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Møtet starter med informasjon/gjennomgang av personalsak. U.off. iht. kommunelovens § 31-4.
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Vår saksbehandler

Vår dato

Vår referanse

18.01.2019

19/00031-1

Deres dato

Deres referanse

Erik Fenstad, tlf. +47 90596519
Se mottakertabell

Eierkommunenes ansvar - Envina IKS
Envina IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap etter lov om interkommunale selskaper. I
henhold til lovens §3 om deltakeransvar så hefter eierkommunene for sin andel av selskapets gjeld.
Hensikten med dette brevet er å vise hva denne heftelsen består av ved årsskifte, og ved forrige for
en sammenligning.
I selskapsavtalens §7 er dette ansvaret beskrevet, og fordelingen blir som følger:

Gjelden er utelukkende tatt opp i Kommunalbanken.

Med vennlig hilsen
Envina IKS

Erik Fenstad
daglig leder

Postadresse
Envina IKS
Postboks 6
7221 MELHUS

Besøksadresse
Hofstadvegen 98
7224 MELHUS
E-post
post@envina.no

Telefon
+47 72853560
Telefaks

7

Foretaksregisteret
986 790 594
Bankkonto
4230.51.82383
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Envina IKS

Mottaker
Melhus kommune
Midtre Gauldal
kommune

Kontaktperson
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Vår dato

Vår referanse

18.01.2019

19/00031-1

Adresse
Rådhusvegen 2
Rådhuset

Post
7224 MELHUS
7290 STØREN

Landbruk og friluftsliv
Saksbehandler Ole John Sæther
Telefon
72858178
Dato
30.01.2019
Saksnr.
18/5446-6

Adresseliste

Høringsbrev- Forskrift om jakt på bever i Melhus
Komitefor teknikkog miljø vedtokenstemmigpå møte den 10.01.2019å sendeforslagtil ny lokal
forskrift om jakt på beveri Melhuskommune,ut på høringtil aktuellehøringsparter.Kommunensender
samtidigmål for forvaltningav beverut på høring.
Bådeforskriftsforslaget,målsettingenog saksutredningenliggersom vedleggtil dette høringsbrevet.
Høringsfristensettestil 1. mars2019
Høringsuttalelsenkan sendespå e-post til postmottak@melhus.kommune.no
eller pr. brev til:
Melhuskommune
Arealforvaltning
Rådhusveien2
7224Melhus
Høringsdokumentetfinnesogsåpå kommunenshjemmesidewww.melhus.kommune.no
Med hilsen
KristinRiaunet

OleJohnSæther

avdelingsleder

skogog viltansvarlig

Dette dokumenteter elektroniskgodkjentog har derfor ingensignatur
Vedlegg:
1. Forslagtil ny forskrift om jakt på beveri Melhus
2. Forslagtil mål for forvaltningav beveri Melhus
3. Samletsaksfremstilling
4. Forskriftom åpningav jakt på beveri Melhuskommune(gjeldendeforskrift som skaloppheves)

Post-og besøksadresse
Melhuskommune
Rådhusvegen
2
7224 Melhus

E-postpostmottak@melhus.kommune.no
Hjemmesidewww.melhus.kommune.no
Orgnr.938 726 027
Telefon +47 72 85 00 00
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Adresseliste:
Grunneierlag

Kontaktperson

Adresse

HølondaGrunneierlag1
HølondaGrunneierlag2
HølondaGrunneierlag3
HølondaGrunneierlag5
NedreHorgGrunneierlag
VestreVassfjellGrunneierlag
TømmeGrunneierlag
BranemJaktområde
HorgØstreBygdealmenning
A/SLundemoBruk
FlåSameie
SkoldaGrunneierlag
MelhusGrunneierlag3
ValdumGrunneierlag
FlåUtmarkslag
SkjetneJaktområde
HovinKrogstadGr.lag
Melhusog BuvikGrunneierlag
GyllandKretsGrunneierlag

IngeOttar Onsøyen
MonicaGarberg
Ole Petter Estenstad
KjellJoarSunnset
JonErikLund
KåreHangerås
LarsNesheim
Petter Røskaft
PerTerjeLer
OlaHuke
TrondHenrikReitan
EndreGåsbakk
Ann-KristinLosenMoholdt
PerIngeLøberg
PerØ Langland
Knut Olsen
HansBrede
KristinBrækken
GunnarBørseth

GrøtanJaktområde
Midtre HorgGrunneierlag
Wehn Jaktvald
Råbygdmarka
Grunneierlag
TømmesdalenGrunneierlag
Reasagskog
sameie
KolbrandstadJaktområde
Hollum/KregnesUtmarkslag
Martin RøeJaktvald
JultjønnåsenJaktvald
Midtflå/KirkflåGrunneierlag
MelhusStorviltforvaltning
HorgJakt& Fiskelag
HølondaJeger& Fisk
MelhusJeger& Fisk
TrøndelagFylkeskommune
Fylkesmannen
i Trøndelag
Naturvernforbundet,Melhus
og Klæbulokallag
Midtre GauldalKommune
TrondheimKommune
Klæbukommune

JanGrøtan
Tor ErikDullum
KjellT. Aas
EinarHepsø
SigurdAsbjørnBuklev
GunildGylland
HelgeAntonsen
TorePedersen
Martin Røe
OlaGaustad
Marlon Midtflå
Tor Heggberget
BjørnarSamdal
Knut StåleSkogstad
SteinarMyhren
FylketsHus

Lufallsvn.105,7212Korsvegen
Brannåsvn.243 7228Kvål
Jåravn.680,7213Gåsbakken
Jønlandsvegen
68, 7213Gåsbakken
Lundamovn.377,7232 Ler.
Kvålsvn.7,7228Kvål
Tømmesdalsvn.
546,7236 Hovin
Aunevegen16, 7021Trondheim
Lundamovegen
220,7234Lundamo
Eggavn.96, 7234Ler
Reitvegen109,7234Ler
Hølondvegen3231,7213Gåsbakken
Losaveien50, 7228Kvål
Lebergsbakkan
84, 7232Lundamo
Langlandsvn.
38, 7234Ler
Kregnesvn.480,7224Melhus
Eindridesvn 40, 7227Gimse
Øyåsvegen58, 7224Melhus.
Fossvn.285, 7236Hovin
Grøtvn.149, 7212Korsvegen

KjellBrevik
Rådhuset
Miljøenheten

Møllingvegen180,7232Lundamo
Bennavn.1432,7212Korsvegen
Bennavn.181,7228 Kvål
Tømmesdalsvn.
1081,7236 Hovin
Teialia17B,7236Hovin
Kolbrandstadvn131,7212Korsvegen
Letesvn.19, 7224Melhus.
Sørbygdvn.270,7213Gåsbakken.
Uståsen97 A, 7082Kattem
Flååsvegen
264, 7234Ler
Løvsetvegen
332,7224Melhus
Stor-Trondsveg67, 7232Lundamo
Sandbakken4, 7224Melhus
Ormhaugen2, 7350Buvika
Postboks2560,7735Steinkjer
Postboks2600,7734Steinkjer
Hovinsåsen13 B, 7236Hovin
Rørosvegen
11, 7290Støren
Postboks2300Torgarden,7004Trondheim
Postboks200,7541 Klæbu
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Saksnummer

MelhusSkogeierlag
HølondaSkogeierlag

Teialia17B,7236Hovin
Sørbygdvn.270,7213Gåsbakken

GunhildGylland
Martin Røe
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Trøndelag fylkeskommune
Fylkesrådmannen
Høringsinstansene

Vår dato:
Deres dato:

14.01.2019

Vår referanse:

201864494-12

Deres referanse:

Vår saksbehandler:
Lisbeth Pedersen

Vi trenger innspill til hvordan vi i Trøndelag
sammen sikre et mest mulig omstillingsdyktig og
framtidsrettet arbeids- og næringsliv fram mot
2030!
Gi innspill til Kompetansestrategi for Trøndelag –
innen 22. mars 2019.
Fylkestinget vedtok i sak 161/18 å sende høringsutkast «Kompetansestrategi for
Trøndelag» til kommuner, regionråd og andre aktuelle høringsparter for innspill.
Høringsutkastet er et grunnlag med forslag til tema og retninger for endelig
kompetansestrategi. I tillegg ønsker vi konkrete innspill som vil legge grunnlag for
handlingsprogram.
Kompetansestrategi for Trøndelag skal gi strategisk retning for
kompetanseutvikling i hele fylket. Strategien skal være et godt styringsverktøy for
best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Trøndelag.
Målet er at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir
Trøndelag et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor og
at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.
Får å lykkes med kompetansearbeidet i Trøndelag er vi avhengig av at vi har felles
ambisjoner, gode samarbeidsprosesser som bygger under koordinering av
ressurser og virkemidler.
Høringsutkast til Kompetansestrategi for Trøndelag har tre hovedmål og ni delmål.
I tillegg foreslås etablering av Kompetanseforum Trøndelag som skal bidra til
helhetlig og samordnet oppfølging av strategien. Det foreslås videre etablering av
regionale kompetansefora i regioner der dette allerede ikke er etablert. Dette for
å ivareta ulike regionale utfordringer og muligheter. Kompetanseforum Trøndelag
bør være ansvarlig for å utvikle felles kunnskapsgrunnlag som kan gi bedre
forståelse for behovet for kompetanse og arbeidskraft.
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Trøndelag fylkeskommune
Fylkesrådmannen
Oppfølging av Kompetansestrategi for Trøndelag vil skje gjennom
handlingsprogram som beskriver konkrete tiltak. 18. januar inviterer vi til møte for
å lære om kompetansearbeidet i Østfold og Hordaland. Møtet har tittelen «Felles
satsing for å møte framtidas arbeidsmarked». For mer informasjon om møtet:
https://trondelag.pameldingssystem.no/fellessatsing. Det vil blir også arrangert
dialogmøte(r) med formål om å få innspill til om konkrete handlinger og tiltak.
Gi oss gjerne tilbakemelding på om det er områder eller tema dere anser spesielt
aktuelle for dere, og hvordan dere ønsker å delta i videre arbeid. Om dere ønsker
kontakt eller dialog i løpet av høringsperioden så ta kontakt med Fylkesdirektør for
Utdanning, Vegard Iversen (vegiv@trondelagfylke.no) eller prosjektleder for
kompetansestrategien Lisbeth Pedersen (lispe@trondelagfylke.no).
PDF-versjon av strategiutkast og kunnskapsgrunnlag er vedlagt. Strategien finnes
også på fylkeskommunens hjemmeside.
Endelig versjon av Kompetansestrategi for Trøndelag skal vedtas av fylkestinget i
juni 2019.
Høringsfristen er 22. mars 2019, og høringssvar sendes til
postmottak@trondelagfylke.no. Alle høringssvar legges åpent ut på Trøndelag
fylkeskommunes hjemmeside.

Med vennlig hilsen

Odd Inge Mjøen
Fylkesrådmann

Vegard Iversen
Fylkesdirektør for Utdanning

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

Utkast til Trøndelags kompetansestrategi
Kompetansestrategi vedlegg kunnskapsgrunnlag
Kontaktliste høring kompetansestrategi Trøndelag
Mottakere:

Høringsinstansene
Jämtlands län
Ungdommens Fylkesutvalg/Fylkesting (UFU)
ATB AS
Dokumentnr.: 201864494-12
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Trøndelag fylkeskommune
Fylkesrådmannen
Eldrerådet
FRØYA KOMMUNE
STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS
NAMSOS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
OPPLAND FYLKESKOMMUNE
MALVIK KOMMUNE
Direktoratet for mineralforvaltning
MERÅKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
FLATANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
NÆRØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
SNILLFJORD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN
RØROS KOMMUNE
TRONDHEIM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
STEINKJER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
RIKSANTIKVAREN
STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM KONTORSTED
KYSTVERKET
OPPDAL KOMMUNE
STJØRDAL KOMMUNE
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
MELHUS KOMMUNE
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
INDERØY KOMMUNE
HEMNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
MATTILSYNET
NORD-TRØNDELAG TEATER AS
MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS
ØRLAND KOMMUNE
SKAUN KOMMUNE
NAMDALSEID KOMMUNE
RENNEBU KOMMUNE
SAMEDIGGI / SAMETINGET
HUSBANKEN
SNÅSA KOMMUNE
ORKDAL KOMMUNE
KS
MELDAL KOMMUNE
GRONG KOMMUNE
STATENS VEGVESEN REGION MIDT STEINKJER KONTORSTED
FORTIDSMINNEFORENINGEN
LIERNE KOMMUNE
NAMSSKOGAN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN
HEDMARK FYLKESKOMMUNE
TYDAL KOMMUNE
VIKNA KOMMUNE
ALLSKOG SA
INDRE FOSEN KOMMUNE
HITRA KOMMUNE
ÅFJORD KOMMUNE
Dokumentnr.: 201864494-12
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Trøndelag fylkeskommune
Fylkesrådmannen
NSB avd Persontog nord
LEKA KOMMUNE
ROAN KOMMUNE
NORD UNIVERSITET
HOLTÅLEN KOMMUNE
SELBU KOMMUNE
TRØNDELAG REISELIV AS
HØYLANDET KOMMUNE
BJUGN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
TRØNDELAG TEATER AS
OVERHALLA KOMMUNE
LEVANGER KOMMUNE
KLÆBU KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
MUSEET MIDT IKS
FFO NORD-TRØNDELAG
NORGES HANDIKAPFORBUND TRØNDELAG
Arbeidstilsynet
SINTEF
FROSTA KOMMUNE
FOSNES KOMMUNE AVDELING FOR FELLESFUNKSJONER
OPERA TRØNDELAG SA
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
NORDLAND FYLKESKOMMUNE
NORGES FORSKNINGSRÅD
FISKERIDIREKTORATET REGION MIDT
VERDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
OSEN KOMMUNE UTVIKLING OG MILJØ
NORD-TRØNDELAG TURISTFORENING
TRONDHJEMS TURISTFORENING
TRØNDELAG IDRETTSKRETS
VERRAN KOMMUNE
MIDTNORSK FILMSENTER AS
ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE TRONDHEIM
STIFTELSEN RURALIS INSTITUTT FOR RURAL- OG REGIONALFORSKNING
AGDENES KOMMUNE
NATURVERNFORBUNDET I SØR-TRØNDELAG
SINTEF AS
MILJØDIREKTORATET
NIBIO - avdeling Kulturlandskap og biomangfold
NÆRINGSFORENINGEN I TRONDHEIMSREGIONEN
RØYRVIK KOMMUNE
RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE AS
TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING AS
INNOVASJON NORGE
STATNETT SF
JERNBANEDIREKTORATET
FOSEN REGIONRÅD
Integreringsrådet 2018-2019
PRONEO AS
Dokumentnr.: 201864494-12
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Trøndelag fylkeskommune
Fylkesrådmannen
T:LAB AS
TRØNDERSK KYSTKOMPETANSE AS
BJUGN NÆRINGSFORUM
FOSEN INDUSTRIFORUM
GRONG NÆRINGSFORENING
HEMNE NÆRINGSFORUM
HITRA NÆRINGSFORENING
HOLTÅLEN NÆRINGSFORENING
INDERØY NÆRINGSFORENING
LEVANGER NÆRINGSFORUM AS
LIERNE NÆRINGSFORENING
MIDTRE GAULDAL NÆRINGSFORUM SA
NAMDALSKYSTEN NÆRINGSFORENING
NAMSOS NÆRINGSFORENING
OPPDAL NÆRINGSFORENING
ORKLADAL NÆRINGSFORENING
ROAN NÆRINGSFORENING
SELBU NÆRINGSFORUM
SNÅSA NÆRINGSFORUM
STJØRDAL NÆRINGSFORUM
TYDAL NÆRINGSFORENING
ÅFJORD NÆRINGSFORENING
SØR-TRØNDELAG OG HEDMARK REINSAMELAG
NORD-TRØNDELAG REINSAMELAG
SAEMIEN SIJTE
NATURVERNFORBUNDET I NORD TRØNDELAG
TRONDHEIM SYMFONIORKESTER
TRØNDELAG TEATER AS
FISKARLAGET MIDT-NORGE
AVINOR AS AVD TRONDHEIM LUFTHAVN
NATUR OG UNGDOM
KS Kommunenes Sentralforbund
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO TRØNDELAG
SØR-TRØNDELAG BONDE- OG SMÅBRUKERLAG
DOMSTOLADMINISTRASJONEN
FORBRUKERRÅDET
KARTVERKET TRØNDELAG
LANDBRUKSDIREKTORATET OSLO
STATSKOG SF
TRONDHEIM HAVN IKS
TRØNDERENERGI AS
HELSE MIDT-NORGE RHF
SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF
VÆRNESREGIONEN SEKRETARIAT
LOs distriktskontor i Trøndelag
RINDAL KOMMUNE
NYE VEIER AS
Regionrådet i Orkdalsregionen
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I TRØNDELAG
HALSA KOMMUNE
Dokumentnr.: 201864494-12
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Trøndelag fylkeskommune
Fylkesrådmannen
Næringsalliansen i Trøndelag
Namdal Regionråd
Orkdalsregionen
Inn-Trøndelagssamarbeidet
Trondheimsregionen
Trøndelag Sør
Bane Nor
Kopimottakere:

Meldal videregående skole
Åfjord videregående skole
Byåsen videregående skole
Charlottenlund videregående skole
Fosen videregående skole
Grong videregående skole
Guri Kunna videregående skole
Gauldal videregående skole
Heimdal videregående skole
Hemne videregående skole
Inderøy videregående skole
Levanger videregående skole
Leksvik videregående skole
Melhus videregående skole
Meråker videregående skole
Mære landbruksskole
Malvik videregående skole
Olav Duun videregående skole
Oppdal videregående skole
Orkdal vidaregåande skole
Ole Vig videregående skole
Rissa videregående skole
Røros videregående skole
Selbu videregående skole
Skjetlein videregående skole
Steinkjer videregående skole
Strinda videregående skole
Tiller videregående skole
Trondheim Katedralskole
Thora Storm videregående skole
Verdal videregående skole
Ytre Namdal videregående skole
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HØRINGSUTKAST
HØRINGSFRIST 22. MARS 2019

KOMPE TANSESTR ATEGI
Foto: Drew Graham

FOR TRØNDELAG

Kompetansestrategi for Trøndelag har som mål at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir
et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

/1
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Kompetansestrategi for Trøndelag er en regional strategi, vedtatt igangsatt i Regional planstrategi
2016-2020 og utarbeidet i tråd med prioriteringene i Trøndelagsplanen 2018-2030. Kompetanse er
sentralt for alle de ni retningsmålene/samfunnsmålene i Trøndelagsplanen, men det er særlig seks av
målene som vil ha stor betydning for Trøndelags kompetansestrategi:
•

I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag.

•

I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling.

•

I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv.

•

I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi.

•

I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff.

•

I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster.

I vedlegg til kompetansestrategien presenteres et kunnskapsgrunnlag om arbeidsliv og kompetanse og drivkrefter
som påvirker framtida.

/2
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FORORD
Trøndelag står overfor store endringer i samfunns- og arbeidsliv. I årene fremover vil teknologiutvikling,
klimautfordringer, internasjonalisering, endring i næringsstruktur, innvandring og aldring av befolkningen
påvirke kompetansebehovene på alle områder i arbeidslivet. De raske endringene i teknologi og arbeidsliv
tilsier økt behov for livslang læring.
I Trøndelag har vi store tunge aktører innen høyere utdanning, vi har 15 høyere yrkesfaglige skoler og et
bredt tilbud innen videregående opplæring. Det er også flere aktører som tilbyr etter- og videreutdanning.
Trøndelag skårer høyt på innovasjon, forskning og utvikling. Dette er et godt utgangspunkt som gir store
muligheter.
Samtidig ser vi at det er store variasjoner i regionen. Trøndelag har mange små og mellomstore
bedrifter der det er krevende å legge til rette for etter- og videreutdanning. Næringslivet i Trøndelag må
bli enda bedre på innovasjon, spesielt det næringslivet som ligger utenfor Trondheim.
Trondheim, Malvik og Levanger har høyt utdanningsnivå, mens resten av kommunene ligger under landsgjennomsnittet. Det er mangel på kompetanse og arbeidskraft i enkelte distrikt og bransjer. Samtidig
ser vi at sysselsettingsgraden varierer i fylket og at det må settes inn ekstra innsats for å inkludere flest
mulig i arbeidslivet, slik at potensielle arbeidstakere ikke risikerer å bli tapt for arbeidslivet.
Nasjonale myndigheter har gitt fylkeskommunen en viktig samfunnsutviklerrolle som innebærer ansvar
for koordinering og utvikling i egen region. Kompetansestrategien skal bidra til at Trøndelag møter de nye
kompetanseutfordringene på en offensiv måte. Det viktigste grepet er systematisk samarbeid gjennom
forpliktende partnerskap.
Representanter fra arbeids- og næringsliv, kommuner, regioner, fylkesmannen, NAV regionskontor, IMDi,
utdanningsaktører, frivillig sektor og samiske interesser har vært involvert i arbeidet med høringsutkastet.
Et utkast til en kompetansestrategi vedtatt av fylkestinget i Trøndelag sendes på bred høring med
høringsfrist 22.mars 2019. Dette høringsforslaget behandles av fylkestinget i april 2019. Oppfølging
av mål og delmål i kompetansestrategien vil skje gjennom utarbeiding av handlingsprogram første halvår
2019 i samarbeid med øvrige kompetanseaktører i fylket.
Trøndelag skal møte utfordringene i tråd med våre verdier: «Åpen og nysgjerrig i holdning, modig
og ansvarlig i handling». Gjennom gode partnerskap og i samarbeid med samfunns- og arbeidslivet skal
Trøndelag arbeide offensivt og målrettet med utfordringene og mulighetene som dette dokumentet
beskriver.

Tore O. Sandvik

Odd Inge Mjøen

fylkesordfører

fylkesrådmann
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SAMMENDRAG
Kompetansestrategi for Trøndelag har som mål at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse
som gir Trøndelag et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor og at færrest mulig
står utenfor arbeidslivet.
Strategien har altså et samfunnsperspektiv og et individperspektiv, med mål om
• et konkurransedyktig næringsliv, effektive og gode offentlige tjenester
• at flest mulig kan inkluderes i arbeidslivet
I vedlegg til kompetansestrategien presenteres kunnskapsgrunnlag om arbeidsliv og kompetanse,
og drivkrefter som påvirker framtida. Kunnskapsgrunnlaget og innspill fra kompetanseaktører har gitt
følgende prioriterte satsingsområder:

» Gode valg for den enkelte og for samfunnet.
» Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse og arbeidskraft.
» Læring i arbeidslivet – og god bruk av kompetanse.

KOMPETANSESTRATEGIEN HAR TRE HOVEDMÅL OG NI DELMÅL
1. Helhetlig system for karriereveiledning skal bedre samsvar mellom etterspørsel
etter arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen kompetanse.
• Oppdatert kunnskapsgrunnlag om tilbud og etterspørsel etter kompetanse skal gi grunnlag
for dialog, analyse og planlegging av utdanningstilbud.
• Tilgang til offentlige karriereveiledningstjenester for alle innbyggere i Trøndelag skal
gi grunnlag for gode valg for den enkelte. Spesielt fokus rettes mot kjønnstradisjonelle
utdanningsvalg, innvandreres behov for karriereveiledningstjenester, seniorperspektiv
og samiske forhold.
2. Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets
kompetansebehov.
• Kunnskapsgrunnlag og samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal styre planlegging
og dimensjonering av utdanningene.
• Bedre samordning på tvers av utdanningsnivåene og økt gjennomføring av opplæringsløp.
• Økt innovasjons- og entreprenørskapskompetanse.
• Tilrettelegge utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet gjennom fleksible og tilpassede
opplæringsløp.
3. Trøndelag skal ha et arbeidsliv som er preget av gode læringsmuligheter og god
bruk av kompetanse, der flere blir faglig kvalifisert i samsvar med arbeidslivets behov.
• Flere investerer i kompetanseutvikling.
• Voksne har tilbud om kompetanseheving for å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv.
• Arbeidstakere med høyere utdanning rekrutteres til hele regionen.
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1. INNLEDNING
Dette er Trøndelags første kompetansestrategi. Den skal bidra til å ruste trøndersamfunnet
til å møte nye kompetansekrav som følger av sentrale drivkrefter som teknologiutvikling,
globalisering, demografiutvikling, klima og miljøutfordringer.
Kompetansestrategi for Trøndelag skal bidra til bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter
kompetanse. Strategien skal gi grunnlag for tettere og mer forpliktende samhandling mellom arbeidsliv,
offentlig sektor og utdanningsaktørene.
Strategien har et samfunnsperspektiv og et individperspektiv, med mål om
1. et konkurransedyktig næringsliv, effektive og gode offentlige tjenester
2. alle som har mulighet skal inkluderes i arbeidslivet
Trøndelag er et samisk fylke og kompetansestrategien vil ivareta særlige utfordringer og behov som det
samiske samfunnet har.

MÅLGRUPPE OG AVGRENSING AV STRATEGIEN
Målgruppe for kompetansestrategien i Trøndelag er hovedsakelig den voksne
befolkningen og deres behov for kompetanseutvikling, som skal møte arbeidslivets
kompetansekrav. Dette fordi bare ca. 3% av arbeidsstyrken er ny arbeidskraft
direkte fra utdanningsinstitusjon.
Framtidig kompetanse må hovedsakelig bygges hos de som allerede er i arbeidslivet. Opplæringstilbud i grunnopplæringa er lovregulert og rettighetsbasert, og berøres for å synliggjøre at det er
viktig med tidlig innsats, økt gjennomføring, sammenheng og helhet i skoleløpet, god karriereveiledning og samarbeid skole - arbeidsliv. Dimensjonering av tilbud i videregående gjelder
både for ungdom og voksne i voksenopplæring.
I strategien brukes begrepet arbeidsliv. Dette begrepet kan også omfatte næringsliv og samfunnsliv.
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Gjennomgående perspektiver i strategien er balansert og bærekraftig utvikling i hele Trøndelag der
mangfold, integrering samt forskning, innovasjon, entreprenørskap, internasjonalisering og livslang
læring er viktige bærebjelker.

1.1 Kompetansepolitikk nasjonalt og regionalt
Læring finner sted på mange arenaer – i arbeidslivet, i utdanningssystemet, i frivillig sektor og
i samfunnet for øvrig. Kompetansepolitikken skal bidra til sammenheng og gode overganger mellom
læringsarenaene. Dette krever et godt samspill mellom ulike politikkområder, forvaltningsnivåer,
arbeidsliv og næringsliv.

Kompetanse forstås som kunnskaper, ferdigheter og holdninger som oppnås på mange
læringsarenaer, og anvendes til å løse konkrete utfordringer i arbeids- og næringsliv.
Kompetansepolitikken er den samlende politikken for utvikling, mobilisering og anvendelse av
kompetanse i samfunns- og næringsliv. Kompetansepolitikken skal bidra til innovasjon, produktivitet
og konkurransekraft i arbeidslivet, velferd og fordeling i samfunnet og utvikling og
mestring for den enkelte.

1.1.1 Internasjonale anbefalinger,
OECD Skills Strategy Diagnostic Report
OECD1 peker på at Norge til tross for gode forutsetninger ikke
greier å utnytte befolkningens kompetanse godt nok. Årsaken er
blant annet at ansvar og tiltak ikke er tilstrekkelig koordinert for å
sikre helhetlig og målrettet innsats. Staten opptrer lite koordinert,
og silotenkningen karakteriserer alle forvaltningsnivåer; nasjonalt,
regionalt og lokalt. Ifølge OECD mangler regionalt nivå nødvendig
handlingsrom for å tilpasse politikk og virkemidler til næringslivets
og innbyggernes behov.

NASJONAL
KOMPETANSEPOLITISK

STRATEGI
2017–2021

1.1.2 Nasjonal kompetansepolitisk strategi
Nasjonal kompetansepolitisk strategi fra 2017-20212 har som mål
å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig
næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og som bidrar til at færrest mulig faller utenfor arbeidslivet.
Fylkeskommunene gis en sentral rolle i oppfølgingen av den nasjonale strategien.
Fylkeskommunenes kompetansepolitiske ansvar og samordningsrolle styrkes.
Den nasjonale kompetansestrategien ble utarbeidet av fem departementer og partene i arbeidslivet
representert med åtte hovedsammenslutninger. Samiske interesser var representert med Sametinget
og frivillig sektor og studieforbundene var representert ved Voksenopplæringsforbundet (VOFO).
Det er nedsatt et nasjonalt Kompetansebehovsutvalg (KBU)3. Formålet med utvalget er å frembringe
den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov som grunnlag for nasjonal
og regional planlegging.

1 OECD Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD (2014) Skills strategy Action Report Norway
2 Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021. https://www.kompetansenorge.no/contentassets/b2ade4fce9934d6d96f174ef86316644/
kompetansepolitisk-strategi.pdf
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1.1.3 Regionale føringer
Kompetansestrategi for Trøndelag bygger på utkast til fylkesplan for Trøndelag – «Trøndelagsplanen»,
som gir mål og strategisk retning for fylket i perioden 2018-2030.

FORHOLDET TIL ANDRE REGIONALE PLANER OG STRATEGIER
Fylkeskommunens planer og strategier bygger opp om samme mål. Kompetansestrategien
har berøringspunkt med følgende regionale retningslinjer, planer og strategier:
• «Et verdiskapende Trøndelag - Strategi for innovasjons- og verdiskaping i Trøndelag»
- «For vekst og utvikling i næringslivet i Trøndelag er tilgangen til arbeidskraft
og kompetanse helt avgjørende.
- For å sikre tilgang til kompetanse i næringslivet er det viktig at unge i Trøndelag tar gode
og informerte valg som fører til arbeid og som gir den enkelte mulighet til å utvikle sin
kompetanse gjennom livet. Dette må sikres gjennom profesjonell karriereveiledning og
systematisk samarbeid mellom skole og arbeidsliv fra barnehage til universitet.
- Det er viktig å motivere bedriftene til å ta inn lærlinger, samarbeide med studenter og aktivt
bruke traineeordningene i Trøndelag.»
• FoU-strategi for Trøndelag har mål om at «Forskning og kunnskap skal være viktige drivkrefter for
innovasjon og utvikling i næringsliv og offentlig sektor i et bærekraftig og framtidsrettet Trøndelag».
Ett av temaene, «Studentene som ressurs», samspiller direkte med Kompetansestrategien gjennom at
studentoppgaver og praksisperioder tilfører studentene og bedriftene oppdatert kunnskap, nye impulser
og innfallsvinkler. Studenter blir bedre kjent med regionens næringsliv og yrkesmulighetene i regionen,
og bidrar til rekruttering til stillinger hvor det stilles krav til høyere utdanning.
• Internasjonalt handlingsprogram som Trøndelag fylkeskommune utarbeider høsten 2018, har
utdanning og yrkesopplæring som prioriterte områder. Internasjonalt samarbeid kan brukes bevisst
for å styrke rekrutteringen til utdanninger som arbeidslivet etterspør.
• Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommunes 2019-2022 for å styrke
og synliggjøre samisk språkkultur, næringsliv og samfunn for øvrig4.
• Prinsipper for tilbudsplanlegging i utdanningssektoren – desember 2017.
- Desentralisert skolestruktur.
- Desentralisert tilbudsstruktur.
- Ivareta Trønderske satsinger.
- Prinsipper for økonomitildeling – juni 2018 som støtter opp under en desentralisert tilbuds
-struktur.
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2. UTFORDRINGER, MULIGHETER OG MÅL
Innbyggernes kompetanse er et av de viktigste konkurransefortrinnene for trøndersk
næringsliv. Kompetanse er avgjørende for deltakelse i samfunns- og arbeidsliv og for
god livskvalitet.
Trøndelag, som landet forøvrig, mangler systematisk samordning av kompetansepolitikken. Ansvar
og virkemidler er ikke er tilstrekkelig koordinert for å sikre helhetlig og målrettet innsats.
I vedlegget til kompetansestrategien presenterer vi et bredt kunnskapsgrunnlag som beskriver arbeidslivet og kompetansen og noen drivkrefter som påvirker framtida. Her oppsummerer vi noen av de
viktigste utfordringene og mulighetene.
BEFOLKNING
• Befolkningen i Trøndelag vokser og sentraliseres. Trondheim og randkommunene har hatt sterk
vekst de siste årene, mens det i distriktskommunene er nedgang eller flat utvikling i folketallet.
• Befolkningen i Trøndelag blir eldre og vi trenger flere til å jobbe innen helse og omsorg.
Velfersteknologi og digitalisering vil gi mer effektive tjenester, men stiller samtidig nye krav til
kompetanse hos helsepersonell. Samtidig øker befolkningens krav til helsetjenestene.
• Trøndelag har de siste årene hatt god tilgang på arbeidskraft fra EU. Endringer i rammebetingelser kan føre til at arbeidsinnvandrere som er godt etablert i trøndersk arbeidsliv reiser
tilbake til hjemlandet. Det blir utfordrende å erstatte deres kompetanse.
• Bosetting av flyktninger varierer mye fra år til år. Klimaendringene er spådd å gi store
migrasjonsutfordringer, som også vil kunne få følger for Trøndelag.
FRAMTIDAS ARBEIDSLIV
• Digitalisering, automasjon og robotisering vil påvirke samfunnet radikalt. Det gir store
muligheter for trøndersk arbeids- og næringsliv. Samtidig blir arbeidsoppgavene i mange jobber
totalt forandret og det blir behov for omstilling og ny kompetanse.
• Et mer komplekst arbeidsliv vil i større grad kreve tverrfaglig
samarbeid og sosial og emosjonell kompetanse.
• Arbeidslivet blir stadig mer fleksibelt ved
at mer arbeid skjer hjemme eller på reise.
Arbeidstakere pendler mer og lenger, noe som stiller større krav til digital infrastruktur
og krever utbygging av robust fiberinfrastruktur i
hele fylket.
• På grunn av sterke kunnskapsmiljøer i Trondheim, med eksempelvis NTNU og
SINTEF, skårer Trøndelag høyt på innovasjon, forskning og utvikling sammenlignet
med andre regioner i Norge. Det er en
utfordring at det øvrige arbeids- og
næringslivet i Trøndelag ikke er spesielt
sterke på innovasjon.
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• Norge er en liten og åpen økonomi. Det betyr at Trøndersk næringsliv har store muligheter
i det globale markedet. Samtidig betyr det at vi er utsatt for stor internasjonal konkurranse
og at vi påvirkes av utviklingen i konjunkturer, handelsavtaler, krig og terror.
GODE VALG FOR DEN ENKELTE OG SAMFUNNET
• Kunnskap om kompetansebehov i arbeidslivet er spredt på mange aktører. Det er et stort
potensiale i å utvikle kunnskapsgrunnlag som synliggjøres for disse aktørene.
• Trøndelag mangler et helhetlig system og en samordnet innsats for karriereveiledning.
• Arbeidslivet er kjønnsdelt med typiske mannsyrker og kvinneyrker, og ungdom tar fortsatt
kjønnsbestemte utdanningsvalg. Kvinner har bedre resultater og større gjennomføringsgrad
på alle utdanningsnivå, men langt flere kvinner enn menn jobber deltid.
• «Eldrebølgen» krever høy yrkesdeltakelse og at flere står lenger i arbeidslivet.
• Mange innvandrere har utfordringer med å komme inn i det trønderske arbeidslivet. Det tar
tid å kvalifisere seg, og det blir stadig færre jobber som ikke krever formell utdanning. En stor
andel av innvandrerne får ikke utnyttet kompetansen de har med seg fra hjemlandet og står
i jobber som de er overkvalifiserte for.
LÆRING I ARBEIDSLIVET
• Nyutdannede tilfører arbeidslivet ny kompetanse, men utgjør kun 3 % av arbeidsstyrken.
• Etter- og videreutdanning er i for liten grad tilpasset bedriftenes behov og de ansattes arbeids
hverdag.
• Virksomheter som arbeider systematisk med kompetanseutvikling i sin organisasjon vil få
større mulighet til å forsterke sin innovasjonsevne, konkurransekraft og verdiskaping. Små
bedrifter og mindre kommuner kan ha liten strategisk kapasitet og vil ha behov for et system
som mobiliserer til kompetanseutvikling i arbeidslivet.
DELTAKELSE I ARBEIDSLIVET
• 66,8 % av befolkningen mellom 15 og 74 år i Trøndelag var sysselsatt i 2017. Dette er høyere
enn landsgjennomsnittet (65,6 %). Det er spesielt de med lav formell kompetanse som sliter
med å komme inn og holde seg i arbeidslivet.
• En stor andel voksne i Trøndelag mangler grunnleggende ferdigheter innen lesing, regning og
IKT. Basiskunnskaper er en forutsetning for å klare å tilegne seg ny kompetanse og kunne stå
i et arbeidsliv i omstilling.
• I dag gjennomfører 3 av 4 videregående opplæring i Trøndelag innen 5 år etter
oppstart. Det er på nivå med resten av landet. Sammenliknet med andre land er andelen
som begynner, men ikke fullfører videregående opplæring relativt høy i Norge.
• Sysselsettingen for personer med nedsatt funksjonsevne er betydelig lavere enn for
befolkningen ellers.
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2.1 Kompetansestrategiens satsingsområder
Strategiprosessen har gitt følgende prioriterte satsingsområder:
1) Gode valg for den enkelte og for samfunnet.
2) Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse og arbeidkraft.
3) Læring i arbeidslivet – og god bruk av kompetanse.
Gode valg for den enkelte innebærer blant annet at man tar gode valg som fører til arbeid, og som
gir den enkelte gode muligheter til å utvikle sin kompetanse gjennom livet. Gode valg for samfunnet
innebærer at de menneskelige ressursene forvaltes best mulig. Trøndelag har behov for tilgang til
oppdatert kunnskapsgrunnlag om tilbud og etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft, og
det er behov for gode karriereveiledningstjenester.
Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse og arbeidskraft berører planlegging
og dimensjonering av utdanning, samordning på tvers av utdanningssystemene og økt gjennomføring,
samt betydningen av styrket innovasjons- og entreprenørskapskompetanse.
Læring i arbeidslivet og god bruk av kompetanse viser betydningen av livslang læring for å møte endringer
i arbeidslivet. Betydningen av å investere i kompetanse framheves, og det gjøres et systematisk arbeid for
å koble etterspørsel og tilbud av kompetanse for å utvikle og igangsette relevante kompetanseutviklingstilbud i hele fylket. Søkelyset settes også på inkludering i arbeidslivet.
I oppfølgingen av arbeidet med kompetansestrategien rettes innsatsen mot Trøndelags fortrinn gjennom
å utvikle nye produkter/tjenester med utgangspunkt i eksisterende regionale styrkeområder som sterke
kunnskaps- og teknologimiljø, og naturressursbaserte næringer15. Videre utvikles fortrinnene på tvers av
bransjer og kunnskapsfelt, gjennom smart spesialisering26 og dermed gjennom læring få nye produkter/
tjenester.

5 Trøndelag fylkeskommune, 2017. «Et verdiskapende Trøndelag» - strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag, vedtatt 14.12.2017.
6 TFoU, 2017. Kunnskapsgrunnlag for verdiskaping i Trøndelag. Rapport 2017:10.
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3. GODE VALG FOR DEN ENKELTE OG SAMFUNNET
Et velfungerende arbeidsmarked forutsetter balanse mellom tilbud og etterspørsel
av kompetanse.
Tilgangen på arbeidskraft i Trøndelag varierer mellom regioner, sektorer og næringer. For å få tilgang
til nok arbeidskraft i framtida vil arbeidslivet være avhengig av å utnytte hele arbeidskraftsressursen.
Det betyr at både individ, bedrifter/virksomheter og samfunn må være rustet til å møte krav om ny
kompetanse og håndtere omstilling.

Gode valg for den enkelte innebærer blant annet at man tar valg som fører til arbeid,
og som gir den enkelte gode muligheter for å utvikle sin kompetanse gjennom livet.
Gode valg for samfunnet innebærer at de menneskelige ressursene forvaltes best mulig, herunder
at virksomheter i offentlig og privat sektor får rekruttert personer med relevant kompetanse.
Utdanning og opplæring er inngangsbilletten til yrkeslivet. Ungdom trenger kunnskap og læring om
hvordan man tar gode valg, hvordan prosessen til de gode valgene er, og hva som er forutsetningene
for å ta gode valg17. Utvikling av valgkompetanse gir godt grunnlag for valg som skal tas senere i livet.
Et arbeidsliv i omstilling vil bli den nye normalen. Folk vil i større grad ha behov for hjelp til å orientere
seg om samfunnets behov og sine muligheter for jobb. Stadig flere vil ha behov for påfyll av kompetanse
og kanskje til og med omskolere seg helt i løpet av yrkeskarrieren. Krav til omstilling vil gjelde alle
bransjer og yrkesgrupper.

Mål:
Helhetlig system for karriereveiledning skal gi bedre samsvar mellom etterspørsel
etter arbeidskraft i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen kompetanse.
Delmål:
• Oppdatert kunnskapsgrunnlag om tilbud og etterspørsel etter kompetanse skal gi grunnlag for
dialog, analyse og planlegging av utdanningstilbud.
• Tilgang til offentlige karriereveiledningstjenester for alle innbyggere i Trøndelag skal gi grunnlag
for gode valg for den enkelte. Spesielt fokus rettes mot kjønnstradisjonelle utdanningsvalg,
innvandreres behov for karriereveiledningstjenester, seniorperspektiv og samiske forhold.

7 Buland, T. m.fl., 2014. Æ skjønne itj, å våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ. Skolens rådgivning i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, og
Nord-Trøndelag, Trondheim. NTNU. Program for livslang læring.
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3.1 Bedre forståelse for- og formidling av kompetansebehov
Gode valg forutsetter informasjon og kunnskap om arbeidsmarked og kompetansebehov. Det finnes
mange undersøkelser og analyser om kompetansebehovet i Norge, men disse sees i liten grad
i sammenheng – og innholdet formidles heller ikke på en slik måte at det er tilpasset ulike brukergrupper.
Mange små bedrifter har lav bevissthet om egne kompetansebehov. Gjennom blant annet kompetansekartlegginger, har både innovasjonsmiljø, utviklingsselskap og kommuner bidratt til bevisstgjøring
og kobling av virksomheter og ny kompetanse82.
Trøndelag består av ulike regioner med hensyn til næringsstruktur, tilgang til utdanning og forskning.
Deler av arbeids- og næringslivet har utfordringer med å skaffe den kompetansen de trenger. Dette
gjelder både yrkesfaglig og akademisk kompetanse. Ulike regionale utfordringer krever tilpassede
virkemidler. Innsikt i regionale og lokale forhold er en forutsetning for å utforme en tilpasset
kompetansepolitikk. For å samordne arbeidet med regional kompetansepolitikk må aktuelle aktører
defineres, og arenaer etableres, drives og utvikles.

3.1.1 Regionalt kunnskapsgrunnlag
Et oppdatert kunnskapsgrunnlag om tilbud og etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft i Trøndelag
er viktig for en kunnskapsbasert dialog og grunnlag for prioriteringer av felles innsats. Kunnskapsarbeidet
som gjøres hos blant andre NAV, NHO og KS må videreføres og benyttes inn i dette arbeidet. Lokalt
vil klynger og bransjeorganisasjoner kunne bidra med kunnskap om framtidig kompetansebehov.
Et kunnskapsgrunnlag skal sammenfatte relevant informasjon om arbeidsmarkedsutfordringer, utviklingspotensial og kompetansebehov som gir grunnlag for rekruttering, tilbudsplanlegging, god karriereveiledning, og mer kunnskapsbaserte utdanningsvalg for både unge og voksne.

8 KMD, 2018, «Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse i regionale arbeidsmarkeder» - Delprosjekt 2. Felles rapport fra
16 fylkeskommuner
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3.2 Karriereveiledning
Karriereveiledning skal styrke den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste og velinformerte valg.
Karriereveiledning er en lovpålagt oppgave i grunnopplæringa, der samarbeid skole – arbeidsliv er svært
viktig for å gi gode tjenester. Universitet og høgskoler har studieveiledere for sine studenter, men i
varierende grad tilbud om karriereveiledning. Flere instanser som blant annet NAV, attføringsbedrifter,
norskopplæringen i kommunene og karrieresenteret tilbyr karriereveiledning for voksne.

3.2.1 Karriereveiledning i grunnopplæringa
Omfattende forskning på karriereveiledninga i grunnopplæringa i Midt-Norge39 viste at for å kunne tilby
elevene karrierelæring, er skolen avhengig av godt samarbeid med arbeidslivet og andre samarbeidsaktører. De fylkesvise karrieresentrene trekkes blant annet frem som et viktig kompetansemiljø for
rådgivere, lærere og ledere i grunnopplæringa. Forskningen kom med en rekke anbefalinger for
hvordan skoleeiere bør legge til rette for bedre samhandling.

3.2.2 Karriereveiledning for voksne
Arbeidslivet er i omstilling, og kravet til læring vil øke fremover. Flere vil skifte jobb eller karrierevei
oftere, og derfor vil flere ha behov for karriereveiledning. Karriereveiledningstilbudet må spesielt utvikles
innen:
• Seniorperspektiv: Karriereveiledning kan bidra til at eldre arbeidstakere/seniorer står lenger
i jobb ved bevissthet om hvilke muligheter som finnes.
• Integreringsperspektiv: Tilgang på karriereveiledning kan bidra til at flyktninger og nye bosatte
kommer raskere i gang med et kvalifiseringsløp som gir en mer stabil tilknytning til arbeidslivet.
• Kjønnsperspektiv: Karriereveiledning som kan bidra til å motvirke kjønnsdelte utdanningsvalg.
• Veiledning i samisk perspektiv: Det samiske samfunnet har noen særskilte kompetansebehov
som skiller seg fra behovene ellers i det norske samfunnet. Dette har innvirkning på behov for
karriereveiledning hos den samiske befolkningen.

3.3 Oppsummering og vurdering
• Et samstemt og oppdatert kunnskapsgrunnlag om tilbud og etterspørsel etter kompetanse
og arbeidskraft i Trøndelag er viktig for en kunnskapsbasert dialog og grunnlag for prioriteringer
av felles innsats og gode valg.
• Karriereveiledning kan bidra til å skal styrke den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste
og velinformerte valg.

9 Buland, T. m.fl., 2014. Æ skjønne itj, å våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ. Skolens rådgivning i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, og
Nord-Trøndelag. Trondheim. NTNU. Program for livslang læring.
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4. UTDANNINGSSYSTEM SOM BIDRAR TIL TILSTREKKELIG
OG RELEVANT KOMPETANSE OG ARBEIDSKRAFT
Dette satsingsområdet berører førstegangsopplæring fra videregående opplæring til høyere utdanning
både for ungdom og voksne. Det omfatter dimensjonering av utdanningstilbud, økt gjennomføring,
samordning på tvers av utdanningssystemene, økt innovasjons- og entreprenørskapskompetanse samt
tilrettelegging av utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet.
«Dimensjonering» betyr å bestemme tilbudet i videregående opplæring og i høyere utdanning. Det
dimensjoneres på nytt i forkant av hvert skoleår. Dimensjoneringen styres av ungdommens ønsker,
arbeidslivets behov og hvor store ressurser en har til disposisjon. Også bosettingsmønster og elevtall
bestemmer hvor mange skoler man kan ha og hvor bredt tilbud man kan ha på den enkelte skole.

Mål:
Trøndelag skal ha et fleksibelt utdanningssystem som møter arbeidslivets kompetansebehov.
Delmål:
• Kunnskapsgrunnlag og samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal styre planlegging
og dimensjonering av utdanningene:
• Utfordre og utvikle den videregående opplæringen i samsvar med arbeidslivets
behov for og kapasitet til å bidra til videregående opplæring.
• Høyere yrkesfaglig utdanning skal utvikles i tråd med arbeidslivets behov.
• Universiteter og høgskoler skal aktivt samarbeide med arbeidslivet for å utvikle
opplæringstilbudene i regionen.
• Bedre samordning på tvers av utdanningsnivåene og økt gjennomføring av opplæringsløp.
• Økt innovasjons- og entreprenørskapskompetanse.
• Tilrettelegge utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet gjennom fleksible og tilpassede
opplæringsløp.

4.1 Planlegging og dimensjonering av utdanning
4.1.1 Grunnopplæringen og dimensjonering
Grunnopplæringen består av grunnskolen og videregående opplæring, inklusive voksenopplæring.
Ungdom og voksne får her den opplæring de har krav på etter loven og får etter gjennomført
grunnopplæring vitnemål eller fagbrev.
Bedrifter og offentlige virksomheter bidrar i opplæringen og rekrutterer arbeidskraft direkte fra
videregående. Mest kjent er lærlingeordningen. Ungdom som velger yrkesfag går vanligvis to år i skole
og deretter to år som lærling i bedrift /virksomhet. Arbeidslivet bidrar til gjennomføringen av opplæring
de to første årene av yrkesfagløpet innenfor rammen av faget yrkesfaglig fordypning. Faget fungerer
delvis som forberedelse til læretid, eleven blir kjent med ett eller flere lærefag, og med en bedrift som
kan bli elevens lærebedrift.
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Trøndelag har en desentralisert skolestruktur, noe som har medført at det er mange videregående skoler
med færre enn 250 elever. Det anses som en verdi at ungdom kan bo hjemme så lenge som mulig. Disse
skolene vil bare kunne tilby utdanningsprogram som har stor søkning. Dette gjør at lokalt arbeidsliv får
svært god eller for stor tilgang på visse typer kompetanse (fagbrev), gitt at disse ungdommene blir i
sitt distrikt. Andre typer arbeidskraft vil arbeidslivet måtte ta annetsteds fra. Et lokalsamfunn vil ha de
samme behovene for arbeidskraft i bredde som byene, men ikke det samme omfanget. Dette utfordrer
planlegging og ressursbruk i videregående opplæring. Økt fleksibilitet i opplæringen med mer veksling
mellom skole og bedrift vil gjøre det lettere for skoler å tilby en større bredde, da et større omfang av
opplæringen legges til bedrift. Behov for forutsigbarhet både for elever og fagmiljø gjør at skoler nok bør
dimensjonere tilbud ut fra normal aktivitet i arbeidslivet og ikke topp og bunn i konjunkturer.

4.1.2 Dimensjonering av høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere yrkesfaglige utdanning (fagskolen) skal dekke arbeidslivets kompetansebehov lokalt, regionalt
og nasjonalt. Det er et mål at skoleslaget skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, og at en større del av studentene skal ta høyere yrkesfaglig utdanning110. Disse utdanningene er
godt egnet til å videreutdanne eller spisse fagkompetansen hos de som har fag- eller svennebrev.
I desember 2018 skal Fylkestinget ta stilling til om det skal etableres en rådsstruktur ved de sju fylkeskommunale fagskolene. Hensikten med slike råd er at de skal bistå med utvikling av utdanningene og
skolene. Det er foreslått at medlemmene av rådene skal representere lokale og regionale næringer med
relevans for skolenes utdanninger. Det vil være hensiktsmessig å se nærmere på sammenhengen mellom
de lokale rådene og de foreslåtte regionale kompetanseforaene i Trøndelag.

4.1.3 Utdanningstilbud
for høyere utdanning
NTNU og Nord universitet er svært viktige
for Trøndelag. NTNU er et internasjonalt
orientert universitet med en teknisk
naturvitenskapelig hovedprofil. Nord
Universitet har sterk
entreprenørskaps-kompetanse
og desentralisert struktur.
God samhandling mellom
utdanningsinstitusjonene,
forskningsmiljøene og næringsog arbeidslivet bidrar til mer
målrettet og praksisnært
utdanningstilbud. Råd for
samarbeid med arbeidslivet (RSA)
bidrar til å styrke og forankre
10 -https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/
lov-om-hoyere-yrkesfaglig-utdanning/id2602275/
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samarbeidet mellom universiteter og høgskoler og arbeidslivet gjennom dialog på strategisk nivå. En
evaluering av rådene viser at dialogen er styrket på overordnet nivå, men regjeringen forventer bedre
2
dialog med arbeidslivet også om de konkrete utdanningstilbudene11
..

Som regional utviklingsaktør kan Fylkeskommunen bidra til en tettere dialog mellom arbeidsliv og kunnskapsinstitusjoner, og dermed legge tilrette for utvikling av mer relevante utdanningstilbud i hele fylket.
Det er også en klar forventning at Trøndelags to universiteter inntar en aktiv rolle i relevante partnerskap.
Desentraliserte utdanningstilbud og yrkesveier til høyere utdanning gir voksne mulighet til å oppnå
bachelor- og mastergrad, mens de er i et arbeidsforhold.
Kontakt med arbeidslivet i studietiden gir kunnskap om bedriftene og kontakter/nettverk som kan føre til
12
jobb. Kontakt kan oppnås gjennom praksisopphold,
oppgavesamarbeid og deltids- og sommerjobb. Også
13

tiltak som Trøndelagsdagen
og NTNU Bridge3 kobler studenter og arbeidsliv. Slik kontakt får flere til å bli
.
værende i regionen4.

4.2 Bedre samordning på tvers av
utdanningsnivåene og økt gjennomføring
Det er viktig å se utdanningssystemet i sammenheng. Hvert nivå stiller krav til nivået under. Fundamentet
legges i grunnskolen. De ulike delene i utdanningssystemet må være tilpasset hverandre på en slik måte
at en får gode overganger mellom skoleslagene.

11 NIFU, 2017. Råd for samarbeid med arbeidslivet: underveis rapportering. Rapport 2017:9
12 https://www.ntnu.no/bridge/
13 https://trondheimsregionen.no/wp-content/uploads/2018/09/Studenters-kjennskap-til-Trondheimsregionen-Eirik-Aur%C3%A5en.pdf
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Det foregår for tiden en fagfornyelse i norsk skole der læreplanene gjøres mer relevante for framtida.
Prioriteringene skal bli tydeligere og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre. De viktigste grepene
er innføring av dybdelæring, kjerneelementer og tverrfaglige emner. De tverrfaglige emnene er folkehelse
og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Gjennom fokus på å lære å lære
rustes elevene til å møte et arbeidsliv i stadig endring.
14

Tre av fire5 gjennomfører videregående opplæring i løpet av fem år i Trøndelag. Det er likt med
16
15
landsgjennomsnittet. Sammenliknet
med land i OECD er andelen som ikke fullfører videregående

opplæring relativt høy i Norge6 . Andelen som gjennomfører høyere utdanning er på 66 % 7. Det kan
se ut som om det er behov for mer samhandling mellom videregående utdanning og høyere utdanning slik
at elevene lettere kan velge studium og er bedre forberedt på overgangen til høyere utdanning.

4.3 Innovasjons- og entreprenørskapskompetanse
Endringer i arbeidslivet bidrar til at flere må finne nye arbeidsoppgaver og eventuelt etablere sin egen
virksomhet. Kultur for nyskaping, læring og entreprenørskap i hele utdanningsløpet er viktig både for
å forsterke den enkeltes omstillingsevne, men også for at flere skal bli gründere.
Entreprenørskap handler å ta ideer om noe nytt til å teste det ut i virkeligheten. En handling som krever
øvelse, kunnskap og samhandling med samfunns- og næringsliv. Innovasjon handler om å forstå
utfordringer og se og prøve ut mulige nyskapende løsninger. I utdanningen krever dette tverrfaglig
samarbeid med lokalt og regionalt arbeids- og næringsliv.

4.4 Tilrettelegge utdanning for økt deltakelse i arbeidslivet
Flere voksne må inkluderes i arbeidslivet gjennom kvalifisering som er tilpasset grupper eller det enkelte
individ. Økt deltakelse i arbeidslivet vil si å ta ut mer av arbeidskraftpotensialet i befolkningen, og gi den
enkelte større muligheter til å ta i bruk egne ressurser. Voksne som står utenfor yrkeslivet er en uensartet
gruppe, og ulike behov må møtes med ulike tiltak. Fleksibilitet og tilpasning kjennetegner ofte god
voksenopplæring. Utdanningssystemet og arbeidslivet må samarbeide bedre for å sikre at flere voksne
som står utenfor arbeidslivet kan kvalifiseres, og gjerne tilby opplæringsløp som kombinerer praksis
i arbeidslivet med teoriopplæring.
Arbeidstakere med funksjonshemminger eller andre helseutfordringer vil ha særlige behov for
tilrettelegging, og dette krever godt samarbeid mellom ulike instanser.
Innvandrere er en annen gruppe som må få vurdert sin kompetanse fra hjemlandet slik at de raskt
kan komme inn i kvalifiseringsløp mot varig arbeid. Inkludering i utdanning og arbeid må forsterkes
og bli en tydeligere del av integreringsarbeidet ved at ulike aktører jobber bedre sammen.

14 https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/nord-trondelag/videregaende-opplaering
15 http://www.oecd.org/education/eag2017indicators.htm
16 https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/hugjen/aar/2018-06-14
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4.5 Oppsummering og vurdering
• Det er store muligheter for variasjon og fleksibilitet i den videregående opplæringen
som kan tas ut dersom skole, arbeidsliv og andre virkemiddelaktører samarbeider tett.
• Det er potensiale for samarbeide mellom høgskolesektoren og arbeidslivet for å utvikle
opplæringstilbud som regionen etterspør.
• Fagskolene har potensiale for å få en langt viktigere rolle i årene framover.
• Høyere utdanning bør raskere fange opp og møte regionalt arbeidslivets behov.
• Flere elever/studenter kan kobles sterkere til nærings- og arbeidslivet i studietiden.
• Det blir viktig å utvikle tiltak for at virksomheter i hele Trøndelag kan dra nytte av
studentressursen.
• Selv om flere gjennomfører videregående opplæring er det fortsatt potensiale for
økt gjennomføringsgrad.
• Andelen som starter, men ikke fullfører gradsutdanning innen høyere utdanning kan forbedres.
• Det er potensiale for å utvikle økt lærelyst og motivasjon hos den enkelte.
• Forsterket innovasjons- og entreprenørskapskompetanse i hele opplæringsløpet vil kunne
styrke den enkeltes omstillings- og endringsevne og flere kan bli gründere.
• Utdanningssystemet og arbeidslivet må samarbeide bedre for å sikre at flere voksne som står
utenfor arbeidslivet kan kvalifiseres, og gjerne tilby opplæringsløp som kombinerer praksis
i arbeidslivet med teoriopplæring.
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5. LÆRING I ARBEIDSLIVET OG GOD BRUK AV KOMPETANSE
Nyutdannede tilfører arbeidslivet ny kompetanse, men utgjør kun 3% av arbeidsstyrken.
Teknologiutvikling og høy endringstakt i arbeidslivet krever aktiv læring også for de som allerede står
i jobb. Kompetansen til dagens ansatte er den viktigste innsatsen for å møte framtidas kompetansebehov117. .
Kompetanseheving av egne ansatte er viktigere enn rekruttering fra inn- og utland, innleie og kjøp av
konsulenttjenester. Arbeidsgiver og ansatt må jobbe sammen for at livslang læring skal bli mer enn et
slagord. Behovet for at flere står lenger i arbeid forsterker behovet for gode etter- og videreutdanningstilbud. Kompetanseoverføring mellom bedrifter og kommuner må utnyttes i større grad.

Mål:
Trøndelag skal ha et arbeidsliv som er preget av gode læringsmuligheter og god bruk
av kompetanse, der flere blir faglig kvalifisert i samsvar med arbeidslivets behov.
Delmål:
• Flere investerer i kompetanseutvikling.
- Deltagelse i kompetansefremmede aktiviteter blir skapt gjennom økt
motivasjon for læring.
- Ordningene innen fagopplæring er godt kjent og det utdannes flere faglærte.
- Voksne med svak tilknytning til arbeidslivet får styrket sin kompetanse ut fra sine
forutsetninger og behov for å mestre arbeidslivet.
- Voksne med realkompetanse får formell dokumentasjon på sin kunnskap og et godt
grunnlag for å planlegge videre opplæringsløp.
• Voksne har tilbud om kompetanseheving for å kunne delta aktivt i framtidig arbeids- og
samfunnsliv.
- Det må videreutvikles fleksible og effektive kompetansetilbud rettet mot arbeidslivet.
- Kompetanseheving er satt i system for å utnytte nye teknologier til mer effektiv
og lønnsom produksjon og bedre offentlige tjenester.
• Arbeidstakere med høyere utdanning rekrutteres til hele regionen.

5.1 Investering i kompetanse i arbeidslivet
5.1.1 Økt motivasjon for læring
Kompetanseheving i arbeidslivet forutsetter tilrettelegging og vilje fra arbeidsgivere og at
arbeidstakere viser interesse og er motiverte. Forskning viser at det er de med høy utdanning som søker
etter- og videreopplæring, ikke de med svake grunnleggende ferdigheter. Det er et behov for å stimulere
til at flere finner læringsmotivasjon og bygger læringsevne.
Mange voksne har svake basisferdigheter i for eksempel lesing og matematikk og mangler grunnlag for
2
videre opplæring og utdanning18
.. Mange har ikke deltatt i kompetansetiltak på lang tid og det kan være

utfordrende å rekruttere denne gruppen til etter- og videreutdanning. «Læringsmotivasjon» og
«læringsevne» er sentrale begreper. Studieforbund og andre frivillige organisasjoner er her viktige
læringsarenaer, som kan styrke interessen og motivasjonen for kompetansetiltak319..
17 Bedriftsundersøkelsen 2018 Trøndelag NAV , NHOs Kompetansebarometer 2018 og Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2017.
18 PIAAC – internasjonal undersøkelse om voksnes ferdigheter, SSB 2014
19 Studieforbund
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Bedrifter og kommuner må evne å se behovet for, og ha kapasitet til, å jobbe strategisk med kompetanse.
Mange små bedrifter har ikke denne strategiske ressursen og er avhengig av støttespillere i næringshager, næringsforeninger, klynger og bransjeorganisasjoner. Innen kommunal sektor er KS sentral
i en slik sammenheng.

5.1.2 Synliggjøre ordningene innen fagopplæring for å utdanne flere faglærte
Lærlingeordningen er en av flere velfungerende opplæringsmodeller som kombinerer skole og bedrift
som læringsarena. Samtidig ser vi at det er mange som søkere til opplæring i bedrift ikke får slikt tilbud.
Regjeringen og arbeidslivets parter underskrev i 2016 en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser
4
med en klar målsetning: «Alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass»20
..

Tydeliggjøring av rollene i læreløpet er viktig, samtidig som det skal jobbes for en så sømløs overgang fra
skole til bedrift som mulig. Skolene er en grunnkompetanseleverandør gjennom Vg1 og Vg2 og spissing av
faget skjer i bedrift. Opplæringen må sees på som et helhetlig løp gjennom 4 år.
Det er i dag mange opplæringsordninger innen videregående opplæring som kan tilpasses både voksne
og ungdommer. For å utdanne flere nye framtidige fagarbeidere og kvalifisere eksisterende arbeidstakere
fram mot et fag-/ svennebrev, er det viktig å synliggjøre hvordan de ulike ordningene innen
fagopplæringen fungerer og fordelene med å være lærebedrift.
20 Samfunnskontrakten for flere læreplasser
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5.1.3 Styrke kompetansen til voksne med svak tilknytning til arbeidslivet
10 000 voksne under 30 år står utenfor arbeidslivet med ulik grad av arbeidsevne. Norge har lav
tilbakeføring av uføretrygdede til arbeidsmarkedet, sammenlignet med andre OECD-land. For å styrke
tilbakeføringsgraden er det behov for felles innsats fra flere etater og sektorer for å motivere flere tilbake
til jobb. Innsatsen må rettes mot å gi den enkelte riktig kompetanse ut fra sine forutsetninger og behov
for å mestre fremtidig arbeid. I tillegg må det arbeides for å synligjøre at denne arbeidsgruppen også er
en ressurs for arbeidslivet.

5.1.4 Formalisering av utdanning i arbeidslivet
Kompetanse opparbeides også utenfor den formelle opplæringen. En realkompetansevurdering vil
kartlegge kompetansen og gi både formell dokumentasjon og et godt grunnlag for å planlegge videre
opplæringsløp. Godkjenning av utenlandsk utdanning tilsvarende fagbrev er en nasjonal ordning som
håndteres av NOKUT521.. Ordningen har pågått i mange år, men det er fremdeles mange fag som
ikke kommer inn under denne ordningen.

5.2 Utvikle fleksible og effektive
kompetansetilbud for nærings- og arbeidslivet
Å få koblet trønderske bedrifter og virksomheter, næringsklynger og -miljø til kompetansetilbydere er
viktig for å utvikle og igangsette relevante etter- og videreutdanningstilbud i hele fylket622. Kompetanse
tilbyderne må være tettere på framtidas produksjonsmiljø i verdikjeden, industrimiljøene og øvrig
arbeidsliv samt være raskere i beslutningsnivåene for å kunne etablere ønskede tilbud. Dette fordrer at

21 NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga
22 Ekspertutvalget, 2018. Lære hele livet
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kompetansetilbyderne innehar utviklings- og omstillingsevne og er åpne gjennom vilje til utvikling,
dele erfaringer og impulser samt følge opp nasjonale og internasjonale trender.
Tiltak for å avdempe risikoen spesielt små virksomheter står overfor ved gjennomføring av etterog videreutdanning av egne ansatte er viktig å identifisere, da kompetanseheving kan medføre store
økonomiske utfordringer på kort sikt og dermed være vanskelig å prioritere for en liten bedrift.
Utvikling av desentraliserte og/eller modulbaserte opplæringsløp slik at innbyggerne kan ta utdanning
i nærheten av bosted uavhengig om hvor lærerstedet ligger, er relevant723. Det er viktig å motivere flere
bedrifter til å etablere et godt samarbeide med studenter og aktivt bruke traineeordningene i Trøndelag.

5.2.1 Kompetansebygging for å utnytte nye teknologier
og muligheter til mer effektiv og lønnsom produksjon
For å utnytte nye teknologier, digitale verktøy og robotteknologi og mer avanserte produksjonsmetoder
er det behov for ny og oppdatert kunnskap i alle virksomheter og alle yrker. God samhandling mellom
kunnskapsinstitusjoner, offentlig virkemiddelapparat og bedriftene, gjerne gjennom klynger og nettverk,
8
bidrar til mer innovativt næringsliv24
. Dette skjer gjennom samhandling om kompetanseheving og

kompetansedeling og gir etablerte nettverk en viktig rolle som kompetansedrivere.

Kompetanseprogrammet «Industri 4.0 Trøndelag» har som mål å sette fart
på digitaliseringen av småbedrifter i Trøndelag. Ni innovasjonsmiljøer, spredt rundt
om i hele fylket, skal hjelpe 400 småbedriftene til digital utvikling. Prosjektet er et
samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, NTNU, SINTEF, IN og SIVA, og de nevnte
innovasjonsmiljøene. Programmet varer i tre år, med oppstart i 2019.
Den demografiske utviklingen skaper press på offentlige velferdstjenester og gjør det nødvendig å ta
i bruk ny teknologi. Det er behov for å øke bruken av forskning i arbeidet med fornying og innovasjon.
Her vil virkemidler som Distriktforsk og Regionalt Forskningsfond Midt-Norge bidra til å mobilisere
næringslivet og offentlige aktører til å øke bruken av forskning i arbeidet med fornying og innovasjon.

I Digitaliseringsutvalg Trøndelag (DiguT) samarbeider kommunene i Trøndelag om digitale
strategier og løsninger. Målet er å utvikle brukervennlige digitale tjenester til innbyggere
og næringsliv. Kompetanseløft for kommunale ledere er en hovedsatsing.

5.2.2 Rekruttering av arbeidstakere med spisskompetanse til hele regionen
Kunnskapsgrunnlag for verdiskaping925 bekrefter at det er til dels store rekrutteringsutfordringer til yrker
som krever høyere utdanning utenfor utdanningssentrene i Trøndelag. Kunnskapsgrunnlaget viser at
i distrikts-Trøndelag er det særlig offentlig sektor som har rekruttert arbeidskraft med høyere utdanning.
Behovet for denne typen arbeidskraft vil være avhengig av endringer både i tjenestetilbud og
administrasjon i kommuner og statlige etater framover. Med reformer innenfor ulike statlige sektorer og
kommunesammenslåingsprosesser, kan nedgangen på kompetansearbeidsplasser i distriktskommunene
føre til ytterligere nedgang i befolkningen med mindre dette kan kompenseres i flere kompetansejobber
i andre deler av arbeidslivet. I tillegg til endringer i framtidig arbeidsliv som digitalisering, robotisering
og automatisering medfører, bidrar dette til at flere må etablere sin egen virksomhet.

23 NIFU, 2013. Bedriftskultur for læring. NIFU-rapport 201324 https://www.innovasjonnorge.no/Klynger-og-bedriftsnettverk/
25 FoU, 2017. Kunnskapsgrunnlag for verdiskaping i Trøndelag. Rapport 2017:10.
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5.3 Oppsummering og vurdering
• Økende endringstakt i samfunnet krever kontinuerlig fornyelse. God samhandling mellom
kunnskapsinstitusjoner, offentlig virkemiddelapparat og bedriftene/virksomhetene, gjerne gjennom klynger
og nettverk bidrar til mer innovativt næringsliv.
• Kompetanseheving i arbeidslivet forutsetter tilrettelegging og vilje fra arbeidsgivere og at arbeidstakere
viser interesse og er motiverte.
• Motivasjons- og tilretteleggingstiltak bidrar til at flere kan finne veien til arbeidslivet.
• Studieforbund og andre frivillige organisasjoner er viktige læringsarenaer som kan styrke interessen
og motivasjonen for kompetansetiltak.
• Tydeliggjøring av rollene i læreløpet er viktig, samtidig som det skal jobbes for gode overganger mellom
skoleslag og fra skole til bedrift.
• Gode systemer for godkjenning og formalisering av realkompetanse er en forutsetning for videre
opplæringsløp.
• Kobling av bedrifter og virksomheter, næringsklynger og -miljø til kompetansetilbydere er viktig for
å utvikle og igangsette relevante etter- og videreutdanningstilbud i hele fylket.
• Utvikling av desentraliserte og/eller modulbaserte utdanningsmuligheter, slik at innbyggerne kan ta
utdanning i nærheten av bosted uavhengig om hvor lærerstedet ligger, er viktig for å utvikle kompetansen
i hele fylket.
• Styrke koplingen mellom forskning og arbeidsliv gjennom aktiv bruk av mobiliserings –
og forskningsvirkemidler.
• Det er til dels store rekrutteringsutfordringer til yrker som krever høyere utdanning.
Rekrutteringsproblemene er generelt større utenfor utdanningssentra i Trøndelag.
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Kapit tel 6:

48
Foto: Serrah Galos

6. SAMARBEID FOR KOMPETANSEUTVIKLING –
KOMPETANSEFORUM TRØNDELAG
6.1 Kompetanseforum
Kompetansestrategi for Trøndelag skal bidra til bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter
kompetanse. Dette målet kan bare nås gjennom forpliktende samarbeid, koordinering og samstyring.
Trøndelag fylkeskommune foreslår at det etableres et partnerskap på fylkesnivå med ansvar for
kompetansepolitikk i Trøndelag - Kompetanseforum Trøndelag. Det legges til rette for helhetlig og
samordnet oppfølging av strategien, gjennom felles mål, koordinert innsats og avklart ansvarsfordeling.
Evaluering av resultatoppnåelsen inngår i arbeidet. Fylkeskommunen tar ansvar for etablering og drift av
forumet. Dette forumet skal samordnes med andre arenaer og partnerskap for å sikre effektivitet og en
helhetlig tilnærming på fylkesnivå.
Trøndelag fylkeskommune foreslår også at det etableres regionale kompetansefora som utfordres
på regionale utfordringer og muligheter regionalt.

6.1.1 Samarbeid ut over regionen, nasjonalt og internasjonalt
Strategien peker på noen utfordringer som ikke vil kunne løses i internt i Trøndelag, men som krever
samarbeid med andre fylker, eller gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Samarbeid med nabofylker er spesielt viktig for fylkesoverskridende arbeidsmarkedsregioner. Kompetansearbeidet i Trøndelag
må være koblet opp mot nasjonal kompetansepolitikk. Samarbeid og erfaringsutveksling på ulike nivå vil
kunne gi innspill til nye løsninger regionalt. Internasjonalt vil deltakelse i EU-programmer gi muligheter for
kunnskapsutvikling og innovasjon.
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6.2 Kunnskapsgrunnlag
Kompetanseforum bør være ansvarlig for å utvikle felles kunnskapsgrunnlag som kan gi bedre forståelse
for behovet for kompetanse og arbeidskraft. Statistikk, undersøkelser og analyse er i dag fragmentert og
det er stort potensiale for bedre kvalitet gjennom bedre samhandling. Det er mye godt analysearbeid som
gjøres i dag, så i første omgang er det viktig sette tilgjengelige kilder til kunnskap i sammenheng og spre
kunnskapen til beslutningstakere og interessenter. Kompetanseforumet må også sørge for oppdatert og
nye analyser og undersøkelser som supplerer og utvikler kunnskapsgrunnlaget over tid.

6.3 Suksessfaktorer for oppfølging av kompetansestrategien
Får å lykkes med kompetansearbeidet, er vi avhengig av at involverte aktører ser behov for og er villige
til å samarbeide. Felles ambisjoner, gode samarbeidsprosesser, sambruk av ressurser og virkemidler vil
være viktige suksessfaktorer for å nå målene i strategien.

6.4 Oppsummering og vurdering
• Forpliktende samarbeid gjennom Kompetanseforum Trøndelag skal bidra til helhetlig
og samordnet oppfølging av strategien, gjennom felles mål, koordinert innsats og avklart
ansvarsfordeling.
• Regionale kompetansefora etableres for å ivareta ulike regionale utfordringer og muligheter.
• Kompetanseforum Trøndelag bør være ansvarlig for å utvikle felles kunnskapsgrunnlag som
kan gi bedre forståelse for behovet for kompetanse og arbeidskraft.
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I dette vedlegget til Kompetansestrategi for Trøndelag presenteres kunnskapsgrunnlag om arbeidsliv og kompetanse, og drivkrefter som påvirker framtida.
Vedlegget ble ferdigstilt oktober 2018.
Det er mange tema og perspektiver som kunne fått mer plass i vedlegget. Vi
har lagt vekt på å holde heftet ganske kortfattet samtidig som det skal dekke
det meste av tema som er relevante for strategien.
Arbeidslivet og kompetansebehovet i Trøndelag er variert og sammensatt. I
arbeidet med oppfølging av kompetansestrategien vil kunnskapsgrunnlaget i
større grad belyse forskjellene mellom de ulike delene av Trøndelag.
Sammendrag av kunnskapsgrunnlaget finnes i kapittel 2 i Kompetansestrategi
for Trøndelag.
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Høyere utdanning ………………………………………………………………………… 13

Navigering
For de som leser dette heftet i digital versjon kan man
navigere ved hjelp av navigasjonsikonene oppe i høyre hjørne på de
fleste sidene.

Livslang læring ……………………………………………………………………………… 14
Til innholdsfortegnelsen

Gode valg for den enkelte og samfunnet …………………………………… 15
Etter- og videreutdanning …………………………………………………………… 16
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Deltakelse i arbeidslivet ………………………………………………………………… 17
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Sysselsetting blant unge og innvandrere …………………………………… 19

Innholdsfortegnelsen i digitalversjon er lenket med hyperkoblinger for
rask navigering i dokumentet.
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Befolkning
60 000 flere trøndere i 2040
Befolkningen i Trøndelag vokser. I 2018 er vi 459 000 trøndere, og vi vil være 520 000
innen 2040 om SSBs middelprognose slår til. Omlandet til Trondheim vokser raskest. I
tillegg vokser befolkningen langs aksen Orkdal—Steinkjer. De siste årene har det også
vært befolkningsvekst i flere havbrukskommuner langs kysten, spesielt på Frøya, Hitra
og Vikna, mens det i en del distriktskommuner er nedgang eller mer flat utvikling i folketallet. Det er altså en klar sentraliseringstrend i befolkningen.
Tilgangen til arbeid er på sikt den viktigste driveren for befolkningsutviklingen i
kommunene, enten i form av tilgjengelige arbeid i selve kommunen eller gjennom
pendling til nærliggende kommuner.

Bosettingen av flyktninger har variert noe over tid. 2016 var et toppår med 1 669 bosatt i
Trøndelag. I 2017 ble det bosatt 1 152, og i 2018 ligger det an til å bli færre. Det er
vanskelig å spå noe om framtiden men det kan tenkes at vi vil bli stilt ovenfor store
fremtidige migrasjonsutfordringer, blant annet på grunn av klimaendringer.
Eldrebølgen
De store etterkrigskullene når i nær fremtid høy alder. I tillegg til å være mange lever de
også lengre enn før. Denne generasjonen eldre vil ha mange år med god helse, men likevel
vil behovet for tjenester innen helse og omsorg øke.

De stor kommunene vokser mest
Trenden i Trøndelag, som i resten av landet, er at de store kommunene blir større og de
som alt er små fortsetter å miste innbyggere. Siden 2010 har Trondheim stått for 62 %
av den totale befolkningsveksten i Trøndelag og de fem mest folkerike kommune vokser
alle raskere enn snittet for fylket som helhet.

Velferdsteknologi vil bli brukt i større grad som avlasting og fornying av helse- av omsorgstjenestene. Likevel blir det samlede behovet etter helsearbeidere større og disse skal ha
mye ny kompetanse sett i forhold til dagens helsearbeidere. Digitalisering innenfor helse vil
også kunne komme gi etterspørsel etter andre fag og yrker. For eksempel trengs kompetanse til å behandle store datamengder, bearbeide informasjon og lage beslutningssystemer.

Alle kommunene som i dag har mer enn 3 000 innbyggere har en positiv befolkningsutvikling. Av de 20 kommunene i Trøndelag med mindre enn 3 000 innbyggere så er det
kun tre som har hatt en positiv befolkningsutvikling siden 2010.

Undersøkelser fra NAV og KS viser at det allerede i dag er store utfordringer med å
rekruttere til flere helseyrker
i fylket. Dette
blir derfor en
viktiger
utfordring
Trøndelags
befolkning
som
80-90forårTrøndelag å
løse i årene som kommer.

Sentralisering av befolkningen kan medføre utfordringer med å opprettholde og utvikle
relevant kompetanse til arbeidslivet i store deler av Trøndelag. Samtidig vet vi at mye av
verdiskapingen er knyttet til ressurser som finnes lokalt. Det blir derfor viktig å legge til
rette for at kompetanse kan spres og for interaksjon innad i Trøndelag, så vel som med
resten av landet og utlandet.

Befolkning i aldersgruppen
år i Trøndelag 1986-2040.
(MMMM)80-90
2019-2040

Historiske tall 1986-2018 og hovedalternativet

35 000

30 000

Befolkingsutvikling
i kommunene
Befolkningsutvikling 2010-2018
2010-2018 i kommunene
i
i Trøndelag
antall
i 2018
Trøndelag etter
gruppert
etterinnbyggere
antall innbyggere
Under 1 000
1 000-2 500
2 500-5 000
5 000-10 000
10 000-25 000
Trondheim
Sum

2010
5 577
17 283
44 199
47 418
136 689
170 936
422 102

25 000

2018 Endring 2010-2018
5 330 247
-4,4 %
16 999 284
-1,6 %
45 966
1 767
4,0 %
50 347
2 929
6,2 %
146 601
9 912
7,3 %
193 501
22 565
13,2 %
458 744
36 642
8,7 %

20 000

15 000

InnKilde: SSB tabell 07459
vandrerbefolkning i vekst
11,8 % av befolkingen i Trøndelag er innvandrere eller norskfødt med innvandrerforeldre. Trøndelag har en betydelig lavere andel innvandrere enn landsgjennomsnittet
på 17,3 %. Antall innvandrere i Trøndelag har imidlertid vokst raskt de siste årene, med
88 % vekst siden 2010.

10 000

5 000

Trøndelag har siden utvidelsen av EU til Øst-Europa i 2004 hatt god tilgang på arbeidskraft. Etter 2012 har arbeidsinnvandringen hvert år blitt lavere. Endringer i rammebetingelser kan føre til at arbeidsinnvandrere som er godt etablert i trøndersk arbeidsliv
reise tilbake til hjemlandet, og det blir utfordrende å erstatte deres kompetanse.

-

Kilde: SSB. Historisk folkemengde og befolkningsprognose (MMMM)
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Arbeidslivet i Trøndelag
1 av 5 jobber innen helse og omsorg
Næringsstrukturen i Trøndelag er i stadig endring. Tjenesteyting har vokst mye de siste 30 årene, mens det har vært
sterk nedgang i sysselsetting innen primærnæringene og industrien. De overordnede trendene i sysselsettingen er
omtrent som i landet for øvrig.
Helse, varehandel og undervisning er de største næringene i Trøndelag målt etter antall sysselsatte. Disse tre
næringene står for 44 % av arbeidsplassene i Trøndelag. Helse og undervisning har hatt den største veksten i antall
arbeidsplasser de siste 10 årene, med en vekst på henholdsvis 6 642 og 3 242 arbeidsplasser. Varehandelen i
Trøndelag har hatt en nedgang på 1 098 arbeidsplasser siden 2008.

Sysselsatte i Trøndelag per 4.kvartal 2017
fordelt på 17 næringsgrupper
Helse- og sosialtjenester

49 203

Varehandel, motorvognreparasjoner

27 784

Undervisning

24 697

Bygge- og anleggsvirksomhet

20 074

Industri

Framtidas arbeidsliv — muligheter for Trøndersk
næringsliv

17 471

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift

14 622

Offentlig administrasjon, forsvar, osv

Digitalisering, automasjon og robotisering vil i nær fremtid
påvirke hele samfunnet radikalt. Digitalisering handler om
modernisering og effektivisering gjennom innovativ bruk av
digitale verktøy, og følgelig i stor grad om organisasjons- og
tjenesteutvikling.

13 496

Forretningsmessig tjenesteyting

11 477

Transport og lagring

10 691

Overnattings- og serveringsvirksomhet

8 607

Jordbruk, skogbruk og fiske

Digitalisering og automatisering legger til rette for
desentralisert og fleksibel produksjon med lavere kapitalkostnad enn tidligere. Dette gir muligheter for industriell
utvikling i Norge basert på vår kompetanse, vår industrikultur
og våre ressurser.

8 275

Personlig tjenesteyting

7 876

Informasjon og kommunikasjon

5 904

Finansiering og forsikring

3 541

Elektrisitet, vann og renovasjon

2 450

Bergverksdrift og utvinning

1 891

Uoppgitt

Kilde: SSB tabell 07984
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Mange små- og mellomstore bedrifter
Bedriftsstrukturen i Trøndelag er dominert av mange små- og mellomstore bedrifter. 60 % av bedriftene har færre enn
10 ansatte, og 95 % har færre enn 50 ansatte (enkeltmannsforetak er medregnet, men ikke foretak uten ansatte). Det
betyr at et stort antall av bedriftene har få forutsetninger for å jobbe systematisk og langsiktig med kompetanse på
egne bein.
Fortsatt typiske kvinneyrker og mannsyrker
Det er klare kjønnsforskjeller knyttet til preferanser for type av arbeid. Dette gjelder både i Trøndelag og nasjonalt.
Primærnæringen, industri, transport og bygg og anlegg er fortsatt mannsdominert, mens helse og sosialtjenester og
undervisning er klart kvinnedominert. Kvinner har bedre resultater og større gjennomføringsgrad fra alle utdanningsnivå, men langt flere kvinner enn menn jobber deltid.

Omstilling
Økt digitalisering, automasjon og robotisering betyr omstilling
for arbeidstakerne i Trøndelag. Mange deler av arbeidslivet
har allerede kommet et stykke i denne omstillingen, men det
meste står fortsatt foran oss. En stor del av arbeid som i dag
utføres av mennesker vil bli gjort av maskiner i fremtiden.
Noen yrker vil bli borte, og de fleste vil få et annet innhold
enn i dag. Lavtlønnsyrker og jobber med lave kompetansekrav er mest utsatt. Industriyrker er mer utsatt en tjenesteyrker. Privat sektor vil bli mer transformert enn offentlig
sektor. Digitalisering og datamaskinell automatisering vil
imidlertid påvirke praktisk talt alle yrker.
Kompetansebehov i en omstillingstid
Ettersom oppgavene i framtidas arbeidsliv blir stadig mer
komplekse og digitaliseringen omfatter stadig flere yrker og
oppgaver, vil trolig tverrfaglig samarbeid og sosial og
emosjonell kompetanse kunne bli viktigere framover.
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Kunnskapsnæringer er viktige for Trøndelag
Trøndelag er sterke på kunnskapsnæringer sammenliknet med resten av landet.
Dette skyldes i all hovedsak at Trondheim huser store aktører som NTNU, SINTEF
og St. Olavs hospital, men også en mengde mindre virksomheter. Disse miljøene
gjør oss attraktive som bosted og bidrar til innflytting fra inn- og utland av
personer med høy kompetanse.

Trøndelag er sterk på naturbaserte næringer
Trøndelag er en av det fremste havbruksregionene i Norge og spesielt oppdrettsindustrien har
bidratt til sterk vekst langs store deler av trøndelagskysten. Hitra og Frøya er en av de sentrale akvakulturklyngene i Norge. Utviklingen har i lengre tid gått i retning av at oppdrettsvirksomheten har blitt mer høy-teknologisk og tjenester til akvakulturvirksomhet har blitt en stadig viktigere del av verdiskapingen på trøndelagskysten. Fisk står for to tredeler av vareeksporten fra Trøndelag.

Ellers i fylket er det færre kompetansearbeidsplasser. Det påvirker attraktiviteten til
distriktene som bosted ettersom det blir få jobbalternativer eller lang pendleravstand. Attraktivitet som bosted påvirker igjen lokaliseringsvalget for bedriftene,
som må ta hensyn til den kompetansen de trenger å rekruttere.

Selv om kun 2,7 % av de sysselsatte i Trøndelag jobber i
primærleddet innen jordbruk og skogbruk står Trøndelag for en betydelig del av Norges produksjon innenfor disse næringene. Trøndelag er det fylket i landet med størst melkeproduksjon og nest mest kjøttproduksjon. Trøndelag har også mye næringsvirksomhet knyttet til
foredling av skog. På Skogn og i
Trondheim er det betydelig produksjon av papp og papir. Flere kommuner slik som Midtre
Gauldal og Selbu har også sterke klynger med treforedlingsbedrifter.

Blant Europas mest innovative regioner
I EUs rangering er Trøndelag den 16. mest innovative regionen i Europa, og den
mest innovative regionen i Norge. Samspillet mellom kunnskapsmiljøene og
næringslivet vil bli sentralt for den økonomiske utviklingen i Trøndelag.
De totale utgiftene til forskning og utvikling (FoU) i Trøndelag var i 2016 på 10,2
milliarder kr, noe som er 16 % av de totale FoU-utgiftene i Norge. Det er innen
universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren at Trøndelag utpreger seg på
FoU i forhold til resten av landet.
Næringslivet i Trøndelag brukte i 2016 3,5 milliarder kr på FoU, som er 12 % av
FoU-utgiftene til næringslivet i Norge. Utgifter til FoU varierer mellom næringer,
bransjer og geografi.

Totale FoU-utgifter (mill. kr) per fylke
2016
6,0 %
Oslo

17 514

Trøndelag

Totale FoU-utgifter i 2016 som andel av
bruttoprodukt
Norge

10 197

Akershus

5,0 %

9 417

Hordaland

6 878

Rogaland

3 681

Troms

4,0 %

2 803

Buskerud

2 307

Vestfold

3,0 %

1 775

Agderfylkene

1 655

Møre og Romsdal

1 475

Østfold

2,0 %

1 206

Nordland

1 123

Telemark

1 038

Oppland

867

Sogn og Fjordane

680

Hedmark

344

Finnmark

207

-

1,0 %

0,0 %

5 000

10 000

15 000

20 000

Kilde: SSB tabell 08536
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Interaksjon og mobilitet
Mye pendling mellom trønderske kommuner
En pendler er en person som jobber i enn annen kommune enn bostedskommunen. De største pendlerstrømmene i Trøndelag
går fra Malvik, Melhus, Størdal, Skaun og Klæbu inn til Trondheim. Merk at en pendler ikke nødvendigvis har daglig reiseaktivitet mellom bosted og arbeidssted.

Pendlerstrømmer i Trøndelag
Relasjoner med mer enn 100 personer

Det er mye interaksjon i nærings- og arbeidslivet, og vi samarbeider og handler tjenester og varer med hele verden. Daglige
pendlerreiser har blitt lengre over tid, og mange ukependler til arbeid i andre landsdeler, på sokkelen og i utlandet. I 2017 er
det 12 500 trøndere som arbeider i andre fylker eller på sokkelen og 11 400 fra andre fylker som pendler til Trøndelag.
Samtidig som vi pendler stadig mer er vi fortsatt heimkjære, og det skal noe til før vi flytter på grunn av jobb. Derfor er det
viktig å legge til rette for fleksible løsninger der daglig oppmøte ikke er en nødvendighet for å gjennomføre arbeidet. Det kan
også bety at man må utvikle kompetansen til den arbeidskraften man har lokalt, og at dette i mange tilfeller er mer realistisk
enn å rekruttere utenfra.
Redusert reisetid er bra for arbeidsmarkedet
Store prosjekter på E6 er under bygging og planlegging i Trøndelag, som vil gi kortere reisetid med bil og buss. Effekten av
dette er større arbeidsmarkeder, med bedre tilgang på kompetanse for bedriftene og økte muligheter for arbeid for arbeidstakerne. Jernbanen ligger geografisk godt plassert for å dekke mye av arbeidsmarkedet i Trøndelag, og er spesielt godt egnet
til arbeidsreiser med jobbing i reisetiden. Nytt togmateriell kommer i 2020 og gir et positivt bidrag, men de større reisetidsforbedringene ligger noe lenger fram i tid.
Digital infrastruktur
God digitale infrastruktur er en forutsetning for mye av den
økonomiske aktiviteten i det moderne samfunnet. Utbygging av
bredbånd danner grunnlaget for utviklingen av en rekke digitale
tjenester både for næringslivet og for offentlig sektor.
Bredbåndsdekningen i Trøndelag ligger noe under snittet for landet.
Vi har relativt spredt bosetting, og det er store variasjoner i bredbåndsdekningen mellom kommunene. Trondheim og Malvik er de
kommunene som har best dekning for 30/5 Mbit/s
bredbåndshastighet med en dekningsgrad på 97 %
Bredbåndsdekning
og 95 %. På aksen Trondheim—Namsos har nesten
100 % etter hastighet
alle kommunene en dekningsgrad på over 80 % for
86 %
30/5 Mbits/s bredbånd.
80 %
83 %
Fibernett - hastigheter for framtida
59 %
En rekke markedsmessige og teknologiske trender
60 %
trekker i retning av at det i årene fremover blir viktig
59 %
å legge til rette for ytterligere utbygging av fiber40 %
infrastruktur.
Hovedutfordringen når det gjelder fiberaksessdekningen i landsdelen er den store forskjellen
mellom dekningsprosenten i spredtbygde områder og
dekningsprosenten i byer og tettsteder.
Fibernett blir stadig mer å anse som kritisk infrastruktur innen stadig flere områder i samfunnet.
Denne utviklingen vil stille større krav til dekning,
kapasitet og robusthet i fiberinfrastrukturen i årene
framover.

20 %
0%

30/5 100/100
Mbit/s Mbit/s
Trøndelag

Norge

Kilde: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Kilde: SSB tabell 03321
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Kompetansebehov i trøndersk arbeidsliv

bedriftene. På landsbasis svarer 4 av 10 av bedriftene med udekket kompetansebehov at de
har tapt kunder eller markedsandeler som følge av kompetansemangelen.

Undersøkelser fra NAV, NHO og KS gir oss oversikt over etterspørsel og kompetansebehov i Trøndelag, som et viktig supplement til statistikk fra SSB og NAV. Det har stor
verdi at disse undersøkelsene gjøres systematisk med konsistens i metodikk og årlig
rullering.
Bedriftsundersøkelsen
NAV gjennomfører årlig en bedriftsundersøkelse i hvert fylke, hvor et representativt utvalg bedrifter blir invitert til å svare på spørsmål om fremtidig rekrutteringsbehov og
eventuelle problemer med å få tak i ønsket kompetanse. I tillegg spørres alle bedrifter
med mer enn 100 ansatte. I 2018 svarte 1 168 av 1 443 utvalgte bedrifter. Resultatene
er delvis brutt ned på NAVs arbeidsmarkedsregioner, men disse er mer usikre enn de
aggregerte resultatene for Trøndelag.

I KS arbeidsgivermonitor oppgir 30 % av kommunene at det er meget eller ganske utfordrende å rekruttere arbeidskraft. Kommunene oppgir at det er større utfordringer knyttet
til blant annet gevinstrealisering av digitalisering og kompetanseutvikling/kompetansemobilisering.
En mangel på 4 150 arbeidstakere
Mangelen på arbeidskraft estimeres av NAV på bakgrunn av bedriftenes svar ved hjelp av en
modell som tar hensyn til bedriftenes geografiske og næringsvise kjennetegn, antall ansatte
og observert mangel. Totalt er det i fylkene en estimert mangel på 4 150 arbeidstakere. I
fjor var den estimerte mangelen på 2 950 personer.
Det er særlig mangel på stillinger innen helse- og omsorgssektoren. Totalt innenfor denne
sektoren er det en estimert mangel på ca. 1 400 stillinger. Det er også mangel på faglært
arbeidskraft innen bygg og anlegg og i industrien.

NHOs kompetansebarometer
Kompetansebarometeret er en spørreundersøkelse blant alle bedrifter som er medlem i
NHO. Det dekker 9 % av bedriftene i landet og ca. 20 % av det totale antallet årsverk.
Kommunesektorens arbeidsgivermonitor
KS arbeidsgivermonitor er en spørreundersøkelse til alle landets rådmenn og fylkesrådmenn. Undersøkelsen er årlig og siste utgave ble publisert i september 2017. 216
kommuner og 14 fylkeskommuner deltok. I Trøndelag deltok 23 kommuner.

NHOs kompetansebarometer viser at om lag 2 av 3 av deres medlemmer vil ha behov for
yrkesfaglig kompetanse fra videregående utdanning de neste fem årene. Det er aller størst
etterspørsel etter kompetanse fra fagene teknikk og industriell produksjon, bygg- og
anleggsteknikk og elektrofag. Over halvparten av NHO-bedriftene har behov for fagskolekompetanse de neste 5 årene.

10 % av bedriftene har mislyktes med å rekruttere
Bedriftsundersøkelsen viser at 10 % av bedriftene i Trøndelag har mislyktes i
rekrutteringen og at 3 % av de har ansatt noen med lavere eller annen formell
kompetanse. Av alle bedrifter som har mislyktes i rekrutteringen er mangel på rett
kompetanse årsaken i 80 % av tilfellene.

I kommunesektoren er det i siste års arbeidsgivermonitor sykepleiere som er den arbeidsgruppen det er vanskeligst å rekruttere. Helsesektoren er spesielt utfordrende og har vært
det over flere år. Helsefagarbeidere og fysioterapeuter ser det imidlertid ut til å være relativt
lett å rekruttere.

NHOs kompetansebarometer for 2018 viser at i underkant av 2 av 3 bedrifter i Trøndelag
har et udekket kompetansebehov. Dette er høye tall sammenliknet med NAVs bedriftsundersøkelse, men det er altså ikke helt samme spørsmål som er stilt.
Det udekkede kompetansebehovet får i følge kompetansebarometeret alvorlige følger for

Estimert mangel på arbeidskraft. 15 største yrker.
Sykepleiere
Spesialsykepleiere
Tømrere og snekkere
Sveisere
Vernepleiere
Anleggsmaskin- og industrimekanikere
Helsefagarbeidere
Legespesialister
Platearbeidere
Bilmekanikere
Lastebilsjåfører
Betongarbeidere
Bussjåfører
Rørleggere og VVS-montører
Allmennpraktiserende leger

1133
516
224
196
166
145
128
120
112
83
73
71
57
55
48

Sivilingeniører og andre ingeniører er det relativt krevende å rekruttere til kommunal sektor i
Trøndelag. Det er helt på linje med resultatene i fjorårets undersøkelse.

Lokale kartlegginger
Lokale kartlegginger gir detaljert kunnskap om
kompetansebehovet i næringsliv og kommunal
virksomhet.
Med økonomisk støtte fra Kunnskapsdepartementet
ble det i 2016 og 2017 gjennomført lokale
kompetansekartlegginger i Oppdal/Rennebu,
Hitra/Frøya, Namdalen og i Orklandskommunene.
Kartleggingene ble gjennomført i et lokalt samarbeid
hvor bl.a. næringshager, NAV-kontorer, næringsforening, regionråd og kommuner deltok.
Kartleggingene ble fulgt opp i lokale møter der man
diskuterte hvordan man best skulle møte kompetansebehovene.

Kilde: NAV bedriftsundersøkelsen 2018

Lokale kartlegginger bevisstgjør bedriftene om nødvendigheten av å planlegge for rekruttering og utvikling av ansattes kompetanse.
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Utdanningsnivå
122 787 personer med høyere
utdanning i Trøndelag
Per 1. oktober 2017 hadde 33,0 % av
Trøndelags befolkning som er over 16 år
universitets- eller høyskoleutdanning.
Trøndelag er et av fylkene i Norge med
størst andel av befolkningen med høyere
utdanning, kun Oslo (50,7%),
Akershus (38,1 %) og Hordaland (34,3) har
en høyere andel med universitets- eller
høyskoleutdanning. 39,5 % av
befolkningen i Trøndelag over 16 år har
videregående som høyeste utdanningsnivå,
ytterligere 2,5 % har fagskoleutdanning,
mens 24,9 % kun har grunnskoleutdanning.

Andel befolkningen med
høyere utdanning. 2017.
10 %

25 %
23 %

Grunnskolenivå

Videregående skole-nivå
Fagskolenivå

3%

Universitets- og høgskolenivå kort

40 %

Universitets- og høgskolenivå lang

1 av 3 har høyere utdanning
Andelen av befolkningen i Trøndelag med høyere utdanning har vært jevnt
økende siden 1980-tallet, fra 10,3 % av befolkningen i 1980 til 33,0 % i 2017.
Andelen med kun grunnskoleutdanning har i samme periode gått betydelig ned,
fra 50,6 % i 1980 til 24,9 % i 2017. Andelen av befolkningen i Trøndelag med
videregående eller fagskole som høyeste utdanningsnivå var økende fram til
midten av 1990-tallet, deretter stabil fram til midten av 2000-tallet, og har deretter hatt en svak nedadgående trend.
Økningen i utdanningsnivå skyldes i stor grad alderskohorteffekter. Stadig flere
unge tar høyere utdanning og det er den eldre delen av arbeidsstyrken som i
stor grad kun har grunnskoleutdanning. Blant aldersgruppen 30-39 år i
Trøndelag i 2017 så har 49,0 % høyere utdanning, 33,9 % har videregående
eller fagskole som høyeste utdanningsnivå og 17,1 % har kun grunnskole.

Store forskjeller i utdanningsnivå i trønderske kommuner
Selv om Trøndelag er et av fylkene hvor størst andel av befolkningen har høyere
utdanning er det kun Trondheim (43,6 %), Malvik (34,7 %) og Levanger
(34,7 %) som ligger over landsnittet på 33,4 %. Når man ser på Trøndelag uten
Trondheim så har 25,2 % av befolkningen høyere utdanning, altså en lavere
andel enn landsnittet.
Framtidas behov
SSBs framskrivning av framtidig tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft på ulike
utdanningsnivå viser at det blir flere høyt utdannende enn det arbeidslivet har
behov for (Dapi m.fl. 2016). Videre spår SSB at det vil bli større etterspørsel
etter fagarbeidere enn det kommer til av nyutdannede. Samtidig viser historien
at de med høyere utdanning har høyere sysselsettingsgrad, mindre arbeidsledighet og høyere lønn.

Kilde: SSB tabell 09429

Hvilke spesifikke fag og yrker man trenger mer og mindre av er det enda
vanskeligere å spå, og det har heller ikke SSB forsøkt i sin prognose. For å
dimensjonere tilbud blir det viktig med systematisk kunnskapsbygging om
arbeidsmarkeder, trender og dialog mellom utdanningssektoren og arbeidslivet.
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Grunnskole
I 2017 var det 54 126 elever i grunnskoler i Trøndelag. 52 208 eller 96,5 % gikk på de
offentlige grunnskolene. Nøkkeltallene for grunnskolen viser at 8,4%, eller 4 568 av
elevene i grunnskolen i Trøndelag, fikk spesialundervisning i 2017. Dette er noe høyere
enn landsnittet på 7,8 %.
Læringsresultater
Trøndelag har større andel elever som ligger på mestringsnivå 1 i nasjonale prøver i
lesing, både på 5. og 8. trinn, enn resten av landet. Vi har også utfordringer i regning på
5. trinn.

Kartet til høyre viser gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng oppnådd av elevene som
har avsluttet grunnskolen de siste fire årene per kommune. I skoleåret 2017/18 oppnådde elever fra Trøndelag i snitt 41,5 grunnskolepoeng, noe som er litt lavere enn
landsnittet på 41,8. Studier viser at andelen som gjennomfører videregående opplæring
har sammenheng med elevenes kunnskaps- og ferdighetsnivå fra grunnskolen.

Grunnskolepoeng*
Gjennomsnitt for årene
2014 til 2017
*Grunnskolepoeng får en
ved å summere alle tallkarakterene (standpunkt
eller eksamenskarakter) og
deretter dele på antall karakterer og multipliseres
med 10.

98,1 % av elevene som avsluttet grunnskolen i Trøndelag i 2017 hadde direkte
overgang til videregående opplæring.
Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag

Norge

Generelt
El ever i kommuna l e og pri va te grunns kol er
El ever i kommuna l e og pri va te grunns kol er s om få r
s pes i a l undervi s ni ng (pros ent)
El ever i kommuna l e og pri va te grunns kol er s om få r s ærs ki l t
nors ks oppl æri ng (pros ent)

37 019
8,2

17 107
8,9

633 029
7,8

4,7

4,4

7,1

Gruppes tørrel s e 2 (a ntal l )
El ever med di rekte overga ng fra grunns kol e til vi deregå ende
oppl æri ng (pros ent)

17,0

15,4

16,8

98,1

98,1

97,7

El ever med di rekte overga ng fra vg1 til vg2 (pros ent)

91,4

87,5

88,9

40,9

41,4

Læringsresultater
Grunns kol epoeng 2017
Grunns kol epoeng 2018
Les i ng 5. tri nn. El ever på mes tri ngs ni vå 1 (l a ves te),
na s jona l e prøver (pros ent)
Regni ng 5. tri nn. El ever på mes tri ngs ni vå 1 (l a ves te),
na s jona l e prøver (pros ent)
Les i ng 8. tri nn. El ever på mes tri ngs ni vå 1 (l a ves te),
na s jona l e prøver (pros ent)
Regni ng 8. tri nn. El ever på mes tri ngs ni vå 1 (l a ves te),
na s jona l e prøver (pros ent)

41,3
41,5

41,8

25,1

27,8

23,8

22,7

27,5

23

8,4

9,1

8,8

7,5

7,5

7,7

Læringsmiljø
Mobbi ng på s kol en, 7. tri nn. El evunders økel s en.

7,1

7,2

Mobbi ng på s kol en 10. tri nn. El evunders økel s en.

10,2

8,3

Støtte fra l ærer 7. tri nn. El evunders økel s en.

4,4

4,4

Støtte fra l ærer 10. tri nn. El evunders økel s en.

3,9

4

Motiva s jon 7. tri nn. El evunders økel s en.

3,9

3,9

Motiva s jon 10. tri nn. El evunders økel s en.

3,4

3,5

Kilde: SSB tabell 12255
Læringsmiljø
Andel elever på 7. trinn som svarer at de blir mobbet av medelever, blir mobbet digitalt (på
skolen) og/eller blir mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere er 7,1%.
Landsgjennomsnittet er på 7,2%
Andel elever på 10. trinn, som svarer at de blir mobbet av medelever, blir mobbet digitalt (på
skolen) og/eller blir mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere er 10,2 %.
Landsgjennomsnittet er lavere og ligger på 8,3%.
Elevundersøkelsen for 2018 viser at Trøndelag ligger på eller rundt landsgjennomsnittet på andre
indikatorer.

9

Kilde: SSB tabell 05232, 12255, 12232 og GSI.
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Videregående utdanning

Elever i videregående skoleåret 2017-2018 fordelt på studieprogram

22 162 i videregående opplæring i 2017
De 32 offentlige og sju private videregående skolene i Trøndelag hadde i 2017 17 281 elever og 4 881 lærlinger
og lærekandidater, totalt 22 162 personer i videregående opplæring. I perioden 2010 til 2017 har antall
personer i videregående opplæring økt med 4,1 %. Størst økning har det vært i antall lærlinger og lærekandidater som har økt med 34,6 % eller 1 256 personer siden 2010. Antall elever på studieforberedende
utdanningsprogram har i samme periode økt med 6,0 %, mens antall elever på yrkesfag har hatt en nedgang på
12,2 %.
Det var i 2017 10 332 elever som gikk på studieforberedende, altså 46,6 % av alle i videregående opplæring.
Det var 6 954 elever på yrkesfaglig studieretning og 4 881 lærlinger og lærekandidater.

Teknikk og
industriell
produksjon

Service og samferdsel
6%
Restaurant- og matfag
4%
2%
Naturbruk
3%
Helse- og
oppvekstfag
11 %

Idrettsfag
Kunst, design og arkitektur
9%

1 % Medier og kommunikasjon
3%
Musikk, dans og drama
4%
Påbygg
6%

6 av 10 fullfører yrkesfag i løpet av fem år
74,3 % av elevene i videregående opplæring i Trøndelag i perioden 2012—2017 fullførte med studie eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. Dette er opp fra 2012—2016 da fullføringsgraden var på 72,5% og fortsetter
Elektrofag 5 %
dermed trenden man har hatt fra perioden fra 2006—2011 med stigende gjennomføringsgrad i Trøndelag.
2%
Fullføringsgraden i Trøndelag ligger marginalt lavere enn landsnittet på 74,5 %
Design og håndverk

6%

Fullføringsgraden for kullet 2012—2017 i Trøndelag var 87,3 % på studieforberedende og
62,3 % på yrkesfag, mot 87,5 % på studieforberedende og 60,3 % på yrkesfag for landsgjennomsnittet. En del av forskjellene i gjennomføring mellom studieforberedende og yrkesfag kan forklares med ulikheter i kunnskaps- og ferdighetsnivå fra grunnskolen på de to
studieretningene.

Bygg- og anleggsteknikk

Overvekt på yrkesfag utenfor Trondheim
Kartillustrasjonen viser elever på VG1 i årene
2013—2017 fordelt på regionen hvor elevene
gikk på ungdomsskole.

Statistikk på nasjonalt nivå viser at innvandrere har lavere gjennomføringsgrad enn befolkningen ellers, med 57 % innen 5 år. Det foreligger ikke statistikk for Trøndelag. For barn av
innvandrere er gjennomføringen i
videregående på nivå med befolkningen ellers. Innvandrere som kommer til landet i ung
Andel elver
videregående
skoleri livet.
i Trøndelag som har fullført
alder lykkes dessuten
bedre ved
enn de
som kommer senere

Disse tallene viser ikke elevenes valg, men hva
elevene faktisk går på. Dette er altså ikke
søkertall, men elevtall. Samtidig som det
normalt er stort samsvar mellom søkerstatistikk
og elevstatistikk. De aller fleste kommer inn på
sitt førsteønske.

med Andel
studie-elever
eller yrkeskompetanse
etter55årår.
som har fullført etter
Total

Studieforberedende

37 %

Studiespesialisering

I Trøndelag, som i resten av landet, har menn en lavere fullføringsgrad enn kvinner både
på yrkesfag og på studieforberedende.

100,0 %

Kilde: Skoleporten

Yrkesfaglig

90,0 %

80,0 %

70,0 %

60,0 %

50,0 %

Kilde: Hjernen og hjertet

Kilde: SSB tabell 10994
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Lærlinger

Opplæring i bedrift
Det er åtte yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. De fleste
fagene innen yrkesfaglige utdanningsprogram er lærefag som fører frem til en
yrkeskompetanse med et fag-/svennebrev etter bestått læretid i bedrift. Det er
ca. 200 forskjellige lærefag å velge mellom.

Lærlinger er en viktig rekrutteringskanal
Lærlingordningen er en viktig rekrutteringskanal for faglært arbeidskraft i fylket. I 2017 besto
1 983 lærlinger fag-/svenneprøven i 102 ulike fag i Trøndelag. I 2018 har 2 227 søkt læreplass som
sitt 1. ønske i Trøndelag. Per 20.09.2018 sto det igjen 346 søkere med godkjent søkergrunnlag
uten læreplass. For mange av disse søkerne vil det ta lengre tid enn ønskelig å oppnå en yrkeskompetanse etter arbeidslivets behov.

Lærling og lærekandidat
Å være lærling eller lærekandidat betyr at en utdanner seg til et yrke ved å jobbe
i en bedrift samtidig som en er under opplæring. Hovedmodellen er to år i videregående skole (VG1 og VG2) og to år som lærling eller lærekandidat i bedrift
(VG3). Det siste året som lærling eller lærekandidat er ett år opplæring og ett år
verdiskaping. Alle skal ha en lærekontrakt og en arbeidsavtale.

Årsakene til at så mage kandidater står uten plass er sammensatt. Til tross for godkjent søkergrunnlag har en del kandidater svake resultater, mye fravær og/eller mangelfull kompetanse som
gjør det utfordrende for bedriftene å tilby lærlingplass. Andre kandidater har ingen læreplass
innenfor det geografiske området de er villige til å bo eller pendle.

Det er mulig å avvike fra hovedmodellen i fagene, f.eks. ett år på skole og tre år
i bedrift. Det forutsetter en plan for opplæringen, som godkjennes av fylkeskommunen. Lærekandidaten sikter på en mindre omfattende avsluttende prøve
enn lærlingen. Dvs. at en velger ut læreplanmål ut fra lærekandidatens forutsetninger ved kontraktsinngåelse. Lærekandidaten kan gå over til lærling i løpet
av læretiden.

Målsetningen i Samfunnskontrakten for flere læreplasser er klar: «Alle kvalifiserte søkere skal få
tilbud om læreplass». For å lykkes med det, er det nødvendig med et arbeid innenfor et bredt felt,
der mange er med og drar i samme retning.
2 750 godkjente lærebedrifter i Trøndelag
Det er 2 744 godkjente lærebedrifter i Trøndelag skoleåret 2016/2017. Av disse hadde 2 148 eller
78,2 % minst én lærling.

Ordningene kan også benyttes av voksne. Læretiden bestemmes av hvilket
grunnlag den enkelte har før en inngår lærekontrakt.

Det er store forskjeller mellom yrker og bransjer når det gjelder hvor vanlig det er å ha lærlinger.
Elektriker, frisør og rørlegger er yrkene som har størst lærlingetetthet i Trøndelag. Lærlingetetthet
betyr her antall lærlinger per yrke i forhold til antall eksisterende årsverk. For elektrikere er det i
Trøndelag 16,6 lærlinger per 100 eksisterende årsverk.

Videre utdanning etter fag-/svennebrev
Innenfor flere fagområder gir yrkeskompetanse et grunnlag for videre utdanning
på fagskole. Med ett år påbygging kan en også oppnå generell studiekompetanse.

Når man ser på de ulike utdanningsprogrammene så er det på Elektro (13,6 per 100), Design og
håndverk (8,7 per 100) og Naturbruk (7,8 per 100) at man finner yrkene med flest lærlinger i
forhold til sysselsatte. Service og samferdsel (1,5 per 100) har den laveste lærlingetettheten.

Praksiskandidat
Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning for de som har jobbet
lenge i et fag og ønsker å få formalisert kompetansen i et fag-/svennebrev.
Praksiskandidater er voksne som har minst 25 % lengre praksistid innenfor et
lærefag en den fastsatte læretiden. I de fleste fagene tilsvarer det fem år. Etter
bestått teorieksamen og dokumentert praksis fra arbeidsgiver, kan praksiskandidaten melde seg opp til den praktiske fag-/svenneprøven.

64 % av lærlingene i Trøndelag i 2017 er 20 år eller yngre, mens kun 16 % er 25 år eller eldre. Vi
har trolig behov for at flere voksne tar yrkesfaglig utdanning, og det er muligheter for dette i
dagens system som ikke utnyttes.
Lærlinger (antall) i Trøndelag i 2017
fordelt på alder

Lærlingetetthet i Trøndelag i 2018 fordelt på hvilket
yrkesfaglige utdanningsprogram yrket er tilknyttet.
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4,0
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5,6

4,4

3,9
2,5

1,5

2,0

19 år
22 år

Praksisbrevkandidatene avlegger en praksisbrevprøve etter to års opplæring
etter fastsatte læreplaner. Praksisbrevkandidatene har i tillegg opplæring i tre
fellesfag. Praksisbrev skal være et grunnlag for å gå ut i arbeidslivet, eller tegne
en lærekontrakt som lærling.

Fagbrev på jobb
Fagbrev på jobb er en ny ordning som kommer i 2018. Ordningen har likhetstrekk med lærlingordningen, men det er krav om minimum ett år praksis i lærefaget før en kan inngå kontrakt. Etter en realkompetansevurdering, skal en få
tilpasset veiledning og opplæring på arbeidsplassen før en går opp til fagsvenneprøve. I fagbrev på jobb er kandidatene fritatt for fellesfag, men det legges vekt på grunnleggende ferdigheter i læreplanene for de enkelte lærefagene.

-

0-18 år
21 år
25 år eller eldre

Praksisbrevordningen
Praksisbrevordningen er et toårig opplæringsløp i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Ordningen er særlig rettet mot de som etter avsluttet grunnskole
vil ha nytte av en mer praktisk opplæring, hovedsakelig i bedrift.

16,0

20 år
23-24 år

Kilde: Utdanning.no/finnlarebedrift og SSB tabell 05376
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Høyere yrkesfaglig utdanning

Antall studenter ved fagskoler i Trøndelag
1 800

Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) ligger på nivået over videregående
opplæring og er en yrkesfaglig parallell til annen høyere utdanning. Høyere yrkesfaglig
utdanning skal møte arbeidslivets kompetansebehov. For de fleste utdanningene søkes det om
opptak på grunnlag av fullført fagutdanning med fag-/svennebrev.
Det er 15 fagskoler i Trøndelag. Sju av disse er eid av Trøndelag fylkeskommune. Disse
skolene tilbyr offentlig finansiert høyere yrkesfaglig utdanning innenfor tekniske,
maritime og landbruksfaglige utdanninger samt innenfor helsefag. Private fagskoler i Trøndelag
tilbyr utdanninger innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, media-, multimedia- og
IKT-fag.
Det er et nært samarbeid om høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag og Nordland. Blant
annet er det etablert en felles nettportal, https://fagskoleiNT.no/. Her gis det en oversikt over
alle fylkeskommunale utdanningstilbud som finnes i disse to fylkene.

Høsten 2018 har fagskolene i Trøndelag totalt 1 260 studenter. Antall studenter ved fagskolene
i Trøndelag har de siste årene variert mellom 1 000 og 1 500 studenter per halvår. Trondheim
fagskole har høsten 2018 flest studenter med 240, etterfulgt av Chr. Thams fagskole og Stjørdal fagskole med henholdsvis 220 og 215 studenter.
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Høyere yrkesfaglig utdanning innen bygg i Namdalen

Skogmo industripark i Overhalla tok initiativ til et fagskoletilbud i byggfag for å dekke
behov i
byggenæringene i Namdalen.
Tilbudet kom på plass i høsten 2016. Studiested er Olav Duun vgs. i Namsos. Stjørdal
fagskole er ansvarlig for det faglige innholdet.
Studentene har fag- eller svennebrev fra før og kombinerer ofte studiene med jobb.
Med et desentralisert deltidsstudium har man gitt høyere yrkesfaglig utdanning til fagfolk som ellers ikke ville reist til Stjørdal for å få denne kompetansen.

Antall studenter ved fagskoler i Trøndelag
2015
Trondheim fagskole
Stjørdal fagskole
Chr. Thams fagskole
Høyskolen Kristiania - fagskolestudier
AOF Norge
Steinkjer fagskole
Norsk Fotofagskole
Lukas fagskole og kurssenter
Ytre Namdal fagskole
Treider Fagskoler AS
Levanger Fagskole
Gauldal fagskole
Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
TISIP Fagskole
Fagskolen Innlandet
Byåsen fagskole
Folkeuniversitetets Mesterfagskole
Noroff Fagskole AS
Petroleumsteknisk Akademi AS
Sum

Vår

Høst

Vår

Høst

Vår

Høst

2018
Vår

185
190
157
261
13
68
70
68
22
56
40
24

228
231
150
220
14
72
103
61
28
57
54
22

203
205
141
209
13
70
91
59
27
53
24
22

236
235
143
175

215
187
133
157
46
73
79
58
27
35
20
19
15

15

28
36

22
20

8

241
240
201
155
84
80
74
55
38
38
57
16
17
8
7

211
192
182
152
79
79
72
53
37
28
28
17
11
8
7

71
41
58
1 474

30
34
1 223

1 064

1 311

1 156

12
107
39
54
1 381

2016

2017

74
88
65
28
40
44
19

1 155

Kilde: NSD database for statistikk og høgre utdanning –fagskolestatistikk
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Høyere utdanning
I Trøndelag har vi sterke og tradisjonsrike institusjoner innen høyere utdanning, som
tilbyr omtrent alt som er av studier og emner. Geografisk avstand har stor betydning for
valg av studiested, og det blir viktig å opprettholde et mangfold av utdanningsmuligheter av høy kvalitet i regionen.
NTNU, inkludert enhetene i Gjøvik og Ålesund, er Norges største universitet med 39 887
studenter i 2017. Universitetet i Oslo er det nest største med 27 540 studenter. Nord
universitet med fire campus i Trøndelag har totalt 11 580 studenter, 4 480 av de i
Trøndelag. I tillegg har Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning i
Trondheim 1 347 studenter. Handelshøyskolen BI, som nasjonalt har 20 719 studenter,
har også et campus i Trondheim med 1 759 studenter. Luftkrigskolen i Trondheim har
130 studenter.
I Trondheim har NTNU i 2017 13 824 studenter på Gløshaugen, 8 358 på Dragvoll,
3 120 på Øya, 2 833 på Kalvskinnet, 2 168 på Rotvoll og 3 713 på fem andre lokaliteter
i Trondheim.
På NTNU ble det i 2017 avlagt 362 doktorgrader. Noe som er 131 færre enn ved
universitetet i Oslo, men 140 flere enn ved universitetet i Bergen. 24,2 % av doktorgradene i Norge i 2017 ble avlagt ved NTNU. Det var Fakultet for ingeniørvitenskap med
82 doktorgrader og Fakultet for medisin og helsevitenskap med 78 doktorgrader som
sto for fleste doktorgrader ved NTNU i 2017.

Nasjonale styringsparametere
Kunnskapsdepartementet har nasjonale styringsparametere som vi har hentet ut for de to
store utdanningsinstitusjonene i Trøndelag. Her må vi merke oss at tallene også inkluderer
de fakultetene som ligger utenfor vår landsdel. Noen stikkord:



Nord universitet har en lavere andel studenter som gjennomfører i forhold til
gjennomsnittet av statlige institusjoner. Dette gjelder for alle grader. Det er store
variasjoner mellom studieprogram. NTNU har jevnt over høyere andel som gjennomfører på normert tid.



Studentene er i følge Studiebarometeret tilfredse med studieprogrammet de går på.
På en skala fra 1-5 ligger gjennomsnittet rundt 4.



NTNU-studentene bruker i snitt 2 timer mer i uka på skolearbeid. Nord-studentene
ligger på landsgjennomsnittet.



NTNU hadde i 2017 4 962 vitenskapelige publiseringer, og har med det nest flest
etter Universitetet i Oslo. NORD er i en oppbygningsfase når det gjelder publisering
med et stort antall stipendiater.



Det er spesielt høy sysselsetting i relevant arbeid blant uteksaminerte kandidater fra
Nord universitet. Kandidatundersøkelsen i 2017 viser at det blant de større fagene er
humanistiske og estetiske fag, samfunnsfag og realfag som har størst samlet
mistilpasning et halvt år etter eksamen. Mistilpasning i arbeidsmarkedet betyr her
arbeidsledighet, ufrivillig i irrelevant arbeid eller ufrivillig deltid.

Tiltrekke og beholde de kloke hodene
NTNU og Nord universitet ønsker å trekke til seg de klokeste hodene fra hele Norge og
verden. Utfordringen blir så å beholde flere av disse i Trøndersk arbeidsliv.

Styringsparameter

NTNU

Andelen bachelorkandidater som gjennomfører på
normert tid
Andelen mastergradskandidater som
gjennomfører på normert tid
Andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører innen
seks år
Skår på hvordan studentene oppfatter
studiekvaliteten
Faglig tidsbruk (timer) per uke blant
heltidsstudenter
I 2016 ble Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund slått
sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag ble slått
sammen til Nord universitet.

Antall publiseringspoeng per faglig årsverk
Andel mastergradskandidater sysselsatt i relevant
arbeid et halvt år etter fullført utdanning

Gj.snitt statlige
inst. 2017

NORD

49,32

47,25

47,25

47,52

37,85

49,11

69,37

50

65,93

4,05

3,99

4,03

36,78

34,09

34,87

1,17

0,5

1,16

75,74

86,67

-

Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) og årsrapporter
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Livslang læring

DistriktForsk kobler bedrift og student
Gjennom DISTRIKTSFORSK ble Eirik Torp engasjert av Norske Skog Skogn for å finne ut
hvorfor en biobrenselkjel ved bedriften yter for lav effekt.
Dette gir innblikk i arbeidslivet sier Eirik. Jeg skriver om noe bedriften ønsker å forbedre. Det
gir en annen motivasjon enn om jeg skulle skrevet en rent
akademisks oppgave.
Mange av Trøndelags 40.000 studenter ønsker å samarbeid med næringslivet.
Studentsamarbeid kan gi ny kompetanse til
bedriftene samt at studentene blir bedre
kjent med regionenes næringsliv. Noen studenter får tilbud om jobb og blir værende i
Trøndelag.

I et samfunn og arbeidsliv som er i kontinuerlig endring er det behov for alle å jevnlig
fornye sin kompetanse. I forbindelse med innføring av ny teknologi pekes det på et økende behov for ny kompetanse inn i arbeidslivet. Dette er nødvendigvis ikke
synonymt med at det må nye arbeidstakere inn. Undersøkelsene fra NAV, NHO og KS
viser alle at kompetanseheving blant dagens ansatte er bedriftenes viktigste strategi for å
dekke kompetansebehov.
Grunnleggende ferdigheter
Alle må tilegne seg gode grunnleggende ferdigheter for å håndtere egne liv og for å kunne fungere som gode samfunnsborgere. Det dreier seg om lesing, skriving, tall-forståelse
og digitale ferdigheter, men også sosiale og emosjonelle ferdigheter er viktig.
Befolkingen i Norge har i følge PIAAC–undersøkelsen gode grunnleggende ferdigheter
innen lesing, regning og problemløsning med IKT, og er over snittet i forhold til de andre
landene i OECD. Vi har likevel en stor andel voksne som mangler grunnleggende ferdigheter. Det viser seg å være utfordrende å rekruttere denne gruppen inn til
kompetansehevende tiltak. Statistikken viser at det heller er de med minst behov som tar
mest etter- og videreutdanning.

DISTRIKTSFORSK finansieres av Forskningsrådet og forvaltes av fylkeskommunen. Programmet skal mobilisere distriktsbedriftene
til mer forskning.
Foto: Leif Arne Holme

Kompetansepluss
Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i
lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får
nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

NTNU Brohode Havbruk
er et samarbeid mellom bedrifter, videregående skole, universitet, og forvaltning, med studenter som viktige kunnskapsbærere.




Mål:

Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til en arbeidsplass.
Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivilligheten.

•Øke næringsrelevansen i høyere utdanning
For å lykkes med kompetanseheving i arbeidslivet er det to viktige forutsetninger som må
være på plass: Tilrettelegging fra arbeidsgivere og at arbeidstakere selv viser
interesse og er motivert.

•Styrke rekrutteringen til den marine sektoren

•Bygge opp forskningsbasert kompetanse i sjømatnæringen
Brohode Havbruk 2050 ledes av NTNU Havrom, i samarbeid med NCE Aquatech Cluster, Blått
kompetansesenter, SINTEF Ocean og Trøndelag fylkeskommune.

52 000 årlige deltakere på kurs i regi av studieforbund
Studieforbundene er ideelle organisasjoner som har voksenopplæring som hovedformål, og
som består av to eller flere medlemsorganisasjoner. Voksnes læring i studie-forbundene er
som oftest ikke-formell (95 % av kursene har ikke eksamen eller
avsluttende prøver), men enkelte studieforbund har også tilbud innen det formelle
utdanningssystemet.
I 2016 var det ifølge SSB 52 000 deltakere på i alt 4 287 tilskuddsberettigede kurs i regi av
studieforbundene i Trøndelag. Disse kursene utgjorde til sammen 146 000
undervisningstimer.
Studieforbundene er sentrale leverandører av kulturrelatert opplæring og kurs. Estetiske
fag og håndverksfag utgjorde i 2016 56 % av kursvirksomheten i Trøndelag. Det er
betydelig aktivitet innenfor organisasjonskunnskap og andre emner som kvalifiserer til deltakelse i politikk og organisasjonsliv.
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«Læring av næring» - en fortelling fra Verdal kommune

Gode valg for den enkelte og samfunnet
Vi forventer et arbeidsliv i stadig omstilling. Folk vil i større grad ha behov for hjelp til å
orientere seg om samfunnets behov og sine muligheter for jobb. Stadig flere vil ha behov
for påfyll av kompetanse og kanskje til og med omskolere seg helt i løpet av yrkeskarrieren. Krav til omstilling vil gjelde alle bransjer og yrkesgrupper.
Seniorer i arbeidslivet
Norge har som mål at flere godt voksne skal jobbe. Bærekraften til folketrygden var bakgrunnen for at vi fikk pensjonsreformen i 2011. Stadig flere eldre har også god helse og
er motivert for å stå lenge i arbeid også av andre grunner en de økonomiske. I 2005 var
14.4 % av trønderne i alderen 67-74 år i arbeid, og det har økt til 17,1 % i 2017. Seniorene bytter sjeldnere jobb enn sine yngre kolleger, noe som i stor grad er knytte til økonomisk trygghet blant annet knyttet til pensjonssystemet. Dersom man kunne redusert
innlåsing så hadde det trolig vært bedre for balansen på arbeidsmarkedet og samfunnet.
Ettersom det trolig er utfordrende kan det å lage systemer for bedriftsintern mobilitet
være en vei til produktive og tilfredse seniorer.
Innvandrere
Mange innvandrere har utfordringer med å komme inn i det trønderske arbeidslivet. Det
tar tid å kvalifisere seg, og det blir stadig færre jobber som ikke krever formell utdanning. En stor andel av innvandrere får ikke utnyttet kompetansen de har med seg fra
hjemlandet og står i jobber som de er overkvalifiserte for.

Undersysselsatte og arbeidsledige etter landbakgrunn. (AKU)
Innvandrere i alt
Innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika,
Oseania unntatt Australia og New Zealand,
og Europa utenom EU/EØS
Befolkningen ellers

Undersysselsatte
Arbeidsledige
Begge kjønn
Menn
Kvinner
Begge kjønn
Menn
15,0
16,1
14,4
9,9
9,8

Læring av næring – med mål om å
bygge bro mellom opplæring og
samfunnsliv i Verdal kommune. Verdal kommune bygger kultur for entreprenørskap i barnehage, grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet.
Forpliktende samarbeid mellom næringsliv og skole og kommune. Ambisjoner og forventninger om mer entreprenørskap i hele oppvekstløpet –
fra barnehage til universitet.
Elevene får kjennskap til lokalt arbeids- og næringsliv og hvilke muligheter som finnes for dem. De unge
ser også hvilke utfordringer lokalsamfunnet står overfor og erfarer
krav som arbeidslivet stiller.

Bilde: Kompetansekraft Verdal

Kommuner med stort og aktivt næringsliv har høyere andel praksisnær opplæring – fordi
bedriftene inviterer skolens ledelse/eiere til samarbeid (TFoU rapport 2014.16).
Kvinner
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8,3

3,1
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Kilde: SSB tabell 10587
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) er en utvalgsundersøkelse som blant annet gir oss
svar nasjonalt nivå om innvandrere er arbeidsløs eller undersysselsatt. Undersysselsatt
betyr at man ufrivillig jobber i en lavere deltidsstilling enn man ønsker. I innvandrerbefolkningen er det 15,0% som er undersysselsatt og 9,9% som er arbeidsledig. Dette er
mye høyere enn befolkningen ellers der tilsvarende tall er 8,0% og 3,1%. For innvandrere utenfor den vestlige verden er tallene enda høyere.

Sørsamisk

KS kåret Verdal og NTFK til årets entreprenørskapskommuner i Norge i 2016.

Karriereveiledning
Tilgang til karriereveiledningstjenester av høy kvalitet er avgjørende i en tid der endring er
nødvendig og der overganger vil skje kontinuerlig. De fleste må regne med at utdannings- og
karrierevalg må tas flere ganger og gjennom hele livsløpet.
Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere. Tjenestene kan finnes i skoler, på universiteter og høgskoler, i opplæringsinstitusjoner og i arbeidsmarkedstjenester, på arbeidsplassen, i frivillig
eller i privat sektor.
Karriereveiledning kommer i mange former, blant annet digitalt, i grupper eller individuelt.

Det er vanskelig å tallfeste hvor mange sørsamer det er, men man kan anta at det finnes
omlag 2000 sørsamer i Norge og Sverige. Det har vært omtrent 20 elever som har sørsamisk som førstespråk i grunnskolen de siste årene, mens det har vært i gjennomsnitt
76 elever med sørsamisk som andrespråk i grunnskolen de siste årene.
Utfordringen er å få språket til å bli levende og at flest mulig har anledning til å bruke
samiske språket daglig. Samisk språk må brukes og høres, både til hverdag og fest.
Språket må brukes i kulturell sammenheng, offentlig forvaltning og ellers i arbeidslivet.
Det krever at de samiske språkbærerne i yrker utenfor skoleverket etablerer faglige nettverk for å utvikle det sørsamiske fagspråket og bruk av kulturen i sitt yrkesvalg.

Utdanning.no er en nasjonal nettportal for informasjon om utdanning og yrke, med oversikt
over utdanningstilbudet i Norge. Nettstedet gir oversikt over mer enn 6000 utdanninger i Norge, fra videregående opplæring til høyere utdanning, inkludert fagskoler, folkehøgskoler og
etter- og videreutdanningstilbud.
Siden hadde over 6 millioner besøk i løpet av 2017.
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Etter- og videreutdanning
Den teknologiske utviklingen med automatisering og digitalisering i arbeidslivet vil gi
endrede arbeidsoppgaver for mange. Det er behov for en målrettet og mer fleksibel etterog videreutdanningsinnsats av høy kvalitet.

Desentralisert EVU i ledelse i Namdalen
På initiativ av Skogmo Industripark ble det i 2011-2017 gjennomført flere «kull» med
lederutdanning for et bredt næringsliv både ved Skogmo industripark og fylket forøvrig.
Kursene var på 10 studiepoeng og HINT/Nord universitet var faglig ansvarlig.
Deltakerne fikk innsikt i ledelse, strategi og økonomistyring, og evalueringene ga svært
god score.

Lærevilkårsmonitoren (SSB og Kompetanse Norge) viser at 15 % av sysselsatte deltar i
formell utdanning, mens hele 48 % deltar i ikke-formell opplæring på arbeidsplassen. I
NHOs kompetansebarometer er det tilsvarende 48 % av bedriftene som har gjennomført
kurs i egen regi i løpet av siste år og 46 % av bedriftene har gjennomført kurs i i regi av
ekstern tilbyder. Til sammenlikning så oppgir 32 % at de ha ansatte som tar fagbrev og
16 % av de har ansatte i fagskoleutdanning.
Læringsintensivt arbeid
Læringsintensivt arbeid eller læring i det daglige er en form for kompetanseheving som er
svært utbredt i norsk arbeidsliv. I Eurofounds siste arbeidsvilkårsundersøkelse fra 2015
svarer 89 % av norske arbeidstakere at deres arbeid omfatter å lære nye ting. Dette er på
nivå med de andre nordiske landene, men betydelig høyere enn snittet i EU på 72 %.

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
I 2015 ble det tatt opp en klasse studenter ved Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) ved HINT/Nord universitet i Levanger. I løpet av fire år kombinerer
studentene samlings- og nettbasert undervisning og praksisperioder, med å arbeide i
barnehage. En mentor på studentens egen arbeidsplass er en viktig del av ABLU og
bidrar til å gjøre egen arbeidsplass til en god læringsarena for studentene. Barnehageeierne forplikter seg til å legge til rette for «sin students» studiegjennomføring, og å bidra
til at barnehagen blir en god lærings- og praksisarena, også for andre ABLU-studenter.
Samarbeidet om ABLU bringer barnehagesektoren og universitetet tettere sammen, det
gir positive ringvirkninger. Studieplassene er finansiert av UDIR.

Læringsintensivt arbeid blir stadig viktigere og bør stimuleres i det trønderske arbeidslivet.
Videregående opplæring for voksne
Vi har behov for å bygge en sterkere kultur for yrkesfaglig utdanning for voksne. Mange
voksne tenker på yrkesfag som noe for ungdommer som går VG1 og VG2, og ser ikke selv
mulighetene som finnes der. Det ligger en stor veiledningsoppgave i å motivere og synliggjøre mulighetene for opplæring i de ulike opplæringsmodellene som er tilgjengelige i dag.

Videreutdanning på universitet og høyskole
I Trøndelag har vi to universiteter med en relativt vid portefølje av videreutdanningstilbud. NTNU har alt fra hele bachelor- og masterstudier til enkeltemner innen Teknologi
og samfunn, Skole og utdanning, Helse og omsorg og Økonomi og ledelse. Nord
universitet har tilbud innen Undervisning og Helse, kultur og biovitenskap på studiesteder
i Trøndelag.
Utviklingen går mot mer fleksible formater for videreutdanning som er helt eller delvis
nettbasert, men tradisjonelle undervisningsformer med samlinger og klasserom står fortsatt sterkt.
Fleksible formater gjør at man kan velge videre-utdanning ved institusjoner langt unna der
MOOC
man bor og jobber. Behersker man fremmed«Massive open online course».
språk og spesielt engelsk så er mulighetene
MOOC ble startet med et ønske om å
mange for påfyll av kompetanse, blant annet
gjøre utdanning tilgjengelig for alle
gjennom såkalte MOOCs.
uavhengig av livssituasjon, økonomi og
geografisk lokasjon. MOOC kjennetegTilbudene innen etter- og videreutdanning er i
nes gjerne av at de foregår på nett, har
i følge rapporten Kartlegging av etter- og vide- ingen
reutdanningstilbud i Norge fra NIFU i for stor
formelle opptakskrav og har
grad initiert av UH-sektoren selv. Det blir vikubegrenset antall studenter.
tig å få bygget opp tilbud etter initiativ og behov fra næringslivet.
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Deltakelse i arbeidslivet
Høy sysselsettingsandel sammenliknet med andre land i Europa
66,8 % av befolkningen i Trøndelag mellom 15 og 74 år er sysselsatt per 4.
kvartal 2017. Landssnittet var 66,0 %. Norge har også høy sysselsetting
sammenliknet med resten av Europa, men klarer vi å opprettholde denne
høye sysselsetting i befolkningen? Det blir viktig om vi også ønsker å opprettholde høy velstand og velferd.

Sysselsetningsgrad per
4.kvartal 2017.
Andel av befolkningen
15-74 år som er sysselsatt

Sysselsettingsandelen varierer i fylket. Noen kommuner har høy andel uføre,
noen har mye deltidsarbeid og noen har en høyere andel arbeidsledige. Det er
et større og bredere utvalg av arbeid i sentrale strøk enn i distriktene, og det
kan potensielt gi ubalanse i arbeidsmarkedet form av arbeidsledighet, undersysselsetting og over-, under- og feilkvalifisert arbeidskraft.
Deltid er relativt utbredt
Deltid kan være ufrivillig, men kan også være ønsket fra både arbeidstaker og
arbeidsgiver. Arbeidskraftundersøkelsen fra SSB viser at en fjerdedel av alle
sysselsatte har deltidsstilling. Det er store forskjeller i bruken av deltid
mellom næringer. Overnattings- og serveringsvirksomhet har høyest deltidsandel, men den næringen sysselsetter relativt få. Store næringer som helseog sosialtjenester og varehandel har også en høy deltidsandel.
3 % av sysselsatte blir definert som undersysselsatte, altså at de har en
lavere stillingsandel enn de selv ønsker. Totalt dreier det seg om ca. 74 000
personer i Norge. De fleste av disse finner vi i helse- og sosialtjenester og
varehandel.

Sysselsatte
i prosent
av befolkningen.
4. kvartal 2017
Sysselsatte
i prosent
av befolkningen
72

70

15-74 år per 4. kvartal 2017
Hele landet

68
66
64
62
60
58
56

Kilde: SSB tabell 06445 og 11618

17

68

<

>

Arbeidsledigheten i Trøndelag på 2,0 %
Arbeidsledigheten i Trøndelag ligger med 2,0% av arbeidsstyrken, litt lavere enn
snittet for landet (2,4%) i august 2018. Ingen av kommunene i Trøndelag har en
spesielt høy arbeidsledighet.

Uføre
10,4 % av befolkningen mellom 18 -67 år i Trøndelag er uføre per 30.6.2018. Det er
totalt 30 505 personer. Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene. Noen
distriktskommuner har spesielt høy uføreandel, mens det er særlig Trondheim (8,3 %)
og randkommunene som har en veldig lav andel uføre.
En del av disse forskjellene kan forklares av ulik aldersstruktur i kommunene. I
Trondheim og randkommunene er det en stor andel unge i befolkningen som bidrar til
å trekke andelen uføre ned, mens de fleste distriktskommunene har en alderssammensetning som bidrar til å trekke andelen uføre opp.
Diagnosemønsteret til uføretrygdene variere ganske mye avhengig av kjønn og alder.
Kvinner har oftere muskel- og skjelettsykdom, mens psykiske lidelser er mer
dominerende blant menn. Det er de unge som oftest har en psykisk lidelse mens de
fleste eldre uføre har en muskel- og skjelettsykdom.

Inkluderende arbeidsliv — IA-avtalen
Det er velkjent at vi har en avtale mellom partene i arbeidslivet for et mer inkluderende
arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet. Viktige målsettinger for IA-arbeidet er å redusere sykefraværet, øke avgangsalderen i arbeidslivet og sikre
rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne.
Sykefraværet i Norge er det klart høyeste i Europa. Trøndelag, med ca. 7 % i første kvartal
2018, er på nivå med resten av landet. Sykefraværet varierer etter kjønn og næring. Helse- og
sosialfag er den næringen med høyest sykefravær på omtrent 10 %. Et sentralt mål i IA-avtalen
er at sykefraværet skal reduseres med 20 prosent i forhold til nivået i 2001. Sesongjusterte tall
viser at sykefraværet var 11,0 % lavere i 4. kvartal 2016 enn i 2. kvartal 2001.
Pensjonsreformen har bidratt sterkt til at målsetningene for økt yrkesaktivitet for eldre er oppnådd. I 2005 var 14.4 % av trønderne i alderen 67-74 år i arbeid, mens det har økt til 17,1 % i
2017.
Det finnes ikke tall som viser utvikling i sysselsetting blant trøndere med nedsatt funksjonsevne. Nasjonale tall fra Arbeidskraftsundersøkelsen viser at andelen sysselsatte funksjonshemmede holder seg stabilt, og målet om økt sysselsetting i denne gruppen er fortsatt ikke
oppfylt. Blant funksjonshemmede er 44 % i arbeid mot 73 % i hele befolkningen (15–66 år).
Lavest er sysselsettingen blant personer med psykiske lidelser, hvor ca. 25 % er i arbeid. Den
høyeste andelen er blant personer med nedsatt syn eller hørsel, hvor over 60 % er i arbeid.

Trøndelag bidrar til utvikling av integreringsfeltet i Norge
Integreringsmottaket på Steinkjer er et av fire nasjonale pilotprosjekter. Beboerne i
integreringsmottakene får et fulltids kvalifiseringsprogram med kompetansekartlegging, karriereveiledning og kvalifiseringstiltak.
Steinkjer kommune, NAV og Trøndelag
fylkeskommune ved Karrieresenteret
samarbeider tett for å gi et målrettet
kvalifiseringstilbud tilpasset hver enkelt beboers behov.
Opinions evalueringsrapport fra juni
2017 konkluderer med at karriereveiledningen fungerer etter hensikten og
flyktningene kommer raskere i gang
med målrettede aktiviteter mot utdanning og arbeid enn de ville gjort uten
dette tilbudet.
Gjennom karriereveiledningen får
flyktningene innblikk i hvilke muligheter de har i Norge på en positiv og
effektiv måte. Flyktningene som får
karriereveiledning tidlig i oppholdet i
mottak har størst utbytte.
Kilde: Nav Trøndelag
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Sysselsetting blant unge

Sysselsetting blant innvandrere

Andelen unge som ikke er i arbeid eller utdanning er økende
Andelen unge i arbeid eller utdanning er stor i Norge sammenliknet med
andre europeiske land. Imidlertid har det vært nedgang i denne andelen i
løpet av de siste årene. Unge med lav utdanning ser ut til å være spesielt
hardt rammet. Samtidig mottar stadig flere helserelaterte ytelser.

11,8 % av befolkingen i Trøndelag er innvandrere eller norskfødt med innvandrerforeldre. Trøndelag har en betydelig lavere
andel innvandrere enn landssnittet som er på 17,3 %. Antall
innvandrere i Trøndelag har imidlertid vokst raskt de siste
årene med 88 % vekst siden 2010.

Trangt arbeidsmarked for de med lav utdanning
En del av forklaringen på lavere sysselsetting blant unge med lav utdanning
er at etterspørselen i arbeidsmarkedet er redusert. De næringene som har
jobber med behov for ufaglært arbeidskraft har vokst mindre enn gjennomsnittet, og det er samtidig en dreining mot mer formelt utdannet arbeidskraft i alle næringer. Det er også økt konkurranse om de ufaglærte jobbene
som er igjen fra arbeidsinnvandrere og flyktninger. I tillegg er det stadig
flere med videregående-, høyskole– eller universitetsutdannelse som jobber
i stillinger med mindre krav til formell kompetanse. Til sammen gjør dette
det vanskelig for de med lite utdanning å komme inn på arbeidsmarkedet.
Flere på uføretrygd
Statistikk fra NAV viser at antall varig uføretrygdede under 30 år er doblet
siden 2006. Dette vekker bekymring. Økningen i unge uføre skyldes mange
forhold, men endringer i reglement og diagnostisering spiller inn. Det er
dessuten slik at flere med alvorlige sykdommer og medfødte lidelser lever
lenger. Kravene for å kvalifisere for uføretrygd er strenge, og det er ikke
grunnlag for å si at dagens ungdom er mer late, sløve eller sykelige.
(NAV. Arbeid og velferd (2/2018)).
Utvikling andel (%) uføretrygdede ungdom i Trøndelag

Innvandrere etter landbakgrunn. 15 største
langrupper i Trøndelag. Sysselsettingsandel.
Bosatte
innvandrere i SysselsettingsTrøndelag
andel i Norge
Alle innvandrere
54 079
61 %
Andelen som er sysselsatt er lavere blant innvandrerne enn
Polen
5 742
73 %
befolkningen ellers, men innvandrerbefolkningen er en
Litauen
2 810
73 %
sammensatt gruppe. Arbeidsinnvandrerne i Trøndelag har en
Syria
2 641
19 %
sysselsettingsandel på 76,8 % og ligger med det høyere enn
Eritrea
2 351
43 %
befolkningen ellers med 67,7 %.
Sverige
2 188
77 %
Mens arbeidsinnvandrere ofte har inngått en arbeidsavtale idet Tyskland
1 883
72 %
de kommer til Norge, går flesteparten av flyktningene
Thailand
1 533
64 %
gjennom en periode med opplæring og annen tilpasning de
Somalia
1 487
35 %
første to–tre årene, blant annet ved deltakelse i introduksjonsAfghanistan
1 270
49 %
programmet.
Filippinene
1 247
67 %
Sysselsettingen er lav blant flyktninger de første årene, men
Russland
1 146
61 %
den øker med botid. Det er betydelig lavere sysselsetting blant Iran
1 129
54 %
flyktninger i Trøndelag enn det er i Norge. Samtidig viser tall
Irak
1 087
46 %
som ser på tilknytning til arbeidsliv og skole i ett til fem år
Tyrkia
951
52 %
etter endt introduksjonsprogram at Trøndelag gjør det minst
812
68 %
like godt som resten av landet. Lav sysselsetting i befolkingen Latvia
Kilde: SSB tabell 10598 og 11609

med flyktningebakgrunn kan skyldes sammensetning av botid,
landbakgrunn og utdanningsnivå, men er uansett noe som bør
følges opp i årene framover.

10 % av barn i Trøndelag lever i husholdninger med lav inntekt (Under 60 % av medianinntekt). Basert på
nasjonale tall er rundt halvparten av barna som bor i lavinntektshusholdninger innvandrere.

Sysselsettingsandel i Trøndelag i 2017 etter bakgrunn.

Kilde: NAV
Psykiske lidelser viktigste årsak
Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en ordning som skal sikre inntekt i
perioder man på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV
for å komme i arbeid. Andelen under 30 år på AAP utgjør 3,1 % i Trøndelag,
mens snittet for landet er 3,3%.

Trøndelag

Norge

67,7 %

Befolkningen utenom innvandrere

67,0 %

70% av unge mottakere av AAP i Trøndelag har psykiske lidelser som årsak
til at de ikke kommer seg inn i arbeidsmarkedet.

76,8 %

Arbeidsinnvandrere

5 % av ungdom i Trøndelag mottok sosialhjelp
2 604 ungdom mellom 16-25 år mottok sosialhjelp i løpet av 2017. Det
utgjør 5 % av ungdommene.

76,4 %

41,3 %

Flyktninger

Kilde: IMDI
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Høring: Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - rapport fra
ekspertutvalg - forslag om endringer i eierseksjonsloven
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring rapporten «Bedre
regulering av større utbyggingsprosjekter». Rapporten er utarbeidet av et ekspertutvalg som
ble oppnevnt av departementet den 30. august 2017. Utvalget leverte sin rapport den 14.
september 2018.
Utvalgets oppdrag har vært å utrede hvordan seksjonering av eiendom i større
utbyggingsprosjekter kan lovreguleres på en bedre måte enn i dag. Utvalget ble bedt om å
vurdere hvordan lovgiver kan legge til rette for at utbygger i større grad enn i dag velger å la
hele utbyggingsprosjektet være én stor eiendom som seksjoneres til ett stort sameie.
Større utbyggingsprosjekter blir i dag ofte gjennomført i flere byggetrinn, der utbyggeren
underveis oppretter flere (små) eierseksjonssameier. Premisset for problemstillingen utvalget
ble bedt om å undersøke, er at slik organisering ikke nødvendigvis er den beste for utbygger
eller de fremtidige kjøperne av seksjoner. Det ble i mandatet bl.a. pekt på
«stordriftsfordelene» ved å være ett stort sameie fremfor flere små, typisk ved at de totale
drifts- og vedlikeholdsutgiftene blir lavere. Utvalget ble videre bedt om å vurdere enkelte, mer
avgrensede, problemstillinger, blant annet behovet for å innføre regler som kan sikre en mer
ryddig og troverdig grunnbok når et eierseksjonssameie oppløses.
Utvalget foreslår to hovedgrep for å legge til rette for større eierseksjonssameier:
For det første foreslår utvalget å innføre en ny seksjonstype - «utbyggingsseksjon».
Modellen går ut på at utbygger ferdigstiller ett byggetrinn, som på vanlig måte seksjoneres
som bolig-/nærings- og fellesareal (den «ferdigstilte delen av sameiet»). Samtidig
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seksjoneres den gjenstående delen av eiendommen (som vil utgjøre de senere
byggetrinnene), som en utbyggingsseksjon. Deretter inkorporeres byggetrinnene fortløpende
i den ferdigstilte delen av sameiet, slik at utbyggingsseksjonen blir tilsvarende mindre. Når
hele eiendommen er ferdig utbygget, vil det ikke være noen utbyggingsseksjon igjen.
Utvalget har foreslått ulike grep for å ivareta interessene til de seksjonseierne som har flyttet
inn i den ferdigstilte delen av sameiet, og utbyggeren, som har ansvaret for den delen av
eiendommen som fortsatt er under utvikling. Generelt foreslår utvalget at de seksjonene som
er overtatt av kjøpere i størst mulig grad holdes adskilt fra utbyggingsseksjonen, både når
gjelder beslutningsmyndighet og økonomi. Utvalget foreslår flere endringer i
eierseksjonsloven for å kunne gjennomføre en slik modell.
Utvalgets forslag innebærer en nokså komplisert juridisk modell. Departementet vil derfor
oppfordre de høringsinstansene som støtter utvalgets forslag om «utbyggingsseksjon», til
også å opplyse om hvorvidt de tror de vil komme til å benytte denne modellen, dersom den
blir vedtatt.
For det andre foreslår utvalget å gjøre det enklere for allerede etablerte
eierseksjonssameier å slå seg sammen, blant annet ved å redusere lovens krav, fra enighet
til kvalifisert flertall på årsmøtet. Utvalget foreslår også at det utarbeides et standardisert
søknadsskjema for sammenslåing.
Utvalget har i tillegg foreslått nye regler som kan sikre en mer ryddig og troverdig grunnbok
når et eierseksjonssameie oppløses, og det isteden oppstår et vanlig tingsrettslig sameie.
Høringssaken er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2625975
Høringsuttalelser skal avgis elektronisk. Dette gjøres under «send inn høringssvar» på
lenken over.
Frist for å sende inn høringssvar er mandag 29. april 2019.
Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter
offentleglova, og blir publisert på regjeringen.no.
Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede
organer eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.
Spørsmål kan rettes til:
Fagdirektør Cecilie Ingjerd Karlson:
E-post: cecilie.karlson@kmd.dep.no
Tlf: 22 24 72 41, og
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Rådgiver Maria Ramos Haavardsholm:
E-post: maha@kmd.dep.no
Tlf: 22 24 71 82

Med hilsen

Harald Assev (e.f.)
avdelingsdirektør

Cecilie Ingjerd Karlson
fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Høringsbrev - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Som følge av dette, vil Kommunal- og
moderniseringsdepartementet revidere alle forskriftene som hører til kommuneloven. I den
forbindelsen sender departementet nå på høring forslag til ny kontrollutvalgs- og
revisjonsforskrift. Denne vil erstatte to av dagens forskrifter (kontrollutvalgsforskriften og
revisjonsforskriften).
Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser skal avgis digitalt her:
www.regjeringen.no/id2627203
Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider.
Høringsfristen er 2. mai 2019.
Flere høringer til våren
Departementet vil i løpet av første halvår 2019 sende ut forslag til flere forskrifter på høring.
Dette gjelder forskrift om selvkost, forskrift om garantier, forskrift om finansforvaltning,
forskrift om rapportering fra kommuner og forskrift om KOSTRA.
Vi minner samtidig om at forslag til forskrift om medvirkningsordninger og forskrift om
budsjett og regnskap ble sendt på høring 19.12.2018, med høringsfrister henholdsvis
01.04.19 og 12.04.19. Disse høringssakene er tilgjengelige her:
www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/?ownerid=504
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postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

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

Saksbehandler
Erland Aamodt
22 24 68 28

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Erland Aamodt
utredningsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Side 2

76

Fra: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no[postmottak@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 28.01.2019 12:58:38
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Informasjon om oppnevning av ny dyrevernnemnd for kommunene Oppdal, Rennebu, Holtålen, Melhus, Midtre
Gauldal og Røros

Med vennlig hilsen
Anita W. Enlid
Regnskapskonsulent
Midtre Gauldal kommune
Tlf. 72 40 30 00 / dir. 72 40 30 40

Fra: "Merete Alstad" <Merete.Alstad@mattilsynet.no>
Til: "post@oppdal.kommune.no" <post@oppdal.kommune.no>, "postmottak@rennebu.kommune.no"
<postmottak@rennebu.kommune.no>, "epost@holtalen.kommune.no"
<epost@holtalen.kommune.no>, "postmottak@melhus.kommune.no"
<postmottak@melhus.kommune.no>, "postmottak@mgk.no" <postmottak@mgk.no>,
"postmottak@roros.kommune.no" <postmottak@roros.kommune.no>
Sendt: 28. januar 2019 10:51:26
Emne: Informasjon om oppnevning av ny dyrevernnemnd for kommunene Oppdal, Rennebu, Holtålen,
Melhus, Midtre Gauldal og Røros
Oppdal kommune
Rennebu kommune
Holtålen kommune
Melhus kommune
Midtre Gauldal kommune
Røros kommune

Det er nå oppnevnt ny Dyrevernnemnd i Gauldal for perioden 2019 – 2022.
Den nye nemnda er slik:

Medlemmer
Navn: *Jan Sandblost
Adresse: Vikavegen 147, 7340 Oppdal
Tlf: 90184763
Epost: sandblost@oppdal.com
Erfaringer fra hold med dyr: Har drevet med fjørfe og sau. Har lang
erfaring med å arbeide i nemnda.

Varamedlemmer
Navn: Ingmar Skårdal
Adresse: Skordalsvegen 28, 7380 Ålen
Tlf: 90722386
Epost: ingmarskaardal@hotmail.com
Erfaringer fra hold med dyr: Driver med
storfe, melkeproduksjon.

Navn: Marte Bull Bakk
Adresse: Øyåsvegen 154, 7224 Melhus
Tlf: 45950735
Epost: bullbakk@yahoo.com
Erfaringer fra hold med dyr: Driver med oppdrett av hest. Har hund.

Navn: Odd Vårvik
Adresse: Løkkesmo, 7298 Budalen
Tlf: 90152384
Epost: odd_varvik@hotmail.com
Erfaringer fra hold med dyr: Driver med
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Skal starte med sau.
Har litt erfaring med storfe og gris.
Navn: Hans Iver Kojedal
Adresse: Johan Falkbergets vei 136, 7374 Røros
Tlf: 93087688
Epost: hik@roros.kommune.no
Erfaringer fra hold med dyr: Jobber som naturforvalter på Røros og
har erfaring med vilt.
Lang erfaring med hunder. Har drevet med høner og kaniner.
Erfaring med storfe.

Vennlig hilsen
Merete Alstad
Mattilsynet
Avdeling Gauldal, KS Oppdal
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storfe, melkeproduksjon.
Har hund og katt, og går på elgjakt og
reinsjakt.
Navn: * Erling Halseth
Adresse: 7288 Soknedal
Tlf: 48121550
Epost: marithalseth@hotmail.com
Erfaringer fra hold med dyr: Har erfaring
med sau, rev og hund + +.
Har lang erfaring fra arbeid i nemnda.

Deres ref

Vår ref

Dato

18/5561-1

19. desember 2018

Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om råd
for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom
Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Som følge av dette, vil Kommunal- og
moderniseringsdepartementet revidere alle forskriftene som hører til kommuneloven. I den
forbindelsen sender departementet nå på høring forslag til to nye forskrifter.
Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider.
Forskrift om budsjett og regnskap
Departementet foreslår en ny budsjett- og regnskapsforskrift. Denne vil erstatte tre av
dagens forskrifter (budsjettforskriften, regnskapsforskriften og særbudsjettforskriften).
Høringsuttalelser til budsjett- og regnskapsforskriften skal avgis digitalt her:
www.regjeringen.no/id2622959
Høringsfristen til budsjett- og regnskapsforskriften er 12. april 2019.
Forskrift om medvirkningsordninger
I tillegg foreslår departementet en ny forskrift om kommunale råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forslaget omhandler oppgaver, organisering og
saksbehandling for rådene.
Departementet oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å sende høringen til eldreråd,
råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd i kommunen eller
fylkeskommunen.

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

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

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

Saksbehandler
Erland Aamodt
22 24 68 28

Det er lagt ut korte spørsmål og svar for ungdom om høringen her:
www.regjeringen.no/spm_svar_ungdomsraad
Høringsuttalelser til forskriften om medvirkningsordninger skal avgis digitalt her: :
www.regjeringen.no/id2623250
Høringsfristen til denne forskriften er 1. april 2019.
Flere høringer til våren
Departementet vil i løpet av første halvår 2019 sende ut flere forskrifter på høring. I januar er
det planlagt at forskrift om kontrollutvalg og revisjon kommer på høring. Etter dette vil forskrift
om selvkost, forskrift om garantier, forskrift om finansforvaltning og forskrift om KOSTRA
sendes på høring i løpet av våren.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Erland Aamodt
utredningsleder
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge
HDIR

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se
mottakerliste nedenfor.
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se
mottakerliste nedenfor.

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:

16/42480-76
Liv Hege Kateraas
01.02.2019

Ekstern høring - "Pakkeforløp hjerneslag - fase 2"

Innhold i høringen:
Ekstern høring "Pakkeforløp hjerneslag – fase 2" inneholder:
a. Et forslag til "Pakkeforløp hjerneslag – fase 2 rehabilitering og oppfølging " som er i
digital visning. Se lenken til Questback i mailen. Oversikt over spørsmålene i Questback
er også vedlagt i PDF.
b. Et Word dokument med forslag til endringer og nye målepunkt i fase 1. Ny tekst er her
gulet ut, og tekst som foreslås tatt bort, er overstrøket. Endelig korrekturlesning og
lenker vil bli ferdigstilt før publisering.

Bakgrunn
I desember 2017 ble «Pakkeforløp hjerneslag» - «Fase 1 Akutt» publisert.
«Pakkeforløp hjerneslag» beskriver det anbefalte forløpet for pasienter som rammes av akutt
hjerneslag, inkludert beskrivelser, koder og forløpstider så langt det er mulig.
For «Fase 1- Akutt» gjøres registreringen i Norsk Hjerneslagsregister (NHR).
Følgende registreres pr dags dato:
 Symptomdebut
 Varsling AMK
 Bildediagnostikk
 Akuttbehandling (trombolyse, trombektomi eller eventuell annen behandling)
 Innleggelse på slagenhet
 Vurdering av behov for videre spesialisert rehabilitering
 Vurdering av utskrivningsklar til spesialisert rehabilitering
 Carotis operasjon
 1-3 mnd. kontroll i spesialisthelsetjenesten
Resultatene publiseres for det enkelte sykehus på Norsk hjerneslagsregister (NHR) sin
hjemmeside i tillegg til på helsenorge.no. Etter publisering av «Fase 1 - Akutt» har det blitt
arbeidet videre med å beskrive neste fase i «Pakkeforløp hjerneslag» - «Fase 2 – Rehabilitering
og oppfølging». Helsedirektoratet har i dette arbeidet invitert bredt, men overordnet til alle 4
RHF`ene, private rehabiliteringsinstitusjoner via de 4 hovedaktørene, KS, alle relevante
fagforeninger, alle de 4 brukerorganisasjoner og andre interessenter - som også var engasjerte
Helsedirektoratet
Avdeling retningslinjer og fagutvikling
Liv Hege Kateraas, tlf.:
Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
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under revisjon av retningslinjen. Oppnevning av deltagere i ekspertgruppen ble dermed gjort
via disse. Dette arbeidet er nå ferdigstilt, og klart for ekstern høring.

tik k

Debut symptomer hjerneslag

113 (AMK)

Ambulanse

Innleggelse sykehus

Bildediagnostikk

Hjerneblødning

Hjerneinfarkt

Trombolyse

Ikke trombolyse

Trombektomi

Slagenhet
Hjerneinfarkt Hjerneblødning

Inklusjon/ innregistrering i «Pakkeforløp hjerneslag»

Trombolyse Ikke trombolyse

Figur 1 Skjematisk fremstilling - Fase 1 Akutt

Fase 1 – akutt
Fase 1 har vært implementert fra februar 2018. Denne delen av pakkeforløpet er nå parallelt
med utarbeidelse av pakkeforløp – fase 2 evaluert og oppdatert, og har resultert i noen nye
målepunkter. Disse fremkommer i den oppdaterte skjematiske fremstillingen, se figur 1 og i
beskrivelsene i vedlagte word-dokument med forslag til endringer i fase 1.

Fase 2 – rehabilitering og oppfølging
Hovedfokus i denne fasen av «Pakkeforløp hjerneslag» har vært rehabilitering, for å sikre det
helhetlige pasientforløpet ved hjerneslag.
I "Fase 2 – Rehabilitering og oppfølging" beskrives det videre pasientforløpet etter utskriving fra
slagenheten. Fokus har vært å tydeliggjøre de alternative forløpene og deres innhold etter
utskriving fra slagenheten (se "Skjematisk fremstilling - Fase 2 Rehabilitering og oppfølging").
Fire alternative forløp er beskrevet:





Spesialisert rehabilitering
Tidlig støttet utskrivning
Kommunal rehabilitering
Uten initialt rehabiliteringsbehov

Slagenhet
Rehabilitering
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spesialist

Tidlig støttet utskriving
Rehabilitering

For de tre første av disse forløpene som er rehabiliteringsforløp, er det satt opp felles
målepunkt for forløpstider og innhold i pakkeforløpet. Disse målepunktene er særlig viktige for
å sikre kvaliteten i overgangen mellom tjenestenivåene og i selve rehabiliteringsprosessen. For
forløpet "Uten behov for initial rehabilitering" vil bare noen av de felles målepunktene for
rehabiliteringsforløpene være aktuelle. Hvilke som er aktuelle for de enkelte forløp fremgår av
beskrivelsene. Målepunktene er klassifisert fra 1 – 16, flere med underpunkter. Ulike
pasientforløp kan ha ulike antall målepunkt. For å synkronisere analyser/resultater, er
underkategorier av målepunktene 11 - 15 klassifisert på en slik måte at ikke alle forløp vil bli
angitt i alfabetisk rekkefølge. Noen underpunkter (bokstaver) vil av den grunn falle ut i enkelte
av pasientforløpene.
I høringsutkastet er det i tillegg tydeliggjort og konkretisert ansvarsavklaringen mellom
forskjellige
nivåer innen spesialisert og kommunal rehabilitering for å sikre best mulig samarbeid
og overganger for pasientene. Dette forslaget er beskrivelser utover de nasjonale overordnede
anbefalingene, som baserer seg på kapittelet om ansvarsavklaring i den nasjonale veilederen
for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651). I høringsutkastet
ligger også et forslag om:
1. Vurderingskriterier for rehabilitering og videre forventet effekt av rehabilitering.
Herunder også en vurdering knyttet til gruppen uten et initialt rehabiliteringsbehov.
2. Konkretisering av hvilke rehabiliteringsnivå og –tilbud som passer for de slagrammedes
ulike behov og funksjonsnivå.
Et pakkeforløp må inkludere de store og viktigste linjene og målepunktene i det aktuelle
pasientforløpet, og det vil alltid være ønskelig å få med flere detaljer, men vi har her forsøkt å
fange de avgjørende punktene i en pakke som det er mulig å håndtere.
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Målsetningen med det vi anbefaler i «Pakkeforløp hjerneslag” Fase 2 – rehabilitering og
oppfølging” er også at dette vil kunne bane vei for resten av rehabiliteringsfeltet hva gjelder
ansvarsavklaring og innhold. Pakkeforløpet presenterer en systematisk vurdering av ulike forløp
etter utskriving fra akuttavdeling, og dette vil trolig også kunne benyttes som verktøy for en del
andre pasientgrupper.

Monitorering av data



Pakkeforløp hjerneslag fase 1 monitoreres fra februar 2018 med Norsk
hjerneslagsregister (NHR) som kilde. Det er etablert separat rapportering til NHR.
Pakkeforløp hjerneslag fase 2 er det planlagt at skal kunne monitoreres fra sommer
2019 med Norsk hjerneslagsregister (NHR) og eksisterende data i Norsk pasientregister
(NPR) og Kommunalt pasient og bruker register (KPR) som kilde. Kartlegging av
eksisterende data i NPR og KPR er i gang.

Implementering
Når pakkeforløp for hjerneslag blir lansert sommer 2019, skal det bidra til at mennesker
rammet av hjerneslag får en enda bedre helsetjeneste. Vi håper også at tjenestene opplever
pakkeforløpene som nyttige for å kunne gi gode og likeverdige tjenester. Vi er avhengig av et
godt samarbeid mellom helseforetak, kommunale helse- og omsorgstjenester, fastleger og
andre tjenester og etater. En god implementering forutsetter også at lokale
brukerorganisasjoner, brukerråd og erfaringskonsulenter blir involvert i arbeidet.
I denne eksterne høringen ønsker Helsedirektoratet innspill på hvordan vi kan bidra til god
implementering av "Pakkeforløp hjerneslag".

Tilbakemeldinger
I denne eksterne høringen er det ønskelig med innspill på følgende:
1. Er målsettingen med «Pakkeforløp hjerneslag» ivaretatt i dette utkastet?
2. Ivaretar endringsforslagene for "Pakkeforløp fase 1" (vedlagt) målsettingen med
pakkeforløp?
3. Målepunktene og beskrivelsen av disse
a) Er målepunktene tydelige nok?
b) Er det andre temaer/målepunkter som burde vært inkludert?
c) Kan noen av målepunktene tenkes å ha uheldige konsekvenser?
4. Er den nye skjematiske fremstillingen av pakkeforløpet forståelig og tydelig?
5. Er skjemaet med "Kriterier for valg av videre forløp etter utskrivning fra slagenheten"
forståelig og tydelig? Se i den digitale visning under kapittel "Slagenhet - vurderinger av
pasientforløp og
kriterier for rehabilitering".
6. Er "Skjematisk oversikt over pasientforløpene etter utskrivning fra slagenhet" forståelig og
tydelig?
7. Er den foreslåtte nivådelingen av rehabilitering under spesialisthelsetjenesten (nivå 1, 2, 3)
og kommunehelsetjenesten (dag, hjemme, døgn) hensiktsmessig?
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Punkter i pakkeforløpet som har vært under diskusjon
- Krav om legespesialist i nivå 1 spesialisthelsetjeneste (lege innen fysikalsk medisin og
rehabilitering, eller lege med kompetanse innen rehabilitering). Hvilke krav vil vi stille til
legekompetanse i denne type institusjoner innen rehabilitering?
- Bruk av begrepet "forventet effekt av rehabilitering". Er dette et godt og dekkende begrep?
- Koordinatorrollen: hvordan kan denne rollen integreres best mulig i eksisterende lovpålagte
tjenester?
- Slagenheten er gitt en sentral rolle i vurderingen av de videre pasientforløp for å hindre
unødige forsinkelser. Er denne rollen hensiktsmessig?
Se høringssiden på Helsedirektoratet
Det bes om at alle innspill sendes innen 5 mai 2019.
Alle som ønsker å delta i høringen har anledning til dette
Spørsmål kan rettes til: liv.hege.kateraas@helsedir.no

Vennlig hilsen
Morten Græsli e.f.
avdelingsdirektør
Liv Hege Kateraas
Seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk
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Mottaker
HELSE MIDT-NORGE
RHF
HELSE NORD RHF
Helse Sør-Øst RHF
HELSE VEST RHF

Kontaktperson

Adresse

Post

Postboks 464

7501 STJØRDAL

Sjøgata 10
Postboks 404
Postboks 303

8006 BODØ
2303 HAMAR
4066 STAVANGER
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Fra: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no[postmottak@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 06.02.2019 11:25:12
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Høring – Stoltenbergutvalgets rapport om kjønnsforskjeller i skolen

Fra: "Utdanningsdirektoratet (ikke svar)" <mailer@utdanningsdirektoratet.no>
Til: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no
Sendt: 6. februar 2019 09:45:42
Emne: Høring – Stoltenbergutvalgets rapport om kjønnsforskjeller i skolen

På vegne av Kunnskapsdepartementet sender Utdanningsdirektoratet NOU 2019:3 Nye sjanser –
bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp på høring. Den ble overlevert av
utvalgsleder Camilla Stoltenberg til Kunnskapsdepartementet 4. februar 2019.
Vi vil gjerne ha innspill om kunnskapsgrunnlaget og forslagene til løsninger og tiltak oppleves dekkende
for både barnehage, grunnskole, videregående opplæring og høyere utdanning.
Du svarer på høringen her
Høringsfristen er fredag 3. mai 2019. Av hensyn til fremdriften ber vi om at høringsfristen overholdes.
Vi oppfordrer til å sende inn høringssvar så snart som mulig, slik at vi kan begynne oppsummeringen
av uttalelsene. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.
Denne e-posten er sendt fra en adresse som ikke er bemannet. Bruk post@udir.no for henvendelser
til oss.
Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
Denne meldingen er sendt til:
Standard høringsliste for skole og barnehage
Utvalgte mottakere
Kopi til:
Fylkesmenn via FM-nett
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Se liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/771-1

6. februar 2019

Høring - Forslag om opphevelse av omstillingsloven
Vedlagt følger høringsnotat om opphevelse av omstillingsloven.
Forslaget om å oppheve omstillingsloven inngår som ledd i regjeringens forenklingspolitikk,
der det arbeides med å redusere næringslivets kostnader blant annet gjennom fjerning av
lover og forskrifter som pålegger næringslivet unødvendige administrative byrder.
Høringsnotatet om opphevelse av omstillingsloven er en oppfølging av dette.
Vi ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen mandag 6. mai 2019.
Høringen er åpen, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved
å bruke skjemaet for høringssvar på www.regjeringen.no.
Med hilsen

Sigrid Dahl Grønnevet (e.f.)
avdelingsdirektør
Geir Bj. Sætre
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Postadresse
Postboks 8090 Dep
0032 Oslo
postmottak@nfd.dep.no

Kontoradresse
Kongens gate 8
www.nfd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
912 660 680
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Avdeling
Næringspolitisk
avdeling

Saksbehandler
Geir Bjarte Sætre
22 24 66 84

Oversikt over høringsinstansene
Statsministerens kontor
Alle departementene
Alle fylkeskommunene
Alle kommunene
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finans Norge
Forbrukerrådet
Hovedorganisasjon Virke
Innovasjon Norge
Kommunenes Sentralforbund KS
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Statistisk Sentralbyrå
Finanstilsynet
Skattedirektoratet
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Akademikerne
Den Norske Advokatforening
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Den norske Revisorforening
Regnskap Norge
Norges Juristforbund
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
FAFO
Senter for Europarett, UiO
SIVA
Norges Rederiforbund
Oslo Børs
Verdipapirforetakenes forbund
Regjeringsadvokaten
Energi Norge
Norsk Industri
Norges Skogeierforbund
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Fiskebåt
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
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Saksframlegg

Arkivnr. 122

Saksnr. 2018/4581-2

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
Formannskapet

Utvalgssak
Møtedato
3/19
11.02.2019
8/19
14.02.2019
Saksbehandler: Peter Robert Dew

Utkast til høringsuttalelse

Dokumenter i saken:
1 I Offentlig ettersyn - Planprogram - Regional plan for
arealbruk i Trøndelag
2 S Utkast til høringsuttalelse

Trøndelag fylkeskommune

Vedlegg
1 Offentlig ettersyn - Planprogram - Regional plan for arealbruk i
Trøndelag
Ingress
Referatsak 18/19 ble behandlet i Formannskap 24.01.2019 hvor det ble enstemmig vedtatt at
utvalg for næring, plan og miljø skal utarbeide høringsuttalelse for endelig vedtak i
formannskapet.
Saksopplysninger
Trøndelag fylkeskommune har sendt planprogram for Regional plan for arealbruk i Trøndelag på
høring med høringsfrist 22. februar 2019.
Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere,
opplegget for medvirkning, sentrale temaområder og problemstillinger, samt behovet for
kunnskapsgrunnlag/utredninger.
Regionrådet for Trondheimsregionen vedtok den 30.01.2019 denne uttalelsen til planprogram for
regional plan for arealbruk:
Regionrådet for Trondheimsregionen ser positivt på at regional plan for arealbruk skal være en
utviklingsplan som skal bidra til en bærekraftig og differensiert arealbruk i Trøndelag.
Trøndelag er et stort område med forskjellige utfordringer og behov. Trondheimsregionen mener
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at en plan på regionalt nivå skal være et styringsverktøy på et overordnet nivå for å håndtere
kommuneoverskridende utfordringer og at den ikke overstyrer lokaldemokratiske vedtak.
Trondheimsregionen har IKAP som plandokument på regionalt nivå. Gjennom IKAP har
kommunene og fylkeskommunen vedtatt felles mål, strategier og retningslinjer for utvikling av
Trondheimsregionen. IKAP skal legges til grunn i all areal- og transportplanlegging i
kommunene og i regionen for å oppnå målene. IKAP er vedtatt i alle kommuner i
Trondheimsregionen og i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Regionrådet forutsetter at
Regionalplan for arealbruk i Trøndelag er i tråd med IKAP.
Planprogrammet omfatter noen utredningstema som ikke direkte omfattes av IKAP:
klimaomstilling, kulturvern, reindrift, kraftproduksjon, mineraler og massedeponi,
kystsoneplanlegging, strandsone og vannforvaltning. Trondheimsregionen er enig i at dette er
viktige tema som bør håndteres og kan styrkes gjennom en helhetlig kommuneoverskridende
politikk. Regional plan for arealbruk bør gi kommunene nyttige virkemidler til å bidra til en
positiv utvikling i Trøndelag for disse temaene.
Trondheimsregionen savner friluftsliv som eget utredningstema. Å legge til rette for og sikre
tilgang til friområder med et sammenhengende turvegnett bør ses i et kommuneoverskridende
perspektiv. Å legge til rette for friluftsliv i Trøndelag er et viktig arealgrep som bidrar til å
fremme god folkehelse.
Når det gjelder transportutvikling er det noen store samferdselsprosjekter som
Trondheimsregionen prioriterer, forankret i Samferdselspolitisk fundament. Prosjektene har en
virkning som går utover Trondheimsregionen sine grenser. Det er vesentlig at Trøndelag
fylkeskommune støtter prioriteringene, forankrer dem i sine planer og står sammen med
Trondheimsregionen i forhandlingene med staten om finansiering og forankring i NTP.
Regionrådet støtter vurderingen om at det å legge opp til en god og bred planprosess er en
forutsetning for å lykkes med oppfølging av Regional plan for arealbruk i Trøndelag.
Kommunene, både politisk og administrativt, må bli involvert i det videre arbeidet. I
planprogrammet beskrives en planprosess som legger opp til regionvis dialogmøter med
kommunenes politiske ledelse og faglige drøftinger med kommuneadministrasjonene.
Regionrådet mener det er vesentlig å ha en god prosess opp mot formannskapene for å bli enig
om felles mål og strategier for arealutvikling som skal nedfelles i regional plan for arealbruk i
Trøndelag. Felles formannskapsmøtet i Trondheimsregionen 11.-12. april 2019 kan være en god
egnet arena til et dialogmøte med kommunene i Trondheimsregionen om Regional plan for
arealbruk i Trøndelag.
Vurdering
Rådmannen synes at uttalelsen fra Regionrådet er fornuftig. Utvalg for næring, plan og miljø bør
støtter seg til uttalelsen uten at det er nødvendig å repetere teksten.
Rådmannen merker at verken Midtre Gauldal eller Støren er nevnt hvor planprogrammet
definerer aksen Orkanger - Trondheim – Steinkjer og regionale tyngdepunkter. Oppdal, Røros,
Hitra/Frøya, Ørland/Bjugn, Namsos, Grong og Vikna/Nærøy er nevnt som regionale
tyngdepunkt som fyller litt ulike roller og har forskjellige styrker og svakheter.
Utvalg for næring, plan og miljø bør be om at Trøndelag fylkeskommune klargjøre hvor Støren
befinner seg i forhold til regionplanlegging.
Rådmannens innstilling
Rådmannen støtter seg til uttalelsen fra Regionrådet for Trondheimsregionen.
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Rådmannen anbefaler at Trøndelag fylkeskommune definerer hvor Støren og Midtre Gauldal
befinner seg i forhold til regionale tyngdepunkter og utviklingsaksen Orkanger-TrondheimSteinkjer.
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
Til kommunene i Trøndelag, samt Halsa og Rindal kommune

Vår dato:
Deres dato:

18.12.2018

Vår referanse:

201845692-11

Deres referanse:

Vår saksbehandler:
Anne Caroline Haugan

Offentlig ettersyn - Planprogram for Regional plan for
arealbruk i Trøndelag
Fylkestinget i Trøndelag vedtok 12. desember 2018, i sak 168/18, å sende forslag til
planprogram for Regional plan for arealbruk i Trøndelag på høring, i henhold til plan- og
bygningslovens §8-3.
Sammenslåinga av Trøndelag har utløst et behov for en ny regional plan for arealbruk
som skal tydeliggjøre en bærekraftig, differensiert arealpolitikk i hele fylket. Målet med
planarbeidet er å tilrettelegge for en framtidsretta, effektiv og samordna arealutvikling
for hele Trøndelag. Regional plan for arealbruk skal være et godt styringsverktøy og stå
sentralt når kommunene rullerer sine arealdeler.
Måloppnåelse er avhengig av samarbeid og felles innsats på tvers av sektorer og
forvaltningsnivåer. Fylkeskommunen vil lede planprosessen, med mål om å bevare
viktige felles kvaliteter og sikre god samfunnsutvikling i regionen. Planprosessen vil gå
over to år, og endelig plan skal vedtas av fylkestinget i desember 2020.
Planprogrammet redegjør for aktuelle temaområder, behov for kunnskapsgrunnlag,
prosess og medvirkning.
Kommunene er svært sentrale i arbeidet, og god dialog med kommunene er avgjørende
for et godt sluttresultat. Vi er avhengig av å møte kommunene både på politisk og
administrativt nivå. Planarbeidet skal utarbeide overordnede mål og strategier for
arealbruk, og her er det særlig viktig med politisk forankring og eierskap. Vi tar sikte på
å bruke eksisterende arenaer, som kommunekonferanser o.l., i tillegg til regionvise
dialogmøter i løpet av 2019 og 2020.
Regionalpolitiske retningslinjer skal operasjonalisere de overordnede målene og
strategiene, og sikre at planen blir et godt styringsverktøy for kommunene og regionale
myndigheter. Her er fagkunnskapen i kommuneadministrasjonen sentral. Det vil bli
sendt egne invitasjoner til å delta på temadager og i arbeidsgrupper i prosessen. Om
dere allerede nå ser at det er temaområder dere ønsker å bidra til kan dere gjerne
opplyse om det i høringsuttalelsen.
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
Om det er spesielle problemstillinger dere ønsker å drøfte angående planprogrammet er
det bare å ta kontakt med seksjonsleder Vigdis Espnes Landheim eller prosjektleder
Anne Caroline Haugan.
Høringsfristen er satt til 22. februar 2019.

Med vennlig hilsen

Odd Inge Mjøen
Fylkesrådmann

Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder Plan

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

Planprogram regional plan for arealbruk 12.12.2018
Mottakere:

FRØYA KOMMUNE
TRONDHEIM KOMMUNE
MALVIK KOMMUNE
RØROS KOMMUNE
OPPDAL KOMMUNE
STJØRDAL KOMMUNE
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
MELHUS KOMMUNE
INDERØY KOMMUNE
ØRLAND KOMMUNE
SKAUN KOMMUNE
HEMNE KOMMUNE
NAMDALSEID KOMMUNE
RENNEBU KOMMUNE
SNÅSA KOMMUNE
ORKDAL KOMMUNE
MELDAL KOMMUNE
GRONG KOMMUNE
LIERNE KOMMUNE
NAMSSKOGAN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN
TYDAL KOMMUNE
VIKNA KOMMUNE
INDRE FOSEN KOMMUNE
VERDAL KOMMUNE
HITRA KOMMUNE
ÅFJORD KOMMUNE
SNILLFJORD KOMMUNE
LEKA KOMMUNE
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ROAN KOMMUNE
STEINKJER KOMMUNE
NAMSOS KOMMUNE
HOLTÅLEN KOMMUNE
SELBU KOMMUNE
HØYLANDET KOMMUNE
MERÅKER KOMMUNE
FLATANGER KOMMUNE
OVERHALLA KOMMUNE
LEVANGER KOMMUNE
KLÆBU KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
FROSTA KOMMUNE
VERRAN KOMMUNE
AGDENES KOMMUNE
RØYRVIK KOMMUNE
OSEN KOMMUNE
FOSNES KOMMUNE
RINDAL KOMMUNE
BJUGN KOMMUNE
HALSA KOMMUNE
NÆRØY KOMMUNE
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Høringsfrist 22. februar 2019
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Plan- og bygningsloven §4-1 krever at det skal
utarbeides et planprogram som grunnlag for
planarbeidet med regional plan:
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med
planarbeidet, planprosessen med frister og
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i
forhold til grupper som antas å bli særlig berørt,
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for
utredninger. Forslag til planprogram sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig
med varsling av planoppstart.
Fylkestinget fastsetter planprogrammet etter at det
2
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Kartet illustrerer Trøndelag anno 2020, etter kommunesammenslåinger og at Halsa og Rindal er innlemmet i fylket.
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Innledning
Sammenslåinga av Trøndelag har utløst et behov for en ny regional plan for arealbruk som skal
tydeliggjøre en bærekraftig, differensiert arealpolitikk i hele fylket. Håndtering av kommuneoverskridende utfordringer er et samfunnsansvar gitt til fylkeskommunene, og som er en sentral del
av samfunnsutviklerrollen.
I dag har vi to ulike plan-dokument, som gjelder til ny regional plan er vedtatt:
•
•

Regional strategi for arealbruk i Sør-Trøndelag, vedtatt i 2014, som retningsgivende
arealpolitikk for fylkeskommunen
Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag, vedtatt i 2013. Planen skal legges til grunn for
regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i NordTrøndelag

Trøndelag består i dag av 47 kommuner. Når den regionale planen blir vedtatt i 2020 vil endringer i
kommunestrukturen ha redusert tallet til 38. Men ulike deler av Trøndelag vil fortsatt ha ulike
utfordringer og muligheter, og kreve ulike svar. Der det er stort press på arealene kan en plan med
tydelige prinsipper for avveining av ulike interesser være et godt verktøy. Mange av de samme
prinsippene vil være riktige for å sikre livskraftige distrikter, samtidig som det på noen områder kan
være behov for andre prioriteringer og retningslinjer.
Fordi ulike deler av Trøndelag kan ha behov for ulike løsninger er det behov for en differensiert, men
likevel bærekraftig arealpolitikk. Regional plan skal avveie og omsette nasjonale målsettinger og
retningslinjer til gode helhetsløsninger for Trøndelag. I tillegg skal planen sikre samordning av ulike
arealbehov, også på tvers av kommunegrensene. For å sikre et godt helhetsperspektiv skal denne
førstegenerasjonsplanen for arealbruk i Trøndelag omfatte hele fylket.
Målet er en framtidsretta, effektiv og samordna arealutvikling for hele Trøndelag. Regional plan for
arealbruk skal være et godt styringsverktøy og stå særlig sentralt når kommunene rullerer sine
arealdeler.
Måloppnåelse er avhengig av samarbeid og felles innsats på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.
Fylkeskommunen, med fylkestinget som regional planmyndighet, vil lede planprosessen, med mål om
å bevare viktige felles kvaliteter og sikre god samfunnsutvikling i regionen.
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Formålet med planarbeidet
Regional plan for arealbruk skal være en overordnet og samlende plan som gir forutsigbarhet og
langsiktighet i arealforvaltninga i Trøndelag. Planen skal sikre samordning av ulike arealbehov, også
på tvers av kommunegrensene, og skal avveie og omsette nasjonale målsettinger og retningslinjer til
gode helhetsløsninger. Den regionale arealpolitikken skal bidra til å bevare viktige felles kvaliteter,
samtidig som den skal legge til rette for en positiv samfunnsutvikling i fylket.
En viktig målsetting for selve planprosessen er at den skal bidra til felles forståelse for hva som skal til
for å oppnå en næringsvennlig og bærekraftig arealutvikling i Trøndelag.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk skal avveie og omsette nasjonale målsettinger og retningslinjer til gode
helhetsløsninger for Trøndelag. Fordi kommunene i Trøndelag til dels har svært ulike utgangspunkt er det et mål at planen
løfter fram en differensiert, men likevel bærekraftig, arealpolitikk.

Planens virkning
I henhold til Plan- og bygningsloven § 8-1 skal regional plan legges til grunn for regionale organers
virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Den endrer ikke på
eksisterende planstrukturer fastlagt i plan- og bygningsloven der kommunene har det primære
ansvaret for arealplanleggingen. Fylkestingets planvedtak vil skape forpliktelser for offentlige
myndigheter og organer til å følge opp og gjennomføre planen.
Kommunene må drøfte og implementere føringene fra den regionale planen i sine kommunale
planer og i sin enkeltsaksbehandling. Innsigelser og klage fra regionale og statlige myndigheter vil
ikke bli gitt til planer som er i samsvar med regional plan.

Planens oppbygging
Kunnskapsgrunnlag: Et godt kunnskapsgrunnlag gir anledning til å differensiere arealpolitikken på
regionalt nivå. Planarbeidet skal bygge på et oppdatert og godt kunnskapsgrunnlag, basert på
statistikk og analyser, verdier, kunnskap og praktisk erfaring. En sammensatt forståelse er
grunnleggende for å lykkes med samfunnsutviklingen i trønderske kommuner med ulike utfordringer.
Ulike aktører har ulike roller og kan ha ulikt perspektiv. Et felles bilde av hva de sentrale
utfordringene og problemstillingene er vil gjøre det lettere å få til gode løsninger i plan.
Mål for en bærekraftig og differensiert arealpolitikk, med tilhørende strategier, vil stå sentralt i
planarbeidet. Disse bygger videre på målene fra Trøndelagsplanen, og må utarbeides i samarbeid
med relevante aktører. Det er særlig viktig med politisk forankring og eierskap til de overordnede
målene og strategiene, både på kommune- og regionnivå.
Regionalpolitiske retningslinjer for arealplaner skal være tydelige og bli et styringsverktøy både for
kommunene og regionale myndigheter. Retningslinjene skal operasjonalisere mål og strategier for
arealbruken i Trøndelag, både gjennom enkeltsaksbehandling, men særlig ved rullering av
kommuneplanens arealdel. Når kommunene implementerer retningslinjene i sine arealdeler vil det
6
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være rom for lokale tilpasninger, men føringene fra regional plan skal sikre at kommunenes
arealplaner bidrar til å styre Trøndelag i en felles overordnet retning.
Retningslinjene vil ikke utløse konsekvensutredning.
Regionalpolitiske retningslinjer for arealplaner skal gi kommunene et forutsigbart handlingsrom i
deres arealplanlegging. Planer som er i tråd med retningslinjene skal ikke utløse innsigelse.
Temakart kan være aktuelt for en del av temaområdene, og vil bli utarbeidet ved behov
Samarbeidsprosjekter: Regional plan for arealbruk vil initiere flere samarbeidsønsker og konkrete
samarbeidsprosjekter mellom ulike parter. Slike samarbeidsprosjekter skal koordinere innsats og
bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag om ulike arealspørsmål.
Handlingsprogram: Som del av regional plan skal det samtidig utarbeides et handlingsprogram for
gjennomføring av planen, med tiltak, avtaler, økonomiske forpliktelse, tydelig ansvarsfordeling og
tidshorisont på oppgavene. Dette skal vedtas av regional planmyndighet og behovet for rullering skal
vurderes årlig.
Trolig ikke bruk av regionale planbestemmelser: Nå, ved varsel om planoppstart av denne «førstegenerasjonsplanen», er det vurdert som lite aktuelt å ta i bruk regionale planbestemmelser. Bruk av
regionale planbestemmelser vil utløse krav om konsekvensutredning med en særskilt vurdering og
beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn.
Regionale planbestemmelser er et sterkt juridisk regionalpolitisk virkemiddel som hittil ikke er tatt i
bruk i noen av de gamle trøndelagsfylkene. Virkningen av en regional planbestemmelse er at det ikke
kan iverksettes særskilt angitte bygge- eller anleggstiltak innenfor nærmere avgrensede geografiske
områder, som etter bestemmelsene vil være i strid med planen uten samtykke. Dette kan f.eks.
gjelde kjerneområder for landbruket, landskapsområder, eller traséer for større samferdselsanlegg.
Forbudet gjelder inntil ti år med mulighet for forlengelse, i påvente av at kommunene, i sine planer,
skal ivareta de regionale og nasjonale hensynene med bindende virkning. Forslag om regional
planbestemmelse skal utarbeides og behandles i samsvar med reglene i PBL §§ 8-3 og 8-4, og kan
fremmes i forbindelse med utarbeiding av en regional plan.
Temaområder: Utvalget av temaområder er gjort basert på kunnskap om kommunenes utfordringer
og muligheter, gjennom dialog i ulike prosesser, plansaksbehandling og veiledning, erfaringer fra
regionalt planforum, samt innspill og høringsuttalelser til Trøndelagsplanen.
Planen er foreslått delt i to hovedkapitler, «by og stedsutvikling – attraktive byer og livskraftige
distrikter i Trøndelag» og «næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag». Planprogrammet
presenterer temaområder, sentrale utfordringer og eventuelle behov for kunnskapsgrunnlag i
tilknytning til temaområdene.
Ett av temaområdene er jordvern. Fylkesutvalget har vedtatt at jordvern skal være en tydelig del av
regional plan for arealbruk i Trøndelag, og ses i sammenheng med den nasjonale jordvernpolitikken.
Dette vil bli fulgt opp gjennom planprosessen.

En regional plan er en avtale. Når fylkestinget vedtar den regionale planen får vi en felles
forpliktende plan for langsiktig arealbruk i Trøndelag. Planen vil ikke bare gjelde for
fylkeskommunen, men også for kommunal og statlig planlegging og virksomhet.
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Internasjonale, nasjonale og regionale føringer for
arbeidet
FNs bærekraftmål
FN har vedtatt 17 bærekraftmål for perioden fram mot 2030. Målene gjelder for alle land og er
verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene
innen 2030.
Parisavtalen
Parisavtalen er en internasjonal klimaavtale bestående av bestemmelser for blant annet reduksjoner
i utslipp av drivhusgasser, klimatilpasning og støtte til utviklingslands omstilling. I vår region forplikter
klimamålene oss til å redusere vårt klimafotavtrykk samtidig som vi legger til rette for at byene og
tettsteder fortsatt skal vokse.
Nasjonale forventninger til fylkeskommune og kommunene
Regjeringen utarbeider hvert fjerde år «Nasjonale forventninger» til fylkeskommunene og
kommunene, der det beskrives mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at det skal
legges særlig vekt på i planleggingen. I tillegg til bærekraftig areal- og samfunnsutvikling generelt
ønsker regjeringen en aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier og utvikling av attraktive og
klimavennlige by- og tettstedsområder spesielt.
Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal-, transport og arealplanlegging
Statens retning for areal- og transportpolitikken: Arealbruk og transportsystem skal fremme
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping
og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem
bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette
for klima- og miljøvennlige transportformer.
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Planleggingen skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging, og bidra
til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Statens retning for arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen: Målet er å ivareta allmenne
interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Det skal gjennomføres en sterkere geografisk
differensiering, der vernet gjøres strengest i sentrale områder der presset på arealene er stort.
Nasjonal transportplan 2018-2029
Det overordnede og langsiktige målet i Nasjonal transportplan er «et transportsystem som er sikkert,
fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet». Planen legger til rette for
utbygging både av nasjonale transportkorridorer og veg- og jernbanenettet generelt for å redusere
reiseavstander og styrke trafikksikkerhet. Samtidig skal det også utvikles mer attraktiv
kollektivtransport og infrastruktur for gåing og sykling. Det er et mål for byområdene at
persontransportveksten skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange.
Nasjonal jordvernstrategi
Stortinget vedtok i 2015 en nasjonal jordvernstrategi med mål om at omdisponeringen av
landbruksjord i Norge skal reduseres til maksimalt 4000 dekar/år innen 2020. Ny nasjonal
jordvernstrategi skal vedtas i Stortinget parallelt med statsbudsjettet, i desember 2018.

8
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Konvensjonen om biologisk mangfold
Stortingsmelding nr. 14 (2015-2016) «Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold» viser
den nasjonale politikken for bevaring av naturmangfold med mål om å ha god tilstand i
økosystemene, ta vare på truet natur, og bevare naturområder som viser variasjonsbredden i norsk
natur.
Trøndelagsplanen
RPA skal være med på å operasjonalisere målene i Trøndelagsplanen 2019-2030.
Arealer og arealbruk er sentralt for retningsmål innen alle de tre temaområdene bolyst og
livskvalitet, kompetanse, verdiskaping og naturressurser og regionale tyngdepunkt og
kommunikasjoner. Flere av samfunnsmålene vil ha stor betydning for Regional plan for arealbruk, og
disse er framhevet i planprogrammet under de relevante temaområdene.
Regionale planer og strategier
Planarbeidet koordineres med relevante regionale planer og strategier med en tydelig
arealdimensjon, eksempelvis innen klima, samferdsel, kulturminner og næringsfeltet. Det er sentralt
at de regionale planene og strategiene bygger opp om hverandres mål, strategier og retningslinjer
slik at vi får en politikk for samordna bolig-, næring-, areal- og transportutvikling i Trøndelag.
Interkommunale plansamarbeid og avtaler med arealdimensjon
Den regionale planen for arealbruk vil være overordnet interkommunale plansamarbeid og andre
interkommunale samarbeidsprosjekter. Regional plan for arealbruk skal ikke erstatte disse. Det er
derfor viktig at samhandlingen med kommunene og eksisterende plansamarbeid er god, slik at
regional plan og interkommunale plansamarbeid som IKAP og kystsoneplan, prosjektet
Innherredsbyene og byvekstavtalen for Trondheim kan styrke hverandre.
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Utfordringsbildet i Trøndelag
Trøndelag i tall presenterer tall og fakta om
Trøndelag. Fylket har en langstrakt kystlinje, store
landbruksarealer, fjell-, myr- og skogområder, én stor
by og flere små byer og tettsteder. Kommuner i sterk
vekst har andre arealutfordringer enn kommuner
med befolkningsnedgang, og begge typene er godt
representert i Trøndelag. Kombinert med ulikt
ressursgrunnlag og en variert geografi gir det behov
for en differensiert og bærekraftig arealpolitikk.
Trøndelag har et bosettingsmønster med store
områder med spredt bebyggelse og enda større
områder uten bosetting.
En stor andel av bosettinga vises langs jernbanen og
E6 i nord-sør-retning på kartet. Elvedaler og store
innsjøer kommer fram i kartet fordi bosettingen er
samlet langs disse. Bosetningen i kystkommunene følger stort sett kystlinjen.
74,7 % av befolkningen i Trøndelag bor i et tettsted. Kartet viser tydelig at Trondheim har tettest
bosetting, men at det også er flere andre steder i Trøndelag med tett bosetning, blant annet i
Innherredsbyene, Orkanger og Namsos. Som i resten av Norge, og verden forøvrig, har det over
lenger tid skjedd en intern sentralisering innad i kommunene og i regionen.
Tilgangen til arbeid er den store driveren for
befolkningsutviklinga i kommunene, enten i form av
tilgjengelig arbeid i kommunen eller i nærliggende
kommuner. Hovedalternativet i SSBs befolkningsprognoser tilsier at befolkningen i Trøndelag vil være
på 519 533 i 2040. Dette er 60 789, eller 13,3 %, flere
enn i dag.
Det er store variasjoner i befolkningsutviklinga i
kommunene i Trøndelag. Det er en markant vekst i og
rundt Trondheim, og vekst i aksen som følger
Trondheimsfjorden fra Orkanger i sør til Steinkjer i
nord, i form av både fødselsoverskudd og positiv
nettoinnflytting.
Grovt sett har områdene som faller utenfor denne
aksen hatt en flat befolkningsutvikling eller nedgang,
med noen unntak. Hitra, Frøya og Vikna har hatt en
sterk sysselsettingsvekst drevet av havbruksnæringen. Overhalla, Bjugn og Oppdal også hatt sterk
vekst.
Som i resten av landet er trenden at de store kommunene vokser, og de som alt er små mister
innbyggere. Distriktene er i større grad avhengig av innflytting, og da spesielt innvandring, for å få en
positiv befolkningsutvikling.

10
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Sentrale problemstillinger og utredningsbehov
Trøndelag er sammensatt region. Det er store forskjeller på de arealutfordringene
Trondheimsregionen har, sammenligna med mange av innlandskommunene. På noen områder kan
det derfor være behov for en differensiert, men likevel bærekraftig, politikk. Enkelte temaområder
har en klar geografisk dimensjon, som kystsoneplanlegging. Samtidig kan man finne fellestrekk
mellom utfordringer i kommuner som har ulik geografi, som kystkommuner i vekst og småbyene
langs aksen.
Felles for alle kommuner, uavhengig av folketall og befolkningsutvikling, er behovet for god by- og
stedsutvikling, større næringsarealer, massedeponi, samordna infrastruktur osv. De fleste temaene
vil være relevante for alle kommunene, om enn i noe varierende grad.
De ulike fagtemaene kan sorteres på mange ulike vis, og i planprogrammet er de fordelt under to
hovedoverskrifter:
•
•

By og stedsutvikling – attraktive byer og livskraftige distrikter i Trøndelag
Næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag

Bærekraftig utvikling er et sektorovergripende tema som skal være bærende for alle de ulike
temaområdene. Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen både lokalt,
nasjonalt og globalt. Folkehelsearbeid er en av forutsetningene for sosial bærekraft. Befolkningens
helse og livskvalitet, og en rettferdig fordeling av denne, er avgjørende for bærekraften i et samfunn.
Vi har derfor valgt å løfte folkehelse opp sammen med bærekraft, som en overordnet inngang til
planarbeidet.
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Bærekraftig utvikling
Bærekraft skal være et bærende element i planarbeidet, og planprosessen skal kobles tett opp til den
parallelle prosessen med regional strategi for klimaomstilling.
Bærekraftig utvikling handler om store og komplekse samfunnsutfordringer som både berører og
påvirkes av globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. De tre dimensjonene klima og miljø, økonomi
og sosiale forhold er alle sentrale. Disse tre dimensjonene er avhengige av hverandre og alle må
hensyntas om utviklingen skal bli bærekraftig. FNs 17 bærekraftmål blir sentrale i utformingen av
RPA, med et klart hovedfokus på mål 11: Bærekraftige byer og samfunn.

Figuren over viser de ni av FNs 17 bærekraftmå som dette planarbeidet vil fokusere på. «Bærekraftige byer og samfunn» vil
gis særlig sterkt fokus.

Langsiktig, kunnskapsbasert planlegging og forvaltning er et sentralt utgangspunkt for planarbeidet.
Planen skal bidra til å sikre at Trøndelag får ei god utvikling med attraktive byer og livskraftige
distrikter, samtidig som spesielle og uerstattelige verdier i natur, kulturlandskap og kulturmiljø må bli
bevart.

12
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Folkehelse
Sentrale retningsmål fra Trøndelagsplanen 2019-2030:

I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag
Det betyr at
•
•

samfunnet legger til rette for god helse, sosial utjevning, trygge lokalsamfunn og
oppvekstmiljø.
nærmiljøet og møteplasser er tilrettelagt for opplevelser og aktivitet.

Folkehelse kan defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en
befolkning. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte
fremmer befolkningens helse og trivsel og omfatter både helsefremmende og forebyggende arbeid.
Folkehelseloven løfter fram de fem prinsippene utjevning av sosiale helseforskjeller, «helse i alt vi
gjør», føre-var, bærekraftig utvikling og medvirkning som grunnleggende for folkehelsearbeidet.
Innholdet i begrepene folkehelse og sosial bærekraft har fellestrekk. Folkehelse skal være et
bærende element i alt planarbeid. Også gjennom Regional plan for arealbruk skal fylkeskommunen, i
samarbeid med andre, bidra til å videreutvikle rollen som pådriver og samordner av
folkehelsearbeidet i fylket.
Fylkeskommunen har fokus på å drive kunnskapsbasert folkehelsearbeid - både i kraft av egen
kompetanse og som samarbeidsaktør med kunnskapsmiljøene. Parallelt med denne planprosessen
skal fylkeskommunen utarbeide et nytt, revidert Oversiktsdokument over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer. Dette vil være med på å gi føringer for arbeidet med RPA.
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By- og stedsutvikling – attraktive byer og livskraftige
distrikter i Trøndelag
Sentrale retningsmål fra Trøndelagsplanen 2019-2030:

I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster
Det betyr at
•
•
•

Trondheim er en konkurransedyktig storby og en positiv drivkraft for utvikling i fylket.
vi har attraktive småbyer og regionale tyngdepunkt med varierte funksjoner og
tjenester.
Trøndelag består av livskraftige regioner og distrikter med identitet og særpreg.

75 % av befolkningen i Trøndelag bor i dag i et tettsted etter SSBs definisjon. Det er totalt 105
tettsteder i fylket, med Trondheim (180 557 innbyggere) som det største og Kvithammer (214
innbyggere) som det minste. 34 av tettstedene har mer enn 1 000 innbyggere. Seks av kommunene
har ikke tettsteder etter SSBs definisjon.
Senterstruktur og god stedsutvikling må altså ha en bredere inngang enn kun antall innbyggere og
SSBs definisjoner. Funksjoner og tjenestetilbud er sentrale faktorer. Kommunesentre som ikke
oppfyller SSB indikatorer til et tettsted kan eksempelvis ha funksjoner og tjenester som medfører at
de både fungerer og oppleves som et tettsted.

Regionale tyngdepunkt for å styrke regionene og sikre livskraftige distrikter
Regionale tyngdepunkt leverer tjenester, utdanning, kultur og opplevelser utenfor sin egen
kommune. Trøndelag har allerede en rekke regionale tyngdepunkt, uten at dette er en formalisert
status. Trøndelagsplanen 2019-2030 legger opp til at temaet regionale tyngdepunkt må settes på
dagsordenen, bl.a. for å bidra til en balansert utvikling i fylket.
Et regionalt tyngdepunkt skal ikke «støvsuge» omlandet for folk og tjenester, men tvert imot sikre at
omlandet har et tjenestetilbud som gjør det attraktivt å bo og leve i regionen. Sentralisering er en
global trend. Befolkninga velger i stadig større grad å bo i byene og tettstedene, også i Trøndelag. I
2018 bor 75 % av trønderne i en by eller et tettsted, i 1990 var andelen 65 %.
En del distriktskommuner langs kysten er i positiv utvikling med god befolkningsvekst, men i det
store bildet har mange av distriktskommunene, særlig i innlandet, befolkningsnedgang med en skjev
alderssammensetning og lav aldersbæreevne. Å snu en slik utvikling er en stor og sammensatt
utfordring som ikke kan løses gjennom en regional plan for arealbruk alene, men som planarbeidet
må forsøke å ta sin del av ansvaret for. Temaet vil også få fokus i Regional planstrategi 2020-2023 og i
relevante regionale planer og strategier.
Trondheim er landsdelshovedstaden og den naturlige storbyen i fylket. Steinkjer er administrasjonssenter for bl.a. Fylkesmannens hovedsete og fylkeskommunens administrasjon. Aksen Orkanger Trondheim - Steinkjer består av byer og tettsteder som er i vekst. Det er her de fleste kommunene
med fødselsoverskudd i Trøndelag finnes, aksen fungerer som en stor bo- og arbeidsmarkedsregion
og befolkninga har god tilgang til en rekke tjenester innenfor rimelig reiseavstand. I dette området er
det mindre behov for å definere regionale tyngdepunkt som et distriktspolitisk grep. Derimot kan
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andre grep være aktuelle for å bidra til at aksen kan avlaste storbyveksten i Trondheim, og dermed
bidra til en mer balansert utvikling i Trøndelag.
Et fokus på regionale tyngdepunkt vil være viktig for den store geografien i Trøndelag, som ikke er
Trondheim eller aksen. Oppdal, Røros, Hitra/Frøya, Ørland/Bjugn, Namsos, Grong og Vikna/Nærøy er
regionale tyngdepunkt som fyller litt ulike roller og har forskjellige styrker og svakheter. Hitra/Frøya
og Vikna/Nærøy er sterkt knyttet opp mot oppdrettsindustrien. Namsos er den eneste bykommunen
i Trøndelag som ligger utenfor den sentrale vekstaksen, og har en viktig senterfunksjon for Namdalen
med både sykehus og flyplass. De regionale tyngdepunktene i innlandet (Oppdal, Røros og Grong) har
alle omland som er stort i areal men har en lav befolkningstetthet.
Regionale tyngdepunkt er ett element regional plan for arealbruk skal ta utgangspunkt i, for å
vurdere plangrep som kan demme opp for fraflytting fra distriktene. Arbeidet med temaet vil være
koordinert med arbeidet med Regional planstrategi 2020-2023.
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Senterstruktur med levende og attraktive sentra og gode transportløsninger
Sentrale retningsmål fra Trøndelagsplanen 2019-2030:

I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportstruktur
Det betyr at
•
•
•

areal- og transportplanlegging samordnes på tvers av kommunegrensene.
vi har funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele Trøndelag.
vår arealbruk følger opp klimamål og ønsket samfunnsutvikling.

Uavhengig av by- eller regional tyngdepunktstatus er senterstruktur et aktuelt tema for alle
kommuner, i spennet fra kommunesenter til grendesenter.
Areal og transport henger uløselig sammen. For store deler av Trøndelag er bil helt nødvendig for å
kunne forflytte seg mellom heim, jobb og andre funksjoner, og det vil være det i lang tid framover.
For kommunene i distriktet er god vegforbindelse inn til riksvegnettet sentralt, mens bykommunene i
større eller mindre grad vil ha behov for tiltak som reduserer bilbruken i kommunen og i bykjernen
spesielt. Ferdsel langs sjø og bane er også sentralt.
Framtidsretta strategier for by- og stedsutvikling og boligpolitisk planlegging vil bidra til bolyst og god
utnytting av sentrumsområder og bomiljø. Flere folk i sentrum gjør at byer og steder framstår som
mer attraktive. Stadig flere har urbane bostedspreferanser, og det finnes mange kvaliteter i en
«urban tankegang» som med fordel kan få prege utviklinga også av små steder. Lokalisering av
offentlige funksjoner som skoler, helseinstitusjoner og annet må være med på å bygge opp under
dette. Kommunene, staten og det regionale nivået må ha et bevisst og aktivt forhold til lokalisering
av ulike typer tjenester og bebyggelse, transportmønster.
Kompakt og bærekraftig by- og stedsutvikling, gjennom å samle funksjoner og konsentrere bosetting
og funksjoner vil være gode plangrep både på store og små steder. Dette må bli kombinert med og å
tilrettelegge for et mer klimavennlig transportmønster, og for mer gåing og sykling. Argumentene for
at det er riktig å arbeide for at trønderske byer og tettsteder skal bli kompakte og ha et mer
klimavennlig transportmønster kan variere. Reduserte klimagassutslipp står sentralt for Trondheim,
og til en viss grad også for Innherredsbyene. Styrking av folkehelsa gjennom å utvikle sosiale
møteplasser og skape attraktive sentrum og levende sentrumsmiljø er minst like viktig på små steder
som i byene. Kompakt byutvikling vil på lang sikt ha positiv effekt på jordvernet.
Klare utviklingsgrenser blir sentralt når våre byer og tettsteder må vokse innover og ikke utover. Å
bygge der det er bygd fra før er krevende, men nødvendig for å sikre bærekraftig transportmønster,
matjord og naturverdier. Samtidig må vi ha et stort fokus på bokvalitet og å sikre viktige grønne
verdier og kulturhistoriske verdier som en ressurs ved fortetting og transformasjon. Grønnstruktur,
friluftsliv og gode nærmiljø med møteplasser tilrettelagt for opplevelser og aktivitet må være
sentrale satsingsområder i by- og stedsutviklinga i Trøndelag, og viktig del av Regional plan for
arealbruk.
Trøndelag fylkeskommunes strategi for samferdsel, med ulike delstrategier, må ses i sammenheng
med Regional plan for arealbruk. Ulike transporttilbud skal knyttes sammen i knutepunkt, og disse
har en tydelig arealdimensjon. Fylkeskommunen skal prioritere knutepunkt utenfor Miljøpakkesamarbeidets område og bidra til helhetlig bedre koordinering og planlegging for et godt samspill
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mellom mobilitetsløsninger og lokalsenterutvikling. Tilrettelegging for økt gåing og sykling vil også
være en viktig komponent i knutepunktarbeidet. Målet må være et miljøvennlig og framtidsretta
transportsystem.
De regionale strategiene innen samferdsel og regional plan for arealbruk må bygge opp om
hverandres mål, strategier og retningslinjer slik at Trøndelag får en politikk for samordnet bolig-,
nærings-, areal- og transportutvikling.
Areal og transport står også sentralt i det interkommunale plansamarbeidet i Trondheimsregionen
(IKAP), byvekstavtalen og prosjektet «Utvikling av framtidsrettede areal- og transportløsninger i og
rundt Innherredsbyene». Disse skal legges til grunn for den regionale planen for arealbruk, mens
arealbruken skal vurderes og avveies i kommuneplanene.
Bane Nor og Jernbanedirektoratet vil være sentrale samarbeidspartnere i arbeidet med å
videreutvikle knutepunktene langs jernbanen.

18
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Lokalisering av handel
Riktig lokalisering av handel er avgjørende for å utvikle kompakte og gode byer og tettsteder. I et
historisk perspektiv har sentrum vært den sentrale markedsplassen, og handel utgjør en av sentrums
viktigste funksjoner. Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre opphørte 1. juli 2018. Bestemmelsen
hadde et langsiktig mål om å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling, og
begrensing av klimagassutslippene. KMD understreker at den nasjonale politikken ligger fast. De
hensynene den rikspolitiske bestemmelsen ivaretok dekkes nå av de statlige planretningslinjene for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR BATP). Retningslinjene dekker både arealbruk
og lokalisering av handelsvirksomhet, andre publikumsrettede private og offentlige tjenestetilbud.
De statlige planretningslinjene legger vekt på at handelsvirksomhet og andre publikumsrettede
private og offentlige tjenestetilbud skal lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset
eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. Dette gjelder også for besøks- og
arbeidsplassintensive statlige virksomheter. I de senere årene har mange av de store
næringsaktørene utvikla et varetilbud med en blanding av plass- og transportkrevende varer og
detaljhandel. Slik bransjeglidning, ofte kombinert med «big-boxer», har medført at kan være
utfordrende å styre lokalisering etter de gamle retningslinjene.
Kommunene må ha en aktiv holdning til etablering av detaljhandel og transport- og arealkrevende
handel i sine kommuneplaner. Nord-Trøndelag fylkeskommunes regionalpolitiske retningslinjer for
lokalisering av kjøpesenter var en tilpasning av den nasjonale bestemmelsen, med retningslinjer for
tre ulike nivå: 1) Byene 2) Kommunesenter med interkommunal handel og 3) Kommunesenter og
bygdesenter definert i kommuneplanens arealdel.
Planarbeidet skal drøfte behovet for egne, oppdaterte retningslinjer for lokalisering av
handelslokalisering i Trøndelag.
Behov for kunnskapsgrunnlag
På bakgrunn av SSBs statistikk og fylkeskommunens egne analyser mener vi at det ikke er nødvendig
å utarbeide ytterligere analyser med tanke på regionale tyngdepunkt.
Senterstruktur innad i kommunene har kommunene selv god kunnskap om.
Derimot er det aktuelt å arbeide med framtidsscenarioer, fremtidsbilder med horisont mot 2050, for
de ulike regionene i Trøndelag. Dette er delvis allerede utført i Trondheimregionen, og er tenkt
utarbeida som en del av prosjektet Innherredsbyene. Framtidsscenarioer vil bli gjort i sammenheng
med arbeidet med Regional planstrategi.
Det er behov for å integrere og utvikle eksisterende kunnskap, blant annet gjennom prosjektet
Innherredsbyene for å identifisere gode lokaliseringer av knutepunkt og gode knutepunktkonsept.
Kunnskap for å bedre samordning og å tilrettelegge transportløsninger på tvers av kommunene er
viktig, i tillegg til å framskaffe metodegrunnlag for å oppnå fortetting med kvalitet. Prosjektet
Innherredsbyen vil således være en viktig kunnskapsleverandør også til Regional plan for arealbruk.
Erfaringer fra IKAP vil også være relevant i arbeidet med by- og stedsutvikling og senterstruktur.
De aller fleste kommunene i Trøndelag har etter hvert fått kartlagt og verdsatt friluftsområdene i
kommunen i tråd med veileder M98-2013. Kartleggingene vil være viktig kunnskapsgrunnlag til
arbeidet med regional plan for arealbruk.
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Strategi for jordvernet
Jordvern handler om å sikre at både dagens og framtidas befolkning kan dyrke egen mat på egen
jord. Å unngå at dyrka og dyrkbar jord omdisponeres og bygges ned til andre formål står sentralt.
Interessekonflikter mellom matproduksjon og andre samfunnsinteresser finner vi i hele Trøndelag,
men særlig i de mest befolkningstette områdene hvor vi har den beste matjorda og
utbyggingspresset er størst. Trøndelag produserer betydelig mer mat enn det vi konsumerer selv, og
spiller en viktig rolle for den nasjonale sjølbergingsgraden. Likevel er kun 4,2 % av landarealet i
Trøndelag jordbruksareal.

Sentrale retningsmål fra Trøndelagsplanen 2019-2030:

I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff
Det betyr at
•
•
•

produksjon av ren og trygg mat er i god vekst.
sysselsetting og verdiskaping basert på naturressurser er økende.
vi har videreutviklet verdikjedene innen blå og grønn sektor.

Fylkesutvalget har vedtatt at jordvern skal være en tydelig del av Regional plan for arealbruk, og ses i
sammenheng med den nasjonale jordvernpolitikken. Fordi jordvern har en tydelig arealdimensjon, og
mange ulike aktører må bidra om vi skal få til en endring, er det viktig å løfte temaet inn i prosessen
med Regional plan for arealbruk. En regional plan vil være mer forpliktende, både for kommune og
stat, enn en frittstående strategi.
Fylkeskommunen har utarbeidet et faktagrunnlag, basert på statistikk for matjord og jordvern i
Trøndelag, i samarbeid med fylkesmannens landbruksavdeling og med innspill fra Statens vegvesen
og Nye Veier. Dette viser at utfordringene rundt jordvern er ulike i kommunene.
Trondheim er i særklasse når det gjelder omdisponering og nedbygging av jordbruksareal, med over
200 dekar omdisponert i året i perioden 2005-2017. Men også de øvrige kommunene langs aksen
Orkanger – Steinkjer skiller seg ut fra resten av fylket. Kombinasjonen av størst andel jordbruksareal,
mest bebyggelse, store samferdselsanlegg og befolkningsvekst gjør at jordvern oftere kommer i
konflikt med andre samfunnsinteresser her. Sammenheng og avveiing mellom samfunnsinteresser og
de statlige planretningslinjene for en samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (SPR BATP) er
en sentral utfordring planarbeidet bør ta tak i. Jordvern må være en viktig del av arbeidet med by- og
stedsutvikling i regional plan for arealbruk.
Landbrukets egen byggevirksomhet framkommer ikke av KOSTRA-tallene, men en digital kartanalyse
gjennomført av SSB og NIBIO i 2017 viser at landbruket selv stod for en stor andel av nedbygging av
dyrka jord i perioden 2004-2015. I oppdatert Nasjonal jordvernstrategi (2018) framkommer det at
Regjeringen vil utrede generell søknads- og meldeplikt i jordlova for å regulere landbruket sin egen
utbygging. Landbrukets egen nedbygging er en sammensatt problemstilling. Planarbeidet skal se
nærmere på dette, og kommunene og ikke minst næringa sjøl må stå sentralt i den videre
planprosessen her.
Faktagrunnlaget viser også at spredt utbygging utenom planprosesser har stått for en relativt stor del
av faktisk nedbygging. Holdes Trondheim utenom statistikken har 30 % av omdisponeringen av dyrka
jord til bolig- og fritidsbebyggelse i perioden 2015-2017 i Trøndelag blitt gjort etter jordlovens §9/
PBL §19 dispensasjon, uten bruk av reguleringsplan. Dette illustrerer at små enkelttiltak ikke gir så
20
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store utslag for kommunene sett hver for seg, men sammenlagt for hele fylket blir andelen stor. Skal
vi lykkes med å bevare dyrkajorda i Trøndelag er det behov for å se utviklinga i et regionalt
perspektiv.
Andre sentrale tema under overskrifta «strategier for jordvernet» vil være alternativvurdering ved
tiltak, potensiale for å omdisponere arealer tilbake til jordbruk, store samferdselsprosjekter med
tilhørende planprosesser, deponi, flytting av matjord og jordkvalitet, samt nydyrking. Vi må utforme
strategier for håndtering av jordvernmålet, og utforme gode planprinsipper som skal bidra til
redusert nedbygging og bedre husholdering av omdisponerte arealer.
Fylkesmannen, Statens vegvesen, Nye Veier, landbruksnæringa og ikke minst kommunene vil være
sentrale i planprosessen.
Behov for kunnskapsgrunnlag
Faktagrunnlaget vil bli oppdatert i løpet av 2019.
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Klimaomstilling
Klimaomstilling omfatter både samfunnsendring, klimatilpasning og klimagassreduksjon. Trøndelag
må bli smartere, tryggere og grønnere. Det er en ambisjon at et sammenslått Trøndelag vil gi et løft
for samarbeidet om klimaarbeidet.
Trøndelag er stort i areal, med store variasjoner i klimaet fra kyst til innland, og sårbart for mange
ulike konsekvenser av vær og klima. Kommunene skal ta hensyn til klimaendringer i risiko- og
sårbarhetsanalyser i arealplanprosesser. Dette er et viktig bidrag til lokal klimatilpassing, fordi det
kan hindre at nye bygg og infrastruktur blir etablert på steder som er utsatt for konsekvensene av
dagens og framtidas klima.
Parallelt med RPA blir det utarbeidet en regional strategi for klimaarbeidet i Trøndelag, som skal
vedtas i desember 2019. Strategien skal omfatte klimagassutslipp, opptak av karbon og
klimatilpasning. Hovedfokuset vil være retta mot direkte utslipp, men indirekte utslipp vil også bli
behandlet. Strategien skal omhandle både fylkeskommunens eget klimaarbeid og klimaarbeidet i
hele fylket, og må være med på å gi retning og føringer for kommuner, næringsliv og andre. Felles
satsinger for å nå viktige mål er avgjørende for å lykkes med klimaarbeidet i fylket.
Arbeidet med klimaomstilling og regional plan for arealbruk vil bli koordinert og sett i sammenheng.
Strategier og regionalpolitiske retningslinjer som gir spesifikke føringer for arealbruk vil bli en del av
Regional plan for arealbruk.
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Kulturminner
Den samfunnsmessige verdien av kulturminnene i fylket skal være en tydelig dimensjon i
arealplanleggingen. Kulturminner er viktig for opplevelser og identitet, og kan være med på å gi
grunnlag for bolyst, trivsel, folkehelse og reiseliv. Bruksverdi og miljøperspektiv står også sentralt.
Boplasser, gravhauger og verneverdige bygningsmiljøer forteller om ressursbruk og
bosettingsmønster som gir preg til landskap og byer.
Framtidsretta og god by- og stedsutvikling krever at byene og tettstedene i mye større grad enn før
må utvikles innover enn utover, i form av fortetting og transformasjon. Kunnskap om bygningsmiljøene og de kulturhistoriske kvalitetene i trønderske byer og tettsteder er sentralt for å sikre at
viktige verdier blir ivaretatt når byen skal utvikle seg. Godt og omforent kunnskapsgrunnlag her er
viktig, og må prioriteres i kommuneplanprosesser, kommunenes kulturminneplaner og i regional plan
for kulturminnevern.
Fylkeskommunen skal utarbeide en Regional plan for kulturminner parallelt med arbeidet med
regional plan for arealbruk, med oppstart i 2019. Planprogrammet for kulturminneplanen skal etter
planen bli sendt på høring i april, og prosessene vil bli koordinert og sett i sammenheng. Planene skal
bygge opp om hverandres mål, strategier og retningslinjer. Regionalpolitiske retningslinjer som gir
spesifikke føringer for arealbruk vil bli en del av Regional plan for arealbruk.
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Næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag
Sentrale delmål fra Trøndelagsplanen 2019-2030:

I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling.
I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og fremtidsrettet arbeids- og næringsliv.
I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi.
I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff.
I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem.

Utvikling av næringsarealer i et regionalt perspektiv
Tilgang til næringsarealer er viktig for å sikre god lokalisering av alle små og mellomstore
virksomheter, og for å sikre store sammenhengende næringsarealer for arealkrevende virksomheter.
Situasjonen i kommunene er ulik, mens noen har store arealer tilgjengelig har andre større
etterspørsel enn tilbud. Trondheimsregionen har gjennom IKAP utviklet metodikk for lokalisering av
næringsvirksomhet, basert på ABC- prinsippet. Metodikken er overførbar også for de andre byene og
for andre større næringsareal i Trøndelag. I ABC-prinsippet deles næringsarealer i tre kategorier: Aområder er typisk kontorplasslokalisering, godt tilgjengelig med kollektiv, sykkel og til fots for mange.
B-områder ligger i, eller i nær tilknytning til tettsteder, og har god tilgang til hovedvegnettet. Typisk
transportbedrifter, lagerhaller, bygg- og anleggsvirksomheter. C-områder er gjerne arealkrevende
industri- og logistikkvirksomheter utenfor tettstedene.
Kommunene ønsker gjerne å ha ulike typer næringsarealer tilgjengelig innad i egen kommune.
Kontor og smånæringer i A og B-kategori er gjerne lettere å dekke og har mindre behov for regional
koordinering enn C-områder og større B- områder.
Behov for kunnskapsgrunnlag
Omfattende kunnskapsinnhenting om næringsarealer vil være krevende for en stor geografi som
Trøndelag, og behovet for oppdatering/ revidering kan også bli stort. Et hensiktsmessig
ambisjonsnivå kan være å registrere ledige arealer i kommuneplanene over en gitt størrelse
(eksempelvis 50 eller 100daa), med fokus på store B-områder og C-områder. Kombinert med
informasjon om tilknytning til veg og annen infrastruktur, nærhet til godsstrømmer og øvrig logistikk
med mer samt hvor byggeklare de er. Ut fra mål om å ha et bredt tilbud på ulike næringsarealer i alle
deler av fylket kan dette gi nyttig informasjon for videre kommunal og regional planlegging.

Planprogram – Regional plan for arealbruk i Trøndelag. Høringsversjon

120

25

Reindrift
Trøndelag utgjør en stor del av sørsamisk område og store deler av fylket er områder for reindrift.
Reindrifta er ikke bare næringsutøver og arealbruker, men har også en urfolk - og kulturdimensjon.
Tilgangen på beitearealer er vesentlig for reindriftas fremtidige eksistens, og dermed for samisk språk
og tradisjonskunnskap.
Reindrifta i Trøndelag har noe av det beste økonomiske resultatet på landsbasis. Dette er ei
arealkrevende næring som bruker arealer på tvers av kommunegrensene til ulike tider av året.
Reinbeiteområdenes administrative grenser utgjør en begrensning for drifta, og arealbruken innenfor
disse områdene er derfor svært viktig for næringa.
Store inngrep i reinbeiteområdene er utfordrende, men (den kumulative) effekten av flere små
inngrep gir også utfordringer. Totalomfanget av mange små inngrep med tilhørende ferdsel kan bli
stort, og tiltak i en kommune kan ha konsekvenser i andre kommuner. Reindrift bør derfor ses i et
regionalt perspektiv, både for verdiskaping og arealbruk.
Det kan være en utfordring for fylker og kommuner å få til gode systemer for involvering og
medvirkning i planprosesser generelt, og også reindrifta som næring og kulturbærer. Prosessreglene
i plan -og bygningsloven må på best mulig måte tilpasses reindrifta og det samiske, og dette vil være
en del av arbeidet med RPA.
Reindrift må ses i sammenheng med andre samfunnsinteresser og planprosessen skal bidra til felles
virkelighetsforståelse som gir grunnlag for dialog og utvikling av handlingsrommet gjennom gode
planprosesser.
Fylkesmannen og kommunene vil være sentrale i prosessen.
Behov for kunnskapsgrunnlag
Det er generelt liten kunnskap om reindrift og samisk kultur i majoritetssamfunnet. Samtidig er det et
relativt stort omfang av utredninger og datakilder som berører reindrift, men ikke alt er like godt
kjent. Det er slik et behov for en gjennomgang av hva som finnes av relevant kunnskap og ikke minst
ny forskning på området, og se på hvordan eksisterende kunnskap kan gjøres bedre tilgjengelig for
regional og kommunal planlegging.
Landbruks -og matdepartementet har det overordnede ansvaret for reindriften og det nasjonale
kunnskapsgrunnlaget for næringen, bla. reindriftens arealbrukskart. Disse kartene bør stå sentralt i
arealforvaltningen og videreutvikles. www.nibio.no.
Fylkeskommunene i Trøndelag utarbeidet i 2013 en digital inngrepsoversikt som et faktagrunnlag for
planer og tiltak. Oversikten foreslås oppdatert med 2018- data for å vise utviklingen over tid og gis
gode innsynsløsninger. NINA Tromsø og Trondheim er i gang med et større prosjekt om effekter av
inngrep på oppdrag fra Forskningsrådet. Dette bør ses i sammenheng med den regionale
inngrepsoversikten.
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Kraftproduksjon
Utbygging av vindkraft, vannkraft og småkraft medfører at omtrent 100 % av kraftproduksjon i
Trøndelag er basert på fornybare ressurser. De store vindkraftprosjektene som er under utbygging
langs Trøndelagskysten vil bidra til et ventet kraftoverskudd fra 2020.
Vindkraft
Det er utfordrende å finne egnede vindkraftarealer som ikke er i vesentlige konflikt med andre
samfunnsinteresser.
NVE skal ferdigstille en nasjonal ramme for vindkraft innen mars 2019. Dette arbeidet skal
identifisere de mest egnede områdene for vindkraftutbygging på land. Tidligere avslåtte/trukne
konsesjoner er ikke ekskludert i dette arbeidet. Om nye arealer skal tas i bruk må det løses gjennom
regionale planer. Fylkeskommunen har levert kunnskapsgrunnlag til dette arbeidet.
Tidligere Sør-Trøndelag fylkeskommune vurderte at målene i fylkesdelplan vindkraft (2008) var
oppfylt med utbyggingen av de store anlegg på Fosen og i Snillfjord-området.
Regionalpolitisk retningslinje for vindkraft i fra RPA Nord- Trøndelag (2013) slår fast at «Planlegging
av vindkraftverk ut over allerede konsesjonsgitte og anbefalte vindkraftverk stilles i bero inntil
konsekvenser for reindrift og miljøinteresser av disse vindkraftverkene er vurdert».
Med utgangspunkt i konfliktnivået, og gjeldende regionalpolitiske føringer, vil ikke regional plan for
arealbruk prioritere nye arealer til vindkraft. Imidlertid vil det kunne være behov for regionalpolitiske
retningslinjer for arealer som allerede er utbygd og konsesjonsgitt.
Vannkraft
Utbygging av nye store vannkraftanlegg i Trøndelag blir ikke vurdert som aktuelt fordi de store
vassdragene enten allerede er regulert til vannkraft, eller de er omfattet av vernebestemmelser.
Imidlertid kan det være et stort potensial i oppgradering/rehabilitering av eksisterende anlegg. Fordi
dette får små konsekvenser for arealbruk, vil temaet ikke bli prioritert i den regionale planen.
Småskala energiproduksjon
Vindkraft i form av gårdsmøller/enkeltmøller er lite utbredt. Solcelleanlegg er i rask utvikling og blir
stadig mer vanlig, både hos private og i næringslivet. Fordi solcelleanlegg blir montert på
eksisterende bygninger og anlegg, får det i liten grad konsekvenser for arealbruk. Gårdsmøller og
solcelleanlegg vil derfor ikke bli prioritert.
Små vannkraftverk (småkraft) er vurdert som et klimapolitisk bidrag til å dekke behov for fornybar
energi, samt regional ressursutnytting i distriktene. Mange tillatelser er gitt, men ikke nødvendigvis
bygd ut. Samla utbygging må balanseres mot de positive effektene av lokal verdiskaping. Temaet vil
bli vektlagt i planarbeidet.

Behov for kunnskapsgrunnlag
Det er behov for en oversikt som viser den samla belastningen av småkraftverk i et regionalt
perspektiv, eksempelvis fordelt på kategoriene «utbygd», «under bygging», «gitt konsesjon men ikke
utbygd». NVE, Fylkesmannen og kommunene vil være sentrale i arbeidet. Kunnskap fra den
pågående utbygginga av vindkraft og kraftnett på Fosen må hentes inn og sammenstilles.
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Mineraler, byggeråstoffer og massedeponi
Arealplanlegging er et sentralt verktøy for å sikre viktige mineralforekomster i et langsiktig
perspektiv. Mineralressursene må sikres gjennom kommunal arealplanlegging.
Vi deler mineraler inn i to hovedkategorier, med ulike utfordringer knytta til arealbruk.
1) Byggeråstoffer
Byggeråstoffer er en fellesbetegnelse for pukk, grus og tilslag til betong og asfalt. Disse utvinnes i
hele Trøndelag, hovedsakelig til et lokalt marked. Kortreist massetransport, tilgang til egnede
deponiområder og gjenbruk av overskuddsmasser vil redusere den totale miljø- og
samfunnsbelastningen. Det er derfor nødvendig at forvaltningen av byggeråstoffer ses i et regionalt
perspektiv.
2) Naturstein, malm og industrimineraler
Trøndelag har flere store aktører og forekomster på naturstein, hvor flere er klassifisert som
nasjonalt viktige. Naturstein, og da særlig skifer, er en produksjon i vekst med betydelig verdiskaping.
Mineralutvinning i Trøndelag vil være avhengig av stabile og forutsigbare rammebetingelser og
beslutningsprosesser fra statlig hold. Det er ingen malmforekomster i drift i Trøndelag i dag, men det
er påvist ytterligere metallressurser i gamle gruveområder, hvor potensiell drift bl.a. vil være
avhengig av prisene på verdensmarkedet. Det mest anvendbare mineralet vi har er kalk, som er et
viktig råstoff i Trøndelag, og hvor vi har flere aktive brudd. Det er også påvist andre interessante
mineralforekomster av nasjonal interesse, men som har utfordrende beliggenhet med tanke på
interessekonflikter.
Mineralutvinning må foregå i en skala som er forenlig med miljøkrav og infrastrukturens kapasitet, og
på en slik måte at en bærekraftig reindriftsnæring kan opprettholdes. God tilgang til et felles
kunnskapsgrunnlag for avveiing av ulike miljø- og næringsinteresser må stå sentralt.
Massedeponi
Kartlegging av aktuelle områder for massedeponi, i et regionalt perspektiv, kan være aktuelt. Et slikt
arbeid er allerede utført i Trondheimsregionen gjennom det interkommunale plansamarbeidet IKAP.
Om dette blir en prioritert oppgave er det aktuelt å hente erfaringer fra IKAP.
Behov for kunnskapsgrunnlag
Det er behov for en oppdatert mineralressurskartlegging for hele Trøndelag. Norges geologiske
undersøkelse (NGU) er sentrale i dette arbeidet. I tillegg til retningslinjer i regional plan for arealbruk
kan en veileder som viser hvordan et slikt datagrunnlag bør innarbeides i kommunenes arealplaner
være nyttig.
Mange av kommunene har behov for mer kunnskap om forekomstene av byggeråstoff, for å kunne
sikre disse ressursene i aktuelle planer og planprosesser. Dette er et arbeid NGU er i gang med.
Kvalitet, bruksmønster, transportmønster er sentrale stikkord.
Gjennom planprosessen med regional plan for arealbruk må NGU, Direktoratet for mineralforvaltning
og fylkeskommunen videreutvikle samarbeidet for å tilrettelegge ulike temadata for kommunal
planlegging.
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Kystsoneplanlegging
Det kan være kryssende interesser mellom marin næringssatsing og miljø/friluftsinteresser for de
kystnære sjøområdene i Trøndelag. God og forutsigbar forvaltning av sjøområdene krever en
samordnet arealplanlegging i sjø, på tvers av kommunegrensene, med et regionalt og nasjonalt
perspektiv.
Kystkommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Frøya, Hitra, Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan og Osen
har for en tid tilbake gjennomført et interkommunalt plansamarbeid kalt «Kysten er klar».
I 2018 har Namdal regionråd igangsatt et interkommunalt plansamarbeid for kommunene Leka,
Vikna, Nærøy, Høylandet, Nye Namsos, Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og Bjugn. Planprogrammet har
nylig vært på høring. Så lenge kommunene aktivt arbeider med interkommunalt plansamarbeid vil
ikke fylkeskommunen initiere en egen regional plan for sjøarealene.
Samtidig vil den regionale planen for arealbruk være overordnet interkommunale plansamarbeid.
Derfor må samhandlinga være god, slik at regional plan og de interkommunale plansamarbeidene
kan styrke hverandre.
Når kystsoneplanlegging blir ivaretatt i pågående planprosess vil Regional plan for arealbruk i mindre
grad fokusere på sjøarealene. Overordnede strategier og regionalpolitiske retningslinjer som gir
spesifikke føringer for arealbruk kan likevel bli en del av Regional plan for arealbruk.

Vannforvaltning
Vannforskriften stiller krav om minst god kjemisk og økologisk tilstand i alle vannforekomster;
overflatevann, grunnvann og saltvann (kystvann). Kravet fastsettes som miljømål i regional plan for
vannforvaltning, og gjelder for alle sektormyndigheter. Regional plan for vannforvaltning skal
revideres parallelt med arbeidet med regional plan for arealbruk. Prosessene vil bli koordinert og sett
i sammenheng.
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Differensiert forvaltning av strandsonen
Strandsonen er en ikke-fornybar ressurs med økende konkurranse om arealene. Ressursene i
kystsonen får stadig større betydning for næringsaktivitet og verdiskaping. Viktige interesser er
oppdrett, tradisjonelt fiske, turisme, fritids- og rekreasjonsbruk og vindkraftutbygging. Samtidig har
utviklingen i hyttemarkedet ført til økt arealpress i mange kommuner, og en høyere arealutnyttelse
enn tidligere (større hytter og økt tetthet). Større hytter med høy standard innebærer økt bruk med
flere mennesker og økt ferdsel med følger for natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskap.
Planlegging skal bidra til å hindre uønsket nedbygging i strandsonen og sikre bærekraftig
ressursutnyttelse langs kysten. Strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig
for alle (PBL § 1-8). De statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen
tydeliggjør nasjonal arealpolitikk med en geografisk differensiering i 100-metersbeltet lang sjøen og
vernet skal være strengere i områder med sterk konkurranse om strandsonen.
Gjennom arbeidet med regional plan for arealbruk må den regionalpolitiske tenkningen av
differensieringen i det statlige retningslinjene bli konkretisert og tydeliggjort.

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Miljøverndepartementet 2011.

30

Planprogram – Regional plan for arealbruk i Trøndelag. Høringsversjon

125

For å bevare verdifulle kulturmiljøer/kulturlandskap – og naturområder må et differensiert
strandsonevern praktiseres bedre, hvor de lokale forhold kan tillegges vekt. Dette betinger at
kommuneplanen brukes til en helhetlig drøfting av hvilke områder som kan bebygges og ikke. På
denne måten kan de ulike områdene sees i sammenheng med hverandre (også land/sjø).
Differensiering: I kommuner med mindre arealpress gis større rom for å vurdere utbygging gjennom
kommunale planer, spesielt til næringsutvikling, som for eksempel sjørettede reiselivsanlegg.
Behov for ny/oppdatert kunnskap
Det er behov for en oppdatering av skråfotosamling av strandsonen. Et felles prosjekt bør vurderes
hvor fylkeskommune, fylkesmann og kommunene inngår.
Det vil også være behov for en oversikt, på kommunenivå, med gjenværende tilgjengelig strandsone
som verken er nedbygd, dyrka mark, vernet (naturvern/kulturminne) eller ikke for bratt og
utilgjengelig.
Som et resultat av oppdatert kunnskapsgrunnlag kan det gi behov for å revurdere kartet som viser
stort og mindre press på strandsonen, med et regionalt utgangspunkt.
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Organisering av arbeidet og opplegg for medvirkning
Det følger av plan- og bygningsloven at det er fylkestinget som regional planmyndighet som skal
fastsette endelig planprogram og vedta endelig plan. Fylkesutvalget innstiller til fylkestinget. Før
vedtak blir planforslaget lagt ut på høring slik at det kan fattes politiske vedtak i kommunene. For å
ytterligere sikre forankring blir det lagt opp til bred organisering av planprosessen.
Bred planprosess
For at vi skal lykkes med oppfølgingen av Regional plan for arealbruk, altså at planen blir et nyttig
verktøy både for fylkeskommunen, kommunene, sektormyndigheter og andre etter vedtak, blir
planprosessen sentral. Planprosessen må være bred og medvirkninga god, ikke minst fra de organer
som skal følge opp planen, og da kanskje særlig kommunene. For at den regionale planleggingen skal
fylle sin funksjon er det en forutsetning at kommunenes syn er innarbeidet i beskrivelsen av
situasjonen og oppgaven, slik at de regionale planene behandler spørsmål som er viktige for dem.
Organisering av planarbeidet
Plan- og bygningsloven § 8-3 slår fast at statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i
planleggingen «når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak».
Organiseringen av planarbeidet må være effektiv og resultatorientert. Samtidig vil det bli krevende å
avveie ulike interesser, og å finne løsninger som partene kan godta og rette seg etter. Derfor må
prosessen sikre bred involvering, og politisk og administrativ forankring, både fra lokalt og regionalt
nivå. Informasjon om prosessen må være tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmeside.
Kommunene sentrale
Det er avgjørende at kommunene blir involvert i arbeidet, og at de kjenner seg igjen i
problemstillingene. Den regionale planen skal inneholde mål og strategier som viser en felles retning
for bruken av arealene i Trøndelag. De overordnede målene og strategiene må stå sentralt ved
framtidige interesse-/ og målkonflikter. Derfor er det særlig viktig å forankre arbeidet på politisk nivå
i kommunene. I dette arbeidet vil vi i stor grad bruke eksisterende partnerskapsarenaer, eksempelvis
gjennom kommunekonferansene som blir arrangert i samarbeid med KS og Fylkesmannen. I tillegg
planlegger fylkeskommunen å møte alle kommunene regionvis i dialogmøter i løpet av 2019. Dette
vil bli koordinert med andre relevante planer og strategier som er under arbeid i fylkeskommunen.
Regionalpolitiske retningslinjer skal operasjonalisere mål og strategier, med direkte føringer for
kommunenes arealplanlegging. For å sikre forankring og eierskap, men ikke minst for at
plandokumentet skal bli et så godt verktøy som mulig, legger vi opp til en prosess hvor kommunene
deltar med administrative fagressurser i temavise arbeidsgrupper.
Det innebærer altså at planprosessen legger opp til en involvering av kommunene på to nivå:
Regionvise møter med kommunenes politiske ledelse med fokus på de overordnede målene og
strategiene for utviklinga av Trøndelag, mens kommuneadministrasjonen vil bli invitert til å delta i
mer faglige drøftinger. Vi vil også bruke faste faglige konferanser/temasamlinger med de regionale
og statlige myndighetene og kommuneadministrasjonene for å drøfte og få innspill til regional plan
for arealbruk.
Involvering av Fylkesmannen og sektormyndighetene vil også være todelt. Det vil være naturlig å
bruke Regionplanutvalget, evt. utvidet med andre myndigheter ved behov, for de overordnede målog strategidiskusjonene, mens «fagrådgivere» vil bli invitert til å delta i fagtemagrupper sammen
med fylkeskommunen og kommunene.
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Regionplanutvalget
Regionplanutvalget består av KS, Fylkesmannen og fylkesutvalgets medlemmer. Andre statlige
sektormyndigheter kan inviteres inn i regionplanutvalgets møter etter behov. Regionplanutvalgets
møter blir avholdt i forkant av møter i fylkesutvalget.
Regional plan for arealbruk vil være fast post på alle møter i regionplanutvalget i 2019 og 2020.
Fylkeskommunale råd og utvalg
Hovedutvalgene i fylkeskommunen vil være en god arena for drøftingsmøter/ verksted knyttet til
ulike relevante fagtema. De fylkeskommunale rådene for henholdsvis integrering, likestilling av
mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldre og ungdommens fylkesutvalg vil også bli involvert
undervegs i prosessen.
Innspillsmøter
Temabaserte innspillmøter kan også være aktuelt for noen av temaene, eksempelvis for å involvere
næringslivet i regionen i deler av prosessen, eller faglagene i landbruket i forbindelse med strategier
for jordvernet.
Eksisterende arenaer og nettverk
Med unntak av arbeidsgruppene og eventuelle innspillsmøter vil planprosessen i all hovedsak
benytte arenaer som allerede eksisterer i utarbeidelse og medvirkning. Der det er relevant vil vi
koordinere arbeidet med møter i parallelle plan- og strategiprosesser.
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Regional plan for arealbruk vil bli organisert som et prosjekt, som kan illustreres slik:

Referansegruppe ekstern er regionalt planforum når RPA er eget tema på møtene. Styrker den
faglige bredden og forankringen. Deltakerne er sentrale fagpersoner i kommunene og regional stat.
Øvrige organisasjoner vil bli invitert etter behov.
Prosjektleder skal sikre at bestillingene fra prosjektansvarlig og politiske organ følges opp, og
motsatt; l løfte sentrale problemstillinger opp til regionplanutvalg og intern referansegruppe for
videre behandling.
Plansekretariatet koordinerer og sammenstiller leveransene fra arbeidsgruppene til det som blir en
regional plan for arealbruk i Trøndelag.
Arbeidsgrupper bidrar med kunnskapsgrunnlag, analyser og sentrale problemstillinger som må
drøftes og vurderes. Deltakerne er fagpersoner med kompetanse innenfor de aktuelle temaene fra
Trøndelag fylkeskommune, kommunene, Fylkesmannen Trøndelag, statlige sektormyndigheter og
evt. andre.
Høring
Både planprogrammet og planen vil bli sendt på bred ekstern høring.
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Høsten 2019 er det kommune- og fylkestingsvalg. Planprosessen er lagt opp slik at det sittende fylkestinget fastsetter planprogrammet, og
det sittende fylkesutvalget er planutvalg i første halvdel av planfasen. Det nye fylkestinget vil sende planforslaget på høring våren 2020, og
vedta planen i desember 2020.

Prosess og tidsplan
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Høringsbrev NOU 2018:11 Ny fjellov

Det kongelige landbruks- og
matdepartement
Utmarkskommunenes Sammenslutning
USS
Utmarkkommunenes sammenslutning

Vedlegg
1 (Utkast) Høringsuttalelse fra Utmarkskommunenes sammenslutning til NOU 2018:11 Ny
fjellovtil

Ingress
Høringsuttalelse fra Midtre Gauldal kommune til NOU 2018: 11 Ny Fjellov.
Saksopplysninger
Landbruks- og matdepartementet sendte 29.8.2018 NOU 2018 Ny Fjellov, på høring.
Høringsfristen er 28.2.2019. Dette er en svært viktig sak for de bruksberettigede,
allmenningsbygdene og andre brukere av statsallmenningene og for fjellstyrenes framtid.
Statsallmenningsutvalget foreslår at en ny fjellov skal erstatte de to lovene som i dag regulerer
bruken og forvaltningene av statsallmenningene, fjelloven og statsalmenningsloven.
Lovforslaget går ut på at det skal være ett fjellstyre i stedet for fjellstyre, og allmenningsstyre for
den enkelte allmenning slik det i hovedsak er i dag i det enkelte bygdelag. Fjellstyret skal derfor
ha de oppgavene som i dag ligger til disse styrene. Dette innebærer bl.a. at fjellstyret skal
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forvalte skogen i statsallmenningene, og ha ansvaret for utvisning av trevirke til
virkesrettshaverne.
I Midtre Gauldal Kommune er det 3 fjellstyrer og 7 statsallmenningsstyrer som forvalter
bruksretter på statsallmenningene som utgjør om lag 40 % av arealene i kommunen.
Formannskapet behandlet høringen i RS sak 90/18 den 6.9.2018, og ba NPM utvalget om å
utarbeide forslag til høringsuttalelse for endelig vedtak i formannskapet.
Midtre Gauldal Kommune er medlem i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), som har
laget felles uttalelse for medlemskommunene. Kommunen mottok denne datert 14.1.2019.
Vurdering
Store deler av Norges fjellområder er statsallmenning. Områdene har stor verdi i
landbrukssammenheng, og brukes av mange. Loven må sikre rammer som ivaretar bruksrettene.
Rettigheter som bruksrett til beite, setring, tilleggsjord og hogst har stor verdi for den enkelte
gårdbruker. Det er viktig å styrke prinsippet om at verdiskapningen fra områdene skal være igjen
lokalt.
USS har laget en omfattende høringsuttalelse på 31 sider som omhandler det aller meste av
aktuelle spørsmål også for Midtre Gauldal kommune. Vår uttalelse understreker noen av
punktene i denne fellesuttalelsen fra USS.
De foreslår at kommunene blir gitt større plass i forvaltningen av statsallmenningene. Følgende
temaer er av særlig betydning for kommunene: kommunenes myndighet i utmarka, behandling
av festeforhold, skog/virkesrett og oppsyn m.fl. Bemerker at det er særlig viktig å sikre
samhandling mellom aktører i statsallmenningene og kommunene. Midtre Gauldal kommune har
samarbeidet med fjellstyrene og Statskog, og laget behovsvurderinger i saker som omhandler
utvisning av setervoller, beitearealer og tilleggsjord. Det kommer i liten grad fram hvordan og
slik samhandling skal skje. Dette bør følges opp i det videre lovarbeidet.
Gjeldende fjellov er fra 1975. Det har skjedd store endringer i landbruket fra 1975 og fram til i
dag. Det er færre brukere i dag, som bruker en større del av jordbruksarealene i kommunen.
Andelen dyrkajord på leid hånd har økt vesentlig. Dette medfører også at mye av
setervollarealene brukes og høstes av andre enn setereierne. Driveplikten på dyrka jord hviler på
grunneier etter jordloven. På statsallmenningene er ikke jordbruksarealene på bruksrettssetrene
knyttet til gårdene i matrikkelen. Det er derfor ingen automatikk i at gårdbrukerne har driveplikt
på setervollene, men det er naturlig at egne arealer og setervollene blir sett i sammenheng. Det
oppfattes likevel noe uklart om kommunene kan kontrollere om driveplikten på dyrkajord i
statsallmenningene oppfylles.
For å sikre at jordbruksarealene på statsallmenningene drives og holdes i hevd, er det ønskelig
at det aksepteres og ses på ordninger der arealer kan leies bort, slik at det kan opprettes
kontrakter på lik linje med annen jord i henhold til jordlovens § 8, om driveplikt.
Til pkt. 10.3 Om tomtefeste og salg av hyttetomter.
Kommunen vil understreke særlig betydningen statsallmenningene har som beiteområder for
småfe, storfe og storvilt, og adgangen til å avtale at festetomter ikke skal gjerdes inn.
Til pkt. 11.4 Beite
Kommunen understreker at det bør kunne åpnes for utleie av inngjerdete beiteareal, etter
samtykke fra fjellstyret.
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I tillegg bør det være mulig for beitebrukerne å leie ut gjeterbu i perioder av året hvor det ikke
er aktuelt å ha dyr på beite.
Disse nevnte punktene er kun kommunens presiseringer og tillegg i forhold til USS sin
fellesuttalelse.
Ut over dette støtter kommunen USS sitt forslag til høringsuttalelse til NOU 2018: 11 NY
FJELLOV slik det er framlagt.
Rådmannens innstilling
Midtre-Gauldal Kommune støtter Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) sin felles
høringsuttalelse til NOU 2018: 11 NY FJELLOV med tillegg av de presiseringer som er gjort i
vurderingen.
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Landbruks- og matdepartementet
Levert elektronisk på departementets nettsider

Deres ref: 18/875

Vår ref: 118562 - 89

Oslo, 14. januar 2019

(UTKAST) HØRINGSUTTALELSE FRA UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING TIL NOU 2018:
11 NY FJELLOV
1

BAKGRUNN FOR HØRINGSUTTALELSEN – MANDATET

Det vises til høringsbrev av 29. august 2018 fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) om Statsallmenningslovutvalgets utredning NOU 2018:11 Ny fjellov.
Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) har 95 medlemskommuner i 15 fylker fra Agder i sør
til Finnmark i nord. Medlemskommunene i USS kjennetegnes ved sine store utmarksområder, om
lag 40 % av fastlandsarealet i Norge ligger innenfor kommunegrensene i en USS-kommune.
Formålet til organisasjonen er å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av
enhver art, herunder å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og å bedre
samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Store deler av
statsallmenningene ligger i våre medlemskommuner.
I utvalgets mandat punkt 2.1.5 fremgår blant annet at «Handlingsrommet til det lokale selvstyret
bør videreføres, og helst styrkes. Lovutvalget skal også vurdere om det er formålstjenlig å bringe
kommunene sterkere inn i forvaltningen av statsallmenningene, samt hvordan lovverket kan bidra
til å fremme verdiskaping og effektiv, bærekraftig ressursutnyttelse.»
I lys av det klare mandatet hadde USS store forventninger til at utvalget ville foreta grundige,
begrunnede drøftinger og på det grunnlag foreslå at kommunene blir gitt en større plass i
forvaltningen av statsallmenningene. USS registrerer imidlertid, jf. «Alminnelige merknader» kap
3.1 s 30 om mandatet, at et samlet utvalg uttaler at det «ikkje [har] funne grunnlag for å trekke
kommunane inn i forvaltninga av statsallmenningane.». I stedet foreslår utvalget nye regler for
oppnevning av fjellstyret som innebærer at kommunenes rolle i oppnevningen av fjellstyrene
svekkes. De eneste grep i favør av kommunene er flertallets forslag om at kommunene skal kunne
bestemme om det skal være ett eller flere fjellstyrer i en kommune og om statsallmenningene skal
forvaltes etter bygdeallmenningsloven. – Det innebærer ingen styrking av det lokale selvstyret.

Utmarkskommunenes Sammenslutning - USS
Akersgaten 30 | Pb 1148 Sentrum, NO-0104 Oslo | Tel: (+47) 99 11 99 00 | Fax: (+47) 947 47 000
Org. nr : 97648712 | Bankgiro: 5005 05 73742 | www.utmark.no
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Utmarkskommunenes Sammenslutning
Side 2 av 31
_______________________________________________________________________________
Det er ingen drøftelser av hvilke oppgaver eller myndighet som kunne tenkes lagt til kommunene.
Det er heller ingen drøftelser for hvorfor utvalget konkluderer med at det ikke er formålstjenlig å
trekke kommunene sterkere inn i forvaltningen.
Det er USS sitt syn at utvalget ikke har besvart denne delen av mandatet.
53 av USS medlemskommuner i Sør Norge har en eller flere statsallmenninger. 96 statsallmenninger
ligger i en USS kommune. USS har også deltatt i SRU II-utvalget (NOU 2007:13). USS har følgelig,
både som organisasjon og gjennom sine medlemskommuner, en betydelig kompetanse, interesse
og erfaring med de spørsmål og problemstillinger som utvalget skal ta stilling til. Og ikke minst har
USS synspunkter på hvordan kommunene kunne bringes sterkere inn i forvaltningen av
statsallmenningene. Likevel, og på tross av at et enstemmig landsmøte ba om at USS fikk delta i
utvalget, fikk USS ingen representant i utvalget. USS har heller ikke vært invitert til noen av de
møtene som utvalget har hatt med andre aktører. Så vidt vites gjelder dette også KS. Kommuneperspektivet synes også nærmest fraværende i innstillingen. USS’ omfattende høringsuttalelse må
leses i lys av dette.
Statsallmenningsutvalget er enig i noen hovedspørsmål, men er delt i flere av spørsmålene som USS
mener er av prinsipiell betydning. Selv om det er det samme flertallet og mindretallet i mange
spørsmål, er dette ikke konsekvent. Dette kompliserer tilegnelsen av innstillingen og dermed
utformingen av høringsuttalelsen ytterligere.
Følgende temaer er av særlig betydning for kommunene:
-

Forenkling (sammenslåing styrer (fjellstyrer/allmenningsstyrer og lover),
Styrking av den lokale forvaltningen / kommunenes myndighet i utmarka
Kommunenes rolle ved oppnevning av fjellstyrene, sammensetning
Geografisk virkeområde,
Avhending/feste,
Selvfinansiert/statlig finansiering,
Skog/virkesrett
Oppsyn

USS mener at loven må sikre reell lokal forvaltning og at verdien av utmarksressursene i størst
mulig grad blir igjen i de lokalsamfunnene hvor verdiene høstes.
2

OVERORDNEDE SYNSPUNKTER

USS er positiv til og støtter utvalgets forslag til hovedgrep. USS er følgelig enig i at
-

det bør etableres en felles lov for fjellstyrene og for statsallmenningstyrene (dvs at fjelloven
og statsallmenningsloven slås sammen),
Statskogs rolle som grunneier bør rendyrkes.

2019-01-14 Utkast til høringsuttalelse til NOU 2018: 11 om ny fjellov_USS
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Som det fremgår ovenfor, mener USS at flere av utvalgets forslag (både flertallet og mindretallet)
medfører en svekkelse av kommunenes stilling i forvaltningen av allmenningene. Dette gjelder
særlig forslaget om at
-

fjellstyret, i motsetning til situasjonen i dag, skal være et privat rettssubjekt (se nedenfor i
punkt 3.1, 6.1 og 6.3)
kommunestyret skal være bundet ved sin oppnevnelse av fjellstyremedlemmer (se nedenfor
i punkt 6.6)
kommunene ikke skal gis noen rolle i forvaltningen av statsallmenningene (se nedenfor xx)

Utvalget har en gjennomgang i kap 6 om «Tilhøve til andre lover». Nederst i punkt 6.1, se
innstillingen side 71, heter det at «Kommunene har fått delegert myndigheit etter dei fleste av
lovene som ligg til grunn for areal- og landbruksforvaltninga. Det er derfor særleg viktig å sikre
samhandling mellom aktørane i statsallmenningen og kommunane». Utvalget overser med et
grunnleggende rettslig utgangspunkt: kommunene er den primære planmyndighet etter plan og
bygningsloven, m.a.o. at den ikke kun er gitt delegert myndighet. Og selv om utvalget påpeker et
behov for samhandling, foreslås det ingen regler for hvordan slik samhandling skal være.
USS mener at bare ved det å bringe kommunene sterkere inn i forvaltningen av statsallmenningene
vil den lokaldemokratiske forankring styrkes. Styrket lokal forvaltning som alternativ til statlig
forvaltning krever at det lokale organet er et offentligrettslig objekt. En omdefinering av fjellstyrene
til et privat rettssubjekt, innebærer ingen styrking av det lokale selvstyre. Å definere fjellstyrene
som private rettssubjekter vil dessuten vanskeliggjøre en innføring av fjelloven i Nordland og Troms.
Skal fjellstyrene opprettholde sin legitimitet som et organ for lokal forvaltning og lokalt selvstyre
må det skje gjennom demokratiske prosesser på lokalt forvaltningsnivå, dvs. i kommunene.
Forankringen til kommunene vil være avgjørende for å sikre at den nødvendige tillit til at
forvaltningen av fellesskapsressursene som ligger i allmenningene nå og i fremtiden skjer etter
demokratiske prosesser. Bare på denne måte vil man skape tillit til at de kryssende hensynene og
de ulike interessene i allmenningene ivaretas på en god måte. USS er også av den formening at det
er gjennom fjellstyrenes lokalpolitiske forankring og politisk engasjement fra lokalt til sentralt nivå
at fjellstyrenes posisjon og ivaretaking av bruksrettene har vært sikret og vil sikres best for
fremtiden.
Det er videre et grunnleggende hensyn i all arealforvaltning at man legger et langsiktig perspektiv
og et føre-var-prinsipp til grunn, jf. plan- og bygningslovens formålsangivelse: «Loven skal fremme
bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.» Av denne
grunn støtter USS flertallet i at
-

det lovfestede avhendingsforbudet som hovedregel bør videreføres i ny lov,

USS er også enige i flertallets forslag om å styrke
-

finanseringen av fjellstyrene, og
det lokale oppsynet

Når det gjelder de øvrige forslagene vises til gjennomgangen nedenfor.
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3

TIL KAPITTEL 3 – ALMINNELEGE MERKNADER

3.1
Til punkt 3.1 - Mandatet
I mandatet punkt 2.1.1 fremgår at lovrevisjonen i første rekke skal ta sikte på forenklinger i lovverk
og administrasjon. USS er enig i at dette er et viktig formål. Flere av forslagene som fremmes av
utvalget, og særlig flertallsforslaget om oppnevning til fjellstyrene ivaretar imidlertid etter USS syn
ikke dette hensynet.
I mandatet punkt 2.1.2 fremgår at siktemålet er å utarbeide en samlet lov for statsallmenningene.
USS er enig i det bør vedtas en felles lov for fjellstyrene og statsallmenningstyrene. Virkesretten er
i stor grad knyttet til eiendommer som også har jordbrukstilknyttede rettigheter i
statsallmenningene. Slik USS ser det, tilsier dette at det kunne vært gjort ytterligere forenklinger,
særlig hva gjelder oppnevning til fjellstyrene og fjellstyrenes ivaretakelse av de bruksberettigedes
interesser.
I mandatet punkt 2.1.3 fremgår at utvalget skal ta utgangspunkt «i de grunnleggende rettslige
forholdene som gjør seg gjeldende i statsallmenningene, der staten er grunneier, og der retten til
jordbrukstilknyttet allmenningsbruk ligger til bygder som fra gammel tid har slik rett». Også USS
legger dette utgangspunktet til grunn for sin høringsuttalelse.
USS støtter flertallet i utvalget som mener at forslaget om at all styring og alle inntekter og utgifter
ved skog med virkesrett blir ført over til fjellstyrene er i samsvar med overordnet mål i mandatet.
På samme måte som i SRU II, støtter USS forslaget om at loven skal ha en regulering av forholdet til
folkeretten og at samisk reindrift skal ha to representanter i fjellstyrene.
Etter punkt 2.1.4 i mandatet skal de «sentrale rettigheter og prinsipper i allmenningsretten …
videreføres, herunder prinsippene for tilkjennelse og bortfall av bruksretter». Et flertall i utvalget
mener at dette åpner for at det også, under visse forutsetninger og med vurdering hvert tiende år,
kan gis tillatelse til tidligere bruker til å bruke seterhus, i tilfelle der eiendommen ikke lenger har
allmenningsrett. Et mindretall mener at dette er et markert brudd med prinsippene i
allmenningsretten, og at det ikke er i samsvar med det som er overordnet mål. USS mener at
tidligere bruker kan gis tillatelse til å bruke seterhus om andre ikke har behov, men at det i så fall
bør inngås festeforhold om dette.
Når det gjelder spørsmålet om at bruksrettene skal kunne utøves på en måte som er i samsvar med
rasjonell bruk og som er naturlig etter «tida og tilhøva», er USS enig med flertallet, se innstillingen
kapittel 7.2 og nedenfor i punkt 5.1.
Mandatet punkt 2.1.5 fastsetter som nevnt ovenfor at handlingsrommet for det lokale selvstyret
skal videreføres og helst styrkes. Utvalget uttaler at det har lagt vekt på at fjellstyra skal være
selvstendige, og at de ikke skal kunne styres eller overprøves av statlige organ, likevel slik at
departementet som i dag på nærmere vilkår kan styre utøvelsen av jakt og fiske. Bruksregler for de
jordbrukstilknyttede bruksrettene skal gis lokalt.
USS er enig i målsetningen om at det lokale selvstyret skal videreføres og styrkes. Videre er USS enig
i at bruksreglene for de jordbrukstilknyttede bruksrettene skal gis lokalt. Utvalgets forslag om at
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fjellstyrene skal være private rettssubjekter innebærer imidlertid etter USS syn ikke en videreføring
av det lokale selvstyret. Tvert imot innebærer forslaget en endring i forhold til fjellstyrenes rettslige
status i dag, jf. utvalgets innstilling side 111 (med videre henvisning til forarbeidene til fjelloven,
komiteinnstillingen (1969) s. 48, og Justisdepartementets lovavdeling uttalelse i 1983) at lovgiver
har ansett fjellstyret som et forvaltningsorgan. Etter USS oppfatning trekker utvalget videre en
uriktig slutning når det legger til grunn at et privat rettssubjekt innebærer en styrking av det lokale
selvstyret. Lokal forvaltning og lokalt selvstyre er begreper som benyttes om det lokale
forvaltningsnivået, dvs. kommunene, ikke om private rettssubjekter. Utvalget fremhever at
fjellstyrene ikke skal kunne styres eller overprøves av statlige organ. USS er enig i at dette er et viktig
hensyn, men mener at dersom fjellstyret skulle anses som forvaltningsorgan, innebærer ikke det
nødvendigvis at statlige eller kommunale organ kan instruere eller overprøve fjellstyrene, slik
utvalget synes å forutsette. Det finnes mange eksempler på særskilt oppnevnte offentlige utvalg
som ikke kan overprøves eller instrueres av andre offentlige organer1.
En omdefinering av fjellstyrenes rettslige status fra forvaltningsorgan til privat rettssubjekt
harmonerer også dårlig med flertallets forslag om at det lokale oppsynet i regi av fjellstyret skal
styrkes.
At fjellstyrene omdefineres til private rettssubjekt, sammenholdt med at kommunenes rolle i
oppnevningen av fjellstyrene svekkes, vil etter USS syn være en ulempe for fjellstyrene, både når
det gjelder legitimitet og gjennomslagskraft. Det samme gjelder utvalgets uttalelse om at det ikke
ser det formålstjenlig å trekke kommunene nærmere inn i forvaltningen.
I lys av det klare mandatet i punkt 2.1.5 hadde USS store forventninger til utvalget når det gjaldt å
styrke kommunens rolle i statsallmenningene. Det er beklagelig at utredningen i relasjon til
sammensetning og oppnevnelse av fjellstyrene peker i motsatt retning av det regjeringen har
forutsatt.
3.2
Til punkt 3.2 – Virkeområde
Utvalget legger til grunn at loven gjelder for statsallmenningene, men presiser at dersom Kongen
vedtar det, kan loven også gjøres gjeldende på andre område som staten eier.
Dette er i samsvar med gjeldende rett. USS støtter derfor utvalget på dette punkt. Det vil etter USS
syn være aktuelt å legge fjelloven til grunn både der det kjøpes inn erstatningsarealer og på tidligere
innkjøpt statsgrunn.
Mandatet for utvalget ble begrenset til områdene som allerede er underlagt fjelloven og
statsallmenningsloven. Spørsmålet om å gi fjelloven anvendelse i Nordland og Troms er ikke
behandlet av utvalget.
USS mener at fjelloven allerede gjelder på den såkalte opprinnelige statsgrunnen i Nordland og
Troms. USS viser her til at det er fastslått av Utmarkskommisjonen og senere lagt til grunn av

1

Eksempelvis eiendomsskattetakstnemndene som oppnevnes av kommunestyrene etter eiendomsskatteloven av
1975.
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Høyesterett2 at det finnes statsallmenninger også i Nordland. USS viser videre til Stortingets
anmodningsvedtak nr. 837, 8. juni 2017, hvor Stortinget ba regjeringen «utrede å gi fjelloven samme
anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense.» LMD har så langt ikke fulgt opp
vedtaket. USS mener departementet i det videre arbeidet med den nye fjelloven bør påskynde dette
arbeidet. Det er en klar oppfordring og i tråd med siktemålet om forenkling og mest mulig ens
forvaltning at også utmarksområdene eid av Statskog i Nordland og Troms blir omfattet av
prinsippene i fjelloven, og slik underlagt lokalt forvaltning og medvirkning.
3.3
Til punkt 3.3 – Formål
Utvalget foreslår at fjelloven får en formålsbestemmelse, men er delt i spørsmålet om hvordan den
skal utformes. Flertallet foreslår at formålet med loven skal være «å legge til rette for ein berekraftig
bruk av statsallmenningane, til beste for dei med allmenningsrett, for samisk reindrift, for
allmenningsbygdene og for allmenta». Mindretall mener formålet skal være «å fremje næringslivet
i bygdene gjennom å legge til rette for berekraftig styring og bruk av statsallmenningane.»
USS mener begge forslagene har elementer som bør være med i den endelige utformingen av
formålsbestemmelse. Forslaget fra flertallet inneholder et dynamisk element, noe som klart
fremgår av deres henvisning til at «[d]et må leggast til rette for at statsallmenningane både skal
dekke behova brukarane har i dag og vere i stand til å gjere det i framtida», og favner slik prinsippet
om at allmenningsbruken skal være rasjonell og naturlig etter «tida og tilhøva», jf. mandatet 2.1.4.
Mindretallet viser til at flertallsforslaget «ikkje [femnar] grunneigar og kommunen» og at det må
fremgå at loven skal «fremje næringslivet i allmenningsbygdene.», og ivaretar slik mandatet punkt
2.1.5 om vektlegging av det lokale selvstyret.
USS foreslår at lovteksten kan formuleres slik (USS forslag bygger på flertallets med tillegg av det
som er med uthevet skrift):
§ 1-1 Formål
Denne lova har til formål å fremje næringslivet i bygdene gjennom å legge til rette for berekraftig
styring og bruk av statsallmenningane, til beste for dei med allmenningsrett, for samisk reindrift,
for allmenningsbygdene og for allmenta. Bruk og styring av statsallmenningane skal skje slik at
allmenningsbruk, medrekna jakt og fiske for innanbygdsbuande, og samisk reindrift kan utøvast slik
bruksrettshavarane og reindrifta har rett til. Statsallmenningane skal også brukast slik at tilgangen
til jakt, fiske og friluftsliv blir sikra for allmenta.
4

TIL KAPITLENE 4, 5 OG 6

Kapitlene 4 og 5 redegjør for henholdsvis allmenningsretten og allmenningene i dag. Kapittel 6
omhandler forholdet til andre lover. USS vil påpeke at utvalget synes å ha uteglemt friluftsloven,
hvor kommunene i lovens § 21 er gitt en sentral rolle som friluftsmyndighet.
Som nevnt innledningsvis skriver utvalget at kommunene «har fått delegert myndigheit etter dei
fleste av lovene som ligg til grunn for areal- og Landbruksforvaltninga». USS finner grunn til å
2

Utmarkskommisjonens dom 26 april 1990: “Etter Utmarkskommisjonens mening må det være riktig å si at
statsgrunn i Nordland og Troms fortsatt er statsallmenning så langt slik grunn ikke ved eller via andre rettsendrede
omstendigheter har mistet sin karakter av allmenning.”, jf. Rt 1991-1311
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presisere at kommunene ikke kun har fått delegert myndighet. Det følger eksempelvis av plan og
bygningsloven at kommunene er den primære arealmyndighet.
Utvalget skriver videre at kommunenes rolle etter lovgivningen innebærer det er «særleg viktig å
sikre samhandling mellom aktørane i statsallmenningane og kommunane». USS mener dette er et
godt utgangspunkt, men påpeker at utvalget i liten grad kommer med forslag til når og hvordan
slik samhandling bør skje. Dette bør følges opp i det videre lovarbeidet.
Når det gjelder utvalgets forslag til endringer i de aktuelle lovene som er nevnt3, har USS ingen
merknader.
5

TIL KAPITTEL 7 – HOVEDSPØRSMÅL OM JORDBRUKSTILKNYTTEDE BRUKSRETTIGHTER

5.1
Til punkt 7.2 – Det dynamiske elementet i allmenningsretten
USS er enig med utvalget om at innholdet i bruksrettene som er etablerte gjennom lang tids bruk,
kan ikke oppheves ved lov utan erstatning.
Et samlet utvalg foreslår allmenningsretten fortsatt skal kunne «utøvast på ein måte … som er
naturleg etter tida og tilhøva», jf. lovforslaget § 2-2 første ledd, andre punktum, jf. NOU 2018:11 s.
270. Det dynamiske elementet etter gjeldende fjelloven § 2 og statsallmennings-loven § 2-2 skal
videreføres, jf. utredningen s. 241. Utvalget har imidlertid delt seg i et flertall og to mindretall om
det nærmere innholdet i begrepet «tida og tilhøva».
Flertallet mener det dynamiske elementet åpner for nye bruksmåter i tilfeller der andre ikke lenger
blir brukt, og uttaler at «nye bruksmåtar kan vere tillatne som del av allmenningsretten, så lenge
dei skjer i samband med jordbruksdrifta og er avgrensa til det garden har behov for». Medlemmene
viser særlig til at utviklingen i jordbruket nødvendiggjør det «å opne for nytt innhald i bruksrettane
for at statsallmenningane fortsatt skal kunne vera ein god ressurs for landbruket i
allmenningsbygdene.»
Mindretallet, medlemmet Smistad, mener nye rettigheter bør «tildelast i lovs form» og at «nye
former for utnytting av allmenningene bør baserast på avtale», og uttaler at flertallets syn
innebærer at en gruppe blir tildelt «kostnadsfri tilgang på ressursane til fellesskapet» og også at
«[u]kritisk utvising av rettane medfører at eigedomsretten til staten blir uthola». Mindretallet,
medlemmet Utgård, uttaler at han «ikkje ser grunn til å gå inn på ei teoretisk vurdering av innhaldet
i tida og tilhøva», men tilføyer samtidig at innføringen av adgang til utleie av allmenningsrett vil
være «ei grunnleggande uheldig nyskaping».
USS er enig i flertallets forståelse av begrepet «tida og tilhøva».
5.2
Til punkt 7.3 – Innholdet i bruksretten
Under dette punktet omtaler utvalget det som er omtalt som en prinsipiell endring av innholdet i
den jordbrukstilknyttede bruksretten. Utvalget foreslår å lovfeste reguleringen av
bruksrettighetene til erstatning for regulering i forskrifts form (den såkalte seterforskriften fra 22.
juni 1984 mnr 1302, med tilhørende rundskriv M-1/2016). Utvalget foreslår videre at det skal
3

Se NOU 2018:11 s 285 flg.
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utarbeides bruksregler for allmenningene, som skal være gjenstand for legalitetskontroll hos
fellesorganisasjonen (i dag Norges fjellstyresamband) og forslaget om at det ikke skal være noen
form for forvaltningsklage for bruksrettighetene, men at de som skulle mene at bruksreglene er i
strid med loven kan få prøvet spørsmålet for domstolene.
USS er langt på vei enig i forslaget, og støtter utvalgets understrekning av at fjellstyret skal ha «ei
avgjerande rolle når det gjeld forvaltninga av bruksrettane». USS mener likevel det er problematisk
at avgjørelser om bruksrettigheter ikke kan være gjenstand for klage, og foreslår derfor at det
vurderes en adgang til å klage til kommunen.
5.3
Til punkt 7.4 – Registrering av allmenningsrettigheter
Utvalget foreslår at det for hver statsallmenning skal føres et register over alle eiendommer med
allmenningsrettigheter. Registeret skal føres av fjellstyret, og skal danne grunnlag for innkalling til
årsmøte (se nedenfor) og for hvem som er valgbare som representanter for dem med
jordbrukstilknyttede bruksrettigheter. Det vil også erstatte registeret Statskog SF har over setre og
tilleggsjord i statsallmenningene.
USS viser til det dynamiske elementet i allmenningsretten, og mener det må presiseres at
manglende registrering ikke under noen omstendighet skal føre til tap av allmenningsrettigheter.
USS mener også det må utredes nærmere om registrering av alle allmenningsrettigheter er praktisk
mulig og økonomisk forsvarlig. Etter USS’ syn bør det også vurderes om forslaget er forenlig med at
fjellstyret etter utvalgets syn skal være et privatrettslig rettssubjekt. En registrering av rettigheter
knyttet til eiendommene i en bygd har karakter av offentlig forvaltning og det bør vurderes om
dette bør være en kommunal oppgave.
5.4
Til punkt 7.5 – Årsmøte
Utvalget foreslår en ordning med årsmøter som organ også for de med jordbrukstilknyttede
rettigheter, etter modell fra den gjeldende statsallmenningsloven. Etter utvalgets forslag vil både
de med jordbrukstilknyttede bruksrettigheter og de virkesberettigede kunne delta i årsmøtet, til
forskjell fra dagens ordning som bare omfatter de virkesberettigede.
USS støtter forslaget om et årsmøte, men mener at kommunen ikke kan være bundet av årsmøtet
ved oppnevning av medlemmer til fjellstyret (se straks nedenfor).

6

TIL KAPITTEL 8 - ADMINISTRASJON OG ORGANISATORISKE REGLER

6.1
USS overordnede syn på nye regler om fjellstyrene
Som det fremgår ovenfor, mener USS at kommunestyret også i fremtiden må stå fritt i
oppnevnelsen av fjellstyrene, se nedenfor i punkt 6.6. Dette har dels sammenheng med at USS i
motsetning til hva utvalget legger til grunn, mener at må fjellstyrene vurderes som
forvaltningsorganer.
USS viser særlig til at en lokaldemokratisk forankring vil sikre en bærekraftig forvaltning av verdiene
i statsallmenningene, hensynet til de kryssende interessene i allmenningene og allmenningsbygdene. USS vil særlig understreke at lokaldemokratisk forankring er vesentlig for å ivareta
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hensynet til allmennhetens tillit til fjellstyrene, og at dette er av avgjørende betydning all tid
fjellstyrene forvalter store verdier også på vegne av innbyggerne i allmenningsbygdene. USS
begrunnelse for at fjellstyret må anses som forvaltningsorgan utdypes i punkt 6.3 nedenfor.
6.2
Til punkt 8.2.1 – Det nye fjellstyret
Et samlet utvalg foreslår at det skal opprettes et nytt felles fjellstyre til erstatning for dagens ordning
med separate fjellstyrer og allmenningsstyrer. USS er enig i dette forslaget.
Utvalget forutsetter at det nye fjellstyret får ansvaret forvaltningen av de jordbrukstilknyttede
bruksrettighetene og rettighetene til jakt, fangst og fiske. Fjellstyret har videre ansvaret for utleie
av overskudd av fornybare ressurser til andre enn dem som har allmenningsrett. USS er enig også i
dette forslaget.
Fjellstyrets oppgave om å tilrettelegge for friluftslivet
Utvalget mener tilrettelegging for friluftsliv skal være en sentral oppgave for fjellstyrene. Flertallet
foreslår at fjellstyret «må ha hovudansvaret for å legge til rette for friluftsliv i allmenningane», men
presiserer samtidig at dette «må gjerast i samarbeid med Statskog SF og andre aktørar», se
utredningen s. 96. Mindretallet, medlemmet Østerås, mener likevel det skal være en begrensing
ved at tilrettelegging skal skje «når ressursar og økonomi i allmenningen gjer dette mogleg».
USS kan ikke se at utvalget har vurdert forholdet til friluftsloven, og dermed heller ikke fjellstyrets
rolle i sammenheng med rollen til de andre friluftsorganene, jf. friluftsloven § 21. Som det fremgår
av § 21 i friluftsloven er kommunen angitt som en av fem friluftslivorganer, og kommunenes roller
er omtalt i en rekke av lovens bestemmelser4. USS mener utvalgets forslag og omtale av fjellstyres
oppgaver når det gjelder friluftsliv kan gi rom for uklarhet, og foreslår at det i loven presiseres at
fjellstyret må forholde seg til friluftsorganene og at fjellstyrets kompetanse gjelder innenfor
rammene av friluftsloven.
Motorferdsel
Utvalget foreslår at fjellstyrene skal kunne forby og redusere motorferdsel i statsallmenning.
Flertallet mener fjellstyret også skal avgjøre søknader om motorferdsel, og selv fastsette vilkår.
Mindretallet, Utgård, Jåma, Omma og Smistad mener fjellstyret bare skal kunne «tillate
motorferdsel som ikkje krev tilrettelegging over lengre tid», og presiserer at etableringer som krever
disponering av grunnen krever avtaler med Statskog SF.
USS støtter flertallets forslag om at fjellstyret skal samtykke til motorferdsel i allmenningene,
forutsatt at fjellstyrets kompetanse er på vegne av de bruksberettigede. I lov om motorferdsel § 4
a kan departementet gi kommunestyret myndighet til å fastsette løyper for kjøring med snøscooter
på vinterføre. USS forutsetter m.a.o. at fjellstyrets kompetanse ikke er ment å komme i stedet for
kommunestyrets myndighet til å gi forskrift om scooterløyper, men at fjellstyrets rolle blir
tilsvarende grunneieres kompetanse til «å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom», jf.
motorferdselloven § 10.. USS mener at dette må presiseres i det videre arbeidet med ny fjellov.
4

Se friluftsloven §§ 2, 3, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 35 og 40.
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Hundetrening
Utvalget er videre enige om å regulere spørsmål om hundetrening, og flertallet foreslår at fjellstyret
skal gi tillatelse til hundetrening i statsallmenningene og fastsette vilkår for dette, samt at
eventuelle inntekter skal gå til fjellkassen. Mindretallet, medlemmene Utgård, Jåma, Omma og
Smistad, mener fjellstyret skal ha kompetanse til å gi enkeltstående tillatelser som ikke krever
tilrettelegging, og at tilfeller hvor treningen krever tilrettelegging skal behandles som
grunndisponeringer. Dersom treningen skal vurderes som grunndisponering tilfaller inntektene
grunneierfondet, for øvrig inngår de i fjellkassen.
USS støtter forslaget fra flertallet.
6.3
Nærmere om punkt 8.2.1.3 – Status for fjellstyret
Utvalget legger som nevnt til grunn – uten nærmere drøftelser – at fjellstyret skal være et
«privatrettsleg rettssubjekt» med oppgaver av både privatrettslig og offentligrettslig karakter.
Utvalget legger videre til grunn at forvaltningen av de jordbrukstilknyttede bruksrettighetene skal
administreres gjennom bruksregler, og tillatelser i enkeltsaker som utvisning av setrer og tildeling
av beiteareal som oppgaver av privatrettslig karakter. Administrasjonen av de alminnelige
rettighetene til jakt og fiske vil være oppgaver av offentligrettslig karakter.
Som påpekt i punkt 3.1 og 6.1 mener USS, i motsetning til hva utvalget legger til grunn, at fjellstyret
må anses som et forvaltningsorgan. USS kan ikke se at utvalget har foretatt noen drøftelse av
fjellstyrenes rettslige status. I og med at fjellstyret så langt har vært ansett som forvaltningsorgan,
jf. beskrivelsen av gjeldende ordning i NOU 2018:11 kap 9.1.1.1 s. 111, mener USS at det burde ha
vært foretatt en grundig utredning av konsekvensene av å endre statusen for fjellstyret til et privat
rettssubjekt. USS viser videre til at for så vidt gjelder Finnmarkseiendommen FEFO – uttaler
Sivilombudsmannen 19. oktober 2009 i sak 2007/2041 at ”Finnmarkseiendommen er en del av den
offentlige forvaltningen, og dermed i utgangspunktet omfattet av ombudsmanns-loven § 4”.
Sentralt for vurderingen av spørsmålet om rettslig status er, etter USS syn, at statsallmenningene
samlet dekker om lag 26 millioner dekar i Sør- og Midt-Norge, og at fjellstyrenes oppgaver med
oppsyn etter flertallets forslag skal styrkes. Dette alene tilsier, etter USS syn, at fjellstyret bør anses
som forvaltningsorgan. Utvalget foreslår selv at så vel forvaltningsloven som offentlighetsloven skal
komme til anvendelse på saker om jakt, fiske og friluftsliv. Det samme bør selvsagt gjelde for
oppsynet. Videre foreslår utvalget at de nevnte lovene skal komme til anvendelse «så langt dei
høver» ved beslutninger av privatrettslig karakter, jf. lovforslaget §§ 10-1 og 10-2 og utredningen
punkt 9. 2. USS mener det vil gi et mer enhetlig regelverk om de samme forvaltningsrettslige
rammene som utgangspunkt blir gjeldende for fjellstyrets virksomhet. Det vil være en bedre
lovteknisk løsning, og i samsvar med systemet i offentlighetsloven, hvor reglene gjelder for all
virksomhet i rettssubjekter som er omfattet av loven. Skillet mellom allmenne og brukstilknyttede
rettigheter i allmenningene kan være flytende, og beslutninger knyttet til de privatrettslige
rettighetene kan ha betydning for andre rettigheter. En bør også ta hensyn til at innholdet av de
rettighetene som nå er vurdert som henholdsvis privatrettslige og offentligrettslige kan endre seg
over tid.
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USS understreker at allmenningene som fellesgode bør forvaltes på en måte som sikrer tilliten til
forvaltningen av verdiene, og mener sikring av fjellstyrene som offentligrettslige rettssubjekter vil
være et viktig grep for å sikre en forvaltning som allmenheten i allmenningsbygdene og ellers
fortsetter å ha tillit til.
USS viser også til at rollen som offentligrettslig rettssubjekt vil være en styrke med hensyn til
fjellstyrets foreslåtte ansvar for utøvelse av bestemmelsene i samsvar med folkeretten om urfolk
og minoriteter som senere omtalt i punkt 12 nedenfor.
Det er således etter USS syn mer korrekt å legge til grunn som utgangspunkt at fjellstyret er et
forvaltningsorgan, med unntak av saker av faktisk karakter om de private brukerrettighetene.
6.4

Nærmere om punkt 8.2.1.4 - 8.2.1.6 - Fjellstyrer som omfatter flere allmenninger eller
flere kommuner
Utvalget er delt i et flertall og et mindretall i flere spørsmål om antall fjellstyrer og
sammensetningen av fjellstyrene, og har utformet hvert sitt forslag til ny fjellov § 3-1 Fjellstyret og
§ 3-3 Val av fjellstyre frå fleire kommunar. Medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle,
Parmann, Østerås og Øygard, utgjør flertallet, mens medlemmene Utgård, Jåma, Omma, Smistad
og Velure utgjør mindretallet.
Flertallet foreslår for det første at hovedregelen skal være at det er ett fjellstyre i hver kommune,
men åpner samtidig for at det kan være flere fjellstyrer i kommuner med flere allmenninger.
Flertallet foreslår at det er kommunestyret som skal avgjøre spørsmålet om en eller flere
allmenninninger, men likevel slik at avgjørelsen skal tas etter forslag fra fellesorganisasjonen som
igjen får forslag om dette fra fjellstyret eller andre berørte, som for eksempel kommunen. Flertallet
mener fleksibiliteten som ligger i muligheten til å utnevne flere fjellstyrer er «nødvendig for at ein
skal kunne få ein styringsstruktur som er tenleg i dei mange ulike situasjonane ein kan ha innanfor
ein kommune».
Mindretallet mener det skal være et fjellstyre for hver kommune. Mindretallet viser særlig til at det
vil være en fordel å se større områder samlet i forvaltningen av jakt og fiske, og at det hverken i
relasjon til disse rettighetene eller i relasjon til friluftslivet, er behov for flere fjellstyrer. Mindretallet
mener også et samlet fjellstyre kan håndtere spørsmålene knyttet til bruksrettighetene til
jordbruket og at et fjellstyre vil være en fordel for reindriftsnæringen.
USS er enig i at det bør være en målsetning om ett fjellstyre per kommune, men støtter likevel
flertallet i at det bør åpnes for at det kan være flere fjellstyrer i en kommune med flere
statsallmenninger der geografiske eller andre hensyn taler for det. USS legger vekt på at tilliten til
lokaldemokratiets evne til å treffe korrekte og hensiktsmessige ordninger ivaretas gjennom en slik
fleksible lovbestemmelse.
Utvalget er enige om at fjellstyrene i utgangspunktet skal ha fem medlemmer. For fjellstyrer som
omfatter flere allmenninger, mener flertallet at fem medlemmer skal være hovedregelen, men at
det samtidig skal kunne være mulig å utvide medlemstallet gjennom representasjon for de med
jordbrukstilknyttede bruksrettigheter fra hver av allmenningene fjellstyret har ansvar for. Flertallet
mener det er årsmøtet som avgjør om vedkommende allmenning skal ha en representant i
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fjellstyret. De foreslår også at kommunestyret «sikrar ei balansert røysting» i tilfeller hvor det blir
flere medlemmer med jordbrukstilknyttede bruksrettigheter, og at dette skjer ved deling av
stemmene slik at disse medlemmene samlet får ned til to stemmer i styret. Mindretallet mener
fjellstyrene i disse tilfellene skal ha fem medlemmer, men at det samtidig «skal leggast vekt på
geografisk spreeing av dei som blir valde til fjellstyret», jf. mindretallets forslag til § 3-1 femte ledd.
USS støtter mindretallet når det gjelder antall medlemmer i fjellstyret. Prinsippet om
representasjon sikrer at alle interesser ivaretas.
Et samlet utvalg foreslår at ordningen med felles fjellstyre skal videreføres som en fast regel i tilfeller
hvor en statsallmenning ligger i flere kommuner eller har bruksrettighetshavere fra flere
kommuner. Flertallet foreslår at medlemmene skal «veljast etter ei ordning som kommunestyret
fastset etter forslag frå fellesorganisasjonen», men i forslaget til lovtekst, flertallets forslag til ny §
3-4 først ledd, er det bare vist uttrykkelig til medlemmer med jordbrukstilknyttede bruksrettigheter.
Mindretallet foreslår at sammensetningen skal være den samme som ellers, altså etter forslaget fra
disse medlemmene, og at det for øvrig «bør vere opp til fellesorganisasjonen i samråd med
kommunane å finne ei god løysing på korleis valet nærare skal ordnast».
USS støtter mindretallets forslag.
6.5
Nærmere om punkt 8.1.8 - Sammensetning
Flertallet mener som nevnt i punkt 5.2 ovenfor, at det skal være «minst» to medlemmer med
jordbrukstilknyttede bruksrettigheter i fjellstyret og at det vil være aktuelt med mer enn to
representanter i tilfeller hvor fjellstyret omfatter flere allmenninger som nevnt ovenfor. Flertallet
argumenterer for at mulig representasjon fra alle allmenningene fjellstyret omfatter vil kunne være
en fordel ettersom representantene «i større grad enn dei øvrige bundne til den allmenningen der
dei utøver sine rettar» og at de også vil kunne sikre «verdfull kunnskap inn i fjellstyret om bruk og
andre tilhøve i allmenningane». Mindretallet mener det alltid skal være to representanter med
jordbrukstilknyttede bruksrettigheter, og viser særlig til hensynet til balanse mellom de ulike
interessene i allmenningene og vektlegger særlig at «statsallmenningane er eit fellesgode, og at
fjellstyret tek vare på interesser langt ut over bruksrettane».
USS støtter her mindretallet. (Mindretallets argumentasjon viser for øvrig også hvorfor fjellstyret
bør anses som forvaltningsorgan).
Flertallet foreslår en videreføring av bestemmelsen i gjeldende fjellov om at jakt, fiske og friluftsliv
og allmenne interesser skal være representert i fjellstyret. Mindretallet foreslår i stedet en
tallfesting, og at det således skal være en representant for de innenbygdsboende med rett til jakt
og fiske, en representant for friluftslivet medregnet jakt og fiske for andre og en representant for
allmenne interesser.
USS støtter flertallet.
Et annet flertall, det samlede utvalget med unntak av medlemmene Utgård og Smistad, foreslår å
videreføre bestemmelsen i den någjeldende fjellov om at reglene i kommuneloven om hvem som
kan velges til kommunale nemnder skal gjelde tilsvarende for valg av fjellstyrer, likevel med unntak
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for representanter for samisk reindrift. Mindretallet mener denne bestemmelsen er overflødig,
ettersom medlemmene etter deres forslag vil ha lokal tilknytning ved å være representanter for
dem med jordbrukstilknyttede bruksrettigheter og for de som har kollektiv bruksrett til jakt.
USS støtter flertallet.
Dette mindretallet mener også at kommunestyret skal fastsette godtgjørelse for medlemmer av
fjellstyret slik som i dag, jf. forslag til § 3-2 (7). Resten av utvalget mener denne avgjørelsen skal
ligge til fjellstyret selv.
USS støtter mindretallet.
Et samlet utvalg foreslår at det i fjellstyrene for allmenninger som ligger helt eller delvis innenfor
det samiske reinbeiteområdet skal være to representanter for samisk reindrift. USS er enig i dette
forslaget.
6.6
Nærmere om punkt 8.2.1.9 – Oppnevnelse
Et samlet utvalg foreslår at de bruksberettigede skal oppnevne sine representanter gjennom
årsmøtet og at distriktsstyret skal oppnevne representantene for reindriften. Representantene for
jakt og fiske, friluftsliv og allmenne interesser skal oppnevnes av kommunestyret på samme måte
som etter gjeldende fjellov. Kommunestyret skal på samme måte som i dag velge leder og nestleder
i fjellstyret, jf. lovforslaget § 3-2 første ledd. Utvalget foreslår også at det skal innføres krav om
representasjon av begge kjønn i fjellstyrene ved at lov om likestilling og diskriminering § 28 skal
gjelde ved oppnevnelsen.
I relasjon til reindriftsnæringen og de bruksberettigede uttaler utvalget følgende:
«Kommunestyret er bunde til å nemne opp medlemmar for bruksrettshavarane og reindrifta
i samsvar med framlegga frå årsmøtet og frå distriktsstyret. Kommunestyret må velje
mellom dei som er foreslått, og følge prioriteringa så langt råd er.» (understreket her)
Når det gjelder de bruksberettigede er det foreslått at årsmøtet overfor kommunestyret fremmer
«minimum to representantar til kvar plass i fjellstyret», jf. lovforslaget § 3-2 andre ledd, og at
kommunestyret så kan velge mellom de foreslåtte. Kommunestyret har likevel plikt til å følge
årsmøtets prioriteringer «så langt råd er», jf. lovforslaget § 3-2 fjerde ledd. I forslaget til tredje ledd
i bestemmelsen skal representanter for samisk reindrift foreslås på samme måte av
reinbeitedistriktet.
Etter utvalgets forslag står kommunestyret fritt til å oppnevne medlemmer blant dem som har
jordbrukstilknyttet bruksrett, dersom det ikke er fremmet forslag fra bruksrettshaverne selv eller
det er foreslått færre medlemmer enn det som er krevet.
Når det gjelder representanter for jakt, fiske og friluftsliv mener utvalget at kommunestyret skal
stå «fritt», , men det presiseres samtidig i forslaget at valget skal skje «mellom anna etter forslag
frå organisasjonar», jf. forslaget § 3-2 femte ledd.
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USS støtter forslagene om at de bruksberettigede og reindriften selv skal komme med forslag til
oppnevnelse av medlemmer til fjellstyret, men mener at forslaget om at kommunestyret skal være
bundet av forslagene vil være er i strid med mandatet punkt 2.1.5, og i realiteten innebærer en
svekkelse av kommunenes rolle i forvaltningen av allmenningene. Etter lovforslaget § 3-2 første
ledd skal «Kommunestyre nemne opp fjellstyre», men bestemmelsen står ikke i sammenheng med
tredje ledd hvor det fremgår at «Kommunestyret skal nemne opp medlemmane mellom dei det er
gjort framlegg om … og følgje prioriteringane så langt råd er». Dersom kommunestyret får plikt til
å velge representanter for de bruksberettigede bare blant dem årsmøtet har foreslått, og i tillegg
har plikt til å følge årsmøtets prioriteringer, blir den kommunale oppnevnelsen av disse
medlemmene i realiteten illusorisk.
6.7
Til punkt 8.2.2 – Kommunesammenslåing
Utvalget foreslår at fjellstyret kan fortsette ut valgperioden ved en kommunesammenslåing. Etter
utløpet av valgperioden skal kommunestyret ta stilling til hvor vidt fjellstyrene skal bli slått sammen,
eller om det alternativt skal være flere fjellstyrer i den nye kommunen. USS støtter forslaget.
6.8
Til punkt 8.2.3 – Administrasjon
Utvalget foreslår at fjellstyrene kan ha en lokal administrasjon med ansvar for informasjon,
veiledning og saksforberedelse. Flere fjellstyrer kan også ha en felles administrasjon. USS støtter
forslaget, men savner en nærmere grensegang mot kommunenes rolle som plan og
friluftsmyndighet.
6.9
Til punkt 8.2.4 - Fjellkassa
Utvalget mener fjellstyrene skal ha en viss egenkapital, og forutsetter at en egenkapital på i
overkant av ett års omsetning er i samsvar med kravene til forsvarlig forretningsdrift. Utvalget
mener også at statsallmenningene ikke bør kunne ta opp lån. Utvalget mener videre eventuelt
overskudd i fjellkassa i første rekke skal benyttes til drift og tiltak i allmenningen, og dernest til tiltak
for næringsdriften bruksrettshavere eller samiske reindriftsutøvere har i allmenningen og til tiltak
som fremmer jakt og fiske i allmenningen og så til slike tiltak med tilknytning til allmenningen.
Utvalget foreslår også at noe av overskuddet kan benyttes til allmenne formål i
allmenningsbygdene, uten at dette krever tillatelse fra departementet. Medlemmet Østerås
foreslår i tillegg at det i bestemmelsen skal fremgå at det før eventuelle utdelinger skal avsettes
tilstrekkelige midler til sikring og forbedring av allmenningen.
USS støtter flertallet.
6.10
Til punkt 8.2.5 – Statskog SF’ oppgaver
Utvalget foreslår en rendyrking av Statskog SF sin rolle som grunneier, og at selskapet således ikke
lenger skal ha myndighetsutøvelse som oppgave i allmenningene. Utvalget mener Statskog sine
oppgaver skal omfatte slik som utvikling av eiendommene, inngåelser av avtaler om utleie og feste,
og eventuelt salg, samt andre grunndisposisjoner. USS er enig i forslaget.
6.11
Til punkt 8.2.6 – Fellesorganisasjon for fjellstyrene
Utvalget foreslår å lovfeste ordningen med en fellesorganisasjon for fjellstyrene, som til nå har vært
Noregs Fjellstyresamband. USS reiser spørsmål om en lovfesting er nødvendig og hensiktsmessig.
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Flertallet, medlemmene, Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Omma, Parmann, Østerås og
Øygard, mener fellesorganisasjonen skal fremme forslag til kommunestyret om at en allmenning
skal kunne forvaltes etter bygdeallmenningsloven når det gjelder skog og virkesrett. Medlemmene
Utgård, Jåma og Smistad, mener fellesorganisasjonen skal gjøre selve vedtaket, så fremt Statskog
SF samtykker. USS støtter flertallet.
Utvalget foreslår også lovfesting av regler om landsmøte og styre som organer for
fellesorganisasjonen. Når det gjelder styreoppnevnelsen er utvalget delt i tre, flertallet,
medlemmene Borgnes, Broch, Hauge, Helmen, Hjelle, Parmann, Velure og Øygard, foreslår at styret
skal bestå av representanter fra fjellstyrene, og at det skal ha to representanter for samisk reindrift
og to representanter for de ansatte i fjellstyrene. Mindretallet, Utgård, Jåma, Omma og Smistad
foreslår at styret skal være sammensatt på samme måte som et fjellstyre, og mindretallet Østerås
mener styret skal bestå av medlemmer fra ulike fjellstyrer og at disse skal representere ulike
brukergrupper. USS gir sin subsidiære tilslutning til flertallet.
Flertallet i utvalget, medlemmene Borgnes, BrochHauge, Helmen, Hjelle, Parmann, Velure, Østerås
og Øygard, foreslår at det skal lovfestes at grunneierfondet skal yte tilskudd til fellesorganisasjonen.
Mindretallet, medlemmene, Utgård, Jåma, Omma og Smistad mener fellesorganisasjonen bare skal
finansieres bare ved bidrag fra fjellstyrene. USS støtter flertallet.
6.12
Til punkt 8.2.7 – Oppgaver for kommunen
Flertallet foreslår at kommunestyret skal avgjøre om det skal være et eller flere fjellstyrer i
kommunen, og om det skal være felles fjellstyre for allmenning som ligger i flere kommuner eller
har bruksberettigede i flere kommuner, og videre om en statsallmenning skal forvaltes etter
bygdeallmenningsloven når det gjelder skog og virkesrett.
USS viser til merknadene i punkt 3.1 om at fraværet av vurdering av nye oppgaver til kommunene
er i strid med mandatet for statsallmenningslovutvalget.
Et mindretall i utvalget, medlemmene Utgård og Smistad, foreslår også en videreføring av dagens
ordning hvor kommunestyret fastsetter godtgjørelse for fjellstyret. Flertallet mener fjellstyret skal
gjøre dette selv.
USS mener det er problematisk at organer utnevnt av kommunestyret selv skal fastsette egen
godtgjørelse, og støtter derfor mindretallets syn.
7

TIL KAPITTEL 9 – SAKSBEHANDLING

Utvalget forutsetter at fjellstyrets privatrettslige og offentligrettslige oppgaver begrunner ulike krav
til saksbehandlingen. Oppgaver knyttet til administrasjonen av jakt, fangst, felling og fiske er etter
utvalgets syn av offentligrettslig karakter, og fjellstyret skal ved slike avgjørelser følge
saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven. Utvalget foreslår også at
habilitetsreglene i forvaltningsloven skal gjelde ved all saksbehandling i fjellstyret. Utvalget foreslår
videre at fjellstyrene skal følge prinsippene i forvaltningsloven og offentlighetsloven «så langt dei
høver» i alle saker, jf. lovforslaget §§ 10-1 og 10-2. USS viser til sin merknad i punkt 6.3 om at
fjellstyret fortsatt bør være forvaltningsorgan. Utvalgets begrunnelse for at habilitetsreglene i
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forvaltningsloven bør gjelde for all saksbehandling i fjellstyret, jf s. 114 hvor det vises til at
medlemmer i fjellstyret er inhabile i saker som gjelder egen bruksrettsutøvelse, illustrerer etter USS
syn at det blir feil å anse fjellstyret som privat rettssubjekt. Adgang til å delta i avgjørelsen om egne
rettigheter og plikter er nettopp et kjennetegn på privatrettslige organer, i motsetning til offentlige
organer hvor det vil foreligge inhabilitet i slike saker.
Henvisningen til at reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven skal gjelde «så langt dei høver»
åpner etter USS syn for stor grad av usikkerhet for både fjellstyret og andre parter, herunder om
hvilke prinsipper i de to lovene som skal gjelde og i hvilke saker prinsippene gjør seg gjeldende.
Dette tilsier at utgangspunktet bør snus, at de nevnte lovene kommer til anvendelse, med mindre
det er tale om rene faktiske avgjørelser.
I lovforslaget § 10-4 foreslår utvalget en gjensidig uttalerett for fjellstyrene og Statskog SF, der den
som ikke tar den aktuelle avgjørelsen har rett til å uttale seg dersom det er tale om større inngrep
eller disposisjoner. USS mener at også kommunene bør være omfattet av uttaleretten etter
bestemmelsen, og viser til at dette vil være i samsvar med mandatet punkt 2.1.5 og enkelt vil bringe
kommunene tettere inn i forvaltningen av allmenningene. USS viser til at kommunens rolle som
blant annet primær planmyndighet etter plan- og bygningsloven og friluftsorgan etter friluftsloven
gjør det hensiktsmessig med adgang til å uttale seg overfor Statskog SF og fjellstyrene.
8

TIL KAPITTEL 10 – ØKONOMI, KONTROLL OG RAPPORTERING

Utvalget mener fellesorganisasjonen skal ha som oppgave å tilrettelegge for forsvarlig og god
økonomistyring i fjellstyrene. Utvalget foreslår også å videreføre regnskapsplikten for fjellstyrene
gjennom en lovfesting med henvisning til regnskapsloven. Fjellstyrene vil etter utvalgets forslag
også få en rapporteringsplikt overfor fellesorganisasjonen, hvor sistnevnte kan be om årsrapporter
om virksomheten i statsallmenningene.
USS støtter forslagene.
9

TIL KAPITTEL 11 – OPPSYN

Når det gjelder oppsyn i statsallmenningene har utvalget delt seg i et flertall og et mindretall.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Parmann, Velure, Østerås og
Øygard ønsker en videreføring av ordningen med egne oppsyn i statsallmenningene. De mener
denne ordningen sikrer et feltapparat med nær tilknytning til de aktuelle områdene, og med god
lokalkunnskap og viser også til at det er ressurseffektivt at fjelloppsynet kan utføre naturoppsyn og
privatrettslig oppsyn på samme tid. Om det nærmere innholdet i flertallets forslag vises til
innstillingen kap 11. Flertallet vil også videreføre ordningen med statlig grunnfinansiering av
fjellstyrene, og at refusjonsordningen fortsatt skal dekke oppsyn, skjøtsel og saksbehandling. For å
sikre en langsiktig løsning mener de også det bør etableres egne poster knyttet til de ansvarlige
departementene i statsbudsjettet for den lovpålagte refusjonsplikten. De foreslår at
fellesorganisasjonen skal være mottaker av den statlige refusjonen, og de i samarbeid med
fjellstyrene skal legge frem et samlet budsjett for oppsyn for det kommende året til departementet
og så tildele midlene videre til fjellstyrene i samsvar med budsjettforslaget.
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Mindretallet, medlemmene Utgård, Jåma, Omma og Smistad, ønsker en ny modell hvor SNO overtar
ansvaret for offentligrettslig oppsyn i statsallmenningene. De mener det bør trekkes et klart skille
mellom offentligrettslig oppsyn, regulert etter naturoppsynsloven, og tilsyn på privatrettslig
grunnlag for bruksrettighetene og jakt, fangst og fiske. Mindretallet viser særlig til hensynet til
uavhengighet og objektivitet, og er «betenkte over rolleblandinga som ligg i at fjellstyra som har
inntekter frå jakt og fiske med hytteutleige og anna, og som representerer bruksrettshavarane, også
skal ha rolla på vegner av offentlege myndigheiter med å stå for eiobjektiv og uavhengig handheving
av lovreglar.»Mindretallet mener også en ordning med særlig grunnfinansiering er både prinsipielt
og praktisk uheldig, og at dette vil gi staten som yter av tilskudd en problematisk styring over
allmenningene.
USS viser til at medlemskommunene har gode erfaringer med dagens fjelloppsyn, og støtter derfor
flertallets forslag, her under også finansieringen. USS mener at fjellstyrets oppsynsmyndighet tilsier
at fjellstyret skal anses som forvaltningsorgan.

10

TIL KAPITTEL 12 – FORVALTNING OG UTVIKLING AV EIENDOMMENE

10.1
Til punkt 12.2. 1 – Grunndisponering
Et samlet utvalg vil videreføre kravene til involvering av bruksrettshaverne ved gjennomføring av
grunndisposisjoner. De vil også at den nye loven viderefører prinsippet om at fjellstyret har
myndighet til å administrere bruken av rettigheter og lunnende så langt ikke annet er fastsatt i lov
eller i medhold av lov og prinsippet om at grunndisponeringstiltak bare kan gjøres av grunneier,
med mindre annet er særskilt fastsatt. USS er enig i dette.
Utvalget er delt i spørsmålet om hva som utgjør en grunndisponering, og har foreslått hver sin
definisjon til den nye loven.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Parmann, Velure, Østerås og
Øygard, foreslår at følgende definisjon: «[m]ed grunndisponering blir meint større, varige fysiske
inngrep i grunnen som ikkje er ein konsekvens av bruksrettsutøving eller
følger av anna særskilt rettsgrunnlag.»
Mindretallet, medlemmene Utgård, Jåma, Omma og Smistad, mener grunndisponeringer derimot
skal omfatte «fysiske inngrep i grunnen og anna disponering som ikkje er konsekvens av
bruksrettsutøving eller følger av anna særskilt rettsgrunnlag.».
USS støtter flertallets definisjon.
10.2
Til punkt 12.2.2 - Avhending
Utvalget er delt i spørsmål knyttet til utvidelse av unntakene fra avhendingsforbudet.
Flertallet, medlemmene, Borgnes, Broch Hauge, Jåma, Helmen, Hjelle, Omma, Parmann, Østerås og
Øygard, mener unntakene fra avhendingsforbudet i gjeldende lov skal videreføres. De viser generelt
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til at statsallmenningene skal dekke fellesbehov i et langsiktig perspektiv, og det derfor ikke er
ønskelig med privatisering av områder i allmenningene.
Mindretallet, medlemmene Utgård, Smistad og Velure, mener det bør kunne åpnes for at grunneier
kan vurdere om det er riktig å selge fremfor å feste bort, og at det bør åpnes for innløsning av
festetomter for fritidsboliger. Mindretallet viser til at salg av bortfestede tomter ikke vil føre til mer
oppstykking, og understreker at det ikke kan etableres nye tomter uten en bred prosess som
involverer fjellstyret, og hvor kommunen har styringen etter plan- og bygningsloven.
Et annet mindretall, medlemmene, Utgård og Smistad, vil også åpne for salg av større kraftverk.
USS viser til sin merknad i punkt 2 om det grunnleggende hensynet til at arealforvaltningen må skje
i et langsiktig perspektiv og at lovgivningen skal være underlagt et føre-var-prinsipp, og støtter
derfor videreføringen av avhendingsforbudet5. Det er en prinsipiell forskjell mellom avhending og
bortfeste, se nedenfor i 10.4. Om større kraftverk vises til punkt 10.5.
10.3
Nærmere om punkt 12.2.2.2 – Tomtefeste og salg av hyttetomter
Et samlet utvalg mener muligheten til å etablere avtaler om feste av tomter i statsallmenningene
bør videreføres. Det vises til at tomtefeste gir langsiktige inntekter, som vil kunne gjelde i mange
generasjoner fremover. I spørsmålet om tomtefeste skal være den eneste muligheten for etablering
av fritidsboliger i statsallmenningene er utvalget imidlertid delt.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Jåma, Helmen, Hjelle, Omma, Parmann, Østerås og
Øygard, mener at det ikke skal kunne åpnes for salg av tomter til fritidsboliger i statsallmenningene.
Disse medlemmene viser særlig til betydningen statsallmeninningene har som beiteområder for
småfe, storfe, tamrein og villrein, og adgangen til å avtale at festetomter ikke skal gjerdes inn, jf.
tomtefesteloven § 16.
Mindretallet, medlemmene Utgård, Smistad og Velure, mener det er grunn til å utvide unntaket fra
forbudet mot avhending i loven til å gjelde byggetomter for fritidsboliger. Disse medlemmene
mener den nye loven bør kunne åpne for at Statskog SF kan velge å selge tomter til fritidsboliger
fremfor å feste dem bort. En absolutt forutsetning for å tillate salg, skal være at arealbruken ikke
kommer de andre allmenningsinteressene for nære. Om den nærmere begrunnelsen vises til
innstillingen
USS viser til sine merknader ovenfor og støtter flertallets syn.
10.4
Nærmere om punkt 12.2.2.3 – Innløsing etter tomtefesteloven
Utvalget er delt også i spørsmålet om det bør gjøres endringer av innløsningsforbudet for
festetomter i allmenningene.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Jåma, Omma, Parmann, Øygard og
Østerås, mener unntaket fra innløsningsretten etter tomtefesteloven skal videreføres i den nye
5

Utkastet til høringsuttalelsen støtter seg her på tidligere vedtak i landsstyret og i på landsmøte i 2008 om tilsvarende
problemstilling for SRU II. Landsstyret i USS har ikke tatt stilling til dette spørsmålet nå.
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loven. Flertallet viser blant annet til at festeinntektene gir fjellstyrene stabile inntekter, at en
innløsningsrett vil føre til en fragmentering av allmenningene og at innløsningsretten vil kunne
pådra grunneierfondet store sakskostnader ved eventuelle skjønn om tomteverdien.
Mindretallet, medlemmene Utgård, Smistad og Velure, mener det bør åpnes for innløsing av
festetomter for fritidsboliger. De peker på at festeavtaler i dag er evigvarende, og derfor i realiteten
er det samme som et salg. Med hensyn til økonomien, mener mindretallet også at en langsiktig
plassering i varierte fondsløsninger vi gi høyere realavkastning enn festeinntektene. Mindretallet,
medlemmet Smistad, mener også det er problematisk at halvparten av festeinntektene går til
fjellstyrene, og da at dette er urimelig overfor grunneierfondet.
USS mener det er avgjørende forskjeller på feste og salg, herunder at bortfeste sikrer stabile
inntekter for allmenningene, og støtter derfor flertallets syn.
10.5
Nærmere om punkt 12.2.2.4 – Utbygging av større vannkraftverk
Utvalget er delt i spørsmålet om forbud mot avhending av fallrettigheter til utbygging av kraftverk
i statsallmenningene.
Flertallet mener det ikke er behov for å gjøre unntak fra avhendingsforbudet for salg av
fallrettigheter til utbygging av kraftverk i statsallmenningene. Flertallet viser til at spørsmålet ikke
har vært godt nok drøftet i utvalget, og mener Statskog SF som grunneier bør kunne få konsesjon
til selv å bygge ut slike kraftverk.
Mindretallet, medlemmene Utgård og Smistad, mener det bør gjøres unntak fra forbudet mot
avhending for salg til utbygging av kraftverk i statsallmenningene. Medlemmene viser til kravet om
offentlig eierskap etter vannfallsrettighetsloven, og at Statskog etter gjeldende rett hverken kan
selge fallrettigheter eller selv bygge dem ut.. Mindretallet peker på hensynet til minnelige løsninger,
og foreslår at det «bør opnast for avhending av fall i tilfelle der det ikkje vil vere
mogleg å få nytta eit fall på annan måte».
USS er uenig både i flertallet og mindretallets forslag. Flertallets forslag om at Statskog SF skal ha
mulighet til selv å bygge ut kraftverk i allmenningene er i strid med gjeldende eierskapspolitikk, jf.
Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap:
«Regjeringens vurdering er at Statskog SFs investeringer i fornybar energi ikke er innenfor
foretakets kjernevirksomhet og -kompetanse, og de innebærer økt risiko og usikker gevinst.
Hoveddelene av inntektene fra kraftproduksjon vil komme fra utleie av fallrettigheter, og
regjeringen mener derfor at Statskog SF bør begrense virksomheten til dette.»
USS viser til at flertallets forslag fremstår i strid med hva som ble lagt til grunn i Meld. St. 27 (2013–
2014), men uten at dette er vurdert. Når det gjelder mindretallets forslag vil det kunne åpne for salg
av kraftrettigheter i statsallmenningene til utbyggere fra andre kanter av landet utenfor de berørte
lokalsamfunnene, i strid med lokalsamfunnets interesser.
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USS kan ikke se at verken flertallet eller mindretallet har gjort reelle vurderinger av det
konsesjonsrettslige regelverket som gjelder for vannkraftsektoren 6. Når det gjelder statens
kraftrettigheter mener USS det må være opp til staten selv og konsesjonsmyndighetene om det skal
foretas kraftutbygginger og i tilfelle av hvem.
10.6
Til punkt 12.2.3 – Forvaltning av skogen i statsallmenningene
Utvalget er delt i spørsmål om den fremtidige forvaltningen av skogen i statsallmenningen, og da
særlig i spørsmålet om oppgavefordelingen mellom Statskog og fjellstyrene. Utvalget er enige om
at forvaltningen av skog hvor det ikke er virkesrett fortsatt skal ligge hos Statskog, men er delt i
spørsmålet om skogsforvaltingen i allmenninger hvor det er virkesrett.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Omma, Parmann, Velure, Østerås
og Øygard, foreslår at fjellstyret skal overta forvaltningen av skogen i allmenningene som har
virkesrett. Flertallet viser særlig til mandatet punkt 2.1.5 om videreføring og styrking av det lokale
selvstyret, og mener det å gi fjellstyrene slik kompetanse vil innebære en styrking av det lokale
selvstyret. Flertallet mener at kompetansen mange kommuner har som skogbruksmyndighet vil
kunne bli tatt i bruk mer aktivt. De viser også til at fjellstyrene har gode forutsetninger for å tilpasse
driften til lokalsamfunnene, og at overføring av forvaltningen av skogen vil gi en god samlet
forvaltning i statsallmenningene.
Flertallet foreslår å lovfeste at fjellstyret har forvaltningsansvaret for skogen. Fjellstyret blir ikke
skogeier etter skogbruksloven, men vil etter forslaget påta seg ansvaret som ellers ligger hos
skogeier og bli ansvarlig for å overholdelse av reglene i skogbruksloven og annet lovverk knyttet til
skogforvaltning. Flertallet foreslår også å lovfeste at fjellstyret må ha tilknyttet personer med
skogfaglig kompetanse. For allmenninger med mindre skogsarealer forutsetter flertallet at det
inngås avtaler om kompetanseinnhenting på annet vis enn ved ansettelse, og påpeker at det vil
være nærliggende med et samarbeid med skogfaglig ansatte i kommunene eller lokale skogeierlag.
Etter flertallets forslag skal fjellstyrene overta ansvaret for utarbeidelse skogbruksplan for
allmenningene. Fjellstyret skal be om uttalelse fra Statskog som grunneier før endelig vedtagelse av
planen.
Mindretallet, medlemmene Utgård, Jåma og Smistad, foreslår en videreføring av dagens ordning,
med Statskog SF som skogforvalter i statsallmenningene. Mindretallet foreslår at forvaltningen skal
skje i samråd med fjellstyrene, og mener eksempelvis at Statskog skal samarbeide med fjellstyret
om skogbruksplan. Mindretallet mener dagens ordning vil være mest ressurseffektiv i et langsiktig
perspektiv. Medlemmet Jåma understreker at det er viktig for reindriften at Statskog fortsatt her
en viktig rolle i statsallmenningene.

6

Det følger av vannfallrettighetsloven§ 5 at bare «Foretak som er organisert etter lov 30. august 1991 nr. 71 om
statsforetak og norske kommuner og fylkeskommuner kan få konsesjon til å erverve eiendomsrett til vannfall på de
nærmere vilkår Kongen fastsetter. Konsesjon kan også gis til et bestemt selskap, foretak eller lag eller en bestemt
sammenslutning som direkte eller indirekte er eid av et statsforetak eller en av eller flere kommuner eller
fylkeskommuner på en slik måte at statsforetaket, kommunen eller fylkeskommunen alene eller sammen direkte eller
indirekte innehar minst to tredeler av kapitalen og stemmene, og organiseringen er slik at det åpenbart foreligger reelt
offentlig eierskap.»
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USS mener det er positivt at forvaltningen av skog med virkesrett forvaltes lokalt, og støtter her
flertallet.
10.7

Nærmere om punkt 12.2.3.5 – Forvaltning av statsallmenninger etter bygdeallmenningsloven
Et samlet utvalg mener ordningen med at skog og virkesrett i statsallmenninger er blitt forvaltet
etter bygdeallmenningsloven har fungert godt for de statsallmenningene der dette har blitt gjort,
og ønsker derfor at denne ordningen skal holde frem slik den er i dag. Utvalget foreslår at den nye
fjelloven skal presisere hvilke deler av loven som skal gjelde for disse allmenningene, og at dette
skal være delene om allmenningsretten generelt, om administrasjon og organisasjon, om
jordbrukstilknyttede bruksrettigheter og om jakt, fangst, felling og fiske. Et samlet utvalg vil også
videreføre muligheten for at flere statsallmenninger kan forvaltes etter denne ordningen, men er
delt i spørsmålet om vedtagelse av forvaltningsmodellen. Flertallet foreslår at kommunestyret skal
fatte slike vedtak etter forslag fra fellesorganisasjonen.
Mindretallet foreslår at Statskog må samtykke, og også at det er fellesorganisasjonen som skal ta
den endelige avgjørelsen etter at kommunestyret har fått mulighet til å uttale seg.
USS mener hensynet til det lokale selvstyret tilsier at myndigheten til å ta den endelige avgjørelsen
i spørsmålet om en allmenning skal forvaltes etter bygdeallmenningsloven bør tilligge kommunen.
USS viser også til at mindretallets forslag betyr at fellesorganisasjonen som privatrettslig
rettssubjekt får overført betydelig forvaltningsmyndighet, og mener dette er prinsipielt
problematisk.
10.8
Til punkt 12.2.4 - Økonomi
Utvalget mener at grunneierfondet, som lukket ordning hvor midlene bare kan brukes i
statsallmenningene, skal videreføres. Utvalget vil også videreføre ordningen med at Statskog skal
administrere fondet, og legger til grunn at fondet skal dekke kostnader med utøvelsen av
grunneierrollen. Utvalget er delt i spørsmål knyttet til fordelingen av inntektene.
Om de ulike forslagene vises til innstillingen kap 12.2.4.
USS støtter alle forslagene fra flertallet knyttet til økonomi.
10.9
Til kapittel 12.2.5 - Kapitalforvaltning
Utvalget foreslår at finanskapital – kapital som kommer i stedet for løpende inntekter, som
eksempelvis erstatninger ved ekspropriasjon og salg av fast eiendom eller fallrettigheter, skal
plasseres i et fond for den enkelte allmenning, og at det er fellesorganisasjonen for fjellstyrene som
skal styre fondet. Etter forslaget skal hver allmenning med penger i fondet ha separate kontoer, og
i tillegg må kontoen for hver allmenning splittes i to dersom kontoen både skal gjelde for
erstatninger for vern av skog og for andre kilder. Utvalget foreslår videre at reglene i stiftelsesloven
§ 18 om forvaltning av kapital også skal gjelde for plassering av finanskapital i statsallmenningen,
og legger til grunn at fellesorganisasjonen dermed regelmessig må vurdere hvordan finanskapitalen
er forvaltet og gjøre endringer etter som det er nødvendig.
Forslaget om fremleggelse av kapitalplasseringsplan i forslaget til ny stiftelseslov, NOU 2016: 21, er
lagt til grunn å gi fjellstyrene god informasjon om kapitalforvaltningen i deres allmenning.
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USS støtter forslaget.
10.10
Til kapittel 12.2.6 - Vern av statsallmenning
I relasjon til områdevern i statsallmenningene, mener utvalget det er viktig at bruksrettshaverne og
samiske reindriftsrettighetshavere blir involverte tidlig i prosessen i vurderingen av eventuelle
vedtak, for å finne løsninger som er minst mulig til hinder for utøvelsen av bruksrettighetene og
foreslår at Statskog SF etter avtale med vedkommende fjellstyre kan benytte midler fra erstatning
for vern til å kjøpe ny skog som går inn i en allmenning som er vernet. Det nye arealet blir en del av
statsallmenningen, og skal både være med å dekke virkesretten og kunne benyttes til alle
bruksrettigheter.
USS støtter forslaget.
11

TIL KAPITTEL 13 – DE JORDBRUKSTILKNYTTEDE BRUKSRETTIGHETENE

11.1
Til punkt 13.2.1 – Regulering av bruksrettighetene
Utvalget mener de mest sentrale rettighetene bør reguleres i loven, men tar ikke sikte på en
uttømmende regulering.
Utvalget foreslår å videreføre de generelle reglene om de jordbrukstilknyttede bruksrettighetene,
som lovfester prinsippene for hvordan bruksrettshaverne kan benytte bruksrettighetene, og ønsker
at bruksrettighetene skal reguleres fullt ut gjennom den nye loven med tillegg av lokale bruksregler,
og at de slik ikke skal være gjenstand for forskriftsregulering.
USS har ingen merknader til forslaget.
11.2
Til punkt 13.2.2 – Begrepene jordbrukseiendom og jordbruksdrift
Når det gjelder utvalgets forslag om tilkjøp av jord, leiejord og leie av ledig beite, støttes disse av
USS.
Utvalget fastholder også utgangspunktene fra Rt-2011-390, Molordommen, om at det ikke er krav
om husdyrhold for at det skal være tale om en jordbrukseiendom og at jordbruksaktiviteten ikke
må ha direkte sammenheng med bruk av allmenningsrettighetene.
11.3
Til punkt 13.2.3 – Bortfall av allmenningsrett og bruksrett
Flertallet, alle utenom medlemmet Borgnes, mener at regelen i statsallmenningsloven om at
jordbruksdriften må ha ligget nede i fem år før allmenningsretten fell bort også skal gjelde for de
øvrige brukerrettighetene.
Mindretallet, medlemmet Borgnes, vil ikke videreføre regelen fra statsallmenningslova for de
jordbrukstilknyttede bruksrettighetene fordi regelen etter hans syn ikke er i samsvar med gjeldende
fjelloven § 2 om bortfall av allmenningsrett.
USS støtter flertallet.
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11.4
Til punkt 13.2.4 – Beite
USS støtter utvalgets forslag om regler for beite i innstillingen kap 13.2.4.
I spørsmål knyttet til den enkelte bruksrettshavers adgang til utleie av arealer er utvalget delt.
Flertallet mener det ikke skal være mulig for beitebrukeren å leie ut inngjerdet beiteareal.
Mindretallet, medlemmene Borgnes og Broch Hauge, mener at det som en del av allmenningsretten
bør kunne åpnes for utleie av inngjerdet beiteareal, etter samtykke fra fjellstyret, når
bruksrettshaveren i korte eller lengre perioder ikke selv har behov for å benytte hele ressursen. USS
støtter mindretallet.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Parmann, Velure, Østerås og
Øygard mener det bør være mulig for beitebrukeren å leie ut gjeterbu i perioder av året hvor det
ikke er aktuelt å ha dyr på beite.
USS støtter også dette forslaget.
11.5
Til punkt 13.2.5 – Tilleggsjord
Utvalget er delt i spørsmålet om tilleggsjord som allmenningsrett og utleie av tilleggsjord.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Borch Hauge, Hjelle, Helmen, Parmann, Velure, Østerås, og
Øygard viser til det dynamiske elementet i allmenningsretten og mener tilleggsjord er en ressurs
som må nå er å regne som en bruksrett. Flertallet legger også til grunn at oppdyrking av
tilleggsjorden i tillegg krever kommunal tillatelse til nydyrking.
Mindretallet, medlemmene Utgård, Jåma, Omma og Smistad, mener derimot at tilleggsjord ikke kan
regnes som en bruksrett, og at utvising av tilleggsjord fremdeles vil være ressursutnyttelse som ikke
er basert på allmenningsrett.
USS støtter her flertallet.
Et samlet utvalg mener fjellstyre bare kan vise ut tilleggsjord dersom det ikke er til vesentlig skade
eller ulempe for andre bruksrettshavere i allmenningen eller for samisk reindrift, og at de ikke bør
utvises tilleggsjord i produktiv skog. Utvalget mener også det skal være en frist for å ta tilleggsjorden
i bruk, og at dersom så ikke har skjedd i løpet av fem år, kan fjellstyret kreve ny søknad og
dokumentasjon for at behovet fortsatt eksisterer. Utvalgt vil også videreføre regelen om at retten
til utvist tilleggsjord bortfaller dersom den ikke blir brukt, men foreslår å utvide tidsrommet før
retten opphører til ti år.
Flertallet forutsetter at det ikke skal være mulig for den som har fått utvist tilleggsjord å leie ut
denne jorden, likevel slik at tilleggsjorden følger med ved utleie av hele gården. Mindretallet,
medlemmene Borgnes, Broch Hauge og Velure, mener derimot bruksrettshaveren kan leie ut
tilleggsjorden i korte eller lengre perioder der vedkommende selv ikke har behov for å benytte hele
ressursen. Etter forslaget kan utleie bare skje med samtykke fra fjellstyret, og retten til utleie vil
bare gjelde for bruk som fortsatt har allmenningsrett.
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USS mener fjellstyret bør ha adgang til å avgjøre om det i visse tilfeller bør være adgang til bortleie
av tilleggsjord, og støtter mindretallet i dette spørsmålet.
11.6
Til punkt 13.2.6 – Seter
Et samlet utvalg mener det fortsatt skal være mulig å etablere nye setrer og drive seterdrift i
statsallmenningene som et bidrag til den øvrige gårdsdriften. Utvalget mener det er uheldig at
setrer som går ut av drift over tid blir frittliggende fritidsboliger i allmenningene, og foreslår at det
kan stilles krav til at det er en plan å om holde dyr på seteren om sommeren for å få utvist ny seter.
Etter utvalgets syn bør fjellstyret ha hjemmel til å sette vilkår for utvising av nye setre.
Utvalget mener også at fjellstyret bør vise ut eksisterende setrer som ikke er i drift til nye
seterbrukere der det er mulig, og at etablering av en ny seter normalt bare bør skje i tilfeller hvor
det ikke er aktuelt å overta en eksisterende seter. Utvalget presiserer også at fjellstyret ikke kan
utvise nye setrer dersom etableringen er til vesentlig skade eller ulempe for bruksrettshavere i
allmenningen eller for samisk reindrift.
Et samlet utvalg vil også videreføre kravet i gjeldende fjellov § 18 om at seteren må tas i bruk i løpet
av fem år, og at retten til den utviste seteren bortfaller om kravet ikke oppfylles. Flertallet,
medlemmene Utgård, Broch Hauge, Hjelle, Jåma, Omma, Parmann, Smistad og Øygard, foreslår at
det i tillegg skal gjelde et krav om at seteren skal drives i samsvar med vedtaket om utvist seter i ti
år. Plikten skal gjelde fra utvisingen, og dersom seteren ikke blir drevet i samsvar med utvisningen
vil det etter flertallets syn være grunnlag for bortfall av retten. Mindretallet, medlemmene Borgnes,
Helmen, Velure og Østerås støtter ikke forslaget til utvidet krav om å ta seteren i bruk, og mener
gjeldende krav er tilstrekkelige.
USS støtter mindretallet.
Utvalget vil lovfeste kravet til drift, og vil videreføre dagens krav om at en seter regnes for å være i
bruk dersom setervollen blir høstet, eller er inngjerdet til beitedyr. Videre foreslås det at visse
former for utleie av seteren skal aksepteres uten at det blir regnet som avbrudd i driften. Utvalget
mener seterbrukeren, med samtykke fra fjellstyret, skal få adgang til å leie ut seterhusene opp til ti
år som ledd i gårdstilknyttet næring, og at seteren i disse tilfeller skal vurderes som å være i bruk.
Utvalget foreslår å videreføre regelen om at 20 år sammenhengende opphold i seterdriften fører til
at retten til utvist seter bortfaller. Utvalget vil også videreføre hovedregelen om at fjellstyret tilbyr
seteren til en annen bruksrettshaver med behov for seter ved bortfall av retten til utvist seter.
Dersom retten til seteren har falt bort på grunn av manglende drift de siste 20 årene, og den heller
ikke blir utvist til annen allmenningshaver, råder fjellstyret over setervollen, og utvalget foreslår at
fjellstyret i slike tilfeller kan vurdere å leie ut seteren til allmenne formål. Utvalget vil i tillegg
videreføre ordningen der den tidligere seterbrukeren kan få avgiftsfri tillatelse til å beholde seteren
for en periode på inntil 10 år. Adgangen til å gi slik tillatelse skal ligge til fjellstyret, og det vil også
være adgang til å gi tillatelse på nytt og til å knytte vilkår til slike tillatelser.
USS støtter utvalgets forslag
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11.7

Nærmere om punkt 13.2.6.6 – Setre som ligger til eiendom der allmenningsretten har
bortfalt
Utvalget foreslår å videreføre regelen om at retten til utvist seter bortfaller når en eiendom mister
allmenningsretten, og at fjellstyret i slike tilfeller først skal tilby seteren til eiendom som har behov
for seter.
Utvalget er imidlertid delt i spørsmålet om eventuell videreføring av adgang til feste av
seterbygninger for tidligere seterbrukere.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Jåma, Omma, Parmann, Østerås og
Øygard foreslår at det ikke lenger skal være mulig å få festetomt til seterhusene som tidligere
seterbruker. Flertallet mener det ikke er ønskelig med fritt omsettelige fritidsboliger i
seterområdene, og viser til adgangen til avgiftsfri tillatelse for 10 år av gangen for den tidligere
seterbrukeren dersom ingen har behov for seteren, og at denne ordningen muliggjør utvising til
landbrukseiendom med behov for seter i fremtiden.
Mindretallet, medlemmene Utgård, Smistad og Velure mener det ikke skal være mulighet for den
som ikke lenger har allmenningsrett til å få vederlagsfri tillatelse til bruk av seteren, da en slik
ordning etter deres syn vil være i strid med grunnleggende prinsipper i allmenningsretten. Slike
tillatelser vil i praksis, spesielt ved fornyelse, skape en egen form for rettigheter i allmenningene – i
praksis til fritidsboliger. Mindretallet foreslår i stedet at det bør være adgang til å feste bort tomt
for seterhusene, når allmenningsretten til eiendommen som har setra har falt bort og at Statskog i
slike tilfeller også må stå fritt til å tilby salg i stedet for festekontrakt. Mindretallet viser også til at
kommunen som reguleringsmyndighet vil sikre lokal medvirkning.
USS støtter flertallets forslag, men viser samtidig til at forslaget medfører betydelig uklarhet om
fremtidige forhold, herunder forholdet mellom eiendommen som har mistet allmenningsretten
medregnet retten til utvist seter og den tidligere seterbrukeren. Flertallet omtaler ikke hva som
skjer i tilfeller hvor det er gitt vederlagsfritt løyve til den tidligere seterbrukeren og eiendommen
som tidligere hadde allmenningsrett deretter selges. Hvor vidt løyvet til den tidligere seterbrukeren
kan fornyes også etter et salg av gården er heller ikke omtalt. En tolking av ordlyden i
flertallsforslaget, «[f]jellstyret kan gi løyve til at seterbrukaren kan ha seterhusa med nødvendig
tomt vederlagsfritt i opptil ti år om gongen», kan være at det er seterbrukeren personlig som får
løyve til å bruke husene. En slik tolking vil innebære at loven i seg selv ikke er til hinder for fornyelse
til en tidligere seterbruker som ikke lenger er eier av eiendommen som stølsretten har vært knyttet
til.
11.8
Til punkt 13.2.7 – Virkesrett
Et vesentlig spørsmål når det gjelder virkesretten, er hvordan den skal utøves. I dag skjer denne på
to ulike måter – enkeltpersondrift eller fellesdrift.
Flertallet i utvalget, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Parmann, Velure, Østerås
og Øygard, foreslår at valg av driftsform for utøvelse av virkesretten skal reguleres i bruksreglene
for det enkelte fjellstyre, og ikke i loven. Flertallet mener likevel at loven bør regulere at
virkesrettshaverne selv har rett til å hogge og drive frem utvist virke, og at kontantbeløp ikke kan
erstatte retten til virke. Heller ikke muligheten til å dekke virkesretten gjennom virkestilskudd bør
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kunne erstatte retten til trevirke fra allmenningen. Flertallet forutsetter også at fjellstyret kan endre
driftsform dersom forholdene i allmenningen endrer seg.
Mindretallet, medlemmene Utgård, Jåma, Omma og Smistad, foreslår en overgang til fellesdrift på
samme måte som det er gjort i bygdeallmenningene, og viser til hensynet til ressurseffektiv drift av
skogen i allmenningene og sparte driftskostnader. Mindretallet mener likevel det må være adgang
til å velge enkeltpersondrift, og peker på at deres forslag i realiteten innebærer at man bytter
hovedregel, men beholder fleksibiliteten.
USS støtter flertallets syn om driftsform ved utnyttelse av virkesrett.
11.9
Til punkt 13.2.8 – Om utbygging av mindre kraftverk/småkraftverk
Utvalget viser til Vistra-dommen, Rt. 1963 s.1263 hvor det ble fastslått at bruk av fallrettigheter til
store kraftverk ikke er en bruksrett, men tilhører grunneier. I spørsmål knyttet til småkraftverk i den
nye fjelloven har utvalget delt seg i tre.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Velure, Østerås og Øygard, mener at retten
til å bruke fall til utbygging av mindre kraftverk må anses som en bruksrettighet. Bruksrettshaverne
sin bruk av vann- og fallrettigheter i statsallmenningene har endret seg, og eldre bruksmåter er lite
aktuelle.. Flertallet foreslår at grensen for små kraftverk bør følge vannfallrettighetsloven § 2, slik
at fall som kan utbringe mindre enn 4000 naturhestekrefter blir regnet som småkraftverk. Flertallet
mener også at det er fjellstyret som må bestemme hvorvidt slike utbygginger skal gjennomføres av
en eller flere bruksrettshavere, eller av fjellstyret som fellestiltak. Om inntektene fra slike
utbygginger foreslår flertallet at husbehovet skal være avgjørende og at overskytende inntekter
tilfaller fjellstyret. Dersom utbyggingen blir gjennomført ved fellestiltak foreslås det at hele
inntekten går til fjellstyret.
Mindretallet, medlemmene Utgård, Hjelle og Parmann, utelukker ikke at mikrokraftverk kan være
allmenningsrett dersom det er tale en rett med formål å forsyne brukerne av en eller flere setrer
eller et gardsbruk som ligger i allmenningen med strøm, men understreker at dersom det er tale
om flere involverte, som for eksempel flere i en setergrend, eller det blir aktuelt med tilknytning til
nettet for salg, passeres grensen for allmenningsbruk.
Et annet mindretall, medlemmene Jåma, Omma og Smistad mener retten til å nytte vannfall til små
kraftverk ikke er en del av allmenningsretten, og mener retten til å utnytte vannfall til
kraftproduksjon er vesensforskjellig fra retten til å «ta vann til drift av gårdskverner og
almenningssag, til jordvanning og til husholdnings- og husdyrbruk», jf. Rt. 1963 s.1263. Mindretallet
peker også på at inntektene fra slike evigvarende felles ressurser ikke bør tilfalle en enkelt
bruksrettshaver, og at fall derfor bør bygges ut på vanlig måte etter kontrakt med grunneier og at
utleie av fallrettigheter fremdeles må behandles som grunndisponering. Inntektene fra utleie av
fallrettighetene foreslås delt mellom grunneierfondet og fjellstyret.
USS støtter flertallet i at utbygging av små kraftverk kan anses som en bruksrett, men mener at
problemstillingen knyttet til småkraftutbygging og hvem som eventuelt skal forestå denne dersom
utbyggingen vil gi en større produksjon enn de bruksberettigedes egne behov bør utredes nærmere.
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I slike tilfeller bør det vurderes om ikke dette er et område hvor kommunene vil være den som i
tilfelle bør stå for utbyggingen.
11.10
Til punkt 13.2.9 – Bruksregler
Utvalget foreslår at det skal utarbeides lokale bruksregler for utøvelsen av de jordbrukstilknyttede
bruksrettighetene, etter modell fra statsallmenningsloven og bygdeallmenningsloven. Bruksreglene
skal bare gjelde for de jordbrukstilknyttede bruksrettighetene, ikke for jakt og fiske som blir regulert
i loven og av eventuelle forskrifter. Bruksreglene er foreslått å være bindende for fjellstyret, og skal
oppdateres minst hvert tiende år.
Utvalget er delt i spørsmålet om hvem som skal vedta bruksreglene.
USS støtter flertallets forslag om at fjellstyret skal vedta bruksregler, men slik at årsmøtet for de med
jordbrukstilknyttet bruksrett skal fremme forslag til bruksregler for fjellstyret og at fellesorganisasjonen skal
prøve om reglene er i strid med loven.

12

TIL KAPITEL 14 – SAMISK REINDRIFT OG SAMISK BRUK I STATSALLMENNINGENE

Som en oppfølging av SRU II foreslår utvalget både obligatorisk representasjon fra
reindriftsnæringen i fjellstyret og krav om at det skal gjøres vurderinger av hvordan tiltak i
statsallmenningene vil påvirke utøvelsen av reindrift. Utvalget viser til at det i SRU II er foreslått at
bestemmelser i den gjeldende fjelloven om utøvelse av bruksrettigheter, grunndisponering og
avhending, også skal inkludere hensynet til samisk reindrift. Utvalget foreslår i stedet å innføre en
generell regel om dette, men har delt seg i et flertall og et mindretall i spørsmålet om utforming.
Forslaget fra flertallet, medlemmene Utgård, Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Parmann,
Smistad, Velure, Østerås og Øygard, lyder:
«Fjellstyret eller Statskog SF kan ikkje ta avgjerd som er til vesentleg skade eller ulempe for
bruksrettshavarar i allmenningen eller for samisk reindrift. Det skal særleg leggast vekt på
omsynet til eksisterande bruk i området.»
Mindretallet, medlemmene Jåma og Omma, foreslår en formulering som ligger nærmere forslaget
fra SRU II:
«Fjellstyret og Statskog SF kan ikkje ta avgjerder som er til urimeleg eller unødvendig skade
eller ulempe for bruksrettshavarar i allmenningen eller for samisk reindrift. Det skal særleg
leggast vekt på omsynet til eksisterande bruk i området.»
Utvalget foreslår også at denne generelle bestemmelsen skal vise til reindriftsloven § 63, slik at
avgjørelser og tiltak til vesentlig skade for reindriften skal behandles etter reindriftsloven § 63 om
eiendomsutnyttelse. Utvalget foreslår også at forholdet til folkeretten blir uttrykkelig regulert i den
nye fjelloven og at dette bør gjøres på tilsvarende måte som i finnmarksloven § 3, og understreker
samtidig at fjellstyrene, selv om de etter utvalgets syn er privatrettslige rettssubjekter, må bruke
loven i samsvar med reglene i folkeretten om urfolk og minoriteter.
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USS støtter flertallsforslaget.
13

TIL KAPITTEL 15 – RETT TIL JAKT, FANGST, FELLING OG FISKE

13.1
Til punkt 15.2.1 – Karakteren av retten til jakt og fiske
Utvalget velger å ikke ta stilling til om, eller i hvilken utstrekning, det er tale om en allmenningsrett
til jakt og fiske for folk i allmenningsbygdene. Flertallet, alle utenom Smistad, legger likevel til grunn
at mye talar for at det vil være rett å både jakt- og fiskeretten som en allmenningsrett for folket i
bygda. Smistad mener det ikke er nødvendig å gå inn på disse spørsmålene.
13.2

Til punkt 15.2.2, 15.2.3 og 15.2.4 – Definisjonen av innenbygdsboende, fordeling av
rettigheter og salg av pakker
Utvalget vil videreføre de to kategoriene for innenbygdsboende som følger av fjelloven i dag. Den
ene kategorien er basert på tidligere kommunegrenser, og den andre kategorien gjelder bygd eller
grend hvor innbyggerne fra gammel tid har utøvd allmenningsrett.
USS viser til de nærmere detaljene i utvalgets forslag, som må anses som en videreføring av dagens
regler. Forslagene støttes.
13.3
Til punkt 15.2.5 – Administrering av jakt- og fiskeretten
Utvalget mener det bør presiseres i loven at fjellstyrene administrerer jakt-, fangst- og
fiskerettighetene på vegne av alle med slik rett, og de som for tildelt jakt og fiske hos et fjellstyre
ikke kan selge eller leie denne retten videre, med unntak for fordeling av jakt- og fiskekort til
reiselivsbedrifter for videresalg.
USS støtter forslaget.
13.4
Til punkt 15.2.6 – Prisrammer og differensiering for jakt- og fiskekort
Utvalget er delt i spørsmål om prisrammer for jakt- og fiske.
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Jåma, Smistad, Parmann, Velure,
Østerås og Øygard, viser til at tilbudet om enkelte former for jakt er mindre enn etterspørselen.
Flertallet foreslår derfor en prisramme fastsatt i forskrift, som vil utgjøre en maksimalpris på
jaktkort, men likevel slik at fjellstyrene står fritt innenfor prisrammen, og at regelen i forskrift om
jakt mv. i statsallmenning § 14 om at det skal være lik pris for innen- og utenbygdsboende for jakt
på storvilt unntatt villrein bør videreføres i loven.
Mindretallet, Utgård og Omma mener det økonomiske potensialet som ligger i jakt og fiske bør
utnyttes i større grad, og foreslår å åpne for at fjellstyret kan velge et prisnivå på linje med det nedre
nivået av det private grunneiere krever. Mindretallet viser til at vedtak om pris kan klages inn til
departementet som følge av klageretten over fjellstyrenes vedtak i saker om jakt og fiske, men
understrekes likevel at det er prinsipielt riktig at også slike saker avgjøres lokalt og at det derfor må
være en høy terskel for at departementet skal endre vedtak i fjellstyret her.
USS støtter flertallets forslag.
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13.5

Til punkt 15.2.7 og 15.2.8 – Sanksjoner ved manglende rapportering og nektelse av jaktog fiskekort
USS støtter utvalgets forslag om sanksjoner ved manglende rapportering og nektelse av jakt og
fiskekort, og at terskelen for mulig utestengelse fra jakt og fiske som følge av regelbrudd bør senkes.
13.6
Til punkt 15.2.9 – Uttalelse fra kommunen
USS støtter utvalgets forslag om å videreføre kommunenes adgang til å uttale seg før det blir gjort
vedtak i fjellstyret om småviltjakt, villreinjakt, større jakt- og fiskeområder, utleie og om fiske etter
gjeldende fjellov, og at regelen også bør gjelde for vedtak fjellstyret fatter om jakt på storvilt
utenom villrein.
USS mener at kommunen bør ha endelig avgjørelsesmyndighet dersom det er uenighet mellom
fjellstyret og kommunen om saker om småviltjakt, villreinjakt og fiske, slik at disse ikke må
fremlegges departementet for avgjørelse.
Utvalget legger til grunn at kommunen bør ha mulighet til å påvirke forvaltningen av jakt og fiske,
og at kommunen har kompetanse til å uttale seg og viser her til at mange kommuner har
viltnemnder eller vilt og innlandsfisknemnder. Utvalget mener det er nødvendig å gi kommunen
denne muligheten, men likevel slik at det ikke skal gå ut over fjellstyret sin rett til å legge opp
forvaltningen slik det passer best i det enkelte område.
13.7
Til punkt 15.2.10, 15.2.11 og 15.2.12 – Storviltjakt
USS støtter utvalgets forslag og merknader om storviltjakt i NOU 2018:11 kap 15.2.10-12.
13.8
Til punkt 15.2.14 og 15.2.15 – Innenbygdsboende og bostedskrav
Utvalget legger til grunn at fortrinnsretten til jakt og fiske kan videreføres innenfor rammen av EØSavtalen. Utvalget mener at heller ikke kravet til bosetning i Norge er i strid med EØS-avtalen, og at
bosetningskravet slik kan videreføres i den nye loven. Samtidig foreslår utvalget at kravet om
bosetning i Norge over en periode på et år ikke bør videreføres i den nye loven. USS er enig i dette.
14

TIL KAPITTEL 16 – BRUK SOM IKKE ER BASERT PÅ ALLMENNINGSRETT

Utvalget mener det er viktig å videreføre mulighetene for utleie av areal som ikke blir benyttet av
de bruksberettigede får å sikre en rasjonell utnyttelse av arealene i statsallmenningene. Utvalget
påpeker at utleie ikke er en del av allmenningsretten, men mener likevel utleie av arealer til beite,
gjeterbuer, tilleggsjord og setre bør ligge til fjellstyret ettersom det er tale om virksomhet tett
knyttet til forvaltningen av bruksrettene. Om det nærmere innholdet i forslaget vises til kap 16.
Utvalget er delt i spørsmålet om utforming av utleiebestemmelsen.
Flertallet foreslår at det skal være adgang til utleie bare av «areal til husdyrbeite, gjetarbu, seter
eller tilleggsjord som bruksrettshavarane ikkje har behov for» som en videreføring av gjeldende
fjellov §§ 15 og 21.
Mindretallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Velure og Østerås, foreslår at det skal
være adgang til utleie av «mellom anna areal til husdyrbeite, gjetarbu, seter eller tilleggsjord som
bruksrettshavarane ikkje har behov for», og begrunner forslaget med hensynet til «tida og tilhøva».
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USS mener det dynamiske elementet i allmenningsretten og hensynet til det lokale selvstyret taler
for mindretallets forslag til utforming av utleiebestemmelse.
15

TIL KAPITTEL 17 – ALLMENHETENS INTERESSER

Forholdet til friluftsloven
USS støtter utvalgets forslag og merknader om forholdet til allmenhetens tilgang til friluftsliv i
statsallmenninger og at friluftslivet bør nevnes i formålsbestemmelsen.
Utvalget foreslår også at den nye loven bør tydeliggjøre ansvaret fjellstyrene har for å tilrettelegge
for friluftslivet i allmenningene.
USS viser til at det er kommunene som etter friluftsloven § 21 er det lokale friluftsorganet, og at
kommunene etter loven er gitt en rekke oppgaver etter loven. Fjellstyrene er ikke nevnt i lovens §
21 og heller ikke i loven for øvrig. USS mener det er uheldig at utvalget ikke klargjør rollene mellom
kommunene og fjellstyret hva gjelder friluftsloven.
Begrensinger i utøvelsen av bruksrettighetene
Utvalget foreslår også å videreføre bestemmelsen i den gjeldende statsallmenningsloven § 4-1 om
begrensninger i utøvelsen av bruksrettighetene når dette er nødvendig for å opprettholde
allmenningens yteevne, og mener det er fjellstyret som kan vedta slike begrensninger. Utvalget vil
derimot ikke videreføre den delen av bestemmelsen i statsallmenningsloven som gjelder fredning
av enkelte områder mot bestemte typer bruk. Flertallet i utvalget, medlemmene Utgård, Borgnes,
Broch Hauge, Hjelle, Jåma, Omma, Parmann, Smistad, Velure og Øygard, mener likevel at fjellstyret
skal kunne vedta begrensninger i utøvelsen av bruksrettighetene som er nødvendige av hensynet
til naturgrunnlag og friluftsliv. Mindretallet, medlemmene Helmen og Østerås, vil ikke at fjellstyrene
skal kunne gjøre begrensninger i bruksrettighetene av hensyn til naturgrunnlag og friluftsliv.
USS støtter flertallet.
Fjelloppsynets oppgaver
Utvalget er også delt i spørsmål om fjelloppsynets rolle i tilrettelegging for friluftsliv i
allmenningene. Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Parmann, Velure,
Østerås og Øygard, mener oppsynet må spille en sentral rolle i tilrettelegging og informasjon i
området. De mener oppsynet bør informere om bruken i et konkret område for at gamle og nye
gjester i området skal ta hensyn til naturen i allmenningen, og den etablerte bruken. Mindretallet,
medlemmene Utgård, Jåma, Omma uttaler at det også for et tilsyn er sentralt å ivareta interessene
til de bruksberettigede og grunneier, og sikre at konflikter med disse unngås.
USS finner grunn til å påpeke at verken flertallet eller mindretallet har vurdert forholdet til
friluftsloven § 21 og de organene som er nevnt der.
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16

TIL KAPITTEL 18 – TVISTELØSNING

16.1
Til punkt 18.2.1 – Jordskifteretten som tvisteløsningsmekanisme
Utvalget ønsker et forenklet tvisteløsningssystem sammenlignet med slik det er i dag, og foreslår at
jordskifteretten bør være tvisteløysingsmekanisme for konflikter om allmenningsrett og de
jordbrukstilknyttede bruksrettighetene, likevel slik at jordskifterettene ikke får eksklusiv
kompetanse til å avgjøre slike tvister, men at tvister fortsatt skal kunne føres inn for de ordinære
domstolene.
Formålet med å gå til jordskiftedomstolen med saker etter fjelloven, er å sikre rettssikkerheten til
de ulike bruksrettighetsberettigede i allmenningen. Utvalget foreslår samtidig to alternative
modeller for behandling av konfliktsaker etter loven, og utvalget er delt i spørsmålet om sakene skal
behandles som rettsutredningssaker eller som «eiga sak».
Flertallet, medlemmene Borgnes, Broch Hauge, Helmen, Hjelle, Jåma, Omma, Parmann, Velure,
Østerås og Øygard, foreslår at avgjørelser etter den nye fjellova kan føres inn for jordskifteretten
som rettsutredning, jf. jordskifteloven § 4-1. Disse medlemmene mener denne ordningen sikrer en
overprøvingsform som er rimeligere for partene enn den alternative løysinga.
Mindretallet, medlemmene Utgård og Smistad, foreslår at sakene behandles som «eiga sak», jf.
jordskifteloven §§ 5-3 og 5-4. Mindretallet viser til at sakene med denne løsningen vil behandlet
etter reglene i skjønnsloven, jf. jordskifteloven § 5-7, med mindre sakene skulle bli behandlet i
sammenheng med jordskifte.
USS støtter flertallets forslag.
16.2
Til punkt 18.2.2 - Forvaltningsklage
For konflikter om utøvelse av jakt og fiske som administreres av fjellstyret, vil utvalget videreføre
klageordningen som i dag. Disse vedtakene vil også kunne føres inn for de ordinære domstolene,
men utvalget foreslår også en bestemmelse i loven om at klagemulighetene må være uttømt før
det kan reises søksmål.
USS mener det bør utredes om kommunene bør være klageinstans for avgjørelser om jakt og fiske,
og viser til at kommunal klagebehandling vil styrke det lokale selvstyret i samsvar med mandatet
punkt 2.1.5.
16.3
Til punkt 18.2.4 – Straff
Utvalget mener det ikke er nødvendig å videreføre et allment straffebud for alle brudd på loven,
men mener det er viktig å lovfeste at brudd på bestemmelser om jakt og fiske med hjemmel i
fjelloven kan straffes.
USS støtter forslaget.
Med vennlig hilsen
Utmarkskommunenes Sammenslutning
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Fastsettelse av husleiesatser på nye kommunale boliger Spjeldbakkan 9,
(Fredheim)

Dokumenter i saken:
1 S Fastsettelse av husleiesatser på nye kommunale boliger Fredheim

Ingress
De nye boligene på Spjeldbakkan 9 (Fredheim) skal være innflytningsklare i månedsskifte
februar/mars og i den forbindelse må det fastsettes nye husleietakster.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Boligene på Fredheim brant sommeren 2017 og nye boliger er oppført nå i etterkant basert på
erstatning av forsikringssaken. Nå er de klare for innflytting i overgangen til mars og det må
vedtas nye utleiesatser.
Faktiske opplysninger
Det er oppført 8 nye leiligheter på 90m2 BRA og bod på 5m2. Leilighetene har alle 3 soverom.
Hvitevarer er integrert og en del av leilighetene.
Selv om kostnader ved oppføring er dekt av forsikringen er prinsippet at husleiesatsene skal
beregnes av den totale verdien av bygget satt ut i fra hva det har kostet å oppføre bygget.
Sluttregnskap for prosjektet er ikke endelig på vedtakstidspunktet. Det er utgiftsført kr 16.3
millioner. Det er en del gjenstående som ikke er sluttfakturert. Derfor bruker vi 17 millioner som
antatt sluttkostnad.
Ut i fra lignende tidligere beregnes månedlige avdrag på ut i fra lån med 3% rente over 40 år.
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Avgifter er vann og avløp, samt renovasjon. I tillegg er det forsikring. Felles utgifter i drift av
bygget er brøyting og strøm av heis og fellesareal.
Verdien bygg, beregnet ut fra totalverdi vil da beregnes pr måned til:
I tillegg kommer da kommunale avgifter og forsikring pr leilighet på:
Antatt kostnad for brøyting og strøm
Husleie beregnet etter vil da bli på

kr 7 611.kr 1 923.kr 400.kr 9 934.-

Da er det ikke lagt inn noe for utgifter for indre og ytre vedlikehold i dette.
Vurdering
Husleien ut i fra dette vil da bli på kr 9 950.- i måneden. Dette kan virke noe for høyt for de
brukergrupper som er tiltenkt dette bygget, men dette er store leiligheter på Støren med integrerte
hvitevarer, og har dermed en leiepris som er etter markedet.
Ulempen med en relativt høy leie er at leilighetene ikke blir leid ut og dette er også en
økonomisk risiko for tap av inntekt for kommunen på driftsregnskapet. En må også vurdere om
hvordan leien skal være i forhold til markedet. Kommunen bør hverken være med å trekke ned
leieprisene i området, eller være med på å øke dem.
Disse leilighetene er bygd med forsikringspenger slik at det ikke direkte er risiko i tap av
tilbakebetaling av lån. Allikevel er den reelle verdien av bygget basert på byggekostnadene som
om kommunen har måttet dekt alt.
Har disse boligene vært bygd og fått tilskudd av utleieboliger etter husbankensregelverk har
kommunen kunne fått maks dekt 592 000.- pr leilighet. Hvis en sier at hver leilighet netto koster
17 000 000/8=2 125 000.- vil 592 000.- være ca 28% av dette.
For eventuelle leietakere kan det være en mulighet for å søke bostøtte av de som har så lav
inntekt at de er innenfor denne ordningen. Grensen er basert for enslige som har en inntekt under
kr 17 767.- i måneden. For eksempel for 3 personer så er inntektsgrensen kr 24 282 i måneden.
Mulighet for bostøtte for enslige er i dag for bokostnader over ca Kr 5300 og for 3 personer så er
det for bokostnader over ca Kr 7200.-. I følge Husbankens bostøttekalkulator så er et
regnestykke for dette at for 3 personer med en inntekt på 18 000 så får en dekt kr 3104 av en
husleie på 9950. Er det totalt nære 24 282 så er dekningen ingenting.
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan
Økonomiske konsekvenser
Rådmannens innstilling
Formannskapet fastsetter månedsleie for leilighetene på Spjeldbakkan 9 til kr 9950.- i måneden.
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