdata  i 

systemet. Dette er informasjon om den lokale valggjennomføringen som bare kommunene 

og fylkeskommunene har kunnskap om. Frist for innlegging av grunnlagsdata var 10. mai 

2013. Departementet kvalitetssikret at kommunene og fylkeskommunene hadde lagt inn 

nødvendig informasjon, men hadde ikke mulighet til å kvalitetssikre om informasjonen 

var korrekt. 

I forkant av valget, i juni 2013, gjennomførte departementet et omfattende prøve-valg. Det 

var obligatorisk for alle landets kommuner å delta i prøve-valget for å kunne benytte EVA 

Admin ved valggjennomføringen. Prøve-valget var en generalprøve både for 

departementet og for kommunene. Det var første gangen alle landets kommuner logget på 

systemet samtidig og departementet fikk testet ytelsen til EVA Admin. Samtidig fikk 

kommunene kontrollert at grunnlagsinformasjonen de hadde lagt inn i systemet var 

korrekt, og øvet seg ytterligere på funksjonell bruk av systemet.  

6.5.2 Evaluering av bruken av EVA Admin 

Tilbakemeldingene fra kommunene på implementeringen av EVA Admin ved valget 2013 

er positive. Kommunene er fornøyd med å ha et felles system å forholde seg til.  

Evalueringen viser at enkelte synes det var utfordrende å sette seg inn i et nytt system med 

andre og nye funksjoner enn hva man har vært vant til ved tidligere valg. Det er spesielt 

de ulike utgavene og miljøene av EVA Admin (produksjonsdatabasen, opplæring og 

trening) som kommunene og fylkeskommunene hadde tilgang til som var krevende for 

brukerne å forholde seg til. Departementet vil til valget 2015 se på hvordan dette kan løses 

på en enklere måte for kommunene og fylkeskommunene, samtidig som det ivaretar 

kommunene og fylkeskommunens muligheter til å settes seg inn i og øve på 

valggjennomføringen i EVA Admin. 

Flere kommuner har gitt tilbakemelding på at administrasjon av brukere og roller i 

systemet var tungvint og lite oversiktlig. For større kommuner ble dette et stort og 

ressurskrevende arbeid. Departementet er allerede i gang med å se nærmere på hvordan 
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EVA Admin kan håndtere brukere og roller på en mer hensiktsmessig måte, samtidig som 

det ivareta den sikkerheten som må ligge i systemet.  

Ved stortingsvalget 2013 var det kun fylkeskommunene som benyttet modulen for 

behandling av listeforslag. Tilbakemeldingene fra fylkeskommunene er at behandlingen 

av listeforslag i EVA Admin var enkel å bruke og fungerte godt. Trykkegrunnlag til 

stemmesedlene ble eksportert direkte fra EVA Admin til trykkeriet.  

Valgmedarbeiderne i kommunene har gitt tilbakemeldinger på at modulen for registrering 

av forhåndsstemmegivninger i EVA fungerte bra. Registreringen var enkel og intuitiv å 

bruke, og systemet ga valgmedarbeiderne tilbakemeldinger i de situasjoner det var behov 

for å følge spesielle rutiner.  

6.5.3 Hva kan kommuner og fylkeskommuner forvente av EVA Admin i 2015?  

Evalueringen av valget 2013 viser at kommunene er svært fornøyd med de fleste 

modulene i EVA Admin. Selv om systemet fungerte godt, viser også tilbakemeldingene at 

det finnes rom for forbedringer på enkelte områder. Dette gjelder spesielt håndteringen av 

brukere og roller i systemet, samt at modulen for opptelling og rapportering bør bli 

enkeltere og mer intuitiv for brukerne. Det er også ønskelig at departementet ser nærmere 

på hvordan kommunene kan få tilgang til å øve i systemet uten å måtte forholde seg til 

ulike utgaver av EVA Admin.  

Departementet er i gang med arbeidet med å videreutvikle og forbedre EVA Admin. Det 

er etablerte en brukergruppe bestående av ni kommuner som blant annet skal bistå 

departementet i arbeidet med å videreutvikle EVA Admin basert på tilbakemeldingen fra 

evalueringen av stortingsvalget 2013.  

Departementet vil se på hvordan EVA Admin kan gjøres mer brukervennlig og enklere for 

kommunene og fylkeskommunene. Siden EVA Admin er et system som brukes av 

kommuner og fylkeskommuner hvert andre år, er det viktig at det er enkelt å forstå og 

sette seg inn i.  

SSB skal ikke lenger ivareta håndteringen av valgresultater, og departementet må derfor 

utarbeide en løsning for hvordan mediene og publikum skal få tilgang til informasjon og 

valgresultater fra EVA Admin. I tillegg vil departementet arbeide med å tilpasse en 

løsning i EVA Admin som håndterer Oslo kommunes valg til bydelsutvalg.  

6.5.4 Utrulling av EVA Skanning før stortingsvalget i 2013 

Opptellingsdelen EVA Skanning ble benyttet for første gang ved stortingsvalget i 2013. I 

motsetning til EVA Admin er EVA Skanning ikke nettbasert, men installeres og settes opp 

på et sett av lokale datamaskiner der det skal benyttes. Selve innskanningen vil alltid 

måtte gjøres lokalt der de fysiske papirstemmesedlene befinner seg. I tillegg utføres den 

påfølgende maskinelle fortolkningen av innskannede stemmesedler også lokalt . Dette er 

en prosess med så høye krav til ytelse at dagens bredbåndskapasitet generelt ikke vil 

kunne støtte opp om en nettbasert løsning med tilstrekkelig grad av robusthet. 
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Fysisk installasjon/oppsett ute ved hvert enkelt sted det skal telles maskinelt er mye mer 

ressurskrevende enn hva det er å ta i bruk et sentralisert nettbasert system. Ved 

stortingsvalg ligger ansvaret for å tolke endringer velgeren har gjort på stemmeseddelen 

hos fylkeskommunen. Departementets vurdering var derfor at det var lite å hente ved å ta i 

bruk EVA Skanning for de minste av landets kommuner.  

De ulike private løsningene for maskinell opptelling som har blitt benyttet i Norge 

tidligere, har medført betydelig brukerstøtte og annen innsats fra systemleverandørene. 

Gitt departementets kapasitet, ble det å ta i bruk et helt nytt system uten å begrense 

utrullingsomfanget vurdert å innebære en for høy risiko. Ut fra disse vurderingene 

besluttet departementet at det bare var kommuner med mer enn 10 000 stemmeberettigede, 

i tillegg til alle fylkeskommunene, som fikk anledning til å ta sette opp en egen 

opptellingssentral med EVA Skanning for stortingsvalget 2013. Alle øvrige kommuner 

fikk anledning til å telle maskinelt gjennom å inngå samarbeid i et såkalt skannsenter med 

en kommune eller fylkeskommune med adgang til EVA Skanning. 

Løsningen ble satt opp ved 70 ulike steder i Norge, i tillegg til at 37 kommuner og 

fylkeskommuner samarbeidet som brukere på skannsentre. Totalt var det 107 kommuner 

og fylkeskommuner som benyttet løsningen i 2013, herunder alle fylkeskommuner. 

Som følge av det store antallet fysiske installasjoner som skulle gjennomføres – og fordi 

skannere er kompliserte maskiner der det kreves spesialisert kompetanse på installasjon og 

vedlikehold – valgte departementet å inngå en egen rammeavtale for salg/utleie av 

skannere og datautstyr samt støttetjenester knyttet til skanningen. Kommunene og 

fylkeskommunene gjennomførte selv avrop mot avtalen. En håndfull kommuner som 

hadde brukt systemet i forsøket i 2011, fikk anledning til å sette opp systemet på egen 

hånd. 

Endelig hovedversjon av EVA Skanning var tilgjengelig som planlagt 1. august 2013. 

Basert på de erfaringer som ble gjort under skanningopplæringen i august samt fra 

prøvevalget, fant departementet det tilrådelig å publisere enkelte 

vedlikeholdsoppdateringer til løsningen. Det ble distribuert to slike obligatoriske 

oppdateringer, samt en tredje frivillig oppdatering frem mot valget. 

6.5.5 Evaluering av bruken av EVA Skanning 

Tilbakemeldingene fra kommunene og fylkeskommunene som har benyttet EVA skanning 

er gode. 85 prosent av de som svarte på undersøkelsen er helt enige i påstanden om at 

EVA Skanning er et system de har tillit til. Videre er 74 prosent helt enige i at EVA 

Skanning har god ytelse, og 72 prosent er helt enige i at arbeidsflyten støttet opp under 

kommunens opptellingsrutiner.  

Samtidig med dette generelle bildet er det enkelte som rapporter å ha støtt på problemer i 

løsningen fra tid til annen. 18 prosent av de som svarte på undersøkelsen er enig eller 

delvis enig med påstanden om at det ofte oppstår systemfeil i EVA Skanning.    
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Ansvarlige for skanning ble også bedt om å ta stilling til en påstand om systemets 

forklaringer og tilbakemeldinger er forståelige. Her er bildet litt mer delt, 48 prosent er 

enige i påstanden, mens 42 prosent oppgir at de ikke er helt enig.  

Skanningleverandørene fremheves som et viktig supplement til departementet; både ved 

opplæring i forbindelse med installasjon, samt ved påfølgende brukerstøtte. Bruk av 

skanningleverandører var kostbart, men i stor grad mener de det er verdt prisen.  

Selve utrullingen av EVA Skanning gir kommunene en mer blandet tilbakemelding på. De 

fleste kommuner og fylkeskommuner har ikke opptellingslokalene tilgjengelig for oppsett 

av skannere før etter sommerferien i valgåret. Planlagt ferdigstilling 1. august var der for 

for mange kommuner og fylkeskommuner akseptabel, selv om det er tett opp til valget. 

For den etterfølgende perioden fra 1. august og frem mot valgdagen har det derimot vært 

entydige tilbakemeldinger på at vedlikeholdsoppdateringene kom for tett opp mot 

valgdagen. Inntrykket er at departementets plan særlig i denne perioden ikke ble tydelig 

nok kommunisert, og dette medvirket til en totalt sett mindre optimal prosess enn man 

kunne ha ønsket seg. 

Gjennom valgdagene og opptellingen i den etterfølgende uken hadde departementet tett 

kontakt med kommunene via brukerstøtten, samt overvåket opptellingsstatus og hadde 

løpende kontakt med skanningleverandørene. Det tydelige bildet var at gjennomføring av 

maskinell opptelling gikk svært bra. Det var lite skanningrelaterte henvendelser til 

brukerstøtte – inkludert både de som gikk til skanningleverandør og henvendelser rettet til 

departementet – og opptellingsresultatene ble klare i et kontinuerlig stabilt tempo. 

6.5.6 Hva kan kommuner og fylkeskommuner forvente av EVA Skanning i 

2015? 

Gjennomføringen av stortingsvalget 2013 ga departementet erfaring med maskinell 

opptelling hos alle større kommuner og samtlige fylkeskommuner. Dette gikk etter 

departementets vurdering bra, og fra lokalvalget i 2015 kan alle kommuner og 

fylkeskommuner som ønsker det benytte EVA skanning. Kommune- og fylkestingsvalget i 

2015 er et valg der kommunene selv håndterer endringer på sine stemmesedler. Ved at 

manuell stikking byttes ut med den maskinelle prosessen hvor kommunen kun verifiserer 

de enkelte endringer systemet ikke forstår, oppnår man sannsynligvis reelle 

tidsbesparelser ved mye lavere stemmeantall enn man gjør ved et stortingsvalg.  

Basert på erfaringene fra 2013 har departementet ambisjoner om å gjøre 

skanningløsningen vesentlig enklere å installere og sette opp. Dette vil i særlig grad være 

betydningsfullt for de minste installasjonene. Kostnadene knyttet til installasjon og 

klargjøring bør derfor kunne bli noe lavere. 

Ikke bare installasjonsprosessen, men hele EVA Skanning som sådan, gjennomgår et 

forbedringsarbeid frem mot 2015. Brukergruppen vil også bistå regelmessig til forbedring 

og testing av EVA Skanning. Fagkompetanse på brukeropplevelse er involvert for å 

redesigne og effektivisere de delene av skanningløsningen som i 2013 ble oppfattet til å 
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være mindre intuitive. Dette gjelder særlig verifiseringsløsningen, en del av systemet som 

altså får en mye viktigere rolle ved et kommune- og fylkestingsvalg. 

Sammenlignet med 2013 da departementet distribuerte endelig hovedversjon av løsningen 

1. august, er planen for 2015 å tilgjengeliggjøre EVA Skanning for kommunene og 

fylkeskommunene allerede 1. april, i god tid før opplæring og installasjon tar til. Etter 

denne datoen kan vedlikeholdsoppdateringer være aktuelt, men da kommunisert mye 

tydeligere i forkant via en eksplisitt plan. Oppdateringene må ikke være av en karakter 

som vesentlig endrer løsningens fremtoning, og de må være kvalitetssikret i en slik grad at 

utrulling ikke innebærer noen betydelig risiko. Testregime før tilgjengeliggjøring blir mer 

omfattende, mens sentralt koordinert prøvevalg gjennomføres som i 2013. 

På linje med tilbakemeldingen fra de skanningansvarlige i evalueringen, er departementet 

av den oppfatning at alle tre skanningleverandører leverte tjenester og produkter med høy 

kvalitet og bidro positivt til en vellykket valggjennomføring. Rammeavtalen med de tre 

leverandørene planlegges derfor videreført. 

6.5.7 Departementets vurdering 

Departementet er fornøyd med utrullingen av EVA og hvordan systemet er mottatt i 

kommunene. Det er et stort arbeid å rulle ut så omfattende systemer i alle landets 

kommuner på en gang. Valg er ingen rutineoppgave, og det stilles derfor store krav til 

brukervennlighet, opplæring og gode brukerveiledninger, rutiner og brukerstøtte. Alt i alt, 

mener departementet at utrullingen av EVA har vært vellykket. Departementet har fått 

verdifull erfaring fra valget i 2013, og vil ta med dette i det videre arbeidet.  

Departementet har tidligere varslet at det vil bli vurdert å lovpålegge bruk av EVA. 

Bakgrunnen for dette er et ønske om å sikre at alle data hentes ut og rapporteres i samme 

system, det gir bedre demokratisk kontroll på et viktig område. Departementet mener 

imidlertid at det er for tidlig å foreslå lovfesting nå, og mener det vil være nyttig å få 

erfaringer fra bruken av EVA også fra et kommunestyre- og fylkestingsvalg før denne 

vurderingen gjøres. Departementet vil komme tilbake til dette spørsmålet etter valget i 

2015.  
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7 Endringer i regelverket før valget i 2013  

7.1 Ny rutine for forhåndsstemmegivning   

7.1.1 Bakgrunn - Hva var nytt 

I mai 2013 ble reglene for ordinær forhåndsstemmegivning innenriks endret. Endringen 

innebar at man fjernet bruk av stemmeseddelkonvolutt når velgere forhåndsstemmer i 

kommunen de er manntallsført. Samtidig ble det fastsatt krav til at to stemmemottakere 

skal være til stede ved mottak av ordinære forhåndsstemmer.  

Bakgrunnen for endringen var todelt. For det første ville ordningen i større grad sikre 

kravet til hemmelig valg. Departementet har tidligere fått spørsmål fra velgere om 

prosedyrene rundt forhåndsstemmegivningen fordi velgeren ikke har hatt tillit til at 

stemmen er hemmelig når valgkortet og stemmeseddelkonvolutt med stemmeseddel legges 

sammen i en omslagskonvolutt.  

For det andre medførte ordningen en forenkling. De fleste velgere møter nå tilnærmet 

samme prosedyre enten de stemmer på forhånd eller på valgdagen. Tilsvarende får 

stemmemottakerne forenklede prosedyrer ved mottak av de fleste forhåndsstemmene. 

Høringsinstansene var gjennomgående positive til forslaget.  

7.1.2 Gjeldende rett  

Hovedregel, stemmeseddel skal rett i urne 

Fremgangsmåten for forhåndsstemmegivningen fremgår av valgloven § 8-4 og 

valgforskriften § 27. Utgangspunktet er at stemmemottakeren skal vise velgeren til det 

sted der stemmesedlene er utlagt før det tas stilling til videre fremgangsmåte etter 

valgloven § 8-4.  

Hovedregelen er at velgere som avgir stemme i den kommunen de er manntallsført skal 

legge stemmeseddelen direkte i urnen. Velgeren vises inn i avlukket, velger 

stemmeseddel, bretter denne og går til stemmemottakeren. Stemmemottakeren krysser 

vedkommende av i manntallet, stempler stemmeseddelen og velgeren legger selv denne i 

en forseglet urne. Stemmegivningen er da godkjent idet velger legger seddelen i urnen og 

vedkommende er krysset av i manntallet. En forutsetning for denne rutinen er at det 

benyttes et elektronisk online manntall.  

Ordningen gjelder for den ordinære forhåndsstemmegivningen innenriks som begynner 

10. august, med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Ved tidligstemmegivningen som 

begynner 1. juli skal stemmeseddelkonvolutt benyttes, jf. valgforskriften § 24a. 

Ettersom rutinen krever et elektronisk online manntall er det behov for en 

beredskapsrutine, i det tilfellet online manntall er midlertidig utilgjengelig. 

Fremgangsmåten som skal benyttes i slike tilfeller fremgår av valgloven § 8-4 tredje ledd 

og valgforskriften § 27a. I disse tilfellene skal det benyttes stemmeseddelkonvolutt som 
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sammen med valgkortet legges i en egen beredskapskonvolutt så lenge det elektroniske 

manntallet ikke er tilgjengelig. Disse stemmegivningene må godkjennes av valgstyret i 

etterkant. Når manntallet igjen er tilgjengelig skal velger igjen legge stemmeseddel direkte 

i urnen slik hovedregelen tilsier. 

Som på valgdagen kan det skje at velger ikke finnes i manntallet eller alt er avkrysset for 

godkjent stemmegivning. I disse tilfellene skal vedkommende likevel ha mulighet til å 

avgi stemme, men må da benytte stemmeseddelkonvolutt. Etter at stemmeseddelen er 

stemplet legger velgeren denne selv i en stemmeseddelkonvolutt og limer denne igjen. 

Stemmemottaker legger stemmeseddelkonvolutten sammen med valgkortet i en 

omslagskonvolutt som også limes igjen. Velgeren legger omslagskonvolutten i urnen. 

Stemmemottaker sørger for at mottatte omslagskonvolutter blir lagt frem for valgstyret til 

behandling i forbindelse med prøvingen av stemmegivningene. 

Når stemme mottas fra velger som er manntallsført i en annen kommune skal 

stemmeseddelen ikke legges rett i urnen, jf. valgloven § 8-4 femte ledd. Etter at 

stemmeseddelen er stemplet, legger velgeren denne selv i en stemmeseddelkonvolutt og 

limer denne igjen. Stemmemottaker legger stemmeseddelkonvolutten sammen med 

valgkortet i en omslagskonvolutt. Omslagskonvolutten skal sendes den kommunen 

velgeren er manntallsført i. 

Bruk av stemmeseddelkonvolutt i ”særlige tilfeller” 

Særskilte forhold kan tilsi at det i enkelte tilfeller ikke vil være hensiktsmessig eller 

praktisk mulig å følge hovedregelen med å legge stemmeseddelen rett i urnen. Dette kan 

tenkes i tilfeller der man vet det er dårlig nettilgang, eller for eksempel i fengsel, hvor det 

gjerne er mange som tilhører andre kommuner og som uansett må bruke 

stemmeseddelkonvolutt. I disse tilfellene kan det brukes stemmeseddelkonvolutter som 

sammen med valgkortet legges i en omslagskonvolutt. Det er bare i særlige tilfeller 

hovedregelen kan fravikes, jf. valgloven § 8-4 fjerde ledd. Valgstyret skal foreta en 

konkret vurdering i hvert enkelt typetilfelle.  

7.1.3 Stempling av stemmeseddelen  

For å sikre at velger bare får godkjent én stemme skal alle stemmesedler stemples slik 

ordningen er på valgtinget. Dette gjelder både stemmegivninger som skal rett i urnen og 

de som skal legges i stemmeseddelkonvolutt. Ved opptelling skal stemmesedler lagt rett i 

urne forkastes dersom de ikke har stempel. Eventuelle ustemplede stemmesedler i 

stemmeseddelkonvolutt skal stemples av valgfunksjonæren når konvolutten åpnes, 

innholdet kontrolleres og det tas stilling til stemmegivningen jf. valgforskriften § 39a. 

For å hindre sammenblanding mellom forhåndsstemmene og valgtingsstemmene stilles det 

krav om at stemplene skal være ulike for forhåndsstemmegivningen og 

valgtingsstemmegivningen. For å sikre hemmelighold kreves det i tillegg at det ikke skal 

fremgå av stempelet i hvilken kommune stemmen er avgitt, se valgloven § 8-4 syvende 

ledd. Stempel med kommunevåpen og lignende vil derfor ikke kunne benyttes under 
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forhåndsstemmegivningen. Det er kommunene selv som bestemmer hvordan stemplene 

skal se ut og som selv må stå for innkjøp.  

7.1.4 Krav til to stemmemottakere 

Valgloven § 8-1 femte ledd bestemmer at det fra 10. august skal være minst to 

stemmemottakere til stede ved mottak av forhåndsstemmer. Bakgrunnen for denne regelen 

er at når en stemmeseddel legges rett i urnen og velger krysses av i manntallet, skjer det 

samtidig en formell godkjenning av stemmegivningen. Dette vil derfor være den samme 

situasjonen som på valgdagen. For å sikre kvaliteten og unngå feil, mente departementet 

det var naturlig å stille samme krav til mottak av forhåndsstemmer som for mottak av 

stemmer på valgdagen.  

Dette kravet gjelder kun i den ordinære forhåndsstemmegivningsperioden innenriks, med 

unntak av på Svalbard og Jan Mayen. Krav til to stemmemottakere gjelder ikke ved 

tidligstemmegivningen. Dette skyldes at det i disse tilfeller ikke er anledning til å benytte 

bestemmelsen om ”rett i urne”.  

7.1.5 Erfaringer fra evalueringen 

I evalueringen ble kommunene stilt flere spørsmål vedrørende den nye regelen for 

forhåndsstemmegivning.  

Om lag 35 prosent av kommunene opplyser at det har blitt færre feilavkryssinger i 

manntallet etter innføringen av den nye regelen. Ca. 11 prosent svarer derimot at det er 

blitt flere feilavkryssinger enn tidligere. De resterende kommunene svarer at de ikke vet, 

eller at antallet feilavkryssinger er på omtrent samme nivå som ved tidligere valg. Et stort 

flertall av kommunene opplever at den nye regelen ble tatt godt imot av velgerne, og at 

det sammenliknet med tidligere valg var enklere å ta imot forhåndsstemmer.  

Et par av spørsmålene i evalueringen omhandlet bruk av beredskapsrutiner i forbindelse 

med strømbrudd eller kommunikasjonsbrudd mot det elektroniske manntallet. 287 

kommuner, det vil si over 78 prosent, opplyser at de ikke opplevde brudd mot det 

elektroniske manntallet i forhåndsstemmeperioden. 76 kommuner, det vil ca. 21 prosent, 

svarte at de på grunn av strømbrudd eller kommunikasjonsbrudd ikke kunne legge 

stemmesedlene rett i urnen. Det store flertallet av kommunene som opplevde slike brudd 

mot manntallet opplyser at det var lett/svært lett å bruke beredskapsrutinen med å legge 

stemmeseddelen i stemmeseddelkonvolutt.  

Videre ble kommunene bedt om å svare på enkelte spørsmål vedrørende bruk av 

stemmeseddelkonvolutt i særlige tilfeller. Figuren nedenfor viser en oversikt over i hvilke 

tilfeller kommunene besluttet å benytte stemmeseddelkonvolutt ved 

forhåndsstemmegivningen. Det var her mulig å velge flere alternativer.  
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Figur 7.1 Oversikt tilfeller kommunene besluttet å bruke stemmeseddelkonvolutt. 

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

Tilbakemeldingene viser at over halvparten av kommunene (58,3 prosent) besluttet å 

benytte stemmeseddelkonvolutt ved ambulerende stemmegivning.  

Kommunene ble spurt om det ble mottatt forhåndsstemmer i valglokalene mens det bare 

var én forhåndsstemmemottaker til stede til tross for at dette er i strid med reglene. 17 

kommuner opplyser at de har mottatt forhåndsstemmer med bare en stemmemottaker til 

stede. Et flertall av disse kommunene oppgir mangel på tilgjengelig personell som grunn. 

Kommunene fikk også anledning til å komme med generelle kommentarer til den nye 

hovedregelen om at stemmeseddel skal legges rett i urne ved forhåndsstemmegivningen. 

Tilbakemeldingene viser at flertallet av kommunene var fornøyd med den nye regelen. 

Forenkling av rutiner, arbeidsbesparende prosesser samt lik fremgangsmåte for velgere 

både ved forhåndsstemmegivning og på valgtinget nevnes av flere. Noen kommuner 

fremhever at det er nødvendig med gode rutiner for å unngå feil, samt at det er vanskelig å 

rette feil når seddelen legges rett i urnen. Flere kommuner nevner også at det var 

utfordrende å bemanne med to stemmemottakere ved forhåndsstemmegivningen.  

7.1.6 Departementets vurdering  

Evalueringen viser at flertallet av kommunene er fornøyd med den nye reglen med å legge 

stemmeseddelen rett i urnen når velgere forhåndsstemmer i kommunen de er 

manntallsført. Det er særlig positivt at flertallet av kommunene opplever at den nye 

regelen er godt mottatt av velgerne, samt at ordningen medfører en forenkling av rutinene. 

Det er også positivt at noen kommuner rapporterer at det var færre feilavkryssinger i 

manntallet ved dette valget.  

Departementet vil understreke viktigheten av at kommunene etablerer gode og 

gjennomarbeide rutiner ved forhåndsstemmegivningen. Gode rutiner vil redusere risikoen 

for feil. Det er særlig viktig at stemmemottaker kontrollerer hvor velgeren er manntallsført 
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før det tas stilling til videre fremgangsmåte, da prosedyrene er ulike ettersom velgeren 

tilhører kommunen eller ikke. Det er også viktig at stemmeseddelen stemples før den 

legges i urnen/konvolutt. Velgeren skal selv legge stemmeseddelen/konvolutten i en urne.  

Dette er noe departementet vil ha oppmerksomhet på også i opplæringen før valget i 2015.  

Flere kommuner har gitt oss tilbakemeldinger på at det er utfordrende å bemanne med to 

stemmemottakere under den ordinære forhåndsstemmegivningen. Krav til to 

stemmemottakere ble innført samtidig med at man fjernet bruk av stemmeseddelkonvolutt 

for velgere som avgir stemme i egen kommune. Når stemmen godkjennes og legges i 

urnen i det den avgis, kan den ikke tilbakespores. Eventuelle feil vil derfor få større 

konsekvenser da disse ikke kan rettes. At to personer er til stede vil på denne måten øke 

kvaliteten på gjennomføringen. Det er også nødvendig for å sikre tilliten til 

valgordningen, og beskytte valgfunksjonærer mot mistenkeliggjøring. Evalueringen viser 

at det store flertallet av kommunene klarte å oppfylle kravet med to stemmemottakere til 

stede ved den ordinære forhåndsstemmegivningen.  

7.2 Stemmesedler 

7.2.1 Utforming av stemmeseddelen  

Departementet fastsatte 8. februar 2013 standardiserte krav til utforming av 

stemmeseddelen ved stortingsvalg i valgforskriften. Disse er fastsatt i valgforskri ften § 19. 

Formålet med standardisering av utformingen av stemmeseddelen var å ivareta kravene til 

universell utforming, og at stemmesedlene over hele landet skulle ha lik utforming og 

farge. Bruk av skanningsfunksjonaliteten i EVA krevde også at en del elementer 

standardiseres så programvaren som benyttes kunne gjenkjenne stemmesedlene. 

Stemmeseddelen har en forskutt falsing som skal gjøre det mer intuitivt  for velgeren å 

brette riktig vei. 
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Stemmeseddelens innside så slik ut:  

 

 

Stemmeseddelens utside (mønsterside) så slik ut: 
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7.2.2 Evalueringen 

Ved stortingsvalg er det fylkesvalgstyret som er ansvarlig for trykking av stemmesedler. I 

evalueringen ble fylkeskommunene spurt om det nye formatet på stemmeseddelen førte til 

økte kostnader, mer komplisert trykkeprosess og om opptellingen ble enklere. Like stor 

andel, 33 prosent, av fylkeskommunene opplyser at kostnadene for produksjon av 

stemmesedler i stor grad har økt, som andel av fylkeskommuner som oppgir at kostnadene 

for produksjon av stemmesedler ikke har økt. 22 prosent av fylkeskommunene rapporterer 

at trykkeprosessen i stor grad har blitt mer komplisert, mens 32 prosent oppgir at den i 

liten grad har blitt mer komplisert. Halvparten oppgir at opptellingen i liten grad har blitt 

enklere, 17 prosent sier opptellingen har blitt enklere, 33 prosent vet ikke. Hvorvidt dette 

skyldes selve utformingen av stemmeseddelen eller om svaret også skyldes ny 

skanningsløsning kjenner departementet ikke til.  

Departementet har ikke mottatt noen motforestillinger på at stemmesedlene 

standardiseres. Det at så mange som 13 fylkeskommuner benyttet seg av et standardisert 

format til fylkestingsvalget allerede i 2011 kan antyde at det er et ønske om å 

standardisere utformingen av stemmesedlene.  

Departementet har ikke mottatt klager eller henvendelser på problemer med feilbretting av 

stemmesedler ved stortingsvalget. Det har ikke blitt gjennomført noen egen evaluering av 

dette i 2013, men tidligere undersøkelser har vist at forskutt falsing på stemmeseddelen 

har ført til mindre feilbretting. 

7.2.3 Departementets vurdering  

Evalueringen gir ikke entydige svar på verken trykkekostnader eller hvor komplisert 

trykkeprosessen var. Det er også svært vekslende tilbakemeldinger på om opptellingen ble 

enklere.  

Det er departementets vurdering at utformingen av stemmesedlene ved både stortingsvalg, 

kommunestyre- og fylkestingsvalg bør standardiseres. Dette vil bidra til å sikre både krav 

til universell utforming og de tekniske kravene bruk av skanningsfunksjonaliteten i EVA 

krever. Standardisering av formatet vil også gi gjenkjennelseseffekt av stemmeseddelen 

fra valg til valg for velgerne. 

I kapittel 14 diskuteres hvilke krav som bør stilles til stemmesedlene ved kommunestyre- 

og fylkestingsvalg, samt forslag til ny forskriftsbestemmelse om standardisering av 

stemmesedler ved lokalvalg. 

7.3 Rekruttering av valgfunksjonærer 

7.3.1 Nye regler fra 2013 

Ved valget i 2013 kom bestemmelsene i valgloven og kommuneloven om at 

listekandidater ikke kan oppnevnes som stemmemottaker eller valgfunksjonær, eller 

velges til stemmestyret, til anvendelse for første gang. Bestemmelsen ble fremmet i prop 
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64 L (2010-2011), og vedtatt 13. mai 2011. For å gi kommunene tid til å tilpasse seg de 

nye reglene trådte de først i kraft 1. januar 2012.   

I valgloven § 9-3 (4) står det:  

”Kandidater som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til 

stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i vedkommende kommune. Kandidat 

som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes 

til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i vedkommende 

fylke.” 

I kommuneloven § 14 nr. 4 står det: 

”Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke velges til 

stemmestyremedlem i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved 

stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke velges til stemmestyremedlem i 

kommunene i vedkommende fylke.” 

I henhold til regelverket er det altså begrensninger i hvilke oppgaver listekandidater kan 

ha ved gjennomføringen av valg. Listekandidater er ikke valgbare til stemmestyrene, og 

de kan heller ikke tjenestegjøre som stemmemottakere eller valgfunksjonærer. 

Begrunnelsen er at det er prinsipielt uheldig at kandidater som selv stiller til valg har 

direkte kontakt med velgerne i stemmesituasjonen. Bestemmelsen gjelder kun de som er 

listekandidater ved det aktuelle valget.  

I valghåndboken, kapittel 3, er en nærmere redegjørelse for regelverket. Valghåndboken 

er tilgjengelig på valg.no, under fanen ”for valgmedarbeidere”.  

7.3.2 Erfaringer 

Ved evalueringen av stortingsvalget i 2013 ble valgansvarlig i kommunen spurt om 

rekruttering av medlemmer til stemmestyrene. Evalueringen viser at 76,6 prosent oppga at 

kommunene rekrutterer medlemmer til stemmestyret gjennom å kontakte personer som har 

vært med tidligere. 20,4 prosent oppga at de kontaktet politiske partier. 4,6 prosent oppga 

at de hadde annonser i aviser eller lignende og 3 prosent kontaktet frivillige 

organisasjoner. 43,6 prosent nevnte også andre måter å rekruttere på, for eksempel 

samarbeid med tredje klasse på videregående skole, at stemmestyrets medlemmer ble 

utnevnt av valgstyret, de ble rekruttert via Facebook, kommunene ringte eller sendte brev 

til innbyggere i kommunen eller bruk av kommunalt ansatte. En kommune hadde også 

etablert en rekrutteringsportal på Internett. 

7.3.3 Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 

Departementet antar at lovbestemmelsen om at listekandidater ikke kan oppnevnes til 

stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalet, kan gi større utfordringer for 

kommunene ved et lokalvalg da kommunene tradisjonelt har brukt politikere til disse 

oppgavene. Kommunene oppfordres å se til nye arenaer for å rekruttere valgfunksjonærer. 

Slike arenaer kan blant annet være hos egne ansatte, videregående skoler, 

høgskoler/universiteter, frivillige organisasjoner, blant pensjonister eller øvrige 

innbyggere. Velgerne bør generelt i større grad engasjeres i gjennomføringen av valg. Det 
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vil etter departementets vurdering kunne ha en positiv effekt også for lokaldemokratiet om 

flere innbyggere deltok i valgavviklingen. Det vil kunne gi hver enkelt mer informasjon 

og kunnskap om valg, men også styrke innbyggerfølelsen og opplevelsen av å delta. Det 

gjøres oppmerksom på at kommunene kan oppnevne andre personer enn politikere fra 

politiske partier til stemmestyrene.  

Bruk av lokalmediene i rekrutteringsarbeidet kan også være tiltak som kan vurderes, for 

eksempel annonsering eller redaksjonelle innslag. Det kan dessuten være nyttig for 

kommunene å dele erfaringer med hverandre, og dele råd og tips. 

Departementet vil bidra med å sette oppmerksomhet på denne utfordringen ved å sende 

brev til valgstyrene i kommunene for å understreke viktigheten av at kommunene 

håndterer denne utfordringen på en god måte. Departementet vil også bidra med 

informasjon/veiledning til kommunene via valgmedarbeiderportalen. Det vil også 

vurderes om det kan tilrettelegges informasjon til mediene, slik at de kan videreformidle 

informasjonen og eventuelt lage egne redaksjonelle vinklinger.  

7.4 Valgkortutsendelse 

7.4.1 Hva var nytt? 

I følge valgloven § 2-3 (3) er det valgstyrets ansvar å sørge for at det blir sendt ut valgkort 

til alle stemmeberettigede som er innført i manntallet i kommunen og som har 

bostedsadresse innenriks. Valgforskriftens § 23 inneholder informasjon om valgkortets 

utforming. 

Ved valget i 2013 sørget departementet for bestilling, utforming, trykking og distribusjon 

av valgkort på vegne av kommunene. Valgkortet ble produsert som en integrert del av en 

utbrettbar folder. Departementet benyttet rammeavtaler inngått på sentralt nivå ved 

produksjon og distribusjon av valgkortene.  

Selve valgkortet, som inneholdt grunnlagsdata som beskrevet i valgforskriften, utgjorde 

forsiden av folderen. Valgkortet kunne rives av i en perforering og tas med til valglokalet 

når velger skulle stemme. De øvrige sidene i folderen inneholdt faktainformasjon om 

hvor, når og hvordan man stemmer ved valget. På denne måten sørget departementet og 

kommunene for at velgerne fikk informasjon om valget sendt direkte hjem til seg.  

Det var frivillig for kommunene å delta i ordningen der departementet produserte og 

distribuerte valgkortene på deres vegne. Det var imidlertid ingen kommuner som 

reserverte seg. Departementet hentet data til trykking av ordinære valgkort fra EVA. 

Informasjon om adresser og åpningstider for valglokaler la kommunene inn i EVA ved 

konfigureringen av valget. Opplysninger om velgerne, det vil si manntallsdata, kom fra 

Skattedirektoratet.  

Kommunene måtte i 2013 dekke kostnadene tilsvarende trykking og porto for valgkort, 

mens departementet dekket kostnadene tilsvarende trykking og porto for øvrige sider i 

folderen.  
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7.4.2 Departementets vurdering  

Departementet har ikke gjennomført en systematisk evaluering av ordningen med felles 

utsendelse av valgkort og informasjonsfolder, men det har kommet noen tilbakemeldinger 

fra velgere og kommuner, i tillegg til de som har vært involvert i produksjons- og 

distribusjonsprosessen. Inntrykket er at ordningen har fungert tilfredsstillende. Det er 

naturlig at det oppstår enkelte feil og forbedringspunkter ved produksjon og distribusjon 

av en trykksak i et slikt omfang og kompleksitet, og dette vil være noe departementet 

søker å følge opp ved senere valg hvis ordningen videreføres. 

Departementet har fått positive tilbakemeldinger fra kommunene på felles trykking og 

utsending av valgkort, og det var ingen kommuner som ikke ønsket å delta i ordningen. 

Kostnadsmessig ble det mye rimeligere for kommunene at departementet stod for en 

sentral anskaffelse av valgkort. Departementet foreslår å overføre ansvaret for utsendelse 

av valgkort fra kommunene til departementet, se omtale i kapittel 12.  

7.5 Manntallet  

7.5.1 Gjeldende rett 

De juridiske ansvarsforholdene rundt manntallsføringen ble endret før valget i 2013. Dette 

innebar at staten overtok ansvaret for oppretting av manntallet og bearbeiding av de 

oppdateringene som kommer fra Skattedirektoratet. Dette følger av valgloven § 2-3 (1). 

Rent teknisk skjer opprettingen og oppdateringen av manntallet gjennom EVA.  

Det enkelte valgstyret har ansvaret for å oppdatere manntallet med eventuelle manuelle 

oppdateringer som ikke blir overført fra Skattedirektoratet. Dette gjelder blant annet 

innføringen i manntallet av norske statsborgere som har vært bosatt i utlandet i mer enn 10 

år, jf. valgloven § 2-7. 

7.5.2 Erfaringer 

Kommunene ble ikke spurt særskilt om problemstillinger knyttet til manntallet i 

evalueringen. Det er heller ingen av kommunene som har rapportert om spesielle 

problemer knyttet til bruk av manntallet eller til de manuelle innføringene valgstyret var 

ansvarlig for. Tilgangen til manntallet gjennom EVA for alle landets kommuner har ført 

til at det kun eksisterer ett oppdatert manntall for hele landet, noe som bidrar til å redusere 

risikoen for feil.  

Departementet har ikke registeret klager over at personer er uriktig innført eller utelatt fra 

manntallet, noe som tyder på at kvaliteten på manntallet er god. 

Departementets samarbeid med Skattedirektoratet har fungert godt, og evalueringen av 

dette arbeidet viser at kvaliteten på dataene blir stadig bedre. For Skattedirektoratet har 

det forenklet arbeidet når man kun forholder seg til én mottaker av manntallsopplysninger.  
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7.5.3 Departementets vurdering 

Det er departementets vurdering at klargjøringen av ansvarsforholdene knyttet til 

oppretting og oppdatering av manntallet nå er tydelige. Det er ikke behov for ytterligere 

presisering på dette området. 

Departementet har i Prop 52 L (2012-2013) omtalt spørsmålet om permanent manntall, og 

var av den oppfatning at EVA burde implementeres i alle kommuner og fylkeskommuner 

før det tas stilling til om det skal etableres et permanent manntall i systemet. 

Skattedirektoratet jobber med et prosjekt for modernisering av folkeregisteret, der tilgang 

til og uttrekk av folkeregisterdata er et av områdene som vurderes. Det er departementets 

vurdering at spørsmålet om et permanent manntall i EVA bør avventes til ny modell for 

folkeregisteret foreligger.  
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8 Sametingsvalget 

8.1 Gjeldende rett 

Gjennomføring av sametingsvalg reguleres av forskrift om valg til Sametinget, som er gitt 

i medhold av sameloven. Ansvaret for regelverket ligger hos Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Valgadministrasjonssystemet EVA ble benyttet ved 

gjennomføring av sametingsvalget, og det inngikk i departementets valgopplæring. 

Stemmegivningen i kommuner med 30 eller flere personer i Sametingets valgmanntall 

holdes på samme sted og til samme tid som stemmegivningen til stortingsvalget , jf. § 47 

(1) i forskrift om valg til Sametinget. De to valgene skal holdes klart atskilt. Det følger 

videre av samme forskrift § 50 (1) at det bare er velgere som er innført i Sametingets 

valgmanntall i kommuner med 30 eller flere manntallsførte, som har adgang til å avgi 

stemme på valgdagen(-e). Dersom det ikke er mulig for velgerne å stemme til Sametinget 

ved alle valglokalene i kommunen på valgdagen(-e), følger det av forskrift om valg til 

Sametinget, § 50 (5) at velger skal vises til et stemmelokale der det mottas stemmer til 

sametingsvalget. Der det er adgang til å stemme til sametingsvalget på valgdagen, 

benyttes det stemmeseddelkonvolutt til sametingsvalget. 

I kommuner med mindre enn 30 manntallsførte i Sametingets valgmanntall, er det kun 

adgang til å avgi forhåndsstemme til sametingsvalget, jf. sameloven § 2-3. Ved 

forhåndsstemmegivning til sametingsvalg skal stemmesedlene legges i en 

stemmeseddelkonvolutt, jf. forskrift om valg til Sametinget § 43. Det benyttes en egen 

stemmeseddelkonvolutt for sametingsvalget. Forhåndsstemmegivningene skal fortløpende 

sendes til samevalgstyret i kommunen hvor velger er manntallsført, eller til 

opptellingsvalgstyret i kretsen dersom velger er manntallsført i en kommune med færre 

enn 30 manntallsførte. Ved fremsendelsen av omslagskonvoluttene kan det benyttes 

forsendelseskonvolutter.  

8.2 Valgdeltakelse 

Valgdeltakelsen ved Sametingsvalget i 2013 var på 66,9 prosent. Dette er en nedgang på 

2,4 prosentpoeng sammenliknet med 2009 og 5,7 prosentpoeng lavere enn i 2005. 

Valgdeltakelsen ved sametingsvalget i 2013 er om lag 11 prosentpoeng lavere enn ved 

stortingsvalget. Totalt ble det avgitt 10 040 godkjente stemmegivninger til 

sametingsvalget. Resultatene fra valget viser store variasjoner i valgdeltakelsen i de ulike 

valgkretsene. Det var høyest valgdeltakelse i de to nordligste valgkretsene, Àvajovàri 

valgkrets med 74,3 prosent og Østre valgkrets med 74,2 prosent. Lavest valgdeltakelse var 

det i Sør-Norge valgkrets med 56 prosent, dette var likevel en økning med 1,7 

prosentpoeng sammenliknet med 2009.  

8.3 Evaluering 

Departementet har ikke foretatt en egen evaluering av sametingsvalget. Sametinget 

evaluerer selv gjennomføringen av sametingsvalget 2013.  
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DEL III: VALGOBSERVASJON OG 

FORSØKSVIRKSOMHET 

9 Internasjonal valgobservasjon  

9.1 Observasjon av stortingsvalget 2013  

Valgloven fikk ved en lovendring våren 2009 en ny bestemmelse om valgobservasjon. 

Departementet har siden det mottatt valgobservatører ved hvert valg. Etter departementets 

vurdering bidrar dette til å opprettholde tilliten til valggjennomføringen, samtidig som det 

er nyttig å få innspill på egen valgordning og valggjennomføring.  

Departementet inviterte både Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) 

og Cartersenteret til å observere stortingsvalget i 2013. OSSE valgte på bakgrunn av en 

Need Assesment Mission å se spesielt på endringer i regelverket, blant annet 

partifinansiering, det nye elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA og forsøket med 

internettstemmegivning. Det amerikanske Cartersenteret var spesielt invitert til å følge 

forsøket med internettstemmegivning. OSSE og Cartersenteret samarbeidet om det 

praktiske opplegget for observasjon av internettstemmegivningen, men har rapportert helt 

uavhengig av hverandre. 

Ved stortingsvalget i 2013 akkrediterte departementet til sammen 140 internasjonale 

valgobservatører. Valgobservatørene reiste rundt i Norge og besøkte valglokaler både 

under forhåndsstemmeperioden og på selve valgdagen. For å gi valgobservatørene best 

mulig forutsetninger for å observere valget, arrangerte departementet et seminar der det 

ble informert om det norske valgsystemet. Observatører fra 17 ulike nasjonaliteter deltok, 

seminaret ble holdt på engelsk, og tolket til både russisk og arabisk.  

9.2 Rapport fra OSSE om stortingsvalget i 2013 

9.2.1 Bakgrunn  

OSSE har gjennomført valgobservasjon i Norge tidligere. I 2009 gjennomførte 

organisasjonen for første gang valgobservasjon her i landet. Deres anbefalinger fra 

besøket har vært grunnlag for en grundig oppfølging og har vært et viktig grunnlag for 

departementet når det er vurdert endringer i valgloven. OSSE sendte også et ekspertteam 

for å observere forsøk med internettvalg ved lokalvalget i 2011. I etterkant av besøket 

utarbeidet OSSE en rapport hvor de ga innspill og anbefalinger til departementet. 

Departementet er takknemlig for OSSEs innspill, som har vært nyttige i det videre 

arbeidet med å tilrettelegge for videre forsøk med internettstemming. Alle disse 

rapportene er tilgjengelige på departementets nettsider. 

Etter invitasjon fra regjeringen, og etter å ha vært på et såkalt Needs Assessment Mission-

besøk (NAM) i Norge i juni 2013, besluttet OSSE å sende et team av valgeksperter til å 
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observere deler av valggjennomføringen ved stortingsvalget i 2013. Det første besøket i 

Norge ble gjennomført i slutten av juli 2013.  

OSSE har gjennomført flere intervjuer og møter med sentrale aktører i 

valggjennomføringen, besøkt valglokaler i et utvalg kommuner under 

forhåndsstemmegivningen, observert på valgdagen og overvært seminar og 

opptellingsseremonien for internettvalget.  

9.2.2 Rapport med anbefalinger  

OSSEs Election Assessment Mission rapport (EAM), ble offentliggjort 16. desember 

2013. OSSE konkluderer i rapporten at: 

 ”Valget hadde en høy grad av tillit både blant politiske deltakere og offentligheten 

generelt. Lovgivningen gir et solid grunnlag for å gjennomføre demokratiske valg. 

Gjennomføringen av valget var profesjonelt og effektivt, og hadde høy tillit blant 

interessegrupper.”  

OSSE ber departementet likevel vurdere å endre lovverket på enkelte punkter for å gjøre 

det fullt ut i samsvar med internasjonale konvensjoner og prinsipper Norge er bundet av. 

Totalt kommer OSSE med 16 anmodninger der de angir områder der de mener 

departementet bør vurdere lovendring.   

Rapporten vil bli grundig gjennomgått og departementet vil melde tilbake til OSSE 

hvordan rapporten vil bli fulgt opp i en ”response report”. Her vil de ulike anmodningene 

bli kommentert og departementets vurderinger presentert. Dette er den samme prosessen 

som ble fulgt etter observasjonen av stortingsvalget i 2009. Dersom lovendringer er 

aktuelt vil det bli omtalt i et høringsnotat før det eventuelt fremmes en proposisjon til 

Stortinget.  

I dette høringsnotatet vil departementet kort redegjøre for de anmodninger OSSE kom 

med i sin rapport. Rapporten i sin helhet er offentliggjort på departementets hjemmesider 

(valg.no). 

Plikten til å stille til valg 

OSSE mener plikten innbyggerne har til å godta nominasjon til partilister bør gjennomgås, 

da det etter deres vurdering ikke fullt ut er i samsvar med internasjonale standarder. Dette 

er også tatt opp i rapporten OSSE kom med etter stortingsvalget i 2009, og på bakgrunn av 

det ble regelen endret foran valget i 2011 når det gjelder lokalvalg.  

I forarbeidene til lovendringen (Prop 64 L) viste departementet til at plikten til å stille til 

valg dersom man er satt opp på en liste, er omstridt. Ved hvert valg opplever personer å 

bli satt opp på en liste mot sin vilje. Mange oppfatter dette som urimelig, og for mange vil 

det oppleves som ubehagelig å bli assosiert med en liste man ikke er enig i. Reelt er eneste 

mulighet å unngå å stå på listen, å melde seg inn i et annet parti. Noe som er i  strid med 

organisasjonsfriheten. Det er vanskelig å peke på at det eksisterer et spesielt behov for en 

slik ordning her i landet. Regelen ved lokalvalg ble derfor endret slik at en person nå kan 
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levere en skriftlig erklæring til valgmyndighetene om at en ikke ønsker å stå på den 

aktuelle listen.  

Tilsvarende endring for stortingsvalg krever endring i Grunnloven § 63, og det er ikke blitt 

fremmet forslag om dette i Stortinget. Departementet har tidligere uttalt at en slik endring 

også for stortingsvalg bør vurderes.  

Klagesystemet 

OSSE anbefaler å la alle valgrelaterte ankesaker behandles av en kompetent domstol.  

Klagesystemet ved valg ble også tatt opp i rapporten etter stortingsvalget i 2009, men det 

er ikke gjort endringer på dette området.  

Klageinstans ved stortingsvalg er riksvalgstyret, med unntak av klager om stemmerett og 

retten til å avgi stemme, som avgjøres av Stortinget selv. Riksvalgstyret skal avgi uttalelse 

i klager som Stortinget skal avgjøre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er 

sekretariat for riksvalgstyret og forbereder klagesakene. 

Det er antatt at klager på valgområdet og Stortingets avgjørelse om gyldigheten av valg 

ikke kan bringes inn for en domstol. I Rt. 1962 s. 571 uttalte Høyesterett i en sak om 

domstolenes rolle i valgrelaterte anliggender, at klager over valg ikke er en sak for 

domstolene med mindre den gjelder maktmisbruk eller annet graverende forhold fra 

forvaltningsorganets side. Rettens begrunnelse for at domstolene skal ha en begrenset 

rolle var behovet for en rask og endelig avgjørelse ved valgtvister. Dette er fastsatt i 

valgloven når det gjelder lokalvalg. Departementets avgjørelse i klagesaker ved lokalvalg 

er endelige og kan ikke bringes inn for domstolene til overprøving. 

Listekandidaters adgang til å sitte i valgstyret  

OSSE anbefaler at valgloven endres for å hindre listekandidater fra å inneha stillinger i 

valgadministrasjonen.  

Ifølge OSSE bør kandidater ikke kunne delta i stemmestyrene og valgstyrene, for å 

forhindre faktiske eller opplevde interessekonflikter, eller situasjoner som kan oppfattes 

som interessekonflikter. Dette er dels en gjentagelse av en anmodning fra 2009, og 

spørsmålet ble vurdert i Prop 64 L på bakgrunn av OSSEs rapport fra valget i 2009. 

Det er ikke påvist at utilbørlig påvirkning av velgerne forekommer, selv om spørsmål fra 

tid til annen blir reist. Departementet var enig i at det er prinsipielt uheldig at kandidater 

som selv stiller til valg har direkte kontakt med velgerne i stemmesituasjonen. 

Departementet fant den gangen grunn til å skille mellom valgbarhet til valgstyrene og 

stemmestyrene. Det ble vist til at en begrensning ikke bør settes videre enn det som anses 

nødvendig, basert på det grunnleggende prinsippet om at færrest mulig skal være 

utelukket fra valg til folkevalgte organer.  

Valgstyrene har det overordnede ansvaret for valgavviklingen på kommunalt nivå. De har 

ikke direkte kontakt med velgeren i valglokalene. Valgstyret er i større grad tverrpolitisk 

sammensatt og alle møtene holdes for åpne dører slik at offentligheten har mulighet til å 
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kontrollere hva som foregår. Departementet mente derfor at det ikke burde gjøres 

begrensninger i hvem som er valgbare til valgstyrer. 

Når det gjelder stemmestyrer har de gjennom sine funksjoner i valglokalet nær kontakt 

med velgerne ved selve stemmegivningen, og departementet mente at det for velgerne 

derfor vil kunne oppleves som mer problematisk at listekandidater sitter i stemmestyret. 

Tilsvarende gjelder for øvrige valgfunksjonærer som har en rolle i valglokalene. Regelen 

er nå endret slik at listekandidater ikke kan ha verv som stemmestyremedlemmer eller 

være valgfunksjonærer ved et valg de selv er listekandidat.  

OSSE ber departementet på nytt vurdere valgbarheten for listekandidater i valgstyrene, og 

viser til interessekonflikter som kan oppstå.  

Individuell rett til å stille til valg 

OSSE mener valgloven bør endres for å åpne for at uavhengige kandidater kan stille til 

valg. Det vil si uavhengig av parti/annen gruppering og uavhengig av krav til antall 

kandidater på listen. En person skal således ha mulighet til å få godkjent en liste med kun 

seg selv som kandidat.  

Dersom en slik liste skulle få en oppslutning som tilsvarer to representantplasser, vil i 

realiteten den ene plassen måtte stå ubesatt. Departementet er derfor i utgangspunktet 

skeptisk til denne anmodningen, men vil foreta en grundig vurdering også i denne saken.  

I dag kan enkeltpersoner stille til valg som kandidater på valglister utgått fra et politisk 

parti eller en annen gruppering. Hvem som helst kan foreslå valglister, og også føre opp 

seg selv som kandidat. Kravet for å stille liste er kun knyttet til å demonstrere et visst nivå 

av støtte (signaturer eller tidligere mottatte stemmer), og at listen har like mange 

kandidater som kreves til det aktuelle valget.  

Om valgadministrasjonssystemet EVA  

OSSE anbefaler at elektroniske systemer blir testet i god tid før valgdagen for å unngå 

mulige feil og forsinkelser. Denne anmodningen er departementet allerede i gang med å 

følge opp. Ved forrige valg ble systemet tatt i bruk i alle landets kommuner samtidig, for 

første gang. Departementet vil understreke at systemet ble testet og at det fungerte som 

det skulle ved avviklingen av valget. 

Videre anbefaler OSSE at myndighetene kan vurdere å regulere det elektroniske 

administrasjonssystemet mer detaljert, og gi mer omfattende retningslinjer for å forsikre at alle 

aspekter ivaretas. Det ble gjennomført omfattende opplæring av kommuner og fylkeskommuner 

i forkant av forrige valg. Tilsvarende foreligger det omfattende brukerveiledninger. 

Departementet vil arbeide videre med forbedringspunkter på dette området. 

Opptelling og publisering av valgresultater 

OSSE anbefaler at valgmyndighetene bør vurdere å offentliggjøre valgresultatene for 

hvert enkelt valglokale for å ytterligere styrke åpenhet og innsyn.  
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I hver krets i kommunen skal det på valgtinget være ett valglokale. Ved 

forhåndsstemmegivningen er det færre valglokaler og disse er ikke tilknyttet kretser. Når 

det gjelder forhåndsstemmer, er det kun fire kommuner som tradisjonelt har talt disse på 

kretsnivå (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger). Foran valget i 2013 ble loven endret 

slik at alle velgere som avga stemme i egen kommune skulle legge sin stemmeseddel 

direkte i urnen (slik man gjør på valgtinget). Siden velgere kan stemme i en hvilken som 

helst krets i kommunen, vil det ikke være mulig å sortere stemmesedler når disse legges 

direkte i urnen. Det ville i tilfelle krevd en urne per krets i alle lokaler, hvilket ikke er 

hensiktsmessig. Konsekvensen er at forhåndsstemmer ikke lenger kan telles kretsvis i 

disse kommunene.  

Når det gjelder valgtingsstemmer er det i utgangspunktet ikke noe i veien for at disse 

telles kretsvis og at resultatet dermed også kan publiseres kretsvis. Kommuner er i dag 

ikke pålagt å telle kretsvis. Kretser med færre enn 100 i manntallet skal etter loven telles 

sammen med en annen krets.  

Departementet vil så langt det lar seg gjøre legge til rette for at det kan telles kretsvis ved 

valget i 2015. Vi vil vurdere nærmere om og hvordan en kan legge til rette for 

offentliggjøring av resultater per. valglokale. 

Øvrige anmodninger 

Rapporten inneholder anmodninger knyttet til forsøk med internettstemmegivning. Siden 

dette forsøket ikke videreføres, vil ikke departementet følge opp dette videre. OSSE har 

også noen anmodninger som gjelder regelverk knyttet til politiske partier og 

valgkampfinansiering som vil bli vurdert separat.  

9.2.3 Departementets vurdering  

Departementet har startet oppfølgingen av rapporten fra OSSE, og det har vært avholdt 

møter med representanter for OSSE om den videre oppfølgingen. På nåværende tidspunkt 

har ikke departementet konkludert på hvordan de ulike anbefalingene skal følges opp, men 

det planlegges å følge opplegget for oppfølging fra 2009. Det innebærer at det gis ut en 

”response report” der departementet melder tilbake til OSSE hvordan de ulike 

anbefalingene blir fulgt opp.  

Rapporten fra OSSE er tilgjengelig på departementets hjemmesider, og vil bli oversatt til 

norsk.  

9.3 Cartersenteret  

Cartersenteret ble invitert for å observere forsøket med internettstemmegivning i 12 

kommuner ved valget i 2013, og har gjennomført en såkalt ”expert study mission”.  

Cartersenteret samarbeidet med OSSE om innhenting av data, og deltok på flere møter 

sammen med OSSE. Videre deltok utsendingen på departementets 

informasjonsarrangementer og hadde egne samtaler med sentrale aktører.  
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Departementet har mottatt en rapport på bakgrunn av denne observasjonen. Cartersenteret 

er tydelig på at rapporten ikke er en evaluering av internettforsøket i Norge. Hensikten 

med rapporten er å bygge kunnskap om internettvalg, og hvordan internettvalg kan 

observeres.  

Departementet vil derfor ikke komme med en særskilt oppfølging av rapporten. Rapporten 

er tilgjengelig på departementets hjemmesider. Rapporten er oversatt til norsk. Etter 

departementets vurdering er det en svært nyttig rapport som diskuterer fordeler og 

utfordringer ved internettvalg.  

10 Forsøk med internettstemmegivning 

Ved stortingsvalget i 2013 ble det gjennomført forsøk med elektronisk stemmegivning via 

Internett i 12 kommuner. Kommunene som deltok i forsøket var Fredrikstad, Tynset, 

Larvik, Re, Mandal, Sandnes, Radøy, Bremanger, Ålesund, Bodø, Vefsn og Hammerfest. 

Fredrikstad og Larvik kom til som nye forsøkskommuner i 2013, mens de øvrige 10 

kommunene hadde deltatt i forsøk også i 2011. Forsøket økte dermed fra cirka 168.000 

stemmeberettigede i 2011 til cirka 250.000 stemmeberettigede i 2013.  

Det var mulig å stemme via Internett gjennom hele forhåndsstemmeperioden, fra 12. 

august til 6. september 2013. Alle stemmeberettigede i forsøkskommunene kunne avgi et 

ubegrenset antall internettstemmer, og de kunne også avgi stemme på papir. En 

papirstemme avgitt i valglokalet, enten på forhånd eller på valgtinget, ville kansellere 

velgerens eventuelle internettstemmer. Det var ikke mulig å stemme via Internett på 

valgdagen. 

Totalt var det 70 090 velgere som valgte å avgi sin tellende stemme via Internett, noe som 

utgjør totalt 36 prosent av alle mottatte stemmer i forsøkskommunene. Det var flere som 

forhåndsstemte i forsøkskommunene, der andelen 47 prosent mot 30 prosent i landet som  

Forsøket 2013 er evaluert av Institutt for samfunnsforskning (ISF). Rapporten – ”Intenettvalg 

– Hva gjør og mener velgerne?” er publisert på www.valg.no. 

Det har vært stor politisk uenighet om forsøket med internettstemmegivning, og saken har 

vært diskutert i Stortinget ved flere anledninger. Departementet mener at forsøkene har 

gitt nyttig informasjon og erfaringer, men vil ikke videreføre forsøk med 

internettstemmegivning.  

11 Forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på 

valgdagen og forenklet fremgangsmåte for mottak av 

fremmede stemmer 

11.1  Hva ble gjort i 2013 

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 ble det gjennomført forsøk med 

elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen i kommunene Hammerfest, Bodø, 
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Ålesund, Bremanger, Radøy, Sandnes, Vefsn, Mandal, Re og Tynset. I 2013 ble forsøket 

utvidet med kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Fredrikstad og Larvik. Forenklet 

mottak av fremmede stemmer var også en del av forsøket. 

Forsøket med elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen innebærer at velgere 

krysses av i et felles elektronisk online manntall. Alle valgkretser i kommunen har til 

enhver tid tilgang til et oppdatert manntall for kommunen. En slik løsning åpner for at 

velgere som tilhører andre valgkretser i kommunen kan bli krysset av i manntallet i det 

valglokalet de avgir sin stemme. De skal derfor ikke lenger legge stemmeseddelen i en 

stemmeseddelkonvolutt og deretter i en omslagskonvolutt sammen med valgkortet. I 

stedet skal alle velgere krysses direkte i manntallet, og kan selv legge den stemplede 

stemmeseddelen i urnen.  

Hensikten med å innføre elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen er at dette 

effektiviserer valgavviklingen på valgdagen for velgere og valgfunksjonærer, både i 

valglokalet, opptellingen og valgoppgjøret. Et annet viktig poeng er at elektronisk 

avkryssing i manntallet mest sannsynlig reduserer antall feilavkryssinger i manntallet, da 

man i stor utstrekning benytter strekkoden på valgkortet til å søke frem velgeren. Dette gir 

et unikt oppslag av den enkelte velger. Å fjerne konvolutten for velgere tilhørende andre 

valgkretser fører til at valghandlingen oppleves som ensartet for velgerne, når 

gjennomføringen er lik uansett hvilket valglokale man avgir stemme i. Det imøtekommer 

også enkelte reaksjoner fra velgere på om stemmegivningen er hemmelig når 

stemmeseddelen legges i en stemmeseddelkonvolutt som legges i en omslagskonvolutt 

sammen med valgkortet. 

11.2  Hva viser evalueringen  

Etter forsøkene i 2011 og i 2013 opplyser forsøkskommunene at elektronisk avkryssing i 

manntallet og forenklet fremgangsmåte for mottak av fremmedstemmer på valgdagen 

forenklet gjennomføringen i valglokalene, både for velgerne og for valgfunksjonærene. 

Det effektiviserte både valghandlingen for velgeren, etterarbeidet i valglokalet og den 

endelige opptellingen av valgtingsstemmene. Det var ingen eller liten kødannelse ved 

avkryssingsbordene, det var derimot noe kø foran avlukkene i enkelte lokaler. Det oppsto 

enkelte beredskapssituasjoner, og beredskapsrutinen ble satt i gang umiddelbart, denne var 

godt kjent blant valgfunksjonærene. Dette førte ikke til problemer for avviklingen av 

valget eller til forsinkelser. 

Kommunene som deltok for første gang i 2013 opplyser at det var et tid og 

ressurskrevende forarbeid med blant annet kontroll av nettilgang i valglokalene, 

anskaffelse og utplassering av teknisk utstyr og annen infrastruktur. Rekrutteringen av 

valgmedarbeidere var også mer arbeidskrevende, da forsøket stilte krav til mer IKT-

kompetanse, samt at alle funksjonærene måtte tildeles roller i systemet og kunne logge seg 

på via ID-porten.  Forsøket var kostbart. På tross av dette sier kommunene at forarbeidet 

og merkostnadene var verdt innstasen da gjennomføringen valgdagen var effektivisert og 

valgresultatet var raskere ferdig. De tekniske løsningene fungerte godt i forsøkene, og det 

ble mottatt svært få stemmer i beredskapsomslag. Kommunene hadde redundans 
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(reserveløsning for internettilkobling) i alle valglokaler, dette kom til anvendelse i enkelte 

tilfeller og avkryssingen i manntallet ble gjennomført som planlagt. 

11.3 Departementets vurdering av veien videre 

Departementet anser forsøkene som ble gjennomført i 2011 og 2013 som vellykkede, men 

det er departementets vurdering at det er behov for ytterligere forsøksvirksomhet før 

elektronisk avkryssing i manntallet og endret fremgangsmåte for mottak av fremmede 

stemmer på valgdagen innføres som en permanent ordning. 

Bakgrunnen for at det er ønskelig med flere forsøk er blant annet å få erfaring over tid, 

dette gjelder særlig fra de kommunene med størst antall fremmede stemmer der 

effektiviseringspotensialet er størst. Oslo, Bergen og Trondheim har gjort betydelige 

investeringer i infrastruktur, og det er ønskelig å se om disse investeringene vil føre til 

innsparinger ved lokalvalget i 2015. Videre har departementet behov for kunnskap om 

hvordan kommunene håndterer en slik ordning på bakgrunn av forskriftsbestemmelser og 

fastsatte rutiner og anbefalinger, uten tett oppfølging fra departementet slik 

forsøkskommune har hatt så langt. 

Det er behov for mer kunnskap om hvilke krav det er hensiktsmessig å stille til 

kommunene ved full innføring, dette gjelder spesielt risikovurderingen og 

risikoreduserende tiltak. Evalueringer som er gjort de siste årene viser at kommunene i 

liten grad foretar risikovurderinger og har beredskapsplaner for valg. 

I videreføringen inviteres ytterligere 15 kommuner til å delta i forsøket som gjennomføres 

ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015. Forsøket vil da omfatte totalt 30 

kommuner. Departementet vil invitere de kommunene det antas vil ha størst 

effektiviseringspotensial av en slik ordning, dette er de kommunene med flest 

stemmeberettigede ved forrige lokalvalg. Kommunene må selv dekke eventuelle kostnader 

deltakelse i forsøket vil medføre.  

Det utarbeides et særskilt evalueringsopplegg for forsøket, resultatet av denne vil danne 

grunnlag for hvordan elektronisk avkryssing i manntallet og forenklet fremgangsmåte for 

mottak av fremmede stemmer på valgdagen skal reguleres og forvaltes som en permanent 

ordning for alle landets kommuner. 
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DEL IV: DISKUSJON AV TEMAER DER DET 

VURDERES LOV- OG 

FORSKRIFSENDRINGER  

12 Endring av ansvar for produksjon og utsendelse av 

valgkort  

Valgkortene har ulike funksjoner. «Identifisering» av velgeren og fremsending til rett 

valgstyre var utgangspunktet for ordningen med valgkort. Valgkortet er en viktig 

informasjonskilde for velgeren, og er en bekreftelse til velgeren om at han eller hun er 

innført i manntallet og har stemmerett i kommunen.  

Valgkortet har informasjon om hvor i manntallet velgerens navn står. Dette hjelper 

stemmemottakeren med raskt å finne velgeren i manntallet, og bidrar til å sikre at  

avkrysning i manntallet skjer ved riktig navn. Valgkortet er påtrykt adresse til valgstyret i 

den kommunen der velgeren har stemmerett og stemmegivningen skal behandles. Dermed 

kan stemmegivningen lett videresendes når velgeren har stemt i en annen kommune. 

Videre er det påtrykt informasjon som forteller valgstyret hvem velgeren er når 

stemmegivningen skal godkjennes.  

12.1  Gjeldende rett 

Valgstyret skal sørge for at det blir sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede som er 

innført i manntallet i kommunen og som har bostedsadresse innenriks (unntatt Svalbard og 

Jan Mayen), jf. valgloven § 2-3 (3).  

Departement gis i valgloven § 2-9 bokstav c hjemmel til å gi forskrift om produksjon, 

utforming utsendelse og bruk av valgkort. Kravene er fastsatt i valgforskrif tens kapittel 5.  

Valgforskriften § 22 (1) fastsetter at det er manntallet per 10. juli som skal legges til 

grunn for produksjonen av valgkortene. Valgkortene skal være velgerne i hende innen 

ordinær forhåndsstemmegivning starter, jf. valgforskriften § 22 (2). Det vil si at 

valgkortene må være fremme før forhåndsstemmegivningen starter 10. august.  

Dersom en velger avgir forhåndsstemme som skal legges i stemmeseddelkonvolutt og ikke 

har med seg valgkort, skal stemmemottaker innenriks (unntatt på Svalbard og Jan Mayen) 

skrive ut valgkort til velgeren, jf. valgforskriften § 22 (3). Ved tidligstemmegivningen vil 

velger normalt ikke ha mottatt valgkort og dette må skrives ut når slik stemme avgis.  

Valgkortet skal fylles ut slik at det er mulig å entydig identifisere velgeren ut fra 

opplysningene på valgkortet, jf. valgforskriften § 22 (4).  

Utforming av valgkort reguleres av valgforskriften § 23. På valgkortet skal følgende 

opplysninger fremkomme: hvilket valg og år det gjelder for, velgers navn adresse og 

fødselsår, navn og adresse til valgstyret i den kommunen velgeren er manntallsført, krets, 

rode, side, linje, manntallsnummer og kommunenummer, adresse og åpningstid til 
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valglokalet på valgdagen(e) og felt hvor stemmemottaker kan påføre tid og sted for 

stemmegivningen samt signere for stemmemottaket. I tillegg skal det fremkomme 

opplysning om at velger må vise legitimasjon for å avgi forhåndsstemme. Valgstyret har 

også anledning til å påføre valgkortet annen lokal informasjon.  

12.2 Problemstillinger 

Departementet vurderer om det skal gjøres endringer i ansvarsforholdet rundt produksjon 

og utsendelse av valgkort. I dag ligger ansvaret hos valgstyret. Det vurderes om ansvaret 

for produksjon og utsendelse av valgkort skal overføres fra kommunene til departementet . 

Videre vurderer departementet å endre forskriftshjemmelen slik at departementet kan gi 

forskrift om valgstyrets plikter i forbindelse med produksjon av valgkort.   

12.3  Departementets vurdering og forslag 

Ansvarsfordeling 

Ordningen med obligatorisk valgkort ved forhåndsstemmegivningen ble innført da posten 

fikk ansvar for forhåndsstemmemottak i 1997. Ansvar for produksjon og utsendelse av 

valgkort ble da lagt til departementet. Da forhåndsstemmegivningen på Posten opphørte 

ble ansvaret for forhåndsstemmegivningen tilbakeført til kommunene. Kommunene 

overtok samtidig ansvaret for produksjon og utsendelse av valgkortene.  

Grunnen til at ansvaret for produksjon og utsendelse av valgkort ble lagt til valgstyret er 

at det er kommunene som sitter på opplysningene som skal føres på valgkortet (tid og sted 

for stemmegivning, manntallsnummer osv.). Kommunene har i tillegg anledning til å 

påføre valgkortet annen lokal informasjon (ut over et visst minimum).  Det har derfor blitt 

sett som mest praktisk at kommunene som selv sitter med alle de nødvendige 

opplysningene, også har ansvaret for å sende ut valgkortene. 

Etter innføringen av administrasjonssystemet EVA legger kommunene selv inn korrekte 

grunnlagsdata direkte i systemet. Den enkelte kommune er selv ansvarlig for å fylle inn 

data valgkortet skal inneha, slik som adresser og åpningstider på valglokaler. Via EVA har 

departementet nå direkte tilgang til de opplysninger kommunene legger inn.  

Ved valget i 2013 var det departementet som sørget for bestilling, trykking og distribusjon 

av valgkort på vegne av kommunene. Kommunene måtte samtykke i at departementet sto 

for utsendingen, og dekket selv kostnader knyttet til trykking og porto. 

Produksjon og utsendelse av valgkort har nær sammenheng med utarbeidelse av 

manntallet, da valgkortene lages på bakgrunn av manntallet. Det er departementet som er 

ansvarlig for at manntallet opprettes og oppdateres på grunnlag av opplysninger fra 

folkeregistermyndigheten. Det taler for at departementet også får ansvar for produksjon og 

utsendelse av valgkortene.  

Departementet mener tiden nå er moden for at departementet overtar ansvaret for 

produksjon og utsendelse av valgkort. Dette vil være prisbesparende for kommunene, 

samt innebære en forenkling. Det vil også sikre at alle velgere får samme 
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minimumsinformasjon. Departementet foreslår at kostnadene knyttet til trykking og 

distribusjon av valgkort dekkes via valgbevilgningen.  

Departementet vil vurdere om velgernes postadresser kan brukes på valgkortet, i stedet for 

bostedsadresser. Departementet vil også vurdere muligheten for at velgerne kan få 

valgkortene elektronisk i tillegg til på papir. Eventuelt om det er tilstrekkelig at velgere 

som er registrert i digitalt kontaktregister får valgkortet digitalt, mens øvrige velgere får 

valgkortet tilsendt i papir.  

Forskriftshjemmelen 

Departementet har med hjemmel i valgloven § 2-9 bokstav c myndighet til å fastsette 

forskrifter om produksjon, utforming, utsendelse og bruk av valgkort. Det foreslås at 

denne endres noe.  

Når statlig myndighet overtar ansvaret for valgkortene må forskriftshjemmelen utvides til 

å omfatte departementets myndighet til å gi nærmere bestemmelser om valgstyrets plikter 

i forbindelse med produksjon og utsendelse av valgkort. Selv om departementet overtar 

ansvaret for valgkort er man fremdeles avhengig av at kommunene gir departementet de 

data valgkortet skal inneha.  Det foreslås derfor å fastsette i forskrift at valgstyret plikter å 

gi departementet opplysninger om valglokalenes navn, adresse og åpningstid på 

valgdagen(e), samt opplysninger angående kommunens manntall, som f.eks. 

rodeinndeling.  Valgstyret plikter å opplyse om dette på den måte og innen den frist 

departementet fastsetter. I praksis registrerer kommunene disse opplysningene i EVA.  

13 Korrigere angivelse om hvor kretsendringer skal 

rapporteres. 

I valglovens § 9-3 (1) står det at kretsendringer skal rapporteres til 

folkeregistermyndigheten. Folkeregistermyndigheten ved Skattedirektoratet er ikke lenger 

rett mottaker av slik melding fra valgstyrene. Det er sentral matrikkelenhet (Statens 

kartverk) som skal motta slike meldinger, og som sørger for oppdatering av matrikkelen. 

Denne oversendes Skattedirektoratet og kobles sammen med folkeregisteropplysninger.  

Departementet mener denne bestemmelsen bør oppdateres slik at det vises til rette 

myndighet, slik at valgstyrene melder dette inn korrekt. Dette er en teknisk endring, som 

ikke medfører endring av praksis eller ansvar.    
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14 Forskriftsfesting utforming stemmesedler  

Formatet for stemmesedler til stortingsvalg ble standardisert og fastsatt i valgforskriften 

forut for stortingsvalget i 2013. Begrunnelsen for dette var at stemmesedlene som har blitt 

trykket opp ved tidligere valg har hatt ulikt format, og at hensynet til universell utforming 

ikke var tilstrekkelig ivaretatt. I Prop. L 52 varslet departementet at det ville bli arbeidet 

videre med formatet for stemmeseddel ved lokalvalg, med sikte på å forskriftsfeste dette i 

god tid før valget i 2015.  

Det er en målsetning at stemmesedlene til de ulike valgene skal ha en mest mulig lik 

utforming, men formatet som ble fastsatt ved stortingsvalg kan ikke benyttes ved 

lokalvalg. Grunnen til dette er at det ved lokalvalg er stor variasjon mellom antall 

kandidater som skal velges til det enkelte kommunestyre og fylkesting, samt at reglene for 

hvordan velgerne kan gjøre endringer på stemmeseddelen er annerledes.  

Hvilke endringer velgerne kan gjøre ved lokalvalg fremkommer av valgloven § 7-2 annet 

ledd (fylkestingsvalg) og tredje ledd (kommunestyrevalg). Ved fylkestingsvalg kan 

velgere gi kandidatene på stemmeseddelen en personstemme, ved kommunestyrevalg kan 

velgerne gi kandidatene på stemmeseddelen en personstemme, samt gi kandidater fra 

andre lister en personstemme, såkalte slengere. Dette gjøres ved å føre opp 

kandidatnavnene på stemmeseddelen. Hvor mange kandidater som kan føres opp fra andre 

lister varierer, dette beregnes ut fra hvor mange representanter det enkelte kommunestyre 

har, 

Det er særlig utformingen av stemmesedler med mange kandidatnavn som er utfordringen .  

Ved lokalvalget i 2011 ble det testet ut et nytt stemmeseddelformat i 10 kommuner og en 

fylkeskommune som skulle ivareta universell utforming også for lister med mange 

kandidatnavn. Departementet vurderte flere ulike format, og det viste seg at for å oppfylle 

kravet om universell utforming måtte papirstørrelsen øke. Stemmeseddelformatet som ble 

testet ut hadde en utforming med to falser. Sammenbrettet er stemmeseddelen like bred 

som en ordinær stemmeseddel (A5) og passer dermed i eksisterende materiell som 

konvolutter, kartotek, stemmeseddelhyller. Stemmeseddelen ved kommunestyrevalg 

hadde en rosafarget mønsterside og stemmeseddelen ved fylkestingsvalg hadde en 

blåfarget mønsterside. 

Forsøket ble evaluert av Sentio Research Norge på oppdrag fra departementet. Det ble 

gjennomført observasjoner i 3 valglokaler og velgerintervjuer på valgdagen. 

Hovedinntrykket fra undersøkelsen var at stemmeseddelen ble godt mottatt av velgerne, 

den var enkel å lese, det var tydelige og ryddige farger og den hadde en utforming som 

passer til valg. Valgfunksjonærene ble i en egen undersøkelse spurt hvordan de nye 

stemmesedlene fungerte. Tilbakemeldingene viser at det tok noe lengre tid å skanne og at 

det var noe oftere stopp i skanningen som følge av papirkræsj, samt at den var mer kostbar 

å trykke opp. Det ble ikke rapportert om problemer i den manuelle opptellingen av denne 

stemmeseddelen.  

Departementet har vurdert flere ulike format for utforming av stemmesedler for lister med 

mange kandidatnavn. Å finne et format som både tilfredsstiller krav til universell 
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utforming og til hemmelig valg når stemmeseddelen er brettet uten å øke papirstørrelsen 

er ikke mulig.  

14.1 Departementets vurdering og forslag  

Det er via stemmeseddelen velgeren får utøvd sin deltakelse i demokratiet, og dette stiller 

krav til utformingen. Universell utforming og ivaretakelse av hemmelig valg er absolutte 

krav ved standardisering av stemmeseddelformat. Det er departementets vurdering at disse 

kravene må ivaretas, andre hensyn som økt trykkekostnad og at skanningen vil ta lengre 

tid har ikke hatt avgjørende betydning for utformingen.   

Departementet har vurdert ulike oppsett og format for stemmeseddelen, og som forut for 

valget i 2011 er det stemmesedler som inneholder mange kandidatnavn som er 

utfordringen. 

Departementet har kommet frem til at det må fastsettes to stemmeseddelformater ved 

lokalvalg for å imøtekomme kravene nevnt ovenfor. Det ene formatet med en fals kan 

benyttes av kommuner som har inntil 41 representanter i kommunestyret, og inntil 55 

representanter i fylkestinget, det andre formatet med to falser skal benyttes av kommuner 

som har mer enn 41 representanter i kommunestyret og 55 i fylkestinget 

Papirstørrelsen har økt noe også på formatet med en fals. Departementet har kontrollert  at 

begge formatene passer i stemmeseddelkassetter og valgavlukker, samt i 

stemmeseddelkonvolutten. Klistrelappene med punktskrift i de nye valgavlukkene må 

byttes ut som følge av denne formatendringen. Departementet vil sørge for at det er mulig 

for kommunene å anskaffe slike etiketter.   

15 For sent innkomne forhåndsstemmer  

15.1 Gjeldende rett  

Det følger av valgloven § 8-1 (2) at forhåndsstemmegivningen innenriks skal avsluttes 

fredag før valgdagen, i 2013 den 6. september. Det er ikke angitt noe klokkeslett. Utenriks 

stemmegivning avsluttes nest siste fredag før valgdagen jf. valgloven § 8-1 (2). Velgerne 

kan forhåndsstemme i alle landets kommuner, på utenriksstasjoner og konsulater og hos 

stemmemottakere oppnevnt av departementet utenriks.  

Valgforskriften § 27 (8) krever at forhåndsstemmer mottatt i den siste uken av 

forhåndsstemmeperioden skal sendes videre til velgerens hjemkommune hver dag. Det er 

videre et krav at forhåndsstemmegivningene skal sendes som A-post eller på raskere måte, 

jf. valgforskriften § 27 (9). 

Forhåndsstemmer som skal kunne godkjennes og telle med i valgoppgjøret må være 

kommet inn til valgstyret valgdagen kl. 21.00, stemmer som kommer etter denne fristen 

skal forkastes, jf. valgloven § 10-1 bokstav g. 
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15.2 Problemstillingen  

Ved valget i 2013 kom 1 653 forhåndsstemmer for sent frem og ble derfor forkastet. Det 

er ulike grunner til at forhåndsstemmer kommer for sent frem. Blant annet skyldes det 

feilsending, forveksling av kommuner, at stemmemottaker sender stemmene for sent fra 

seg, mangelfull adressering, eller forsinkelser i postgangen.  

Stortingets fullmaktskomité kommenterte problemstillingen i Innst. 1S (2013-2014), og 

uttaler at de finner at antallet for sent innkomne forhåndsstemmegivninger er uakseptabelt 

høyt.  

Etter komiteens mening bør det stilles enda klarere krav til forsendelsen av 

forhåndsstemmer. Det bør ytterligere presiseres at stemmemottaker har ansvar for å sende 

forhåndsstemmene til rett kommune og til å velge en forsendelsesmåte som gir stor grad 

av sikkerhet for at stemmegivningene vil være fremme før fristen, om nødvendig ved at 

det brukes ekspresspost eller bud ved forsendelse av forhåndsstemmer tett opp mot 

valgdagen. Komiteen ber departementet vurdere om det bør gis regler om dette, for 

eksempel i forskrift. 

Komiteen mener det er uheldig at de forkastede for sent innkomne forhåndsstemmene ikke 

blir registrert, og ser det som viktig at alle forkastelser så langt det er mulig blir registrert 

og fremgår av den offisielle statistikken som ligger til grunn for kontrollen med 

stortingsvalget.  

Komiteen ber departementet sørge for at det etableres bedre rutiner for registrering av for 

sent innkomne forhåndsstemmegivninger, og rapportering av dette til fylkesvalgstyrene. 

Om nødvendig mener komiteen at også møtebøkene bør endres slik at fylkesvalgstyrene 

kan registrere dette som ledd i sin endelige opptelling. Forkastelser av for sent innkomne 

forhåndsstemmegivninger bør i det minste registreres frem til fylkesvalgstyret avgir sin 

møtebok.  

15.3 Tidligere vurderinger 

Departementet har ved tidligere anledninger vurdert hvorvidt det bør iverksettes tiltak for 

å redusere antall for sent innkomne forhåndsstemmer. I Ot.prp nr. 24 (2006-2007) ble det 

vurdert om fristen for å avgi forhåndsstemme burde fremskyndes, til for eksempel torsdag 

før valgdagen, og om fristen for når avgitte forhåndsstemmer må være valgstyret i hende 

skulle forlenges. Departementet gikk ikke inn for å endre på disse fristene, både av hensyn 

til at velgerens mulighet til å stemme ikke bør avgrenses mer en nødvendig og for at 

valgresultatet skal bli klart raskt. Departement var av den oppfatning at en vesentlig del av 

problemet kunne løses ved å stille krav om at forhåndsstemmer skulle sendes med A-post. 

Et slikt krav ble forskriftsfestet. 

Problemstillingen ble vurdert på nytt i Prop 52 L (2012-2013), der departementet 

konkluderte med at antallet for sent innkomne forhåndsstemmer har holdt seg på et stabilt 

nivå, og at fremskyndelse av fristen for å avlegge forhåndsstemme utenriks ser ut til å ha 

hatt en positiv effekt på antall forhåndsstemmer som kommer for sent fra utlandet.  
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15.4 Departementets vurderinger og forslag  

At forhåndsstemmer kommer for sent frem er dessverre ikke til å komme bort fra. Det er 

ulike grunner til at dette skjer, blant annet skyldes det feilsending, forveksling av 

kommuner, at stemmemottaker sender stemmene for sent fra seg, mangelfull adressering, 

eller forsinkelser i postgangen.  

Dagens frister for avslutning av forhåndsstemmegivning innenriks er fredag før 

valgdagen, jf. valgloven § 8-1 (2). Det er ikke fastsatt noe klokkeslett for avslutning i 

regelverket, dette er det valgstyret selv som avgjør. Utenriks skal forhåndsstemme-

givningen avvikles fredag en uke før valgdagen, jf. valgloven § 8-1 (2). For å kunne 

godkjennes og telle med i valgoppgjøret må forhåndsstemmegivningen være valgstyret i 

hende innen kl. 21.00 på valgdagen, jf. valgloven § 10-1 (1) bokstav g. Det er kun en helg 

og en arbeidsdag som skiller disse fristene fra hverandre, og det kan nok antas at 

fastsettelse av disse fristene bidrar til at forhåndsstemmer kommer for sent frem til å bli 

tatt med i valgoppgjøret. 

15.4.1 Endre lovfestet frist for avleggelse av forhåndsstemmer 

Å flytte fristen for når velgeren kan avgi forhåndsstemme fra dagens frist som er fredag til 

for eksempel torsdag før valgdagen vil kunne bidra til at færre forhåndsstemmer kommer 

for sent frem.  

Det avgis et stort antall forhåndsstemmer den siste åpningsdagen. En slik endring av 

fristen for å kunne avgi stemme vil avgrense velgerens mulighet til å stemme. Tidligere 

erfaringer viser at endring av frister, som eksempelvis endring av åpningstid på valgdagen 

slik dette ble gjort i 2003, førte til at mange velgere som var vant til at lokalene var åpne 

til kl. 21.00 kom for sent frem til å kunne avgi stemme på valgtinget. Dette medførte flere 

klager og mye negativ oppmerksomhet i etterkant av lokalvalget i 2003. En må regne med 

en del uro i de første valgene før velgerne venner seg til nye regler.  

Departementet mener også at en bør være varsom med endringer som griper inn i 

velgernes adgang til å få avlagt stemme og foreslår derfor ikke endring av denne fristen på 

nåværende tidspunkt.  

15.4.2 Endre lovfestet frist for godkjenning av forhåndsstemmer 

I dag må en stemme være valgstyret i hende i kommunen man er manntallsført innen kl. 

21.00 på valgdagen for å kunne bli godkjent. Dette følger av valglovens §§ 8-1 (3) og 10-

1 bokstav g. Ved å endre denne fristen, fra mandag kl. 21.00 til f.eks. tirsdag kl. 16.00, 

kan antall for sent innkomne forhåndsstemmer forventes å bli lavere.   

En slik endring vil imidlertid forsinke det endelige valgoppgjøret med noen timer. De 

fleste kommuner hadde ved stortingsvalget i 2013 innrapportert endelig valgresultat kl. 

16.00 tirsdag etter valgdagen. Det vil også påføre det enkelte valgstyret noe mer arbeid, da 

de sannsynligvis må ta en pause i opptellingen i påvente av forhåndsstemmer som er på 

vei i posten.  
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En slik forlengelse av fristen for mottak av forhåndsstemmer vil ikke påvirke velgernes 

adgang til å avgi stemme, og er av den grunn etter departementets vurdering å foretrekke 

dersom en av de nevnte fristene skal endres. Departementet vurderer derfor å endre denne 

fristen, men vil ha innspill fra høringsinstansene før det tas en endelig beslutning.  

En slik endring vil gi Posten en dag mer til forsendelse. Det bør understrekes at det å 

endre denne fristen ikke vil fjerne problemet med for sent innkomne forhåndsstemmer 

helt. F.eks. vil nok ikke de fleste forhåndsstemmer som er sendt feil rekke å komme frem 

til rett kommune innen tirsdag kl. 16.00.  

15.4.3 Forskriftsfeste rutiner for forsendelse av forhåndsstemmer  

I dag stilles det krav om at forhåndsstemmer skal sendes med A-post eller på raskere 

måte, og at forhåndsstemmer skal sendes hver dag siste uken før valget, jf. 

valgforskriftens §§ 27(8) og 27(9). 

Departementet ønsker å presisere at det er valgstyret i den enkelte kommune som er 

ansvarlig for at en stemme blir sendt med en forsendelsesmåte som sikrer at stemmen 

normalt vil komme frem. Departementet vurderer å forskriftsfeste flere rutineendringer.  

En årsak til at forhåndsstemmer kommer for sent frem er at de blir sendt til feil adresse, 

enten på grunn av mangelfull adressering eller at teksten på valgkortet har forskjøvet seg 

slik at det er velgerens adresse som synes i konvoluttvinduet.   

Departementet foreslår at det forskriftsfestes at alle forhåndsstemmer som skal sendes til 

annen kommune skal sendes i en egen forsendelseskonvolutt. En forsendelseskonvolutt vil 

bidra til å unngå feilsendinger. Det må fremkomme tydelig hvem som er avsender, og 

konvolutten skal tydelig adresseres til valgstyret i mottaker kommunen. 

Valgadministrasjonssystemet EVA har rapporter som kan være til hjelp for 

stemmemottaker ved forsendelse av forhåndsstemmer. Dette vil bli tatt med i opplæringen 

av valgmedarbeiderne. 

Videre kan forskriftsbestemmelsen om oversendelse utvides. Det er i dag krav til at 

forhåndsstemmer skal oversendes hver dag den siste uken før valgdagen. Departementet 

vurderer å forskriftsfeste krav om at forhåndsstemmer skal sendes hver dag de to s iste 

ukene før valget. Det vil gi bedre muligheter til å korrigere eventuelle feilsendelser.   

15.4.4 Informasjon og veiledning  

Departementet vil i sin informasjon og opplæring oppfordre kommunene til å inngå lokalt 

samarbeid med Posten, slik at de får til gode ordninger når det gjelder levering og sending 

av forhåndsstemmer. Departementet vil også avholde et eget møte med Posten i forkant av 

forhåndsstemmegivningen for å sikre fortsatt god kommunikasjon og samarbeid. Det er 

viktig at kommunene har oversikt over de tidsfrister Posten har for levering av post.  

Departementet vil også oppfordre det enkelte valgstyre til å ta en selvstendig vurdering av 

forsendelse av forhåndsstemmer til andre kommuner på slutten av 

forhåndsstemmeperioden, for eksempel kan valgstyret utarbeide en plan for hvordan 

stemmemottakerne skal håndtere forhåndsstemmer til andre kommuner på en måte som 
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sørger for at de kommer frem til mottakerkommunen i rett tid. Valgstyret bør i noen 

tilfeller vurdere bruk av ekspresspost eller bud. Departementet vil imidlertid ikke fastsette 

krav til bruk av ekspresspost eller bud.  

For å legge til rette for bedre forsendelse av forhåndsstemmer fra utlandet, vil 

departementet i samarbeid med Utenriksdepartementet sørge for at utenriksstasjonene gis 

god og tilstrekkelig informasjon om forsendelse av forhåndsstemmer. Det er også viktig at 

kurerpost ikke benyttes, da dette forsinker postgangen. Departementet er også kjent med 

at det i enkelte tilfeller samles opp avgitte forhåndsstemmer som først sendes når perioden 

for mottak av forhåndsstemmer er avsluttet. Departementet vil forbedre 

veiledningsmateriellet som blir benyttet av stemmemottakere utenriks for å gjøre rutiner 

for forsendelse av forhåndsstemmer bedre kjent.  

15.4.5 Registrering og rapportering av for sent innkomne forhåndsstemmer 

Departementet har blitt bedt av Stortingets fullmaktskomité om å bedre registreringen av 

for sent innkomne forhåndsstemmer. Det valgadministrative systemet EVA har 

funksjonalitet som kan registrere for sent innkomne forhåndsstemmer, selv etter at 

møtebok er ferdig. Rutiner for registrering av disse stemmene vil inngå i opplæringen av 

kommunene. Departementet vil på denne måten sørge for at det blir bedre rapportering av 

for sent innkomne forhåndsstemmer ved fremtidige valg. Ved valget i 2015 vil avdelingen 

gjennomføre en evaluering som ser nærmere på bakgrunnen for at forhåndsstemmer 

kommer frem for sent.  

15.5  Posten slutter med postomlevering på lørdager 

Samferdselsdepartementet planlegger å fremme et forslag for Stortinget i 2014 om at 

Posten Norge AS skal slutte å samle inn og distribuere post på lørdager. Postens 

fremtidige ordinære tilbud på lørdager vil, hvis Stortinget slutter seg til regjeringens 

forslag, innebære at det ikke vil bli distribuert vanlig post på lørdager. Departementet vil 

følge opp dette for å finne frem til gode løsninger som ivaretar behovet for forsendelse av 

forhåndsstemmer siste helg før valget.   

15.6 Departementets samlede vurdering  

Når departementet ikke foreslår å endre frister i denne omgang, skyldes det i hovedsak at 

det ikke finnes godt nok datagrunnlag. Hvilken løsning som kan redusere antall for sent 

innkomne forhåndsstemmer, avhenger av hva som er årsaken til problemet. Dersom det i 

stor grad skyldes at krav i forskrift ikke følges, dårlige rutiner eller manuell svikt, vil ikke 

en forskyvning av frist for godkjenning hjelpe. Dersom problemet derimot i hovedsak 

knytter seg til forsendelsen, vil en forskyving av frist for godkjenning ha effekt. Ettersom 

det har vært lite rapportering om for sent innkomne forhåndsstemmer tidligere, vet 

departementet i dag ikke nok om årsakene til for sent innkomne forhåndsstemmer. 

Departementet mener at det er uheldig å foreta lovendringer basert på et såpass usikkert 

datagrunnlag.  
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Dersom tiltakene som foreslås ikke bidrar til å redusere antall for sent innkomne 

forhåndsstemmer ved valget i 2015, og evalueringen viser at årsaken til problemet er at 

det er for lite tid til forsendelse, vil departementet vurdere endringer i frist for 

godkjenning av forhåndsstemmer.  
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16 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget om endring av ansvar for produksjon og utsendelse av valgkort vil få 

økonomiske konsekvenser, både for kommunene og departementet. Det foreslås at 

kostnadene ved produksjon og utsendelse av valgkort til alle landets stemmeberettigede 

dekkes av departementet via valgbevilgningen. Basert på erfaringene fra 2013 da 

departementet stod for produksjon og utsendelse av valgkort på vegne av kommunene vil 

de totale kostnadene for dette være på om lag 18 millioner kr. Dette vil innebære en 

direkte besparelse for kommunene, og det vil være naturlig at disse midlene derfor trekkes 

i rammetilskuddet til kommunene. Det anbefales at besparelsen dekkes inn over to år. 

Endringen vil også innebære forenkling og ressursbesparelser for kommunene, da de ikke 

trenger å gjennomføre anbudskonkurranser. Samtidig vil det medføre et ansvar for å legge 

inn korrekt informasjon i EVA.  

Forslaget om å fastsette krav til utforming av stemmesedler vil få mindre økonomiske 

konsekvenser. Krav til utforming, forskutt falsing og informasjon for skanning, vil kunne 

føre til at stemmesedler blir noe mer kostbart å produsere. Det er ikke mulig å anslå 

hvilken størrelsesorden økningen vil være på.  

For kommuner og fylkeskommuner som har mer enn 44 plasser i kommunestyret og 55 

plasser i fylkestinget, vil de foreslåtte kravene medføre at de må benytte en to-falset 

stemmeseddel av større format. Denne vil være dyrere å produsere, enn de en-falsede 

stemmesedlene. Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å fastslå hvor mye dyrere dette 

vil være.  

De foreslåtte forskriftsendringene om rutiner for oversendelse av forhåndsstemmer vil ha 

mindre økonomiske og administrative konsekvenser. Endringene må sees på som en 

presisering av gjeldende rett, og en utfylling av det ansvar som påligger kommunene 

allerede.   

Forslagene vil ellers ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser i 

vesentlig grad.  
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17 Forslag til endring i valgloven  

Det foreslås følgende endringer i valgloven: 

§ 2-3 tredje ledd skal lyde: 

(3) Departementet skal sørge for at det blir sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede 

som er innført i manntallet i kommunen og som har bostedsadresse innenriks (unntatt 

Svalbard og Jan Mayen). 

§ 2-9 bokstav c skal lyde: 

c) produksjon, utforming, utsendelse og bruk av valgkort , herunder om valgstyrets plikter 

i forbindelse med produksjonen og utsendelsen.  

§ 9-3 første ledd skal lyde: 

(1) Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser 

kommunen skal deles inn i. Sentral matrikkelmyndighet skal orienteres om endringer i 

stemmekretsinndelingen innen 31. mars i valgåret. 

 

Det foreslås følgende endringer i valgforskriften: 

 

Ny § 19b  

§ 19b. Krav til stemmesedler med kandidatnavn ved kommunestyre- og 

fylkestingsvalg 

 (1) På stemmesedler til kommunestyrevalg og fylkestingsvalg skal det trykkes en kolonne 

med ruter til bruk for å gi personstemmer. Kolonnen skal plasseres til venstre for 

kandidatenes navn og ha overskriften «Personstemme» eller «Personrøyst».  

(2) På stemmesedler til kommunestyrevalg skal det trykkes et felt til bruk for oppføring av 

kandidater fra andre lister. Feltet skal ha overskriften « Kandidater fra andre lister » 

eller « Kandidatar frå andre lister ». På stemmesedler til kommunestyrevalg skal 

kandidater som skal ha stemmetillegg etter valgloven § 6-2 (3), stå først på 

stemmeseddelen og med uthevet skrift.  

(3) På stemmesedler til kommunestyrevalg og fylkestingsvalg skal det av veiledningen 

fremgå at dersom velgeren ønsker å gi personstemme til en eller flere kandidater, så må 

det skje ved å  sette et kryss i ruten ved kandidatnavnet(ene). På stemmesedler til 

kommunestyrevalg skal det i tillegg fremgå av veiledningen hvordan velgeren gir 

personstemme til en eller flere kandidater fra andre lister.  

(4) Stemmeseddelen skal ha forskutt falsing. Etter falsing skal størrelsen på 

stemmeseddelen ved kommunestyre- og fylkestingsvalg være bredde 150 x høyde 223 

millimeter. Den skal være trykket på 90 gram ubestrøket hvitt papir. 
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(5) Kommuner som skal velge inntil 41 representanter i kommunestyret og 

fylkeskommuner som skal velge inntil 55 representanter i fylkestinget kan ved 

kommunestyre- og fylkestingsvalg benytte stemmeseddelen med èn fals. 

(6) Kommuner som skal velge mer enn 41 representanter til kommunestyret og 

fylkeskommuner som skal velge mer enn 55 representanter til fylkestinget skal ved 

kommunestyre- og fylkestingsvalg benytte stemmeseddelen med to falser. 

(7) Ved kommunestyrevalg skal utsiden av stemmeseddelen ha en farget mønsterside med 

fargekode cmyk C0 M58 Y15 K0, og et mørkt mønsterfelt øverst. Utsiden av seddelen skal 

på hvit bunn ha veiledningstekst og stempelfelt. Stemmeseddelen skal ha en hvit innside 

med parti og kandidatnavn, og en brettekant med samme mønster og fargekode som 

utsiden. Innsiden skal ha et bunn- og toppfelt i samme grunnfarge som utsiden. Sedlene 

skal ha kolonner for personstemmer og felt med plass til kandidatnavn fra andre lister. 

     Stemmeseddel med en fals ved kommunestyrevalg skal se slik ut: 

Innside  
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Utside (mønsterside) 

 

 

     Stemmeseddel med to falser ved kommunestyrevalg skal se slik ut: 

Innside 
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Utside (mønsterside) 

 

 

(8) Ved fylkestingsvalg skal utsiden av stemmeseddelen ha en farget mønsterside med 

fargekode cmyk C35 M0 Y5 K0, og et mørkt mønsterfelt øverst. Utsiden av seddelen skal 

på hvit bunn ha veiledningstekst og stempelfelt. Stemmeseddelen skal ha en hvit innside 

med parti og kandidatnavn, og en brettekant med samme mønster og fargekode som 

utsiden. Innsiden skal ha et bunn- og toppfelt i samme grunnfarge som utsiden. På denne 

siden skal kandidatene og kolonnene for personstemmer være oppført i svart skrift på hvit 

bakgrunn. 

     Stemmeseddel med en fals ved fylkestingsvalg skal se slik ut: 
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Innside 
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Utside (mønsterside) 

 

 

     Stemmeseddel med to falser ved fylkestingsvalg skal se slik ut: 

Innside 
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Utside (mønsterside) 

 

 

 

§ 22 nytt femte ledd: 

(5) Valgstyret plikter, på forespørsel fra departementet, å opplyse om følgende  på den 

måte og innen den frist departementet fastsetter: 

a) Valgstyrets adresse.  

b) Valglokalenes navn, adresse og åpningstid på valgdagen(e).  

c) Opplysninger angående kommunens eget manntall, som f.eks. rodeinndeling. 
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Høringsinstanser 

 

Departementene 

Interne avdelinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Kommuner 

Fylkeskommuner 

Fylkesmenn 

Registrerte politiske partier 

 

Aftenposten 

Akademikerne 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Barneombudet 

Brønnøysundregistrene 

Dagbladet 

Dagens Næringsliv 

Datatilsynet 

Delta 

Den norske advokatforening  

Den norske dommerforening  

Den norske Helsingforskomite 

Den norske kirke 

Den norske Revisorforening 

Direktoratet for forvaltning og IKT 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Evry 

Elevorganisasjonen 

Fagforbundet  

Faglig forum for formannskapssekretærer 

Fellesforbundet 

Finansnæringens Hovedorganisasjon 

Forbrukerombudet 

Forbrukerrådet 

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring 

Foreldreutvalget for grunnskolen 

Forum for Kontroll og Tilsyn, FKT 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon 

Helsedirektoratet 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi 

Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO 

Institutt for Samfunnsforskning 
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Konkurransetilsynet 

Kredittilsynet 

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 

Landsorganisasjonen i Norge 

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 

Likestillingssenteret 

Longyearbyen lokalstyre 

Mediebedriftenes landsforening 

Medietilsynet 

MIRA-senteret 

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (Nsm) 

Nasjonalforeningen for folkehelsen 

NORDEM 

Norges Bank 

Norges Blindeforbund 

Norges forskningsråd 

Norges handikapforbund 

Norges juristforbund 

Norges kommunerevisorforbund 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 

Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet (NTNU) 

Norsk design- og arkitektursenter 

Norsk Forbund for utviklingshemmede 

Norsk forening for bolig- og byplanlegging 

Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) 

Norsk journalistlag 

Norsk pasientforening 

Norsk pensjonistforbund 

Norsk presseforbund 

Norsk redaktørforening 

Norsk rådmannsforum 

Norsk Studentorganisasjon 

Norsk sykepleierforbund 

Norsk Rikskringkasting 

Norsk Telegrambyrå  

Næringslivets hovedorganisasjon 

Ombudsmannen for forsvaret 

Posten 

Riksarkivet 

Riksrevisjonen 

Rokkansenteret 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO 
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Sametinget 

Statens Kartverk 

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede 

Sametingets ungdomspolitiske utvalg, SUPU 

Sivilombudsmannen 

Skattedirektoratet 

Sparebankforeningen 

Statens helsetilsyn 

Statens seniorråd 

Statistisk sentralbyrå 

Sysselmannen på Svalbard 

Tillitsmannsordningen i forsvaret, TMO 

TV2 

Unio  

Universitetet i Agder 

Universitetet i Bergen 

Universitetet i Oslo 

Universitetet i Stavanger 

Universitetet i Tromsø 

Utdanningsdirektoratet 

Utdanningsforbundet 

Utlendingsdirektoratet 

Valgforum 

Verdens Gang 

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund 
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Postadresse Kontoradresse Telefon* Energi- og 
vannressursavdelingen 

Saksbehandler 
Postboks 8148 Dep Akersgata 59 22 24 90 90 Mari Andrea Moland 

222246355 0033 Oslo Org no.  

postmottak@oed.dep.no http://www.oed.dep.no/ 977 161 630  
 

 

 

 

Ifølge høringsliste  

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 09/2355 24.6.2014 

 

Høring - Forslag til endring i energilovforskriften 

Olje- og energidepartementet sender forslag til endringer i energilovforskriften på høring. 

Samtidig sendes også veileder for kommunal behandling av mindre vindkraftanlegg på 

høring. 

 

Veilederen og høringsnotatet med nærmere redegjørelse er lagt ut på departementets 

hjemmeside under Dokumenter/Høringer/Saker på høring.  

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=2049 

 

Departementet viser til tidligere høringsnotat av 7. desember 2012 der det ble foreslått en 

konsesjonsgrense på 500 kW for vindkraftverk, og foreslår å øke denne konsesjonsgrensen til 

1 MW. Departementet ønsker å legge til rette for at mindre vindkraftverk, som i dag 

konsesjonsbehandles etter energiloven, kan behandles av kommunene etter plan- og 

bygningsloven. Det tidligere notatet er tilgjengelig på departementets sider under 

Dokumenter/Høringer/Saker til behandling.  

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---forslag-til-

endringer-i-energil.html?id=709497 

 

Høringsfristen er 25. september 2014. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt 

til å komme med en uttalelse. Eventuelle spørsmål kan rettes til førstekonsulent Mari Andrea 

Moland (22 24 63 55), eller førstekonsulent Ingrid Ueland (22 24 63 16). 
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1. BAKGRUNN OG FORMÅL 

1.1 Bakgrunn 

I Prop. 113 L (2012-2013) ble det åpnet for at konsesjonsgrensen for elektriske anlegg i 

forskrift kan knyttes til installert effekt i anlegget i stedet for elektrisk spenning. Det var 

hensynet til småskala vindkraftanlegg som motiverte endringsforslaget.  

Det er et hovedmål i energipolitikken å legge til rette for effektiv, miljøvennlig og sikker 

energiforsyning. Småskala vindkraft kan være et viktig bidrag til lokal verdiskaping, for 

eksempel i landbruket. I nasjonal og regional sammenheng er slike anlegg av mindre 

energimessig betydning sammenlignet med store vindkraftanlegg. For vindkraft 

generelt er det viktig å ta hensyn til naturmiljøet og andre samfunnsinteresser.  

1.2 Ny konsesjonsgrense  

I forskrift xxx som er fastsatt x.x.xxxx er det bestemt at grensen for konsesjonsplikt 

etter energiloven for vindkraftanlegg er 1 MW samlet installert effekt i anlegget, og at 

antall vindturbiner begrenses til fem innenfor hvert prosjekt. Det betyr at 

vindkraftanlegg inntil denne grense skal behandles av kommunene etter plan- og 

bygningsloven. Større anlegg blir som tidligere behandlet av Norges vassdrags- og 

energidirektorat etter energiloven. Eier av vindkraftanlegg uten konsesjonsplikt skal 

rapportere til Norges vassdrags- og energidirektorat når anlegget har fått endelig 

tillatelse etter plan- og bygningsloven. 

 

Størrelsen på vindturbiner som bygges innenfor en grense inntil 1 MW vil variere. Det 

fastsettes imidlertid ingen begrensninger for totalhøyden på vindturbinene som bygges 

innenfor grensen på 1 MW.  

 

Dersom en regner en brukstid på 2500 timer, vil vindturbiner med maksimalt installert 

effekt på 1 MW kunne produsere opp til 2500 MWh per år. Dette tilsvarer forbruket til 

om lag 120 gjennomsnittshusholdninger i Norge.  

 

Konsesjonsgrensen på 1 MW må forstås som en absolutt grense på installasjonen i et 

vindkraftanlegg, uavhengig av om det omsøkes i flere omganger i form av utvidelser 

eller lignende. Dette betyr at det tidvis må gjøres en vurdering av om man står overfor 

ett eller flere prosjekter. Planlegges flere tiltak i noe som naturlig må regnes som ett 

planområde, må dette behandles som ett prosjekt med hensyn til konsesjonsgrensen. 

Dette gjelder uavhengig av om det er forskjellige eiere av de enkelte installasjonene. 

Tilsvarende må gjelde tiltak i nærheten av et eksisterende prosjekt.  

 

I noen tilfeller kan det likevel oppstå tvil om man står overfor ett eller flere prosjekter, 

og da må det gjøres en konkret vurdering. Vurderingstemaer i denne sammenhengen 

bør være  om de aktuelle områdene naturlig danner ett planområde, og om det vil være  

felles infrastruktur som veier og nett. Eierskapsforholdene kan også være relevante å 
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vurdere, men dette er ikke avgjørende, jf. ovenfor. Ved tvil anbefales det at kommunen 

rådfører seg med NVE, og at det legges betydelig vekt på NVEs oppfatning.  

 

1.3 Formålet med veilederen 

Formålet med denne veilederen er å sikre likebehandling, forutsigbarhet og 

kompetanse i den kommunale saksbehandlingen av småskala vindkraft. Veilederen vil 

også være til hjelp for utbyggere som skal søke om utbygging.   

Veilederen beskriver først ulike deler av kommunal behandling etter plan- og 

bygningsloven (kapittel 2). Den andre delen omhandler viktige miljø- og 

samfunnshensyn som skal ivaretas ved behandlingen(kapittel 3). Til slutt gis en 

oversikt over relevante lovverk (vedlegg 1).    
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2. BEHANDLING AV MINDRE VINDKRAFTANLEGG ETTER 

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN  

 

2.1 Innledning 

Kommunal behandling av mindre vindkraftanlegg vil alltid være en byggesak. I tillegg 

er det aktuelt med avklaring i kommuneplanens arealdel og gjennom 

reguleringsplan(er). 

 

Temaet kan også vurderes på overordnet plannivå i regional planstrategi, regional plan, 

interkommunalt samarbeid og/eller kommunal planstrategi. Hvordan kommunene 

behandler småskala vindkraft vil avhenge av kommunenes behov, hvor langt utbygger 

har kommet i planlegging av tiltakene og størrelsen på disse.  

 

I tabellen under er ulike deler i kommunal behandling angitt med henvisning til kapittel 

i veilederen. Det er ofte ikke nødvendig å gå gjennom alle typer behandling for å få 

tillatelse til å bygge et lite vindkraftanlegg. Dette er forhold som kommunen må 

vurdere. Stor interesse tilsier behov for mer planlegging enn om interessen er liten i en 

kommune.    

 

Tabell1. Ulike deler av kommunal behandling.  

 

Type 

behandling 

Plannivå  Aktuelle tema/problemstillinger 

Hva bør tiltakshaveren 

(byggherren) vurdere før 

prosjektet starter, og hva bør 

kommunen vurdere når saken 

kommer inn? 

Kap.  

Planlegging på 

overordnet 

nivå 

 

Regional 

planstrategi 

Regional plan 

 

Interkommunalt 

samarbeid 

 

Kommunal 

planstrategi 

Er planlegging for mindre 

vindkraftanlegg en prioritert 

oppgave på overordnet plannivå? 

Er det laget regional plan?  

Er det hensiktsmessig å samarbeide 

over kommunegrenser?  

Bør mindre vindkraftanlegg være 

eget tema ved revisjon av 

kommuneplan? 

2.3 

Fase I 

 

Kommuneplanens Er det behov for en overordnet 

vurdering av egnede områder for 

2.5 
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Planlegging 

kommunalt 

nivå  

arealdel mindre vindkraftanlegg? 

Kommunens ønsker for 

områdeutviklingen? 

Er det under planlegging konkrete 

byggeprosjekter? 

Hvilket arealformål er 

hensiktsmessig? 

Planbestemmelser? 

Hensynssoner? 

Områdenes karakteristika? 

Avklaringspunkt/relevante miljø- og 

samfunnsinteresser? 

Oversikt over ledig nettkapasitet? 

 Kommunedelplan Er det behov for en tematisk 

kommunedelplan? 

Er det behov for et høyere 

detaljeringsnivå i enkelte 

delområder? 

2.5 

Fase II 

Planlegging 

detaljert nivå  

Reguleringsplan 

(områdeplan 

og/eller detaljplan) 

Avklaring av aktuell 

utbygging/prosjektutvikling. 

Planlegging igangsettes. 

Hva følger av kommuneplan, og 

følger det eventuelle krav fra denne?  

Er det behov for 

planprogram/konsekvensutredning? 

Viktige avklaringspunkt om miljø og 

samfunnsinteresser?  

Ledig nettkapasitet? 

2.6 

Fase III 

Gjennomføring  

Søknadsbehandling 

og bygging 

Konkret utbyggingsprosjekt 

Er det behov for dispensasjon med 

tilhørende vilkår? 

Bør kommunen nedlegge et 

midlertidig forbud mot tiltak? 

Tomtevalg og plassering 

Eventuelle andre hensyn som ikke 

er ivaretatt i plan? 

Viktige avklaringspunkt miljø- og 

samfunnsinteresser? 

2.7 
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2.2 Kommunens oppgaver som planmyndighet  

  

Kommunestyret har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at 

plan- og bygningsloven følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal 

planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan, og i tillegg skal kommunen behandle 

byggesøknader. Figuren nedenfor (figur 1) viser en oversikt over de ulike 

planoppgavene i kommunen og hvordan disse er relatert. I dette kapittelet gis en 

nærmere redegjørelse om hvordan kommunen gjennom sine ulike planoppgaver kan 

legge til rette for mindre vindkraftanlegg.  

 

 

 
Figur 1. Oversikt over ulike plantyper i kommunen.  

 

 

2.3 Planlegging på overordnet nivå 

 

Plan- og bygningsloven gir muligheter for å planlegge på flere plannivåer: nasjonalt, 

regionalt og kommunalt nivå. Denne veilederen vil i hovedsak omhandle 

kommuneplan- og reguleringsplannivå, samt den konkrete byggesaksbehandlingen. 

Hensynet til mindre vindkraftanlegg kan imidlertid også være relevant å vurdere i 

andre plansammenhenger på et mer overordnet nivå:    
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 Regional planstrategi 

Etablering av vindkraft kan være et aktuelt tema i regional planstrategi. En 

regional planstrategi kan for eksempel nedfelle at planlegging for mer vindkraft 

skal være en prioritert planoppgave.  

 

 Regional plan  

Dersom det i regionale planer er gitt føringer eller retningslinjer som setter 

rammer for etablering av mindre vindkraftanlegg, er forutsetningen at slike 

rammer og retningslinjer følges opp av kommunen i sin videre planlegging. 

Dersom kommunen ønsker å legge til rette for mindre vindkraftetableringer ut 

over det som eventuelt er nedfelt i regionale planer eller ha andre føringer for 

etablering av slike mindre vindkraftanlegg, bør dette innarbeides i regional plan 

når denne revideres.  

 

 Interkommunalt plansamarbeid 

To eller flere kommuner kan samarbeide om planleggingen dersom dette er 

hensiktsmessig over kommunegrenser. I denne sammenheng kan det være 

aktuelt å gå sammen om å utarbeide interkommunale 

kommunedelplaner/sektorplaner for etablering av mindre vindkraftanlegg.  

 

 Kommunal planstrategi 

I arbeidet med kommunal planstrategi skal kommunene gå gjennom 

utviklingstrekk, vurdere kommunens planbehov og ta stilling til om 

kommuneplanen helt eller delvis skal revideres.  

 

2.4 Vurdering av konsekvensutredningskrav 

 

Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven regulerer i hvilke 

tilfeller det er krav til konsekvensutredning. Dersom det er konsekvensutredningskrav, 

innebærer dette bestemte prosess- og saksbehandlingsregler som blant annet ivaretar 

krav til medvirkning og til høring av planforslag.  

 

Det er krav til utarbeiding av konsekvensutredning til kommuneplanens arealdel og til 

kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål, jf. forskriften § 2. 

Dersom det skal avsettes områder til vindkraftanlegg på over 5 MW krever forskriften 

at dette konsekvensutredes på overordnet nivå. Vindkraftanlegg på inntil 1 MW vil 

derfor ikke utløse konsekvensutredning på reguleringsplannivå , da grensen for 

installert effekt er mindre enn det som er kravet i henhold til forskriften. Unntaket kan 

være der reguleringen innebærer endringer av kommuneplanen, jf. forskriften § 3. 

Kommunen skal tidligst mulig ta stilling om en reguleringsplan omfattes av krav til 

konsekvensutredning. Se veiledere Konsekvensutredninger, kommuneplanens arealdel 

(T-1493), Forskrift om konsekvensutredninger - planlegging etter plan- og bygningsloven 

(2006) og Veiledningsnotat av 2009 for nærmere informasjon om krav etter 

konsekvensutredningsforskriften.   
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Dersom det ikke er krav til konsekvensutredning for et tiltak, stilles det likevel krav til 

at tiltaket opplyses i nødvendig grad i forbindelse med reguleringsplan eller 

byggesaksbehandling. I kapittel 3 gis det en nærmere redegjørelse om hvilke 

opplysninger som er nødvendig i forbindelse med slik behandling.  

 

2.5 Kommuneplan 

Der det er aktuelt kan kommunen vurdere mindre vindkraftanlegg innenfor en 

helhetlig og langsiktig ramme. Bakgrunnen for dette kan være at det er stor interesse 

for å etablere mindre vindkraftanlegg i kommunen. I slike tilfeller vil det være 

hensiktsmessig at kommunen gjør nødvendige planavklaringer i forbindelse med 

kommuneplan, der det gjøres vurderinger av områder som kan egne seg til etablering 

av mindre vindkraftanlegg og/eller av områder der slike etableringer vurderes som 

mer konfliktfylt. Avklaringer i forbindelse med kommuneplan vil også legge til rette for 

at det kan utarbeides mer detaljerte planer for enkeltområder, slik at det raskt og enkelt 

kan fattes beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål. En slik vurdering og 

avklaring vil videre skape forutsigbarhet for utbyggere og andre berørte aktører. 

Dersom regionale planer har føringer med hensyn til mindre vindkraftanlegg, bør dette 

følges opp ved revidering av kommuneplanen. I områder der det foreligger regionale 

planer med retningslinjer for etablering av mindre vindkraftanlegg, vil disse være 

retningsgivende for de kommunale vurderingene. 

 

Kommuneplanprosessen innebærer blant annet varsel om oppstart av planarbeid og 

høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og planforslag, jf. pbl §§ 11-12 til 

11-16. Kommunen må selv vurdere hvem som skal delta i prosessen, og om det 

eventuelt er grunneiere og andre berørte som bør få mulighet til å uttale seg om den 

foreslåtte arealbruken. Kommunen kan i planprosessen be om innspill til foreslåtte 

arealbruksendringer. Dersom kommunen ønsker det, kan grunneiere og andre 

tiltakshavere som har forslag til nye områder for etablering av mindre vindkraftanlegg 

da få anledning til å uttale seg om foreslått arealbruk og samtidig få anledning til å 

opplyse om eventuelle planer om etablering av vindkraftanlegg. 

 

Kommuneplanens arealdel 

Kommunen kan velge å vurdere mindre vindkraftanlegg i forbindelse med 

kommuneplanens arealdel. Dette vil innebære at kommunen må gjøre arealmessige 

vurderinger knyttet opp mot mindre vindkraftanlegg, der hensynet til miljø- og 

samfunnsinteresser vurderes og vektes opp mot hverandre. I kapittel 3 gis det en 

nærmere beskrivelse av miljø- og samfunnsinteresser som kan være relevant for 

kommunen å vurdere i denne sammenheng. I tilfeller der det er krav til 

konsekvensutredning ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, vil dette sikre at 

virkninger blir utredet og belyst i nødvendig grad. Ett viktig element ved en slik 

overordnet arealvurdering vil også være å skaffe en oversikt over tilgjengelig 

nettkapasitet innenfor det aktuelle arealet.  
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Hvilket arealformål som er hensiktsmessig i de enkelte områder, vil avhenge av hva 

som er hensikten med etableringen av vindkraftanlegget. Anlegg som faller inn under 

landbruksbegrepet, kan behandles og avklares etter pbl § 11-7 nr. 5 Landbruks-, natur- 

og friluftsformål. Dette gjelder også reindrift med underformål gitt i bokstav a) areal for 

nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert 

på gårdens ressursgrunnlag, jf. § 11-11 nr. 1. Dette arealformålet kan benyttes der 

vindkraftanlegget kan knyttes til gårdens ressursgrunnlag og benyttes i etablert 

landbruksdrift, der tiltakets omfang står i et rimelig forhold til gårdens ressursgrunnlag 

(jord- og skogbruksarealer, bygninger). Rammen for hva som kan karakteriseres som 

landbrukstilknyttet næringsvirksomhet er omtalt nærmere i veileder Plan- og 

bygningsloven og Landbruk Pluss (T-1443). I veilederen går det blant annet frem at 

vindmøller inngår i landbruksbegrepet hvis anlegget i det vesentlige forsyner gården 

med egen energi, og inngår ikke i landbruksbegrepet hvis anlegget i vesentlig grad 

produserer energi for videresalg. Det er ikke gitt noen nærmere definisjon av hvordan 

”i det vesentlige forsyner egen energi” skal forstås, men dette vurderes konkret i den 

enkelte sak. Det vises for øvrig til at også landbrukstiltak må behandles i 

reguleringsplan dersom de er å anse som større bygge- og anleggstiltak som kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. pbl § 12-1 tredje ledd.  

 

Anlegg som ikke faller inn under landbruksbegrepet kan, hvis det er hensiktsmessig, 

behandles og avklares etter pbl § 11-7 nr. 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt 

reindrift med underformål b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse 

mv., jf. § 11-11 nr. 2. Dette arealformålet kan benyttes der vindkraftanlegget kan 

oppføres som spredt næringsbebyggelse som ikke anses som en del av landbruk eller 

reindrift. Ved bruk av dette arealformålet åpner kommunen opp for å etablere mindre 

vindkraftanlegg i LNF(R)-området selv om de ikke benyttes i primærnæring, uten å 

gjøre det nødvendig med planrevisjon, reguleringsplan eller dispensasjon fra plan i det 

enkelte tilfellet.  

 

Det kan også være aktuelt med etablering av enkeltturbiner og mindre vindkraftanlegg 

i områder som er avsatt til andre arealformål enn LNF(R)-områder. En eventuell 

etablering av slike mindre vindkraftanlegg kan i slike tilfeller ikke være i strid med 

arealformålet eller komme inn under kravet om reguleringsplan for større tiltak, jf. pbl  

§ 12-1. Aktuelle arealformål etter pbl § 11-7 kan være bebyggelse og anlegg med 

underformål næringsbebyggelse (nr. 1) eller samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur med underformål traseer for teknisk infrastruktur (nr. 2). 

 

Områdeavgrensning og lokalisering av arealformålet må være så presis at både 

kommunestyret, fylkeskommunen og andre relevante statlige myndigheter kan ta 

stilling til om den foreslåtte arealbruken er i samsvar med kommunale og viktige 

nasjonale og regionale hensyn, jf. også kartforskriften og nasjonal produktspesifikasjon 

for arealplan og digitalt planregister (se Klima- og miljødepartementets veileder 

Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt 

planregister). Slik angivelse kan gjøres direkte på plankartet innenfor 
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formålsavgrensningen, og/eller gjennom bestemmelser som angir og avgrenser 

områdene konkret med referanser til entydige og lett observerbare referanser i kart og 

terreng. 

 

Kommunedelplan  

Det kan også være hensiktsmessig å utarbeide en kommunedelplan for å ivareta 

hensynet til mindre vindkraftanlegg. Kommunen kan i slike tilfeller selv velge ønsket 

tilnærming. Det kan utarbeides en tematisk kommunedelplan om mindre 

vindkraftanlegg, eksempelvis i forbindelse med en kommuneplangjennomgang eller en 

revisjon av kommuneplan. En annen mulighet er å utarbeide en kommunedelplan som 

er knyttet til utvalgte delområder der det er behov for et høyere detaljeringsnivå, 

eksempelvis kan dette være aktuelt i områder der det er tiltakshavere som ønsker å 

etablere mindre vindkraftanlegg. Utarbeidelse av kommunedelplan sikrer at det gjøres 

vurderinger på et overordnet nivå, samtidig som fokuset er mindre vindkraftanlegg 

med tilhørende relevante forhold. Med utgangspunkt i en kommunedelplan, vil planer 

om mindre vindkraftetableringer som følger denne unngå videre krav til regulering 

eller få dispensasjon, mens avvik fra denne kan kreve utarbeidelse av reguleringsplan. 

 

 

Planbestemmelser 

Etter pbl § 11-9 kan det uavhengig av arealformålene gis generelle bestemmelser til 

kommuneplanens arealdel, herunder at det kan stilles krav til reguleringsplaner for 

visse arealer eller for visse tiltak. Videre er det krav om at arealformålene som benyttes 

på plankartet innenfor rammen av pbl § 11-7 første ledd, suppleres med bestemmelser 

etter pbl § 11-11, som utfyller og utdyper den fastsatte arealbruken og vilkårene for den. 

Det innebærer at både formål, omfang og lokalisering av anleggene i slike tilfeller må 

avklares under kommuneplanprosessen. Dette er nødvendig for å kunne gi klare 

rammebetingelser og forutsigbarhet til relevante myndigheter, utbyggere og andre 

berørte interesser. Slike avklaringer må baseres på vurderinger av blant annet  

miljøinteresser i det aktuelle området (den aktuelle sonen), jf. kapittel 3.  

 

Hensynssone 

Dersom det er aktuelt å sikre randsonene rundt et planlagt vindkraftanlegg ut fra 

sikkerhetshensyn eller ut fra ulike vernehensyn kan hensynssone benyttes, jf. plan- og 

bygningsloven § 11-8. Hensynssonene skal legges til grunn for enkeltsaksbehandling, 

og eventuelt utarbeidingen av reguleringsplan. Bestemmelser til hensynssonene kan 

legge til rette for at viktige hensyn ivaretas ved behandling av enkeltsaker. I denne 

sammenheng kan det være aktuelt å benytte hensynssoner eksempelvis for å ivareta 

kravet til sikkerhet og støy (pbl § 11-8 bokstav a), for å legge til rette for nødvendige 

infrastruktur som vei/kraftledning (pbl § 11-8 bokstav b) eller for å kunne fastsette 

bestemmelser for å hindre vesentlige forringelse av verneverdier i vernede områder 

(pbl § 11-8 bokstav c). Det kan også gis retningslinjer om begrensninger av virksomhet 

og vilkår for tiltak for å ivareta interessene i sonen, eksempelvis om redusert drift i 

enkelte perioder av hensyn til fugl (pbl § 11-8 bokstav c).  Retningslinjene må 

formaliseres i arealbruksformål og evt. bestemmelser i etterfølgende reguleringsplan.  
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2.6 Reguleringsplan 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-1 er det krav om reguleringsplan for større 

bygge- og anleggstiltak. Det er krav om reguleringsplan for større tiltak også selv om 

dette er avklart i kommuneplan. Det er ikke definert nærmere hva ”større” innebærer 

i forbindelse med mindre vindkraftanlegg, men som presisert innledningsvis vil 

størrelsen på slike anlegg variere avhengig av installert effekt.  Kommunen må selv i 

samråd med berørte myndigheter avgjøre hva som er å oppfatte som ”større”.  Krav 

om reguleringsplan og hva som er ”større bygge- og anleggstiltak” må bero på en 

konkret vurdering ut fra de forhold som gjør seg gjeldende på stedet og i saken. I 

bestemmelse til kommuneplanens arealdel kan det ut fra byggstørrelse, antall osv. 

fastsettes av kommunen når tiltak utløser krav om utarbeiding av reguleringsplan. 

Hva som anses som større i denne sammenheng vil på denne bakgrunn avhenge av 

gitt situasjon og konfliktbilde, og vil derfor variere fra sted til sted. Dersom mindre 

vindkraftanlegg er tilstrekkelig avklart i kommuneplanens arealdel, kan også 

nødvendige hensyn ivaretas gjennom byggesaksbehandling. 

Det kan være aktuelt å utarbeide reguleringsplan i tilfeller der kommunen ser det som 

hensiktsmessig å sikre forsvarlig planavklaring av anleggstiltak, ved at arealformålet 

detaljeres utover det som følger av kommuneplanens arealdel. Slik planavklaring kan 

eksempelvis være aktuelt i områder der det er aktuelt å etablere flere enkeltturbiner 

eller mindre vindkraftanlegg. I reguleringsplanprosessen vil hensynet til ulike miljø- og 

samfunnsinteresser vurderes og vektes opp mot hverandre. I kapittel 3 gis det en 

nærmere beskrivelse av miljø- og samfunnsinteresser som kan være relevante for 

kommunen å vurdere i denne sammenheng, herunder omfatter dette tilgjengelig 

nettkapasitet i det aktuelle området.  Dersom det oppstår et behov for planavklaring i 

forbindelse med konkrete utbyggingstiltak og dette ikke er avklart i kommuneplanens 

arealdel, vil det også være aktuelt å utarbeide reguleringsplan. Kommunen har også i 

forbindelse med kommuneplanens arealdel mulighet til å vedta bestemmelser om at det 

stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan, jf. pbl § 11-9 nr. 1. Denne bestemmelsen 

kan benyttes uavhengig av arealformål, og kan eventuelt kobles med forutsetninger 

vedrørende høyde, type, områder, osv. der kravet utløses.  Denne bestemmelsen 

forutsetter at reguleringsplan er vedtatt før det kan gjennomføres anleggsutbygging i 

de områder angitt i arealdelen der plankravet gjelder.  

 

Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle om det vil være hensiktsmessig å 

utarbeide reguleringsplan for mindre vindkraftanlegg. Både kommunen og tiltakshaver 

kan imidlertid være tjent med en reguleringsplan som grunnlag for driften. Gjennom 

reguleringsplan fastsettes rammer for hensyn som adkomst, vernehensyn og fysiske 

miljøtiltak. Dersom kommunen ønsker å ha en rolle i driftsfasen, f. eks tilsyn med 

vilkårene i reguleringsplan, må dette sikres i reguleringsbestemmelsene. Generelt gir 

reguleringsplan grunnlag for et mer nyansert sett av bestemmelser enn det som kan gis 

til kommuneplanens arealdel. Videre gir reguleringsplan ekspropriasjonsgrunnlag hvis 

gjennomføringen av planen er avhengig av det. Prosessreglene knyttet til 
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reguleringsplan er mer inngående og forutsetter involvering av private berørte, og de 

gir også klagerett for berørte og private.  

2.7 Fase III - Søknadsbehandling og bygging 

Søknad om tiltak 

Enkeltturbiner og mindre vindkraftanlegg er søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1, og 

skal oppføres i tråd med loven og tilhørende forskrifter.  Dette innebærer at den som 

skal føre opp anlegget (tiltakshaver) må sende søknad til kommunen og få 

byggetillatelse før det bygges. Nærmere regler om søknad og byggesaksbehandling 

følger av byggesaksforskriften. Forskriften med veiledning finnes på hjemmesiden til 

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Kommunen har et ansvar for å ivareta både lokale 

og nasjonale hensyn.  

 

Tiltakshaveren kan be kommunen om en forhåndskonferanse før det søkes. Her kan 

tiltakshaver og kommunen avklare om tiltaket er gjennomførbart, behovet for avklaring 

i plan, hvordan det bør plasseres osv. Dette kan gjøre søknadsprosessen enklere.  

Før det søkes om tiltaket skal naboene varsles. Eventuelle merknader fra naboene skal 

samordnes også av tiltakshaver, og det skal gjøres rede for merknadene sammen med 

søknaden. For øvrig skal følgende dokumentasjon følge søknaden, så langt det passer 

til tiltaket: 

 eiendom og eksisterende bebyggelse som berøres av tiltaket 

 beskrivelse av tiltakets art 

 tiltakets størrelse og grad av utnytting 

 forhold til plangrunnlaget og plan- og bygningsloven § 1-8 

 ivaretakelse av krav til universell utforming og arkitektonisk utforming, 

herunder visuelle kvaliteter 

 tiltakets sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 

miljøforhold, og behov for eventuelle sikringstiltak 

 konsekvensanalyse som framgår av byggteknisk forskrift § 9-4 

 minsteavstand til annen bebyggelse, kraftledninger, vegmidte, vann- og 

avløpsledninger 

 eventuelt behov og grunnlag for dispensasjon fra plan 

 om det er avholdt forhåndskonferanse 

 tegninger og målsatt situasjonsplan 

 redegjørelse for nabovarsling og nabomerknader, samt kvittering for nabovarsel 

 forholdet til andre myndigheter 

 gjennomføringsplan 

 søknader om lokal godkjenning for ansvarsrett med relevant dokumentasjon. 

 

Det står mer om denne dokumentasjonen i veiledningen til byggesaksforskriften og om 

viktige miljø- og samfunnshensyn i kapittel 3. 

 

Kommunens behandling av søknaden 

Tiltaket må være i overensstemmelse med kommunale planer og tekniske krav. 

Søknaden og vedleggene skal beskrive hvordan anlegget skal utformes og plasseres.  
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Når kommunen behandler søknaden skal den for det første forsikre seg om at anlegget 

er lovlig etter planen (kommuneplan eller reguleringsplan): 

1. Kreves det ytterligere regulering etter planbestemmelse (pbl §§ 11-9 nr. 1 eller 

12-7 nr. 11) eller direkte i loven? (pbl § 12-1 tredje ledd) 

2. Kreves det konsekvensutredning?  

3. Bør det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak etter pbl kapittel 13, slik at 

kommunen kan regulere området?  

4. Er tiltaket innenfor planens formål?  

5. Angir planen rammer for tiltaket, for eksempel med hensyn til friluftsliv, støy, 

landskapsvirkning, kultur- eller naturvern?  

 

Kommunen kan avgjøre byggesak også i tilfeller der plan ikke foreligger, for eksempel 

der vindkraftanlegget er vurdert som et mindre bygge- og anleggstiltak.  

 

Ved siden av dette, skal kommunen vurdere: 

1. Hensynet til naboer. En ulempe for naboer er ikke i seg selv en grunn til å avslå 

søknaden etter pbl, men grenser for støy kan være grunnlag for et avslag. En 

ulempe for nabo kan også være grunnlag for at kommunen krever en annen 

plassering enn det tiltakshaver ønsker.  

2. Plassering av tiltaket. Hvis planen angir en bestemt plassering, er det denne som 

gjelder. Hvis planen ikke avgjør dette, har kommunen en viss mulighet for å 

bestemme plasseringen. Det er i utgangspunktet ønsket til tiltakshaveren som 

skal legges til grunn, men kommunen kan for eksempel kreve en annen 

plassering av hensyn til naboene, eller ut fra allmenne hensyn som friluftsliv på 

bakgrunn av innspill fra andre myndigheter.  

3. Forholdet til andre myndigheter. Vindturbiner kan påvirke en rekke hensyn, jf. 

veilederen kapittel 3, og mange av disse er regulert i sektorlovverk. Kommunen 

kan og bør vente med å behandle en søknad hvis et tiltak trenger tillatelse eller 

en uttalelse fra en annen myndighet, jf. pbl. § 21-5. Etter byggesaksforskriften § 

6-2 gjelder dette disse myndighetene: 

 helsemyndighet 

 brannvernmyndighet 

 arbeidsmiljømyndighet 

 vegmyndighet 

 havnemyndighet 

 forurensningsmyndighet 

 Sivilforsvaret 

 jordlovmyndighet 

 friluftsmyndighet 

 kulturminnemyndighet 

 reindriftsmyndighet 

 kirkelig myndighet 

 luftfartsmyndighet 

 bergverksmyndighet. 
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Hvis en annen myndighet avslår tillatelse etter sektorlov eller fraråder tiltaket, kan det 

normalt heller ikke gis byggetillatelse, jf. pbl § 21-5.  

 

Tekniske krav i bygningslovgivningen 

Det er ikke gitt særskilte krav til vindturbiner i plan- og bygningsloven eller forskrift om 

tekniske krav til byggverk (TEK10). Imidlertid må tiltaket oppfylle de generelle kravene 

i TEK10 til bl.a. konstruksjonssikkerhet, jf forskriftens kapittel 10. Det vil være 

tiltakshavers ansvar at tiltaket oppfyller tekniske krav, men kommunen kan eventuelt 

føre tilsyn med dette.  

 

Ansvarlig foretak 

Arbeidet med søknadspliktige tiltak skal forestås av et kvalifisert ansvarlig foretak. 

Dette skal da være et eller flere foretak som er ansvarlige for søknad, prosjektering, 

utførelse og kontroll.  

- Ansvarlig søker koordinerer prosjektet overfor bygningsmyndighetene, og er 

ansvarlig for dokumentasjonen i tiltaket. 

- Ansvarlig prosjekterende er ansvarlig for at tiltaket prosjekteres i 

overensstemmelse med krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, så 

langt det er krav i dette regelverket som er relevant. Ansvarlig prosjekterende er 

ikke ansvarlig overfor bygningsmyndighetene for krav i annet regelverk.  

- Ansvarlig utførende er ansvarlig for at arbeidet utføres i overensstemmelse med 

krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. I de aller fleste tilfeller er 

det tilstrekkelig å følge materialet fra ansvarlig prosjekterende.  

- Ansvarlig kontrollerende skal kontrollere enkelte forhold som er særskilt angitt i 

byggesaksforskriften § 14-2. Kontroll kan også kreves av kommunen for andre 

byggtekniske forhold.  

 

Reglene gjelder i utgangspunktet også for tiltak som enkeltturbiner og mindre 

vindkraftanlegg. Ansvarsreglene innebærer imidlertid et ansvar for å oppfylle krav i 

bygningslovgivningen, og passer derfor ikke nødvendigvis for anleggene. Kommunen 

bør vurdere om det skal gis fritak fra krav om ansvarlige foretak etter pbl. § 23-1 siste 

ledd. Tiltakshaver må i så fall søke om dette samtidig som det søkes om tiltaket.  

 

Det kan etter omstendighetene være hensiktsmessig at tiltakshaver bruker en ansvarlig 

søker for å ha en ryddig prosess mot kommunen, men dette kan også være unødvendig 

hvis tiltaket er avklart med hensyn til plan, naboer, tekniske krav mv.  

En ansvarlig prosjekterende i byggesaken vil være ansvarlig for oppfyllelsen av krav til 

plassering, fundamentering, konstruksjonssikkerhet iht. byggteknisk forskrift mv.  

Når det gjelder ansvarlig utførende, dekker de vanlige kategoriene for ansvarsområder 

ikke arbeidet med å føre opp slike vindturbiner. Grunnarbeid og fundamentering kan 

imidlertid omfattes. Det vil ikke være krav om uavhengig kontroll, og dermed heller 

ikke krav om bruk av ansvarlig uavhengig kontrollforetak.  
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Kommunen kan i noen tilfeller unnta helt fra krav om bruk av ansvarlig foretak. 

Hjemmelen for dette er pbl § 20-2 første ledd d). Dette unntaket kan bare brukes for 

helt små tiltak. 

 

2.8 Innsigelse 

Berørte statlige og regionale organ, annen berørt kommune og Sametinget kan fremme 

innsigelse til kommunens foreslåtte arealbruk i forbindelse med høring av planforslag 

av kommuneplan eller reguleringsplan. Innsigelse kan utløses dersom 

vindkraftetableringer eller de konkrete planbestemmelsene som er foreslått berører 

nasjonale eller vesentlige regionale interesser, eller andre vesentlige interesser. 

Innsigelse kan også utløses dersom planen ikke samsvarer med regional plan dersom 

denne har retningslinjer for mindre vindkraftetableringer. Dette gjelder også planer 

som er under arbeid. Dersom det er fremmet innsigelse til 

kommuneplan/reguleringsplan som ikke er trukket tilbake eller imøtekommet av 

kommunen gjennom planendring, har ikke kommunen myndighet til å vedta planen 

med rettslig bindende virkning. Dersom det etter mekling fortsatt ikke er enighet, 

vedtas planen endelig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Departementets vedtak kan ikke påklages.   

 

3. VIKTIGE MILJØ- OG SAMFUNNSHENSYN 

3.1 Innledning 

Den tematiske oversikten nedenfor belyser viktige miljø- og samfunnshensyn som 

kommunene bør vurdere ved utbygging av småskala vindkraftanlegg. Ved vurdering av 

småskala vindkraftanlegg bør det tas utgangspunkt i om fordelene anlegget medfører 

er større enn ulempene. Oversikten gir også utbyggere og samfunnet for øvrig 

informasjon om hva som vil bli vektlagt i den kommunale saksbehandlingen av slike 

anlegg. Vurderingene skal omfatte vindturbinene med tilhørende infrastruktur, 

herunder veier, nettilknytning, oppstillingsplass mv., og inkludere virkninger i både 

anleggs- og driftsfasen. 

3.2 Energiproduksjon  

Det er et nasjonalt mål at Norge skal øke sin fornybarandel, og fornybar energi fra 

småskala vindkraftanlegg vil kunne bidra til dette. Produksjon fra småskala 

vindkraftanlegg som benyttes til å dekke egen/lokal energietterspørsel vil også øke 

forsyningssikkerheten i området. Videre vil småskala vindkraftanlegg kunne redusere 

tap i overføringsnettet, dersom energiproduksjonen benyttes lokalt og fortrenger energi 

som i dag importeres fra andre områder. 

For å sikre en tilfredsstillende energiproduksjon er det viktig med gode og stabile 

vindforhold i området der det planlegges småskala vindkraftanlegg. I tillegg til 

vindstyrke over året (årsmiddelvind) påvirkes produksjonspotensialet av andre faktorer. 
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I områder med fuktig luft og lave temperaturer kan ising på rotorbladene redusere 

produksjonen. Kupert terreng kan medføre turbulens, noe som resulterer i lavere 

energiproduksjon. I tillegg kan nærliggende vindkraftanlegg føre til lavere 

energiproduksjon på grunn av vakeeffekt. Vurderingen av produksjonsestimater bør 

bestå av: 

 Vindforhold og energiproduksjon: vurdering av vindforholdene i området. 

Vurderingen kan baseres på NVEs kart over årsmiddelvind og opplysninger 

i søknaden. I søknaden bør beregningsgrunnlaget for estimert produksjon 

være dokumentert.  

 Teknisk beskrivelse: antall turbiner, installert effekt og type turbiner som er 

lagt til grunn for produksjonsestimatet bør være oppgitt og spesifisert. 

Planlagte rutiner for vedlikehold bør også være omtalt. 

 Nærhet til forbruk: dersom det bidrar til reduserte nettap eller redusert 

behov for ny nettutbygging, vil det vil være fordelaktig å lokalisere småskala 

vindkraftanlegg i områder der anlegget vil dekke egen/lokal 

energietterspørsel, eksempelvis tilknyttet landbruksvirksomhet. 

Kilder til mer informasjon: 

 NVEs kart over årsmiddelvind i ulike høyder 

 NVEs kart over årsproduksjon 

 NVEs kart over terrengkompleksitet (RIX-verdier) 

 NVEs kart over potensial for ising 

Alle kart tilgjengelige fra: (http://www.nve.no/no/Energi1/Fornybar-

energi/Vindkraft/) 

3.3 Infrastruktur 

Det er viktig å lokalisere og utforme anleggene slik at behovet for etablering av ny 

infrastruktur blir minst mulig. Kort avstand til eksisterende veier og nett, dersom 

anlegget skal kobles til overføringsnettet i området, reduserer virkningene for miljø og 

samfunn. Dersom anlegget skal kobles til eksisterende nett, må det også dokumenteres 

at det er ledig kapasitet i nettet til å ta i mot ny produksjon. For øvrig må alle 

vindkraftanlegg overholde bestemmelser fastsatt i lovverket om vilkår for adgang til 

nettet. Vurderingen av nettilknytning og infrastruktur bør inneholde: 

 Tilgjengelig nettkapasitet: dersom anlegget skal kobles til eksisterende 

forsyningsnett må det dokumenteres at kraftnettet har ledig kapasitet til å ta 

imot ny produksjon. Dette gjelder både lokal-, regional- og sentralnettet. 

Kommunen anbefales å be det lokale nettselskapet om en saksuttalelse 

dersom dette ikke følger med søknaden. 

 Nærhet til nett: dersom anlegget skal kobles til eksisterende forsyningsnett 

bør det være kort avstand fra anlegget til nettet.  

 Nærhet til vei: det vil være fordelaktig om anlegget kan benytte eksisterende 

veinett i anleggs- og driftsfasen.  
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Kilder til mer informasjon: 

 Regionale kraftsystemutredninger – Hovedrapporter som inneholder lister 

over kommuner med ledig kapasitet i nettet for tilknytning av ny 

kraftproduksjon. Tilgjengelig fra: 

(http://www.nve.no/no/Energi1/Kraftsystemet/Kraftsystemutredninger/) 

 NVEs informasjon om tilknytningsplikt, anleggsbidrag med mer  

Tilgjengelig fra: (http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Tilknytning/) 

 Lokale nettselskap og deres vilkår for tilknytning av produksjon til nettet 

 Statnetts kraftsystemutredning for sentralnettet (www.statnett.no)  

3.4 Landskapsvirkninger 

Landskapskarakter er en beskrivelse av landskapet i et område. Beskrivelsen tar 

utgangspunkt i landskapets hovedform, småformer, vann og vassdrag, vegetasjon, 

jordbruksmark, bebyggelse og tekniske anlegg, og samspillet mellom dem. 

Hensikten med å vurdere potensielle landskapsvirkninger av småskala vindkraftanlegg 

er å belyse hvordan anlegget vil kunne påvirke landskapskarakteren. Etablering av 

småskala vindkraftanlegg vil ofte forekomme i tilknytning til landbruk og 

næringsområder, og vil da være en tydeligere del av landskapet. Virkningene for 

landskapet vil avhenge av stedsspesifikke forhold. Vurderingen bør bestå av:  

 Direkte virkninger: vurdering av anleggets virkninger på 

landskapskarakteren.  

 Synlighet/visuelle virkninger: vurdering av anleggets skala og visuelle 

virkninger for opplevelsesverdien av landskapet, og hvordan avstand og 

plassering kan redusere slike virkninger. Det bør i søknaden være 

utarbeidet fotorealistiske visualiseringer av anlegget. 

 Fremtidige virkninger: vurdering av virkninger for potensiell fremtidig 

stedsutvikling, eksempelvis nye boligområder. 

Sumvirkninger på landskap  

Sumvirkninger kan defineres som samlede virkninger av flere småskala 

vindkraftanlegg innenfor et geografisk avgrenset område, eller som de systematiske 

virkningene småskala vindkraftanlegg, sammen med andre inngrep, har på et tema i et 

større geografisk område. Kravet om sumvirkninger er lovfestet i Plan- og 

bygningsloven; forskrift om konsekvensutredning, og naturmangfoldloven § 10 om 

”samlet belastning”. Hensikten med å vurdere sumvirkninger knyttet til småskala 

vindkraftanlegg er å ivareta en mer kontrollert og fremtidsrettet arealutvikling av 

landskapet. Det er viktig å se på samspillet mellom flere enkelttiltak som behandles 

hver for seg, da summen av disse kan gi virkninger på landskapet.  

Kartlegging av eksisterende arealbrukssituasjon, sammen med planlagt og fremtidig 

arealutvikling, og eventuelt landskapsanalyse, vil gi et overblikk over totale 

landskapsvirkninger hvis det aktuelle vindkraftanlegget blir realisert. For å redusere 
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omfang av denne kartleggingen bør kun eksisterende datagrunnlag som kommunen 

selv, fylkeskommuner eller andre myndigheter har utarbeidet, legges til grunn.   

Kilder til mer informasjon: 

 NVE veileder 5/2007: Visualisering av planlagte vindkraftverk.  

 Skog og landskap (http://www.skogoglandskap.no/) 

 Kommuneplanens arealdel 

 Fylkesmannen/Fylkeskommunen 

 Regionale planer 

3.5 Naturmangfold 

I henhold til naturmangfoldloven skal naturen tas vare på ved bærekraftig bruk og vern. 

Dette innebærer at naturen skal forvaltes på en måte som sikrer levedyktige bestander 

av planter og dyr og opprettholder variasjonen av naturtyper. Ved utforming av 

småskala vindkraftanlegg må virkninger på naturmangfold vurderes. Anlegget bør også 

sees i sammenheng med andre eksisterende og planlagte inngrep i området, jf. 

naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning. 

Virkningene for naturmangfold ved etablering av småskala vindkraftanlegg vil normalt 

være begrensede, og kan ofte unngås ved plantilpasninger eller andre avbøtende tiltak. 

Unntaket er mulige virkninger for fugl. Vurderingen bør bestå av: 

 Artsmangfold: vurdering av virkninger for artsmangfoldet i området, herunder 

rødlistede fuglearter. Vurderingene bør baseres på eksisterende kunnskap. 

 Avbøtende tiltak: vurdering av hvordan plantilpasninger kan redusere eventuelle 

virkninger. 

Kilder til mer informasjon: 

 Norsk rødliste for naturtyper (2011) og Norsk rødliste for arter (2010) 

(http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/)  

 Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase (http://innsyn.naturbase.no/)   

 Artskart (http://artskart.artsdatabanken.no)   

3.6 Verneområder 

En rekke områder og forekomster i Norge er vernet i medhold av ulike lovverk. I 

utgangspunktet bør det ikke planlegges anlegg som medfører virkninger for vernede 

områder. Dette omfatter: 

 Områder på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv 

 Ramsarområder (utvalgte våtmarksområder) 

 Områder vernet etter naturmangfoldloven 

 Områder fredet ved særskilt vedtak etter kulturminneloven 
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 Områder med biotopvern etter viltloven eller lov om laksefiske og 

innlandsfiske 

 Områder for bevaring av kulturminner eller naturvernområder regulert etter 

plan- og bygningsloven §§ 11-8. c), 11-8. d), 12-5 nr. 5 eller 12-7 nr. 6. 

Virkninger av småskala vindkraftanlegg på vernede områder vil avhenge av hvordan 

verneverdiene eller verneformålet påvirkes. Dette er forhold som kortfattet bør 

vurderes i saksbehandlingen. 

Kilder til mer informasjon: 

 Kommuneplanens arealdel 

 Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase (http://innsyn.naturbase.no/)   

 Fylkesmannen 

 Fylkeskommunen 

 Kommuner med delegert forvaltning av verneområder 

 Sametinget 

3.7 Hensynet til inngrepsfrie områder  

Ved behandling av vindkraft vil det alltid være nødvendig å vurdere om inngrepet vil 

påvirke urørte områder. Etablering av småskala vindkraftanlegg vil normalt ikke 

medføre virkninger for urørthet, fordi anlegget ofte vil være tilknyttet eksisterende 

bebyggelse og infrastruktur. I saksbehandlingen bør det likevel gjøres en vurdering av 

eventuelle konsekvenser for urørte områder. 

3.8 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er et nasjonalt mål at mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på 

som bruksressurser og som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskapning. 

Et kulturminne er et spor fra menneskelig virksomhet og må alltid sees på som en del 

av en større kulturhistorisk helhet. Et kulturmiljø er en samling av flere 

kulturhistoriske spor av menneskelig aktivitet som avledes ut fra helhetlige 

landskapsvurderinger. Jordbrukets kulturlandskap er et landskap som er påvirket av 

jordbruksdrift. Den kulturhistoriske dimensjonen i landskapet viser samspillet mellom 

mennesker og natur gjennom tid. 

Opplevelsesverdi, pedagogisk verdi og bruksverdi er de mest sentrale verdiene når det 

kommer til kulturminner og kulturmiljø. Det må tas stilling til hva det enkelte 

kulturminne og kulturmiljø tåler av påvirkning uten at disse grunnleggende og 

kvalitative egenskapene går tapt. I tillegg er svært mange arkeologiske kulturminner 

lite eller ikke synlige over bakkenivå og det kan knytte seg stor vitenskapelig verdi til 

disse kulturminnene. 

Småskala vindkraftanlegg i tilknytning til landbruk eller bosettingsområder kan komme 

i kontakt med kulturminner og kulturmiljø. Det er viktig å få frem hvor det er mangel 

på informasjon om kulturminner og eventuelt hvor det bør være særlig aktsomhet på 
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grunn av manglende kunnskap. En kortfattet vurdering av virkninger for kulturminner 

og kulturmiljø bør bestå av: 

 Direkte virkninger: vurdering av direkte virkninger for kulturminner og 

kulturmiljø som følge av anleggets fysiske arealbeslag 

 Oppdeling av sammenhenger: vurdering av anleggets virkninger på 

kulturhistoriske sammenhenger i området.  

 Indirekte virkninger: vurdering av anleggets indirekte påvirkning på 

kulturminner og kulturmiljø, eksempelvis støy og skyggekast som kan 

påvirke opplevelses- og bruksverdien (visuelle virkninger vurderes under 

fagtema landskap). 

Kilder til mer informasjon: 

 Riksantikvarens database over fredede kulturminner og kulturmiljøer i 

Norge: (http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Askeladden/)  

 Fylkeskommunen – Oversikt over SEFRAK bygninger  

 Kommuneplanens arealdel 

 Sametinget 

 

3.9 Friluftsliv og ferdsel 

Lokale friluftslivsområder og muligheter for utøvelse av jakt og fiske er en viktig faktor i 

lokalmiljøet når det kommer til trivsel og helse både i hverdag og ferie. Småskala 

vindkraftanlegg som lokaliseres i nærheten av landbruk og bosettingsområder kan 

påvirke slike områder. Virkningene kan være både direkte og indirekte, da støy, 

synlighet og risiko for iskast også vil kunne påvirke opplevelses- og bruksverdien, og 

avhenger av nærhet og avstand til anlegget. Det bør gjøres en kortfattet vurdering av: 

 Lokale friluftsområder: vurdering av anleggets påvirkning på lokale 

friluftslivsområder.  

 Jakt og fiske: vurdering av virkninger på utøvelse av jakt og fiske i området.  

 Eksisterende og fremtidig bruksintensitet: vurdering av anleggets påvirkning på 

eksisterende bruksintensitet og potensiell fremtidig etterspørsel, eksempelvis 

som følge av nye boligområder.  

 Alternative friluftsområder: vurdering av tilgang til alternative 

friluftslivsområder. 

 Avbøtende tiltak: vurdering av hvordan plantilpasninger kan redusere 

eventuelle virkninger. 

Kilder til mer informasjon: 

 Kommuneplanens areadel 

 Miljødirektoratets offisielle kartfestet informasjon om utvalgte natur- og 

friluftslivsområder: 
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(http://dnweb12.miljodirektoratet.no/naturbase_oppslag/naturbase_oversi

kt.asp) 

3.10 Støy 

Støy er definert som forurensning i henhold til forurensningsloven, og det er et 

nasjonalt mål å redusere støyplagen. Tålegrensene for støy reguleres gjennom 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2012.  

Støyvirkninger vil være et sentralt tema i planleggingen av småskala vindkraftanlegg, 

da disse ofte vil være lokalisert nærmere bebygde områder enn de større 

vindkraftanleggene. Det er flere faktorer som avgjør det faktiske støynivået, herunder 

avstand, vindretning, værsituasjon og topografi. Vurderingen bør bestå av:  

 Støyberegninger: det skal i søknaden være gjennomført støyberegninger og 

utarbeidet støysonekart, jf. retningslinjene i T-1442.  

 Støy over grenseverdiene: anlegg som medfører støy over grenseverdien på 

Lden 45 dB(A) for eksisterende eller planlagt bebyggelse bør normalt ikke 

tillates.  

Kilder til mer informasjon: 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2012   

 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen  

3.11 Skyggekast og iskast 

Skyggekast oppstår når vindturbiner står i synslinjen mellom sola og punktet turbinene 

betraktes fra. Turbinenes roterende blader vil da bryte sollyset og generere skyggekast 

mot betrakteren i et repeterende mønster. Dette kan være sjenerende mens fenomenet 

pågår. Et betraktningssted som er utsatt for skyggekast omtales som skyggemottaker, 

og kan være alt fra boliger, sykehus, kontor- og næringslokaler, til definerte turmål, 

utsiktspunkter og kulturminner. Skyggekast kan også påvirke veier og stier i 

nærområdet, eller fremtidig arealbruk som planlagte bolig- og hyttefelt. 

Med utgangspunkt i vindturbinens design, størrelse og plassering i terreng kan det 

gjennomføres en teoretisk beregning (”worst case”) av skyggekastomfang. I en slik 

beregning forutsettes det at solen skinner konstant, turbinene aldri står stille og 

vindretningen er slik at turbinene alltid står vendt mot skyggemottaker. For å beregne 

faktisk skyggekast legges det i tillegg vekt på meteorologiske data, som værforhold for 

området og antall solskinnsdager i året.  

Iskast kan forekomme som følge av ising på turbinbladene og is fallende fra 

turbinhuset, og utgjør en risiko for de som ferdes innenfor og i nærheten av 

planområdet. I perioder der iskast kan forekomme bør tiltak som lokale 

varslingsrutiner innføres. 

Vurdering av virkninger knyttet til skyggekast og iskast vil være viktig der småskala 

vindkraftanlegg lokaliseres nær boligområder. Vurderingen bør bestå av:  
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 Skyggekastberegninger: vurdering av omfanget av teoretisk og sannsynlig 

skyggekast fra anlegget. Det anbefales at skyggekastfølsomme bygninger, 

eksempelvis helårsboliger, ikke utsettes for teoretisk skyggekast i mer enn 30 

timer per år eller 30 minutter per dag.   

 Iskast: vurdering av anleggets potensial for iskast og tiltak som kan redusere 

omfanget av dette, herunder varslingsrutiner.  

Kilder til mer informasjon:  

 NVEs isingskart, utarbeidet av Kjeller vindteknikk.   

 Skyggekast fra vindkraftverk - Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon 

av NVEs forvaltningspraksis. 

3.12 Samiske interesser 

Småskala vindkraftanlegg kan påvirke arealgrunnlaget for reindrift og medføre 

virkninger for utøvelsen av tradisjonelle samiske utmarksnæringer. Det er derfor viktig 

å ta hensyn til samiske interesser ved planlegging av småskala vindkraftanlegg. Og 

virkninger for disse interessene skal derfor vurderes. Vurderingen bør bestå av: 

 Reindrift: vurdering av anleggets virkninger for utøvelse av reindrift.  

 Andre utmarksnæringer: vurdering av anleggets virkninger for utøvelse av 

andre samiske utmarksnæringer.    

 Kontakt med relevante aktører: kommunen anbefales å be 

Reindriftsforvaltningen og lokalt reinbeitedistrikt om en saksuttalelse 

dersom dette ikke følger med søknaden.  

Kilder til mer informasjon: 

 Reindriftsforvaltningen 

 Sametinget 

 Fylkesmannen 

3.13 Reiseliv og turisme 

Småskala vindkraftanlegg kan påvirke natur- eller kulturopplevelsen i et område, noe 

som kan medføre redusert turiststrøm til området og dermed også reduserte inntekter 

for reiselivsaktører i området. Vurdering av virkninger for reiselivet er derfor 

nødvendig i forbindelse med planlegging av småskala vindkraftanlegg. Vurderingen bør 

bestå av potensielle virkninger av anlegget for relevante reiselivsinteresser i området.  

Kilder til mer informasjon:  

 Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.  

 Lokale, regionale og nasjonale reiselivsaktører 
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3.14 Luftfart, kommunikasjon og forsvarsinteresser 

Vindkraftanlegg representerer et luftfartshinder for fly og helikopter, og kan også 

påvirke radar-, navigasjons- og kommunikasjonsanlegg. Særlig viktig er mulige 

virkinger på forsvarets interesser, herunder luftfart, radiosamband og andre 

elektromagnetiske systemer som er avgjørende i forsvarets arbeid. 

Virkningene av småskala vindkraftanlegg på luftfart og elektroniske 

kommunikasjonssystemer vil avhenge av totalhøyden på det enkelte anlegg og 

aktiviteten i området. Generelt vil småskala vindkraftanlegg være av en slik karakter og 

skala at det ikke medfører vesentlige virkninger for denne typen installasjoner, men det 

er viktig at dette undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Vurderingen bør gjøres i kontakt 

med relevante aktører, og inkludere hvordan planjusteringer eller andre avbøtende 

tiltak kan redusere eventuelle virkninger. 

Kilder til mer informasjon: 

 Forsvarsbygg 

 Luftfartstilsynet 

 Norkring 

 Norsk Televisjon 

 Telenor 

 Mobile Norway 

 Lokale aktører 

3.15 Landbruk, drikkevann og forurensning 

Om lag tre prosent av Norges totalareal er egnet for matproduksjon, og det er et 

nasjonalt mål å bevare disse arealene (Meld. St 9 (2011-2012)). Et aktivt landbruk er 

også avgjørende for å opprettholde kulturlandskapet. Småskala vindkraftanlegg kan 

komme i konflikt med disse målene, samtidig som det kan styrke landbruket gjennom 

økt næringsgrunnlag og utnyttelse av naturressursene.  

Vannressurser og jordsmonn i og i nærheten av planområdet kan ved uforutsette 

hendelser og uhell være utsatt for forurensning. Dette kan typisk være utslipp av 

drivstoff, olje eller andre kjemikaler som benyttes i forbindelse med drift og vedlikehold 

av anlegget.  

Vurderingen bør bestå av:  

 Jordbruk: vurdering av anleggets virkninger for landbruket. 

 Skogbruk: vurdering av anleggets virkninger for skogbruket. 

 Drikkevann: vurdering av anleggets virkninger for drikkevannsforsyning. 

 Forurensning: vurdering av sannsynligheten for uforutsette hendelser. 

Søknaden bør inneholde en beskrivelse av virkninger ved uforutsette 

hendelser og tiltak som kan redusere disse. 
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Kilder til mer informasjon: 

 Lokale landbruksmyndigheter 

 Lokale vannverk  

Side 380 av 406



26 

 

VEDLEGG 1: RELEVANT LOVVERK 

 

Under følger en oversikt over hvilke lover som kommer til anvendelse ved behandling 

av søknader om og utbygging av småskala vindkraftanlegg. 

 

Energiloven 

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi 

m.m. av 29. juni 1990 nr. 50 (energiloven) setter rammene for organiseringen av 

kraftforsyningen i Norge. Loven har som formål å sikre at produksjon, omforming, 

overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig 

rasjonell måte, herunder at det skal tas hensyn til allmenne og private interesser som 

blir berørt. 

 

Energiloven har bestemmelser om konsesjonsplikt for alle elektriske anlegg for 

produksjon, overføring og fordeling av elektrisk energi, helt fra kraftstasjonen til 

forbrukeren. Selv om småskala vindkraftanlegg vil bli behandlet etter plan- og 

bygningsloven, vil energiloven med forskrifter fortsatt være relevant i noen andre 

sammenhenger. Dette vil for eksempel gjelde for behandling av konsesjon for 

omsetning av elektrisk energi etter loven kapittel 4 og spørsmål om tilknytningsplikt 

etter § 3-4.  

 

Det er også bestemmelser i forskrifter under energiloven som er relevante. Dette 

gjelder for eksempel § 14 i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet som stadfester 

at områdekonsesjonær (lokal netteier) skal informere systemansvarlig (Statnett) om 

planer for nye eller endringer i eksisterende produksjonsanlegg i sitt nett hvis disse 

planene kan ha vesentlig betydning for driften og utnyttelsen av regional- og 

sentralnettet. I slike tilfeller kan Statnett fatte vedtak vedrørende det aktuelle 

produksjonsanleggets funksjonalitet, noe som kan ha betydning for den tekniske 

utformingen av anlegget. Dette forutsetter at områdekonsesjonær blir informert i 

planfasen for småskala vindkraftanlegg. Det samme gjelder § 12 i forskrift om 

energiutredninger som pålegger områdekonsesjonær å orientere regional 

utredningsansvarlig for regionalnettet om forhold som kan påvirke utviklingen av egne 

og øvrige konsesjonærers anlegg i området. 

 

Plan- og bygningsloven 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 

nr. 71 har som formål å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 

samfunnet og fremtidige generasjoner. Loven består av en plandel og en byggesaksdel. 

Plandelen har bestemmelser som skal bidra til å samordne statlige, regionale og 

kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Dette 

omfatter planlegging på både statlig, regionalt og kommunalt nivå. Videre skal 

byggesaksbehandling sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. 

Loven har bestemmelser om planleggingsprosedyrer som skal sikre åpenhet, 

forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.  
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Elsertifikatloven 

Lov om elsertifikater av 24. juni 2011 nr. 39 (elsertifikatloven) har som formål å bidra til 

økt produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder. Loven oppretter et norsk 

marked for elsertifikater som fra 1. januar 2012 ble koblet sammen med det svenske 

elsertifikatmarkedet. 

 

Et elsertifikat er et bevis utstedt av staten for at det er produsert en megawattime 

fornybar elektrisk energi i henhold til elsertifikatloven. Elsertifikater er en ordning for å 

fremme investeringer i fornybar energi. Strømkundene finansierer ordningen over 

strømregningen. Elsertifikatmarkedet er et lovpålagt marked i den forstand at markedet 

ikke ville etablert seg selv, men at behov og etterspørsel er skapt gjennom 

elsertifikatloven. 

 

Se på NVEs hjemmesider for mer informasjon om elsertifikatordningen: 

http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Elsertifikater/ 

 

Naturmangfoldloven 

Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 

har som formål å sikre at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, 

også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå 

og i fremtiden, og som grunnlag for samisk kultur. 

 

I tillegg til regler om ulike former for vern av natur, har også naturmangfoldloven 

alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk av natur. De miljørettslige prinsippene 

i naturmangfoldloven kommer til anvendelse i alle sektorer når det offentlige utøver 

myndighet og treffer beslutninger som berører natur. Konsesjon til vindkraft, vannkraft 

og kraft fra andre fornybare energikilder og nye kraftledninger kan berøre 

naturmangfoldet, og må derfor vurderes i tråd med disse bestemmelsene. Prinsippene i 

§§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer i skjønnsutøvingen. Hvordan 

prinsippene er vurdert og vektlagt skal fremgå av beslutningen. 

 

Kulturminneloven 

Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kulturminneloven) har til formål å verne 

kulturminner og kulturmiljøer både som del av vår kulturarv og som ledd i en helhetlig 

miljø- og ressursforvaltning. Klima- og miljødepartementet er øverste 

forvaltningsmyndighet med delegert myndighet til Riksantikvaren, fylkeskommunen og 

til Sametinget for samiske kulturminner. Når det etter annen lov treffes vedtak som 

påvirker kulturminneressursene, skal det legges vekt på kulturminnelovens formål.  

 

Friluftsloven 

Lov om friluftslivet av 24. juni 1957 (friluftsloven) har som formål å verne friluftslivets 

naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at 

muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og 

miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. Loven regulerer forholdet mellom 
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allmennhetens rettigheter og grunneieres rettigheter. Friluftsloven inneholder ikke 

bestemmelser som kommer direkte til anvendelse ved behandlingen av småskala 

vinkraftanlegg, men allmennhetens rett til ferdsel, slik den er nedfelt i loven, må 

tillegges vekt ved vurderingen av det enkelte anlegg. 

  

Reindriftsloven 

Etter lov om reindrift av 15. juni 2007 nr. 40 (reindriftsloven) § 22 er det forbudt å 

stenge flyttleier. Ikke bare en fullstendig blokkering av leien omfattes, også 

innsnevringer av og bygging like ved leien, samt forstyrrelser som bygging av tiltaket 

medfører, kan omfattes av bestemmelser dersom det er til hinder for at reinen kan 

drives lang flyttleien. Dette må vurderes i det konkrete tilfellet.  

 

Viltloven 

Lov om jakt og fangst av vilt av 29. mai 1981 (viltloven) tar utgangspunkt i at viltet og viltets 

leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens 

produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen 

høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv. Med vilt menes i loven alle viltlevende 

landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr.  

Viltloven regulerer retten til jakt og fangst og inneholder ikke bestemmelser som 

kommer til direkte anvendelse i behandlingen av småskala vindkraftanlegg. 

Rettighetene til jakt og fangst må imidlertid tillegges vekt ved vurdering av det enkelte 

anlegg. 
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Høyringsnotat 

 

 

Lovavdelinga 

Juni 2014 

Snr. 14/3811 

 

OREIGNINGSLOVA § 4 – SÆRSKILT TVANGSGRUNNLAG 

1 Hovudinnhaldet i høyringsnotatet 

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit utkast til 

endring i oreigningslova § 4. Utkastet går ut på at eit endeleg vedtak om 

førehandsundersøkingar  til bruk for eit påtenkt ekspropriasjonsinngrep skal 

utgjera eit særleg tvangsgrunnlag etter tvangsfullføringslova. Dette blir fastsett 

gjennom eit nytt fjerde ledd i oreigningslova § 4. 

2 Gjeldande rett og bakgrunnen for framlegget 

Etter oreigningslova § 4 fyrste ledd fyrste punktum må eigar og rettshavar til 

eigedom som er eller kan er tenkt å bli gjenstand for ekspropriasjonsinngrep etter 

oregningslova § 1, tola at det blir gjort «mæling, utstikking og anna etterrøking til 

bruk for eit påtenkt oreigningsinngrep» på eigedomen. I dette ligg det at ein må 

tola at det blir gjort undersøkingar på eigedomen i påvente av eit eventuelt 

ekspropriasjonsinngrep. Slike undersøkingar kan utgjera grunnundersøking som 

målingar, grunnboring og utstikkingar, men òg andre typar tiltak, til dømes 

undersøkingar etter kulturminnelova § 9 og andre arkeologiske undersøkingar. 

Dette skjer som ledd i vurderinga av om det skal gjerast vedtak om eller gjevast 

samtykke til ekspropriasjon av den aktuelle eigedomen, og føremålet er å avklare 

om den aktuelle grunnen eignar seg til ekspropriasjonsføremålet, t il dømes veg 

eller byggjeområde. Berre den som kan vere ekspropriant for det aktuelle 

ekspropriasjonsføremålet, kan få løyve til å gjennomføre slike undersøkingar.  

Undersøkingane kan gjelde avklaringar både av om det skal gjennomførast 

ekspropriasjon og av kva som faktisk skal eksproprierast. Det kan òg vere aktuelt å 

gjennomføra slike undersøkingar for å skaffe informasjon til bruk i ein endeleg 

søknad om ekspropriasjon. Nærare undersøkingar som berre skjer til bruk i 

arbeidet med planlegging av det konkrete tiltaket det blir ekspropriert til, noko 

som typisk vil koma etter at det er avgjort å gjennomføra ekspropriasjon, er det 

derimot ikkje høve til å gjennomføra i medhald av oreigningslova § 4 fyrste ledd 

fyrste punktum. Sjå om dette i brev 10. desember 2008 frå Lovavdelinga til 

Samferdselsdepartementet, med vidare tilvisingar.  

I brevet er det på side 6 vidare slått fast at oreigningslova § 4 ikkje kan tolkast slik 

at ho gjev heimel for tvangsgjennomføring av tiltaket. Det heiter her: 
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«Plikten til å ”tola” slike undersøkelser vil således følge av et vedtak med hjemmel i 

oreigningsloven § 4. Det er imidlertid ikke fastsatt noe særlig tvangsgrunnlag for denne 

plikten, eller hjemmel for tvangsgrunnlag. Bestemmelsen kan ikke med rimelighet tolkes 

slik at den gir hjemmel for eksproprianten til å tvangsgjennomføre tåleplikten. Vi kan 

heller ikke se at forarbeidene til oreigningsloven eller andre rettskilder gir støtte for en 

slik tolkning.» 

Ein konsekvens av dette er at dersom grunneigar eller rettshavar set seg mot eit 

endeleg vedtak om førehandsundersøkingar etter oreigningslova § 4 fyrste ledd 

fyrste punktum, må eksproprianten få toleplikta fastslått gjennom dom for å kunne 

få tvangsgjennomført vedtaket etter reglane i tvangsfullføringslova kapittel 13. 

Dette er aktuelt dersom eksproprianten fysisk blir nekta tilgang til eigedomen av 

eigar eller rettshavar, eller på andre måtar blir hindra i å kunne gjennomføre 

førehandsundersøkingane.  

Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen har i samband med dette påpeika at 

sjølv om ein i dei fleste tilfella oppnår semje med grunneigarar og rettshavarar, 

fører dette i mange saker til at viktige tiltak som til dømes vegutbygging og 

byggjetiltak, blir sterkt forseinka. Det kan ta år før det ligg føre ein rettskraftig 

dom som gjev tvangsgrunnlag. Dette har av mange vore peika på som uheldig, 

både av omsynet til dei enkelte prosjekta og i ein større samanheng, sidan ein 

korkje får avklara eller gjennomført tiltak, og ressursane såleis ikkje blir utnytta på 

nokon god måte. Dersom eit endeleg vedtak om førehandsundersøkingar derimot 

blir gjort til eit særskilt tvangsgrunnlag etter tvangsfullføringslova kapittel 13, vil 

ein i langt mindre grad stå overfor desse problema.  

3 Vurderingane til departementet 

Justis- og beredskapsdepartementet sluttar seg til vurderingane frå Samferdsels-

departementet og Vegvesenet om at det ofte er behov for relativt fort å kunne 

gjennomføra førehandsundersøkingar etter oreigningslova § 4 fyrste ledd i 

samband med eventuelle komande ekspropriasjonstiltak, og at det er uheldig at 

viktige samfunnstiltak blir sterkt forseinka av di grunneigarar eller rettshavarar 

ikkje rettar seg etter endelege vedtak. Dette fører til at juridisk og teknisk 

kompetanse må nyttast til å skaffe tvangsgrunnlag for gjennomføring av 

undersøkingar, noko som igjen medfører at ressursane ikkje blir utnytta slik dei 

bør. 

Departementet vil elles vise til at ei snøgg gjennomføring av 

førehandsundersøkingar ofte vil vere til føremon for grunneigarar og rettshavarar. 

I mange tilfelle vil undersøkingane føre til at det ikkje blir gjennomført nokon 

ekspropriasjon, og dersom undersøkingane tilseier at ekspropriasjon skal 

gjennomførast, vil ein eigar eller rettshavar kunne planleggje framtida ut frå det. 

Både spørsmål om det skal gjennomførast ekspropriasjon og om storleiken på 

ekspropriasjonserstatninga vil elles bli prøvde for domstolane gjennom skjønn, 

dersom det ikkje blir semje mellom eksproprianten og grunneigar eller rettshavar.  

Grunneigarar og rettshavarar som nektar å rette seg etter endelege vedtak, er det 

ofte liten grunn til å verne. Omsynet til at desse ikkje ynskjer ei gjennomføring av 

førehandsundersøkingar kan difor normalt ikkje få mykje å seie. Det er likevel 

viktig å ta med seg at det sjølvsagt kan skje feil òg i samband med vedtakinga av 
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slike endelege vedtak om gjennomføring av førehandsundersøkingar. 

Departementet vil difor understrekja at det å gje endelege vedtak om 

førehandsundersøkingar status som eit særleg tvangsgrunnlag, ikkje medfører at 

det er fritt fram for ein komande ekspropriant å gjennomføre slike undersøkingar. 

For det fyrste er det berre endelege vedtak som skal utgjera eit særleg 

tvangsgrunnlag. Eit vedtak om løyve til førehandsundersøkingar etter 

oreigningslova § 4 fyrste ledd vil vera eit enkeltvedtak som det kan klagast over 

på vanleg måte. Fyrst dersom det ikkje blir klaga over vedtaket, eller når ei klage 

ikkje fører fram, vil det liggje føre tvangsgrunnlag.  

Departementet ser det ikkje som aktuelt å opne for tvangsgjennomføring av 

førehandsundersøkingar før klageretten er ute eller klaga er vurdert. Dei 

forseinkingane klagehandsaminga kan medføre, vil vera små samanlikna med kva 

ein risikerer i dag, og det grunnleggjande prinsippet innanfor forvaltningsretten 

om at ein skal kunne få prøvd enkeltvedtak på nytt tilseier at klagehandsaminga 

må gjennomførast fyrst. Dette handlar om vedtak som kan vera inngripande 

overfor enkeltpersonar, og klageretten er då særleg viktig. 

Eit endeleg vedtak om løyve til førehandsundersøkingar kan bringast inn for 

domstolane på vanleg måte. Dette bør ikkje påverke spørsmålet om det endelege 

vedtaket sin status som tvangsgrunnlag, sidan føremålet her nettopp er at ein ikkje 

skal måtte gå gjennom domstolane for å få gjennomført førehandsundersøkingar 

med tvang. Ei gjennomføring av slike undersøkingar vil normalt heller ikkje ha 

særlege konsekvensar for eigedomame. Dersom eigar eller rettshavar likevel lid 

noko tap som følgje av at ei slik undersøking fører til skade eller ulempe, har han 

etter oreigningslova § 4 tredje ledd krav på erstatning for dette.          

På denne bakgrunnen går departementet inn for å innføre eit nytt fjerde ledd i 

oreigningslova § 4, der det går fram at endeleg vedtak etter fyrste ledd om løyve 

til å gjera førehandsundersøkingar, er særleg tvangsgrunnlag etter 

tvangsfullføringslova kapittel 13.   

I tillegg gjer departementet framlegg om nokre reint språklege endringar i 

oreigningslova. Ordet «etterrøking» er ikkje eit vanleg brukt ord i dag, og i 

moderne nynorsk gjev dette ordet få assosiasjonar til slike undersøkingar som det 

er meint å omfatte i oreigningslova. Departementet gjer difor framlegg om at ordet 

«etterrøking» blir erstatta av «førehandsundersøkingar» i oreigningslova §§ 4 og 

19. Vidare gjer departementet framlegg om at ordet «skadelidaren» i 

oreigningslova § 19 blir endra til «skadelidde». Desse endringane er reint 

språklege og vil ikkje føre til realitetsendringar.   

Departementet ser ikkje behov for nokon overgangsperiode før endringane tek til å 

gjelde, og framlegget går difor ut på at endringslova skal ta til å gjelde straks. 

4 Økonomiske og administrative konsekvensar 

Departementet legg til grunn at utkastet vil ha positive økonomiske og 

administrative konsekvensar. Ein vil ikkje ha behov for å gjennomføre rettssaker 

eller vidtgåande forhandlingar for å få gjennomført naudsynte 

førehandsundersøkingar, og såleis vil ein langt enklare få avklara om det skal 

setjast i verk ekspropriasjonstiltak. Det blir vidare lettare å få oversikt over kva 
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slags område som eignar seg for ulike slags tiltak, og slik kan ein planleggje 

arealbruk og annan ressursbruk på ein betre måte.  

Kostnadane til gjennomføring av sjølve undersøkingane vil samla sett neppe auke 

som følgje av utkastet, sidan slike undersøkingar må gjennomførast i alle tilfelle. 

På kort sikt kan det derimot oppstå nokre auka kostnadar, som følgje av at fleire 

undersøkingstiltak kan gjennomførast på kortare tid. Desse eventuelle kostnadane 

vil bli dekte innanfor gjeldande rammer.       

5 Nærare merknadar til lovutkastet  

I oreigningslova § 4 blir det etter framlegget lagt til eit nytt fjerde ledd, der det går 

fram at endeleg vedtak om å gje løyve til undersøkingar som nemnt i fyrste ledd, 

er særleg tvangsgrunnlag etter tvangsfullføringslova kapittel 13. Dette inneber at 

eit vedtak om å gje slikt løyve frå det organet som etter fyrste ledd tredje punktum 

har kompetanse til det, vil utgjera eit særleg tvangsgrunnlag dersom det ikkje blir 

klaga over vedtaket. Dersom det blir fremja klage, vil det liggje føre særleg 

tvangsgrunnlag fyrst dersom klageinstansen opprettheld vedtaket om å gje løyve. 

Føresegna opnar ikkje for å gjennomføre eit slikt vedtak med tvang før 

klagefristen er ute eller klagehandsaminga er avslutta. Ei eventuell 

tvangsgjennomføring av slike vedtak vil skje etter reglane i tvangsfullføringslova 

kapittel 13. 

Ordet «etterrøking» blir etter framlegget erstatta av «førehandsundersøkingar» i 

§ 4 fyrste ledd fyrste punktum, andre punktum og tredje punktum, andre ledd og 

tredje ledd. Ei tilsvarande endring skjer i oreigningslova § 19 fyrste ledd fyrste 

punktum. Desse endringane er reint språklege og medfører ingen 

realitetsendringar. I § 4 tredje ledd blir dessutan ordet «skadelidaren» etter 

framlegget erstatta med ordet «skadelidde», og det blir i tillegg retta ein skrivefeil 

i same ledd. Heller ikkje her medfører endringane nokon realitetsendringar.  

Endringslova skal ta til å gjelda straks.  

6 Utkast til lov om endringar i oreigningslova 

I 

I lov 23. oktober 1959 om oreigning av fast eigedom blir det gjort følgjande 

endringar: 

§ 4 skal lyde:  

§ 4 Eigar til og rettshavar i slik eigedom som er nemnd i § 1, lyt tola at det på 

eigedomen vert gjort mæling, utstikking og andre førehandsundersøkingar til bruk 

for eit påtenkt oreigningsinngrep. Ingen må gå i gang med slike 

førehandsundersøkingar før eigar eller brukar er varsla. Løyve til å gjera 

førehandsundersøkingar vert gjeve av den styremakt Kongen fastset. I løyvet skal 

det stå kva tid førehandsundersøkingane kan gjerast.  

Om gjennomføringa av førehandsundersøkingar etter fyrste leden, gjeld § 15 i 

forvaltningslova. 
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Lid eigar eller rettshavar tap av di førehandsundersøkingar som nemnd i fyrste 

leden, gjer skade eller valdar ulempe, har skadelidde rett til skadebot, jf. § 19.  

Eit endeleg vedtak som gjev løyve til å gjera førehandsundersøkingar etter fyrste 

ledd, er eit særleg tvangsgrunnlag etter tvangsfullføringslova kapittel 13.  

§ 19 fyrste ledd fyrste punktum skal lyde: 

Skadebot for skade eller ulempe som er valda ved førehandsundersøkingar i 

samhøve med § 4, fyrste leden, skal det skjønet fastsetja som fastset vederlag for 

inngrepet, så framt partane er samde om det. 

 

II 

Lova tek til å gjelda straks. 
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KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of  Local and Regional Authorities

Vår referanse: HA

Kommunene i Rogaland

Rogaland fylkeskommune

v/ordfører og rådmann

Arkivkode: 040

Saksbehandler: Helene Arholm

Deres referanse:   

Dato: 05.08.2014

Anmodning om kommunal og fylkeskommunal politisk behandling 
av KS medvirkning i lokale og regionale prosesser i en 
kommunereform. 

Bakgrunn
Det fremkommer av Prop. 95S (2013-2014) Kommuneproposisjonen 2015 at alle landets kommuner 
høsten 2014 vil inviteres til å delta i prosesser med sikte på å vurdere, og å avklare om det er aktuelt 
å slå seg sammen med nabokommuner. Fylkesmennene vil få ansvaret fra regjeringen for å 
igangsette disse prosessene. Regjeringen sier i proposisjonen at det er ønskelig at de regionale 
prosessene gjennomføres i et samarbeid mellom fylkesmannen og KS regionalt, og varsler en egen 
invitasjon til KS om å delta i prosessene etter stortingsbehandling av proposisjonen. KS mottok en slik 
invitasjon fra Kommunal- og moderniseringsministeren 03.07.

KS styres av sine medlemmer på nasjonalt nivå av de medlemsvalgte organene hovedstyre og 
landsstyre, og regionalt av de medlemsvalgte fylkesstyrene. 

KS ønsker i denne saken en særskilt medlemsforankring av vår deltakelse i det videre 
prosessarbeidet, og vil invitere til en politisk behandling i kommunen/fylkeskommunen av dette. 

KS prinsipielle syn på kommunereform 
KS landsting i februar 2012 vedtok i en uttalelse at kommunegrenser kan endres ved gode lokale 
prosesser, at oppgavene må være avgjørende for kommunestrukturen og at kommunene selv må ha 
styrende innvirkning på prosessen. 

KS landsstyre diskuterte regjeringens forslag til en kommunereform og invitasjonen til KS i sitt møte 
28. mai i år, og fattet følgende enstemmige vedtak: 

«Landsstyret er positiv til at KS sentralt og regionalt tilrettelegger for og gir prosessveiledning i lokale 
prosesser og at dette gjøres i samarbeid med fylkesmannsembetene, i et likeverdig samarbeid.  Det 
forutsettes at det er en gjensidig forståelse i dette samarbeidet for at kommunene selv styrer 
framdriften i prosessene, og definerer sine behov for veiledning og prosesstøtte» 
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Landsstyret anbefalte samtidig at fylkesstyrene ba kommunene gjennom lokale politiske vedtak å 
gi fylkesstyrene mandat til å gå inn i et slikt samarbeid om tilrettelegging av lokale prosesser.  
Dette vil tydeliggjøre at mens fylkesmennenes rolle i samarbeidet er definert av staten, er KS' rolle 
definert av kommunene. 

Resten av landsstyrets uttalelse er tilgjengelig på http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-
demokrati1/Folkevalgtportalen/Kommunestruktur/Landsstyreuttalelse-om-kommunereform/

KS sitt fylkesstyre i Rogaland har vedtatt å følge opp Landsstyrets vedtak, og ønsker å be 
kommunene/fylkeskommunene i Rogaland om et slikt mandat, for å sikre en best mulig 
medlemsforankring av det arbeidet som skal gjøres fra høsten av.

Regjeringens forslag og Stortingets behandling

Ifølge kommuneproposisjonen vil den organiserte prosessen starte i august 2014, og vil i hovedsak gå 
til kommunene fatter vedtak innen sommeren 2016. Vedtakene meldes til KMD via fylkesmannen, 
som også vil bli bedt om å gjøre en selvstendig vurdering. 

Våren 2015 legges en stortingsmelding med forslag til nye oppgaver til
robuste kommuner fram, og en samlet proposisjon om ny kommunestruktur vil fremmes for
Stortinget våren 2017. De særskilte økonomiske virkemidlene i reformen vil gjelde for kommuner 
som det er fattet nasjonale vedtak for i løpet av reformperioden dvs innen 01.01.18. Iverksetting av 
sammenslåingene vil være senest 01.01.20.

Stortingets flertall sluttet seg til regjeringens forslag til både fremdriftsplan og økonomiske 
virkemidler. De varslede initiativ vil derfor bli igangsatt fra regjeringens side.  Gjennom et forslag 
fremmet under stortingsdebatten 18. juni har også et flertall i Stortinget presisert at «Stortinget 
stadfester at gjennomgangen av oppgåvene til kommunane må inkludere oppgåvene som skal liggje 
til eit folkevald regionnivå/mellomnivå/færre fylkeskommunar». 

Det er ikke etablert noe bredt flertall i Stortinget for den konkrete fremdriftsplanen og økonomiske 
virkemidler.  Det vises til Innst. 300 S (2013-2014) for de enkelte partigrupperingers merknader: 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-
2014/inns-201314-300/4/

Et bredt flertall i Stortinget har imidlertid uttrykt støtte til igangsettingen av de lokale prosessene: 

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti 
og Venstre, er derfor positive til at alle landets kommuner høsten 2014 inviteres til å delta i prosesser 
med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. 
Flertallet forventer at kommunene på en god måte fra starten av en slik prosess involverer 
innbyggere, organisasjoner og ansatte på en god måte. Slik involvering øker sannsynligheten for en 
best mulig prosess for lokalsamfunnet.» 

Premisser for KS medvirkning

KS har forutsatt at endringer i kommunestrukturen må bygge på lokale prosesser. KS skal ikke være 
pådriver for dette.

KS ønsker på medlemmenes premisser å legge til rette for lokale prosesser sammen
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med fylkesmennene, men det er medlemmene selv som bestemmer hvem de vil ta initiativ til
samtaler med.  KS ønsker ikke å ta stilling til dette, hverken regionalt eller nasjonalt.

KS mener det vil være naturlig å bruke de etablerte KS arenaene - fylkesstyrene, fylkesmøtet, 
høstkonferansen osv. I en tidlig fase kan også andre arenaer som kommunene benytter brukes, f.eks 
regionråd, regionsamlinger. Egne temadager kan brukes. Kommunene selv må eie og styre
prosessene, med bistand fra KS og fylkesmannen.

KS vil ivareta rollen som medlems- og interesseorganisasjon med fokus på rammevilkår, styrking av 
lokaldemokratiet, formidling av faktagrunnlag og tilrettelegging av arenaer for utvikling, 
kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

KS mener det er naturlig å se de kommunale og fylkeskommunale/regionale oppgaveporteføljene i 
sammenheng, og vil på nasjonalt nivå særlig arbeide videre med hvilke oppgaver som ut fra hensyn 
til nærhet til innbyggere, politisk folkevalgt forankring og effektiv oppgaveløsning kan flyttes til et av 
disse to nivåene, under forutsetning av fullfinansiering av nye oppgaver. 

Tilbakemelding fra kommunene og fylkeskommunene til KS

Fylkesstyret i KS Rogaland ber den enkelte kommune og fylkeskommune behandle følgende punkt: 

«__________ kommune/fylkeskommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og 

koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter 

stortingsvedtak har invitert kommunene til. «

Vi håper flest mulig av dere ønsker å gi KS Rogaland et slikt mandat, og ber dere legge til rette for en 

rask behandling av saken. Vedtak sendes ks-rogaland@ks.no.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at forslag til vedtak er formulert felles for alle fylkesstyrer 

som ønsker å be om et slikt mandat.

Med vennlig hilsen
KS Rogaland

Hilde Gunn Bjelde Helene Arholm
Styreleder Regiondirektør
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Sokndal kommune
Sentraladministrasjonen

Rådmann Telefon: 51 47 06 00
Postadresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane www.sokndal.kommune.no Telefaks: 51 47 06 01
Besøksadresse: www.cittaslow.no Org.nr.: 964 965 692
E-postadresse: postmottak@sokndal.kommune.no  Postgironr., skatt 7855 05 11117

Bankgironr:  3310.07.00277       

Div. nabokommuner

  

Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato:

Dag Sørensen Sak: 09/1138
J.nr. 14/6570

026 25.06.2014

.

Melding om vedtak - Kommunesammenslåing - utredning

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak i saken:

19.06.2014 Kommunestyret

KS-035/14 Vedtak:
1. Det igangsettes en prosess for å utrede fordeler og ulemper ved 

kommunesammenslåing i Dalane.

2. Utredningen baserer seg på anbefaling fra Regionråd Dalane – vedtatt i møte 
11.02.2014

3. En utredning skal ha som hovedformål å vurdere hva som tjener innbyggerne best i 
henholdsvis Sokndal kommune, Lund kommune, Bjerkreim kommune og Eigersund 
kommune. Innbyggernes framtidige behov skal danne premissene for utredningen.

4. Regionråd Dalane er styringsgruppe for prosessen.

5. Regionråd Dalane fastsetter mandat og fremdriftsplan for det videre arbeidet med 
utredning av eventuell kommunesammenslåing. Under forutsetning av statlige
tilskuddsmidler til utredning av endret kommunestruktur engasjerer Regionråd 
Dalane ekstern utredningskompetanse med erfaring fra tilsvarende utredninger.

6. Prosessen skal ha forankring i kommunene. Det skal utarbeides en egen plan for 
informasjon til innbyggerne, lokalt næringsliv, folkevalgte og ansatte i kommunene 
om utredningen av endret kommunestruktur. Regionrådet oppnevner 
arbeidsgrupper/referansegrupper som kan bistå ekstern utreder i 
utredningsarbeidet.

7. Det søkes om statlige tilskuddsmidler til utredning av kommunesammenslåing via 
Regionråd Dalane. En forutsetning for utredningen er at staten minst dekker 
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kostnadene til engasjement av ekstern utredningskompetanse og informasjonstiltak 
overfor kommunenes innbyggere og lokalt næringsliv i de berørte kommunene.

8. Sokndal kommune stiller seg i tillegg positiv til et eventuelt initiativ som måtte 
komme fra Flekkefjord kommune om tilsvarende utredning for Lister-kommuner med 
invitasjon til Sokndal kommune om deltakelse i utredningen. Samtykke til en slik 
utredning gis i så fall på de samme forutsetninger som for utredning av Dalane-
kommunene, angitt ovenfor. Flytting av fylkesgrensen bør inngå i vurderingen.

Med vennlig hilsen
Sokndal kommune

Dag Sørensen
Rådmann

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur når det sendes som e-post.

Kopi til:
Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ
Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND
Flekkefjord kommune Kirkegt. 50 4400 FLEKKEFJORD
Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI
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Bjerkreim kommune
«Soa_Navn»
«Sse_Navn»

Postadresse: Postboks 17, 4389 Vikeså E-post: postmottak@bjerkreim.kommune.no Telefon: 51 20 11 00
Besøksadresse: «Sse_Adr2» Org.nr.: 970 490 361 Telefaks: 51 20 11 01

Eigersund kommune
Lund kommune
Sokndal kommune

Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Deres dato: Vår dato:

Inge H. Stangeland
Telefon: 51 20 11 03

J.p. 14/6184
Sak 14/83

FE-002, FE-026, 
TI-&32

19.06.2014

E-post: inge.stangeland@bjerkreim.kommune.no

Utsatt behandling av utredning om kommunesammenslåing for 
kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal - forstudie

Kommunestyret i Bjerkreim vedtok den 18. juni 2014 sak 026/14 å utsette behandlingen av 
sak om utredning om kommunesammenslåing for kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund 
og Sokndal. Kommunestyret fattet med 9 mot 8 stemmer følgende vedtak:

”KST-026/14 Vedtak:
Det sendes forespørsler til Gjesdal, Sirdal og Hå kommuner hvor man ber dem ta stilling til 
om de er interesserte i å utrede tilsvarende som for Dalene-kommunene. Deretter diskuteres 
saken på nytt i kommunestyret og det tas stilling til hvilken modell for 
kommunesammenslåing man vil utrede.”

Saken kan tidligst komme opp til ny behandling den 24. september 2014, men ny behandling 
vil avhenge av svar fra aktuelle kommuner på en forespørsel fra Bjerkreim.

Dette til orientering.

Med hilsen

Inge H. Stangeland
rådmann

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Bodil Heskestad
Marthon Skårland
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Oversikt over formannskapets faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015 

 
 

 
Formannskapet 11 representanter    Telefon E-post 

Ordfører: Leif Erik Egaas Sjukehusveien 45 4373 Egersund H  901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

       

Varaordfører: Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4371 Egersund AP   932 60 872  unn.omdal@gmail.com 

       

ARBEIDERPARTIET  3 representanter   AP   

Gruppeleder: Odd Stangeland Løvenborgveien 22 4371 Egersund AP  488 91 802 odd.stangeland@gmail.com 

Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4371 Egersund AP 932 60 872 unn.omdal@gmail.com 

Thuasanee Lingeswaran Damveien 35 4370  Egersund AP 481 88 108 thusaneel@hotmail.com 

       

       

FREMSKRITTSPARTIET 1 representanter      

Gruppeleder: Tommy Bjellås Rundevollsveien 76 4371  Egersund FRP 920 21 602  tommy@bjellas.no 

       

       

HØYRE 3 representanter      

Ordfører: Leif Erik Egaas Sjukehusveien 45 4373 Egersund H 901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

Gruppeleder Arne Stapnes Oreveien 3 4371 Egersund H 416 00 942 arne.stapnes@gmail.com  

Svanhild  Wetteland-Skåra  Trosavigveien 171 4375 Hellvik H 480 37 150 scorpionsw@hotmail.com 

       

       

KRISTELIG FOLKEPARTI 2 representant      

Gruppeleder Solveig Ege Tengesdal Hoveræget 7 4371 Egersund KRF 907 22 027 setengesdal@gmail.com 

Jon Aarsland Rindaveien 25 4371  Egersund  KRF 470 22 161 jon.aarsland@gmail.com 

       

       

Senterpartiet 1 representanter      
Gruppeleder Ruth Evy Berglyd  Dyrnesbakken 1 4372 Egersund SP 991 50 968 reberglyd@gmail.com 

       

       

VENSTRE 1 representanter      
Gruppeleder Tor-Inge Rake Kjerjanesveien 1 4370 Egersund V 916 81 522 toringerake@hotmail.com   

       

       

       

 
 
Sist oppdatert: 13.05.2013 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:993 96 623 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

 
Kontrollutvalget  
 
Fordi kontrollutvalget har en kontrollfunksjon av både administrasjonen og revisjonen, kan ikke politisk sekretariat ha 
sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har derfor sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – 
Stavanger. 
 
Bjørn Martin Øvrebø 454 52 460 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget.  
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