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Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
75/12 Kommunestyret 23.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
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Arkiv:   
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  026 M40  
Saksbehandler: Stein-Erik Fredriksen 
Dato:  03.10.2012 
Saksmappe:  08/890 
 

 

 

Behandling av ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold 
IKS  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
65/12 Formannskapet 11.10.2012 
77/12 Kommunestyret 23.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til  innstilling: 
Marker kommune vedtar at Hvaler kommune blir medeier i Driftassistansen i Østfold IKS og 
at § 2 i selskapsavtalen endres til å bli slik ny tabell viser. 
 
Selskapet eies av kommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, 
Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, 
Trøgstad og Våler 
 
Eierkommunens eierandel i selskapet: 
Kommune  Gammel eierandel i % ·Ny eierandel i % 
 
Aremark   2,19    2,03 
Askim    7,09    6,45 
Eidsberg   5,77    5,54 
Fredrikstad            14,61             14,16 
Halden    9,71    8,95 
Hobøl    3,50    3,73 
Hvaler    -----    3,45 
Marker     2,97    3,17 
Moss    9,71    9,12 
Rakkestad   4,99    4,64 
Rygge    7,00    6,36 
Rømskog   1,84    1,43 
Råde    4,55    4,43 
Sarpsborg            12,52             11,95 
Skiptvet   2,97    3,22 
Spydeberg   3,50    3,88 
Trøgstad   3,76    3,84 
Våler    3,32    3,65 
 
Den enkelte kommunes ansvarsandel i selskapet er lik den enkelte kommunes eierandel i 
selskapet. 
 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 11.10.2012 
 



  Sak 77/12 
 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune vedtar at Hvaler kommune blir medeier i Driftassistansen i Østfold IKS og 
at § 2 i selskapsavtalen endres til å bli slik ny tabell viser. 
 
Selskapet eies av kommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, 
Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, 
Trøgstad og Våler 
 
Eierkommunens eierandel i selskapet: 
Kommune  Gammel eierandel i % ·Ny eierandel i % 
 
Aremark   2,19    2,03 
Askim    7,09    6,45 
Eidsberg   5,77    5,54 
Fredrikstad            14,61             14,16 
Halden    9,71    8,95 
Hobøl    3,50    3,73 
Hvaler    -----    3,45 
Marker     2,97    3,17 
Moss    9,71    9,12 
Rakkestad   4,99    4,64 
Rygge    7,00    6,36 
Rømskog   1,84    1,43 
Råde    4,55    4,43 
Sarpsborg            12,52             11,95 
Skiptvet   2,97    3,22 
Spydeberg   3,50    3,88 
Trøgstad   3,76    3,84 
Våler    3,32    3,65 
 
Den enkelte kommunes ansvarsandel i selskapet er lik den enkelte kommunes eierandel i 
selskapet. 
 
 
Sammendrag: 
Hvaler kommunestyre vedtok den 9.2.2012 å søke om medeierskap i Driftassistansen i 
Østfold IKS på like vilkår som øvrige eierkommuner. 
 
Bakgrunn: 
Driftassistansen i Østfold IKS eies i dag av 17 kommuner i Østfold, hvilket er alle kommuner 
unntak av Hvaler. Hvaler kommunestyre vedtok å søke om medeierskap på like vilkår som 
øvrige eierkommuner. 
 
Styret i DaØ har vurdert søknaden om medeierskap og la frem følgende forslag til vedtak i 
representantskapet i DaØ den 24.4.2012 
 
1. Hvaler kommune ønskes velkommen som medeier i Driftassistansen i Østfold IKS 

 Side 6 av 37   
 



  Sak 77/12 
 

2. Nye eierandeler som vist i tabell. 
3. Endringer i selskapsavtalen sendes til behandling i alle eierkommuner. 
 
Representantskapet vedtok enstemmig styrets forslag til vedtak. 
 
Vurdering: 
Kommunen har ingen innvendinger mot den foreslåtte nye eierstruktur i Driftassistansen i 
Østfold IKS etter at Hvaler kommune kommer inn som ny medeier. 
 
Konklusjon: 
Marker kommune slutter seg til representantskapets vedtak om å godkjenne Hvaler kommune 
som ny medeier i Driftassistansen i Østfold IKS. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  C67  
Saksbehandler: Hanne Beate Vigen 
Hattestad 
Dato:  02.10.2012 
Saksmappe:  09/564 
 

 

 

Marker kommunes eierskap i Indre Østfold Interkommunale 
arkivselskap  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
66/12 Formannskapet 11.10.2012 
78/12 Kommunestyret 23.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune slutter seg til planene vedr. bygging av nytt arkivdepot – Indre Østfold 
arkivselskap. 
 
Ekstrautgiften på eiertilskuddet  kr 37.634 legges inn i budsjettet for 2014.  Marker 
kommunes andel  økes dermed fra kr 41.816 til kr 79.450,-  
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet – 11.10.2012 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig godkjent. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune slutter seg til planene vedr. bygging av nytt arkivdepot – Indre Østfold 
arkivselskap. 
 
Ekstrautgiften på eiertilskuddet  kr 37.634 legges inn i budsjettet for 2014.  Marker 
kommunes andel  økes dermed fra kr 41.816 til kr 79.450,-  
 
 
Bakgrunn: 
Bygging av nytt arkivdepot i regi av Østfold interkommunale arkivselskap (IKA).   
Arkivselskapet utfører arkivtjenester, og eies av 16 kommuner samt Østfold fylkeskommune.  
 
Kommunene ble i 1999 pålagt å ha et arkivdepot.  Kommunene ble gitt frist til 1. januar 2012 
med å innfri kravet.  Eierne av IKA fattet i 2009 og 2010 vedtak om ønske om et felles 
arkivdepotløsning for kommunene. 
 
På bakgrunn av dette  har IKA utredet saken som nå skal  behandles i IKA`s representantskap 
19. oktober 2012.  
 
Viser til vedlegg vedr.  IKA sin utredning inkl. kostnadsfordelingen.  
 
Det er Sarpsborg kommune som er byggherre for nytt bygg.  IKA vil være leietakere.  De 
ønsker å inngå en langsiktig leieavtale på 20 år. Kostnadene: 19 mill. (vedtatt i bystyret 10. 



  Sak 78/12 
 

mai 2012).  Leie pr. år vil være 1,5 mill. I tillegg kommer kostnader til strøm, renhold osv. 
som anslås til ca 200.000,- årlig. Leien fordeles på kommunene.  
 
Den årlige eiertilskuddet  for Marker kommune  vil dermed øke med  kr 37.634 fra da 
leieavtalen trer i kraft.  
 
 
Vurdering: 
Fordelen med å etablere felles arkivdepot vil være besparelse vedr. bygging/innredning av 
forskriftsmessige lokaler, samt besparelse på ekstra personalressurs.  
  
Eiertilskuddet i dag dekker 2 stilling og leie av lokaler.  Kommunen  innhenter rådgivning, 
kurs og ordninger av arkiv. 
 
Dette vil selskapet fortsette med i tillegg til å ivareta kommunenes  arkiver på en betryggende  
måte. Å sikre dokumenter av historisk verdi anser rådmannen som vesentlig.  
  
 
Konklusjon: 
Marker kommune slutter seg til planene vedr. bygging av nytt arkivdepot – Indre Østfold 
arkivselskap. 
 
Ekstrautgiften på eiertilskuddet  kr 37.634 pr. år  legges inn i budsjettet for 2014 (til sammen 
kr 79.450,- pr. år.)  
 
 
 
Vedlegg: 
Arkivdepot i Østfold – kostnader, datert 24.08.2012 
Saksfremlegg til representantskapet i IKA  - utvalgsaksnr. 11/2012 
Forslag til leiekontrakt  
Krav til arkivlokaler. 
Kart over Skjeberg Rådhus. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  F30 &73 
Saksbehandler: Bjørg Olsson 
Dato:  02.07.2012 
Saksmappe:  11/595 
 

 

 

Anmodning om bosetting av flyktninger  i 2013  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 09.10.2012 
79/12 Kommunestyret 23.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Marker kommune tar ikke i mot flere flyktninger enn det vedtak som allerede er fattet for 
perioden 2011-13. 
 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 09.10.2012 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyre:  
Marker kommune tar ikke i mot flere flyktninger enn det vedtak som allerede er fattet for 
perioden 2011-13. 
 
 
Bakgrunn: 
IMDI ber om at Marker kommune tar i mot 20 nye flyktninger i 2013. Dette er i tillegg til det 
vedtaket Marker kommune har fattet om å ta i mot 5 personer i løpet av perioden 2011-13. 
Det er hittil tatt imot 3 av disse. I tillegg har det i den første delen av perioden også kommet 
sekundærflyktninger som kommer flyttende på egen hånd uten kommunens kontroll. 
I løpet av en 10 års periode har Marker kommune tatt i mot 51 flyktninger. Av disse har 8 
personer flyttet fra kommunen. Vi har fire familier som er blitt økonomisk selvhjulpne før 
tilskuddsperioden fra staten på 5 år var over. Andre har trengt noe lengre tid på å bli 
økonomisk selvhjulpne. Dette henger blant annet sammen med at det er noe vanskelig å få seg 
jobb i Marker. For å få jobb må man ha mulighet til annen transport enn buss, da det ofte er 
snakk om skiftarbeid. For de som relativt lett har greid å få sertifikat og bil, har det blitt 
muligheter for arbeid, slik at de etter hvert har blitt økonomisk selvhjulpne. Det er også noen 
som selv om de ikke er arbeidsføre ikke har trygderettigheter, og forblir avhengig av 
økonomisk sosialhjelp. Dette har vært tatt opp av interesseorganisasjoner på høyere hold i 
flere omganger tilbake i tid, men det har så langt vært umulig å endre de reglene. 
Marker kommune har mottatt statstilskudd som har blitt ført inn i kommunens totale 
regnskap. Først nå siste året har det blitt mulig å føre det direkte inn på ansvaret hvor også 
utgiftene føres. Tilbake i de seks siste år har det i forhold til inntekter og utgifter vært et snitt 
overskudd på kr. 600.000.-/år. I samme periode har det også vært ført utgifter utover de som 
er innenfor 5 årsperioden, på kr. 373.000.- i snitt. For oppfølging av introduksjonsprogram er 
Marker kommune med i et interkommunalt samarbeid som koster ca kr. 100.000.- per år. 
Det vil si at det er ca kr. 145.000.- pr. år som har tilfalt det totale regnskapet til Marker 
kommune. Da er ikke administrasjonsutgifter i kommunen beregnet. 



  Sak 79/12 
 

Skolen har ekstra utgifter og inntekter i forhold til opplæring både for barn i grunnskolen og 
for voksenopplæring som foregår gjennom Delta Askim. 
Utover dette kommer i tillegg skatteinntekter og statlige rammeoverføringer som for alle 
innbyggere. 
 
Vurdering: 
Ut fra dette kan det sies at Marker kommune ikke har store merutgifter på det å ta i mot 
flyktninger. Kommunen er ganske liten og det er utfordrende å finne både bolig og arbeid, 
slik at integreringen blir optimal. Det er heller ikke i de siste årene benyttet noe ekstra ressurs 
til integreringsarbeid, uten at det ligger på ressursene til saksbehandlere i NAV.  
Da det er så vidt tidkrevende å etablere flyktninger, og å følge de opp slik at de kommer ut i 
skole og arbeid, bør ikke Marker kommune ta i mot flere flyktninger i 2013 enn tidligere 
vedtak tilsier. Det vil alltid komme noen familiegjenforeninger og forøkelser i familier, som 
gjør at tallet øker. Integrering skal skje på mange områder, ikke minst skole, hvor det er 
mange elever fra forskjellige land også ut fra annen type innvandring som ikke er nevnt her. 
 
Konklusjon: 
Marker kommune tar ikke i mot flere flyktninger enn det vedtak som allerede er fattet for 
perioden 2011- 2013. 
 
Vedlegg: 
Søknad om tilleggsanmodning for 2012 - Anmodning om bosetting i 2013  
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  A24  
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  28.09.2012 
Saksmappe:  12/429 
 

 

 

Endring av vedtekter for Mortenstua skole -  SFO  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
48/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 09.10.2012 
80/12 Kommunestyret 23.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

Vedtekter for skolefritidsordningen for Mortenstua skole IKS slik de fremkommer i vedlegg 
til den sak, gjeldende fra skoleåret 2012/2013, sendes tilbake til behandling i 
representantskapet med anmodning om følgende endringer: 
 

§ 6 INNTAK OG OMFANG 
SFO er for elever ved Mortenstua skole. (Unntak i spesielle tilfeller) 
Søknad om plass skjer på eget skjema. 
 

Det kan søkes om plasser i ulikt omfang samsvarende med plasstilbudet til elevens 
hjemkommune. 
 

Skolen søker elevenes hjemkommuner om ressurser til SFO-tilbudet. Elevene får SFO-tilbud i 
det omfang kommunene innvilger ressurser til. 
 

Inntaket gjelder for et skoleår. 
 
§ 8 FORELDREBETALING 
Det kreves foreldrebetaling i henhold til vedtekter i den enkelte elevs hjemkommune 
Kommunene er ansvarlige for fastsettelse av pris for SFO-tilbudet og for administreringen av 
betalingen. 
 

Betaling skjer månedlig i henhold til gjeldende rutiner for den enkelte kommune. 
Manglende betaling medfører oppsigelse av plass i henhold til vedtekter for SFO til den 
enkelte elevs hjemkommune.  
 

Det kreves betaling av kost på SFO. Satser for kost følger vedtekter til elevens hjemkommune 
og administreres av denne. 
 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 09.10.2012 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.   
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyre: 
 

Vedtekter for skolefritidsordningen for Mortenstua skole IKS slik de fremkommer i vedlegg 
til den sak, gjeldende fra skoleåret 2012/2013, sendes tilbake til behandling i 
representantskapet med anmodning om følgende endringer: 
 

§ 6 INNTAK OG OMFANG 
SFO er for elever ved Mortenstua skole. (Unntak i spesielle tilfeller) 
Søknad om plass skjer på eget skjema. 
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Det kan søkes om plasser i ulikt omfang samsvarende med plasstilbudet til elevens 
hjemkommune. 
 

Skolen søker elevenes hjemkommuner om ressurser til SFO-tilbudet. Elevene får SFO-tilbud i 
det omfang kommunene innvilger ressurser til. 
 

Inntaket gjelder for et skoleår. 
 
§ 8 FORELDREBETALING 
Det kreves foreldrebetaling i henhold til vedtekter i den enkelte elevs hjemkommune 
Kommunene er ansvarlige for fastsettelse av pris for SFO-tilbudet og for administreringen av 
betalingen. 
 

Betaling skjer månedlig i henhold til gjeldende rutiner for den enkelte kommune. 
Manglende betaling medfører oppsigelse av plass i henhold til vedtekter for SFO til den 
enkelte elevs hjemkommune.  
 

Det kreves betaling av kost på SFO. Satser for kost følger vedtekter til elevens hjemkommune 
og administreres av denne. 
 
 
Bakgrunn: 
 

Mortenstua skole gir tilbud om SFO for sine elever i 1. - 7.trinn. Ordning om SFO er hjemlet i 
Opplæringslovens § 13-7.  Elever i 1. – 4. trinn og elever med særskilt behov i 1. – 7. trinn 
skal gis et tilbud om SFO.  
 
Det er ikke lagt inn krav om opplæring i SFO, men det skal være et tilbud som legger til rette 
for et variert fritids- og leketilbud tilpasset elevgruppa. SFO er et omsorgs- og tilsynstilbud. 
 
Loven fastsetter også at ordningen skal ha utarbeidete vedtekter og hvilke elementer som må 
inngå i disse. Loven angir følgende områder som må med i vedtektene: Eierforhold, hvem 
som har opptaksmyndighet, opptaktskrierier, opptaksperiode og oppsigelse av plass, 
foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig oppholdstid og årlig åpningstid, bemanning 
og ledelse. 
 
Fram til skoleåret 2011/2012 har det ikke vært foreldrebetaling for SFO-tilbudet ved 
Mortenstua skole. 
 
Forslaget til vedtekter for SFO ved Mortenstua skole IKS er bifalt av representantskapet og 
oversendt kommunen for behandling 
 
 
Vurdering: 
 

Vedtektsendring for SFO ved Mortenstua skole har en vesentlig endring. I det forslaget som 
foreligger innføres foreldrebetaling på lik linje med øvrig SFO-tilbud i kommunen. I 
vedtektene er det foreslått at kommunen fastsetter prisen på tilbudet og at betalingen 
administreres av den enkelte kommune. Dette gjelder ikke kostbetaling som foreslås at skal 
administreres fra Mortenstua skole. Rådmannen mener det er mest hensiktsmessig at hele 
brukerbetalingen for SFO-tilbudet administreres fra én enhet, og at det er elevenes hjem-
kommune. 
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Rådmannen finner det riktig at det innføres foreldrebetaling for SFO-tilbudet for elevene ved 
Mortenstua skole. Opplæringslovens bestemmelser er gjeldende for alle elever i kommunen 
uavhengig av hvilken skole de tilhører, og det er da rimelig at de samme ordningene omfatter 
alle.  
 
Det er noen utfordringer i forbindelse med utforming av vedtekter for en skole som relaterer 
seg til 8 ulike kommuners særegne vedtekter. I forslaget fremkommer det at styret ved 
Mortenstua skole skal fastsette hvilke plasstørrelser som skal tilbys. Dersom denne ordningen 
avviker i organisering fra den enkelte kommune, må kommunen utarbeide egne satser for 
Mortenstua skoles elever i SFO. Dette er uheldig mht en lik behandling av innbyggerne. 
Plassbetegnelsen bør etter rådmannens mening harmoniseres med kommunens øvrige ordning 
for SFO. Dette vil også gjøre at prissetting for oppholdstid ikke trenger særskilt behandling. 
Rådmannen har derfor gitt forslag til endring av tekst i vedtektenes § 6 
 
Videre i forslag til vedtekter § 8 heter det at ”Manglende betaling medfører oppsigelse av 
plass”. Rådmannen mener dette punktet er for utydelig presisert. Marker kommune har i sine 
vedtekter for SFO nedfelt i § 10.5: 
 

” Manglende betaling for 2 måneder kan medføre oppsigelse av plassen med 14 dagers 
varsel. Dersom oppholdsutgiftene ikke er dekket ved skoleårets utgang, medfører dette at 
plassen ikke blir fornyet. Det skyldige beløpet innfordres på vanlig måte i henhold til 
kommunale bestemmelser. Etter individuell vurdering kan annen avtale inngås.”  
 
Rådmannen anser at dette er en mer tydelig formulering som fastsetter når retten til plass 
bortfaller pga manglende betaling. Rådmannen ønsker derfor å endre teksten i de foreslåtte 
vedtektene også på dette punktet. 
 
Med tanke på å gjøre betalingsordningen enkel for brukerne, bør også kost inngå i kommunes 
betalingsordning. Kommunen kan inngå avtale om betaling av kost i SFO direkte med 
Mortenstua og refundere disse midlene etter selvkostprinsippet slik som regelverket fastsetter. 
 
 
Konklusjon: 
 

Vedtekter for skolefritidsordningen for Mortenstua skole IKS slik de fremkommer i vedlegg 
til den sak, gjeldende fra skoleåret 2012/2013, sendes tilbake til behandling i 
representantskapet med anmodning om 2 endringer. 
 
 
 
Vedlegg: 
 

• Forslag til vedtekter for Skolefritidsordning (SFO) Mortenstua skole gjeldende fra 
skoleåret 2012/2013. 

• Tidligere vedtekter for Skolefritidsordning (SFO) Mortenstua skole. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  A24  
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  02.10.2012 
Saksmappe:  12/429 
 

 

 

Selskapsavtale  for Mortenstua Skole IKS  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
68/12 Formannskapet 11.10.2012 
81/12 Kommunestyret 23.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Selskapsavtale for Mortenstua skole IKS godkjennes. 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 11.10.2012 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.   
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret:  
Selskapsavtale for Mortenstua skole IKS godkjennes. 
 
Bakgrunn: 
Mortenstua skole IKS er et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper. 
Deltakerkommunene i selskapet er Askim, Eidsberg, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, 
Spydeberg og Trøgstad. 
 
Mortenstua skole ble etablert som daghjem og skole i 1975 og ble i forbindelse med HVPU-
reformen endret til et interkommunalt skoletilbud for multifunksjonshemmede i 1991. De 
siste årene har elevtallet ved skolen vært rett i overkant av 20. I tillegg til grunnskolelever kan 
skolen også gi tilbud til Østfold Fylkeskommune for elever i videregående opplæring.  
 
Skolen har vært drevet etter bestemmelsene om interkommunalt samarbeid, kommuneloven § 
27. Styret for skolen har bestått av en valgt representant fra hver av eierkommunene. Det er 
kommunestyret som tidligere har valgt kommunens representant i styret. 
 
Med tanke på den organisering og den eierstrukturen som er gjeldende for Mortenstua skole, 
har man valgt å etablere skolen som et IKS med egen selskapsavtale. I sammenheng med ny 
eierskapsstrategi, har kommunene i Indre Østfold valgt å foreta en gjennomgang av 
samarbeidsavtalene og selskapsavtalene for flere virksomheter, deriblant Mortenstua skole. Et 
enstemmig Indre Østfold Regionråd har gitt sine anbefalinger for eierstrategi. Disse legges 
tilgrunn når behandling av nye selskapsavtaler gjennomføres 
 
Selskapsavtalen til Mortenstua IKS følger den norm som er lagt for IKS og er behandlet i 
representantskapet med en enstemmig tilslutning 
 
Vurdering: 
I forbindelse med gjennomgangen av eierskapsstrategi for interkommunale selskaper i Indre 
Østfold ble det både i det forberedende arbeidet og under behandlingen av saken tydelig at det 
var nødvendig med større klarhet i hvordan kommunene skulle utøve sitt eierskap. De 
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interkommunale selskapene utøver og forvalter store tjenester som er viktig for kommunene. 
Til dels er det tjenester som krever særskilt kompetanse og for enkelte områder tjenester hvor 
hver kommune kan ha fordel av dele på grunnlagskostnader. 
 
For Mortenstua skole anser rådmannen at både kompetansebehovet og grunnkostnader tilsier 
at det interkommunale samarbeidet er en fordel for Marker kommune. Rådmannen finner det 
derfor gunstig for kommunen å delta i dette samarbeidet. 
 
Representantskapet for Mortenstua skole IKS har i sitt vedtak anbefalt en selskapsavtale som 
ligger ved saken. Rådmannen har bemerkninger til to av punktene i avtalen ut fra prinsipper 
for å utøve et aktivt eierskap og å opprettholde et forutsigbart kostnadsnivå for 
eierkommunene. 
 
Den foreslåtte selskapsavtalen er hovedsakelig i tråd med de anbefalingene som ligger til 
grunn for den eierskapsstrategien som representantskapet for IØR vedtok i representant-
skapsmøte 10.5.2011. Denne bygger videre på de anbefalinger som ligger til grunn for 
eierskapsmeldingen som Indre Østfold Regionråd enstemmig har anbefalt og som 
kommunestyret i Marker har sluttet seg til. 
 
Et sentralt punkt i forslaget til ny selskapsavtale, er at styret skal bestå av valgte 
representanter fra eierne og representant fra de ansatte. Det vises i den forbindelse til 
kommunestyrets vedtak i k.sak 30/12: 
 

 ”Marker kommune legger til grunn Langsiktighet, samfunnsansvar og 
åpenhet som overordnede verdier for interkommunalt eierskap.  
Eierprinsippene A – N i meldingen legges til grunn til grunn for 
utøvelsen av eierskap.”  
Marker kommune tar forbehold vedrørende styrenes sammensetning og 
antallet styremedlemmer i det enkelte selskap.  
Marker kommune forutsetter i tillegg at meldingen behandles og vedtas i 
de øvrige eierkommunene og dersom det vedtas endringer i de øvrige 
eierkommuner vil kommunestyret behandle meldingen på nytt. 

 
En registrerer at representantskapets medlemmer i den foreslåtte selskapsavtalen går inn for at 
dagens ordning når det gjelder styresammensetning, fortsatt skal gjelde.   
 
I eierskapsmeldingen fremgår det også nødvendigheten av å ha en valgkomité oppnevnt av 
representantskapet for å sikre en god forberedelse når det gjelder valg av styre. Det er viktig 
at dette følges opp av representantskapet for Mortenstua skole IKS 
 
Konklusjon: 
Selskapsavtale for Mortenstua skole IKS godkjennes. 
  
Vedlegg: 
Forslag til Selskapsavtale Mortenstua skole IKS. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  G10  
Saksbehandler: Bjørg Olsson 
Dato:  03.09.2012 
Saksmappe:  12/442 
 

 

 

Frisklivsteam i Marker kommune  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 09.10.2012 
82/12 Kommunestyret 23.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune søker om tilskudd til etablering av Frisklivsteam med kr. 600.000 fra 
Fylkesmannen i Østfold. Frisklivsteamet organiseres som prosjekt i virksomhet familie og 
helse. 
 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 09.10.2012 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyre: 
Marker kommune søker om tilskudd til etablering av Frisklivsteam med kr. 600.000 fra 
Fylkesmannen i Østfold. Frisklivsteamet organiseres som prsojekt i virksomhet familie og 
helse. 
 
 
Bakgrunn: 
Fylkesmannen i Østfold formidler tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet for etablering 
og utvikling av Frisklivssentraler. Det har i et samarbeidsprosjekt mellom Miljørettet 
helsevern I.Ø. og Folkehelsa i Østfold vært etablert en Frisklivssentral for Indre Østfold i to 
år. Etter at Miljørettet helsevern ble nedlagt i sin opprinnelige form 1.7.12, ble også dette 
tilbudet fjernet og er ikke tenkt videreført som et samarbeidsprosjekt i Indre Østfold.  
Marker kommune ved virksomhet familie og helse driver allerede i dag en del forebyggende, 
frisklivsarbeid. Ved å utvide virksomheten med 1 årsverk, vil det kunne gjøres en del mer 
målrettet frisklivsarbeid.  
Gjennom ytterligere tiltak med tanke på friskliv, vil flere innbyggere kunne få et tidligere 
tilbud om en tjeneste, eller måtte ta tak i sin egen livssituasjon for å prøve å unngå et 
sykdomsforløp. Å kunne styrke forebyggende helsetjenester og folkehelsearbeid gjennom 
tilbud for grupper eller enkeltpersoner som har et økt helsemessig behov for å endre 
helseatferd, vil kunne være helsefremmende og redusere eller utsette behov for senere 
behandling. 
Frisklivsoppgavene i Marker vil i hovedsak legges til fysio- ergoterapi- og 
helsestasjonstjenesten, sammen med psykisk helse –rusavd., som vil utgjøre et Frisklivsteam. 
Helsekartlegging vil kunne gjennomføres av yrkesgruppene fysio-
ergoterapeut/sykepleier/helsesøster.  
Tiltakene som tenkes tilrettelagt etter behov, er grupper med fysisk aktivitet og helsesamtaler. 
Videre er det veiledning til andre tiltak som kan være aktuelle, som for eksempel; Aktiv på 
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Dagtid, dagsenter, kostholdsveiledning, røykeavvenningskurs, sosiale treffpunkter som 
frivilligsentral, bruktbutikk eller andre lag og foreninger eller tiltak gjennom NAV. 
Gjennom en helsesamtale vil det forhåpentligvis framkomme hva som kan være utfordringen 
for den enkelte. Veilederen må ha god kjennskap til alle instanser som kan være aktuelle som 
nevnt over, og en vil gjennom et tverrfaglig team som Frisklivteamet vil være, kunne få en 
bredde i kompetanse som gjør det mulig å endre holdninger og livssituasjoner for 
innbyggerne på et tidligere stadium.  
 
Legene, NAV og Marker kommune som en stor arbeidsgiver, vil være de som vil henvise 
mennesker til Frisklivsteamet. Særlig fastlegene vil være viktige samarbeidspartnere og 
formidlere av tilbudet til aktuelle pasienter. 
 
 
Som målgruppe er tenkt alle innbyggere som har økt risiko for eller har utfordringer i forhold 
til fysisk og psykisk helse, innbefattet barn og unge, som kan ha helsemessig nytte av 
frisklivstilbudet. 
Marker kommunes folkehelseprofil viser at vi har en relativt høy andel innbyggere som 
bruker legemidler mot psykisk lidelse og type 2- diabetes og at andel uføretrygdede under 45 
år er høyere en landsgjennomsnittet. Dette og andre utfordringer i befolkningens helsetilstand, 
er viktig å kunne prøve å forebygge mot. 
 
Evaluering av tiltakene og måloppnåelse vil kunne måles gjennom bl.a.: 
Antall henvisninger som blir mottatt og gjennomfører en helsesamtale. 
Antall som gjennomfører frisklivsopplegget og tar avsluttende helsesamtale. 
Fysiske målinger som pulsmålinger før og etter oppstart av tiltak. 
Antall som slutter å røyke. 
Antall som kan gå tilbake til jobb etter et opplegg gjennom Frisklivsteamet. 
 
 
Vurdering: 
For å få til et Frisklivsteam må faggruppen utvides med 1 årsverk, hvorav kommunens 
egenandel er 1 årsverk av de faggruppene som vi har i dag, og deres kontorlokaler. 
Faggruppen skal bestå av fysio- ergoterapeut, helsesøster og sykepleier/vernepleier m/ 
tilleggsutdanning psykisk helse/rus.  
Det forutsettes tilskudd til 1 årsverk for å kunne starte opp Frisklivsteam med kr. 600.000 fra 
Fylkesmannen. Etablering gjennom tilskudd, krever politisk forankring av tiltaket i 
kommunen. 
 
 
Konklusjon: 
Marker kommune søker om tilskudd til etablering av Frisklivsteam med kr. 600.000 fra 
Fylkesmannen i Østfold. Frisklivsteamet organiseres som prosjekt i virksomhet familie og 
helse. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  011  
Saksbehandler: Hanne Beate Vigen 
Hattestad 
Dato:  02.10.2012 
Saksmappe:  12/526 
 

 

 

Stortingsvalget 2013 - Fastsetting av valgdager  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/12 Formannskapet 11.10.2012 
83/12 Kommunestyret 23.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Det avholdes Stortingsvalg i Marker kommune også søndag 8. september 2013 i tillegg til den 
fastsatte valgdagen mandag 9. september 2013. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 11.10.2012 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret:  
Det avholdes Stortingsvalg i Marker kommune også søndag 8. september 2013 i tillegg til den 
fastsatte valgdagen mandag 9. september 2013. 
 
 
Bakgrunn: 
Stortings- og sametingsvalget 2013 er fastsatt til mandag 9 september 2013.  
 

Kommunal og regionaldepartementet skriver i e-post den 28.08.2012 at dersom kommunen 
ønsker å avholde to dagers valg i 2013, må vedtak om dette gjøres senest samtidig med at 
kommunestyret vedtar budsjettet for 2013.  
 
Vurdering: 
I Marker kommune har det tidligere vært vanlig å holde valg også søndag før valgdagen. 
Rådmannen foreslår at Stortingsvalget for 2013  i Marker holdes over 2 dager, og at det 
avholdes valg også søndag 8. september 2013 i tillegg til den fastsatte valgdagen 9. september 
2013 i Marker Rådhus.   
 
 
Konklusjon: 
Det avholdes Stortingsvalg i Marker kommune også søndag 8. september 2013 i tillegg til den 
fastsatte valgdagen mandag 9. september 2013. 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  G25  
Saksbehandler: Janne Johansen 
Dato:  01.10.2012 
Saksmappe:  12/568 
 

 

 

Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og 
Marker kommune  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
45/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 09.10.2012 
84/12 Kommunestyret 23.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom Marker 
Kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli 2012. Tidligere vedtatt samarbeidsavtale 
gjeldende fra 1. januar 2012 opphører fra samme dato. 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i overordnet samarbeidsavtale 
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. 

 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 09.10.2012 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1. inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom Marker 
Kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli 2012. Tidligere vedtatt samarbeidsavtale 
gjeldende fra 1. januar 2012 opphører fra samme dato. 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i overordnet samarbeidsavtale 
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. 

 
 
 
Sammendrag: 
Marker Kommune og Sykehuset Østfold er etter lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester på lagt å inngå samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer innen 1. juli 
2012. Ny felles, overordnet samarbeidsavtale er revidert, og denne skal sammen med 
tilhørende retningslinjer sikre innbyggerne i Marker helhetlige, koordinerte og kvalitativt 
gode helse- og omsorgstjeneste. Avtale utkastet er fremforhandlet av 17 kommuner i Østfold. 
 
 
Bakgrunn: 
Sykehus og kommuner er gjennom samhandlingsreformen og ny helse og omsorgslov av 
14.juni 2011 pålagt å inngå samarbeidsavtaler. Sykehuset Østfold og 17 kommuner i Østfold 
vedtok den første avtalen i 2005, og partene tok i bruk ny overordnet samarbeidsavtale med 
retningslinjene 1,3,5,11,12 fra 1. januar 2012. 
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De etablerte samarbeidsorganer mellom Sykehuset Østfold og kommunene har hatt ansvar for 
å revidere overordnet samarbeidsavtale og utarbeide resterende 7 retningslinjer. Overordnet 
samarbeidsutvalg har gitt administrativt samarbeidsutvalg oppdraget. Arbeidet har vært 
gjennomført i partsammensatte grupper med representanter fra kommunene og Sykehuset 
Østfold. Fastlege representant og brukerrepresentant har deltatt i arbeidsgruppene. 
Medlemmer fra Administrativt samarbeidsutvalg har hatt lederansvaret, og det har vært 
jurister tilknyttet arbeidet etter behov. 
 
Arbeidet har blitt fulgt fortløpende av Administrativt samarbeidsutvalg våren 2012. 
Engasjementet har vært stort, og det har kommet innspill fra kommunene fortløpende. 
 
Administrativt samarbeidsutvalg godkjente ny overordnet samarbeidsavtale 22.juni 2012. 
Saken ble deretter behandlet i Overordnet samarbeidsutvalg 25.juni hvor følgende vedtak ble 
fattet: ”Samarbeidsavtale med nye retningslinjer er godkjent uten endringer i 
overordnet samarbeidsutvalg.” 
 
Overordnet samarbeidsutvalg anbefaler at avtalen med retningslinjer vedtas i 
kommunestyrene/styret i Sykehuset Østfold. 
 
Avtalen er et fremforhandlet resultat, og er bredt forankret i kommunene og Sykehuset 
Østfold gjennom arbeidet. Den består av overordnet samarbeidsavtale med tilhørende 16 
retningslinjer. 
Retningslinjene punkt 1-11 er strukturert etter §6-2 i helse- og omsorgsloven. I tillegg er 
retningslinje nr. 12 Samarbeidsformer revidert. Eksisterende retningslinjer, som tidligere er 
vedtatt i administrativt samarbeidsutvalg, har fått nummereringen 13-16. Disse videreføres 
uten endringer. 
 
Overordnet samarbeidsavtale med retningslinjer: 
 

Retningslinje 1 Oppgavedeling 
Retningslinje 2 Helhetlige og sammenhengende helsetjenester til pasienter og brukere 

med behov for koordinerte tjenester 
Retningslinje 3 Innleggelse i Sykehuset Østfold 
Retningslinje 4 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 
Retningslinje 5 Utskrivning fra Sykehuset Østfold 
Retningslinje 6 Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og faglig nettverk 
Retningslinje 7 Samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og læretid 
Retningslinje 8 Samarbeid om jordmortjenester 
Retningslinje 9 Samarbeid om IKT – løsninger 
Retningslinje 10  Samarbeid om forebygging 
Retningslinje 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 
Retningslinje 12 Samarbeidsformer 
Retningslinje 13 Rekvirering av tekniske hjelpemidler når pasient er innlagt SØ 
Retningslinje 14 Gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og SØ  
Retningslinje 15 Bruker/pasient med behov for følgepersonell ved innleggelse i SØ 
Retningslinje 16 Håndtering av avvik fra rutiner godkjent av administrativt 

samarbeidsutvalg 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
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Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for 
utskrivningsklare pasienter regulerer økonomien. 
Forskriften legger opp til varsling fra sykehuset til kommune 24 timer og 7 dager i uken. 
Kommunens betalingsplikt inntrer den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar. 
Gjennom forhandlinger har partene imidlertid tidligere kommet til enighet om at pasienter 
kun skal meldes kommunen i tidsperioden 08.00-15.30. For pasienter som meldes 
utskrivningsklare på utreisedagen før kl. 12.00 inntrer betalingsplikten samme dag. Meldes 
pasienten etter kl. 12.00( og før kl. 15.30) inntrer betalingsplikten først neste dag.  
Mottak i kommunene 7 dager i uken er imidlertid til det beste for pasienten, og foregår i stor 
utstrekning allerede i dag. Nå blir imidlertid varslingen satt i system. Varsling og mottak 7 
dager i uken er etter intensjonen i samhandlingsreformen, og er viktig for å opprettholde gode 
behandlingskjeder for pasienten. 
Det var opprinnelige planer om å revidere retningslinjene 3 og 5 innen 1. juli 2012, men 
begge parter ønsket mer erfaring med retningslinjene før revidering. Det er nedsatt et klinisk 
utvalg som våren 2012 startet sitt arbeid. Administrativt samarbeidsutvalg følger prosessen 
underveis, og endelig rapport leveres høsten 2012.  
 
 
Vurdering: 
Østfolds nye samarbeidsavtale ivaretar kravene i nytt lovverk og er utarbeidet innen 
tidsfristen 01.07.12. Arbeidet er utført partsammensatt, og har vært brukerreppresentasjon og 
representant fra fastlegene. Begge parter har bidratt med juridisk kompetanse. Det foreligger 
nå en omforent samarbeidsavtale mellom kommunene og Sykehuset Østfold. 
 
Avtalen ivaretar Østfolds gode erfaringer med samhandling og samarbeidsavtale siden 2005. 
Denne felles samarbeidsavtalen viser at kommunene i Østfold står samlet som en sterk og 
likeverdig aktør overfor Sø. For SØ betyr avtalen at innbyggerne i Østfold kan få likeverdige 
helsetjenester, uavhengig av i hvilken kommune de bor. I  
 
 
 
Vedlegg: 
Overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer 1-16 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  119  
Saksbehandler: Janne Johansen 
Dato:  28.09.2012 
Saksmappe:  12/569 
 

 

 

Retningslinjer for søknadsbehandling og tildeling av kommunal 
omsorgsbolig  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
46/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 09.10.2012 
85/12 Kommunestyret 23.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Retningslinjer for søknadsbehandling og tildeling av kommunale omsorgsboliger godkjennes 
 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 09.10.2012 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret:  
Retningslinjer for søknadsbehandling og tildeling av kommunale omsorgsboliger godkjennes 
 
 
Sammendrag: 
Kommunen plikter å medvirke til å skaffe boliger etter Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester § 3.1 jf.3.7 
 
Bakgrunn: 
Vi har ingen skriftlig retningslinje på tildeling av omsorgsboliger i Marker kommune. 
Bakgrunn for dette er at dette tidligere ikke var en lovpålagt oppgave.  
Vurdering: 
Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 
interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe-og 
vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre 
årsaker. 
 
Konklusjon: 
Er antall søkere som fyller grunnkravene i retningslinjene større enn antall boliger til 
disposisjon, skal det foretas en prioritering mellom elles kvalifiserte søkere. Søkere som etter 
en smalet vurdering synes å ha det mest påtrengende behovet skal prioriteres. 
 
Vedlegg: 
Retningslinjer for søknadsbehandling og tildeling av kommunal omsorgsbolig 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  K20 &13 
Saksbehandler: Karl Martin Møgedal 
Dato:  02.10.2012 
Saksmappe:  12/588 
 

 

 

Høringsuttalelse fra Marker kommune angående forslag til 
Regionalt miljøprogram 2013 - 2016.  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
65/12 Plan- og miljøutvalget 09.10.2012 
86/12 Kommunestyret 23.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune støtter Prosjektleder i Haldenvassdraget vannområde sin anbefaling til 
uttalelse fra kommunene, i forbindelse med høring til Forslag til Regionalt miljøprogram 
2013 - 2016 for Østfold, Oslo og Akershus.  
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget - 09.10.2012 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling til kommunestyret:  
Marker kommune støtter Prosjektleder i Haldenvassdraget vannområde sin anbefaling til 
uttalelse fra kommunene, i forbindelse med høring til Forslag til Regionalt miljøprogram 
2013 - 2016 for Østfold, Oslo og Akershus.  
 
 
Bakgrunn: 
 
Om utfordringene i Haldenvassdraget for å oppnå tilfredsstillende vannkvalitet 
Haldenvassdraget har vært overvåket de siste 50 årene og med betydelig økt intensitet etter at 
Haldenvassdraget vannområde ble etablert i 2007, som en følge av at Norge vedtok 
Vannforskriften etter mal fra EU’s vanndirektiv.  
 
I denne sammenheng fikk vi også nye, og noe mindre krevende mål for vannkvaliteten, mål 
som er mer tilpasset vår beliggenhet og våre forhold. En har også endret fokuset i 
overvåkningen ved å ta mindre hensyn til næringsinnholdet i vannet og legge vekt på 
biologiske forhold. 
 
Haldenvassdraget er spesielt i forhold til de fleste andre vassdrag ved at det er størst 
utfordringer med vannkvaliteten øverst i vassdraget (Aurskog-Høland) og at det blir renere og 
renere jo lenger mot Halden en kommer. Dette har sin forklaring ved at sjøene øverst i 
vassdraget er mindre og grunnere og følgelig mindre selvrensingsevne. Videre har en om lag 
halvparten av landbruksarealet øverst i vassdraget, og ca. 50 % av husstandene i vassdraget 
som ikke hadde godkjente renseløsninger, befant seg også øverst i vassdraget i 2008 da vi 
startet.  
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Oppmerksomheten omkring vannkvaliteten i vassdraget har vært stor i mange år og det er 
laget flere rapporter som forklarer situasjonen og peker på aktuelle tiltak. Alle peker i samme 
retning - at det riktigste en kan gjøre er å sette inn mest mulig tiltak øverst i vassdraget. Dette 
vil bedre vannkvaliteten i hele vassdraget.  
 
Hovedutfordringen for å oppnå tilfredsstillende vannkvalitet er å redusere næringstilførselen 
til vassdraget med fokus på fosfortilførselen. Fosfor er «mat» for alger og algene gjør vannet 
ubrukelig til det meste (drikkevann, badevann, rekreasjon, etc.) Bioforsk laget en 
tilførselsberegning for Haldenvassdraget vannområde (2008) som sier at om lag 50 % av 
næringstilførselen kommer fra landbruket, og da i hovedsak fosfor bundet til leirpartikler. 
10 % av næringstilførselen kommer fra kloakk fra spredt bebyggelse/kommunale renseanlegg 
og resten fra skog, utmark og bekke-/elvekanter.  Videre i tilførselsberegningen er det regnet 
ut et avlastningsbehov i kg fosfor for de ulike sjøene som skal til for å oppnå tilfredsstillende 
vannkvalitet. Som et tillegg til tilførselsberegningen er det laget ulike scenarier for 
landbruket, for hvordan en kan oppnå tilfredsstillende vannkvalitet. Denne viser at redusert 
jordarbeiding om høsten er det tiltaket som gir størst effekt og er det mest kostnadseffektive 
tiltaket i erosjonsklasse 3 og 4 (bratte arealer). Det har god kostnadseffektivitet også i 
erosjonsklasse 2 (noe helling og hele 65 % av jordbruksarealet), men at kanskje  kostnads-
effektiviteten i erosjonsklasse 1 (flate jorder, ca. 17 % av jordbruksarealet) ikke er så god, og 
at heller andre tiltak bør vurderes her.  
 
I overvåkingen og i tilførselsberegningen har en konsentrert seg om å oppnå vannkvalitets-
målene i de store sjøene. Men målet er også at det skal oppnås god vannkvalitet i alle 
bekkene, og det er startet en overvåkning som forteller at vi har de samme utfordringene i 
bekkene som vi har i de store sjøene – for stor næringstilførsel og hvor tilførslene er de 
samme, fra landbruk og urenset/lite renset kloakk. 
 
Forut for høringsforslagene fra begge fylkene har det vært foretatt en evaluering av dagens ordninger 
og hvor konklusjonene er at ordningene i hovedsak fungerer etter hensikten – stimulere til redusert 
næringsavrenning.  
 
Det er viktig at bøndene i alle kommunene skjønner ordningene og forstår at det må settes inn ekstra 
innsats der det er nødvendig og at det føles rettferdig. Det er derfor viktig at Fylkesmennene 
fortsetter samarbeidet videre og samordner seg der det sprik som ikke harmonerer med 
utfordringene i vassdraget. 
 
Uttalelsen tar utgangspunkt i: 

1. Tilskuddsordningen 
2. Miljøkravene / målene 

Vurdering: 
 

• Tilskuddsordningene 
Kommentar:  
Det er viktig at tilskuddene har en slik størrelse at det oppleves at det er økonomisk 
gunstig å være en miljøvennlig bonde. 

a. Arealer som ikke jordarbeides om høsten – (ingen endring fra dagens ordning) 
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Dette er en ordning som gjennom mange år har vist seg effektiv og må fortsette og 
som det går desidert mest midler til i begge fylkene. Det er en stor bekymring av det 
ikke avsettes nok midler i jordbruksoppgjøret til Regionalt miljøprogram. 
Kompensasjonene for redusert avling/ dekar som dette burde være, har heller ikke 
steget i forhold til kostnadsutviklingen.  
 

b. Eget tilskudd til direkte sådd høstkorn uavhengig av erosjonsklasse 
Dette er en ordning som er svært lite benyttet pga for liten kunnskap og erfaring med 
dyrkingsmetoden.  Høstkorn er en viktig vekst for bøndene (matkorn, økonomi, 
arbeidsspredning) og vanlig dyrkingsteknikk er pløying og harving før såing. Dagens 
høstkorndyrkingsmetode betyr forurensningsmessig omtrent det samme som pløying 
av arealene om høsten, altså betydelig avrenning. Direktesåing av høstkorn i stubben 
gir lite næringsavrenning og dersom en setter en høy nok tilskuddssats signaliserer 
en tydelig at dette er et ønsket tiltak og en har et mål å arbeide mot. 
 
Konklusjon:  
Anbefaler at ordningen opprettholdes og at tilskuddet økes slik at kan bli interessant 
for flere å prøve dyrkingsmetoden for få erfaring og utvikle metoden. 
 

c. Tilskudd til lett høstharving 
Lett høstharving er en mye omdiskutert ordning og har vært inne og ute av 
tilskuddsordningen tidligere. Landbruksnæringen ønsker dette tilskuddet fordi det 
letter vårarbeidet året etter. Fra landbruksforvaltningen er dette en ordning som er 
vanskelig å kontrollere. Fra et forurensningssynspunkt medfører en lett høstharving 
økt næringstilførsel til vassdraget sammenlignet med om arealene overvintrer i 
stubb. Men hvis en lett høstharving kan medføre at det blir mindre pløying om 
høsten er ordningen gunstig. På den annen side ligger ca. 70 % i stubb om vinteren i 
dag og dersom en høstharver disse arealene vil forurensningen øke. Videre må en 
skille mellom lett høstharving til vårkorn og til høstkorn. Som nevnt over er 
utfordringen i vassdraget å endre jordarbeidingsrutiner for dyrking av høstkorn. En 
lett høstharving før såing av høstkorn er gunstig i forhold til pløying. Vi registrer også 
at Akershus og Østfold ikke har samkjørt seg i sine forslag og vi ser ingen grunn til at 
det skal ulike ordninger for dette i vassdraget. 
 
Konklusjon: 
Anbefaler at ordningen opprettholdes i forbindelse med høstkorndyrking, men tas ut 
for ikke å stimulere til lett høstharving på arealer som ellers ville ligget urørt gjennom 
vinteren. Regelverket for Akershus og Østfold harmoneres. 
 

d. Tilskudd til fangvekster 
Tilsåing av underkultur i kornåker for å fange opp næring har liten effekt på 
fosforavrenningen. 
 
Konklusjon: 
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Tilskudd til fangvekster anbefales tatt ut av tilskuddsordningen da den har liten effekt 
på næringsavrenningen (fosfor). Det er viktigere å kanalisere tilskuddsmidlene til 
ordninger som har god fosforeffekt. 
 

e. Gras på erosjonsutsatte og flomutsatte arealer, grasdekte vannveier og grasdekte 
buffersoner – gjøre høstekravet mer fleksibelt 
Gras på utsatte arealer er en meget god ordning som må videreføres slik som 
foreslått. Disse arealene holder igjen næring og virker som et rensefilter også for 
plantevernmidler. Ordningen med buffersoner langs vassdrag har også effekt i 
forhold til reduksjon av erosjon i bekkekanter fordi tunge maskiner sjeldnere kjører 
nærme bekkekanten. Det er imidlertid ikke alltid enkelt for produsentene å få til 
grasdekte buffersoner fordi det mangler avsetning for graset og graskvaliteten er 
svært varierende. En ser derfor positivt på at en kan gjøre høstekravet mer fleksibelt 
slik at en ikke for trukket hele tilskuddet dersom en ikke klarer å få høstet 
arealene/solgt avlingen.  Men regelen må være at arealene skal høstes for å frakte 
bort fosfor som ellers vil kunne havne ut i vassdraget. 
 
Konklusjon: 
Ordningen må opprettholdes og bør har mye større oppslutning. Forslaget om å gjøre 
høstekravet mer fleksibelt er et godt forslag som forhåpentligvis vil øke disse 
grasarealene, men hovedregelen er at arealene skal høstes. 
 

f. Miljøkontrakter 
Miljøkontrakter er kjørt som en forsøksordning i deler av Morsa vannområde med 
gode resultater. Her har bøndene forpliktet seg til å gjennomføre tiltak som 
framkommer i bondens reviderte miljøplaner. Bøndene har fått ekstra oppfølging av 
veiledere og et ekstra tilskudd når de har undertegnet miljøkontraktene.  
Haldenvassdraget har tilvarende sårbare vannforekomster som i Morsa‐området og 
siden ordningen viser til gode resultater burde dette prioriteres også i tilsvarende 
områder.  
For en tid tilbake var det mye fokus på bondens miljøplan. Dette arbeidet har ligget 
nede noen år, men bør få nytt fokus.  En bør etterstrebe ordninger med at 
miljøplaner skal bli mer forpliktende og/ eller arbeide mot andre tilvarende 
ordninger. 
 
Konklusjon: 
Miljøkontakter i en eller annen form som forplikter bonden, bør innføres i flere 
områder med sårbare vannforekomster. 
 

• Miljøkravene/målene 
a. Arbeidet med å oppnå målene i Vannforskriften er inndelt i 2 faser, områder som 

skal iverksette tiltakene i perioden 2009‐2015 og områder som skal i tiltaksfasen 
2015‐2021.  
 
Konklusjon: 
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Det er viktig at de områdene som skal gjennomføre tiltak i første fase blir prioritert. 
 

b. Mål for redusert jordarbeiding  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fremmet 2 forslag angående redusert 
jordarbeiding: a) videreføre dagens ordning b)foreslått mål for redusert jordarbeiding 
om høsten med tilhørende forslag til miljøkrav. Målene i de ulike erosjonsklassene: 
100 % i stubb i erosjonsklasse 3 og 4, 90 % stubb i erosjonsklasse 2 og opprettholde 
dagens praksis i erosjonsklasse 1 med om lag 70 % i stubb. Haldenvassdraget har 
forskrift som regulerer jordarbeidingen om høsten i erosjonsklasse 3 og 4.  Østfold 
har ikke kommet med forslag til mål i denne omgang, men har tidligere operert med 
mål om 80 % av kornarealet i stubb om vinteren. Videre foreslår Østfold en 
videreføring av dagens ordning. Retningslinjene for arbeidet med Vannforskriften 
fastsatt av Vannregion‐myndighetene, er målstyrt og å sette mål synes veldig bra. 
Tiltaksanalysen med sin tilførselsberegning og avlastningsbehov for 
Haldenvassdraget viser at det er et stort behov for reduksjon i næringstilførelsen 
øverst i vassdraget og at det vil gi effekter nedover i vassdraget. Forslagene fra 
Akershus og Østfold harmonerer derfor i forhold til å se vassdraget som en helhet 
ved å sette inn tiltakene der det er størst behov. For å oppnå målet om 
tilfredsstillende vannkvalitet også øverst i vassdraget burde målet for Aurskog‐
Høland vært 100 % stubb også i erosjonsklasse 2. At en foreslår å kutte tilskudd til 
redusert jordarbeiding om høsten i erosjonsklasse 1 følger også opp tidligere 
anbefalingen fra Vannområdeutvalget.  
En er klar over at landbruket har flere ulike mål og det er ikke alltid at disse målene 
er forenelige, i hvert fall på kort sikt. En kommer opp i dilemmaer hvor det hevdes at 
matkornproduksjonen vil reduseres dersom en innfører strenge restriksjoner på 
bruken av arealene om høsten. Vårhveteavlingene er i snitt noe lavere enn 
høsthveteavlingene slik at en i de mest sårbare områdene, hvor det er behov for 
restriksjoner på bruken av arealene, vil matkornproduksjonen bli noe redusert. Det 
hevdes også at det går en grense for hva landbruket kan tåle av restriksjoner før det 
går ut over næringsutviklingen. Dette er det vanskelig å få eksakte svar på.  
 
Konklusjon: 
En ser positivt på forslaget fra Østfold dersom en kan tolke det dithen at en 
viderefører tidligere mål om at 80 % av kornarealet skal overvintre i stubb. En bifaller 
også forslaget fra Oslo og Akershus der det i sårbare deler av vassdrag settes mål 
(90 % i stubb om vinteren i erosjonsklasse 2) som et godt stykke på vei vil tilfredsstille 
kravene til avlastning i næringstilførselen. En hadde nok helst sett at en satte mål om 
100 % i stubb i erosjonsklasse 2, men ser positivt på forslaget om 90 % i stubb, et 
forslag som går i riktig retning. 
 

c. Forskrift om 40/60 % i Østfoldkommunene i Haldenvassdraget – 20/80 % i Aurskog‐
Høland 
40/60 % regelen (kan tillate at 40 % av arealet jordarbeides om høsten) i 
Østfoldkommunene i Haldenvassdraget er en videreføring av dagens ordning og vil 
være tilstrekkelig dersom en innfører strengere krav i Aurskog‐Høland. Forslaget om 
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krav at minst 80 % av arealet i erosjonsklassene 2 skal ligge urørt i Aurskog‐Høland 
oppfattes som et virkemiddel for å oppnå målene som er satt i punkt b ovenfor. At en 
holder erosjonsklasse 1 utenfor denne ordningen oppfattes også riktig i forhold til 
effekt av tiltakene. Konsekvensene av 20/80 regelen er også diskutert i punktet 
ovenfor. Ved innføring av strengere restriksjoner på bruken av arealene er det svært 
viktig at jo strengene krav en vedtar at det følges opp med økt tilskudd / kompensa‐
sjon til bonden. 
 
Konklusjon: 
En ser positivt på at det innføres ordninger som er tilpasset de ulike utfordringene 
med vannkvaliteten i vassdraget – at en har strengere krav i Aurskog‐Høland. En ser 
det som svært viktig at strengere restriksjoner i bruken av arealene gir økt 
kompensasjon til bonden. 
 

d. Siste sådato for høstkorn 
Høstkorndyrkingen er viktig for bøndene i Haldenvassdraget. Dyrkingsmetoden som 
benyttes, er i hovedsak pløying før såing som også nevnt tidligere. Det er viktig at 
høstkornet såes tidlig nok på høsten til å få etablert et godt plantedekke. Sein såing 
kan medføre at kornet bare så vidt spirer før frosten stopper veksten. Slik praksis 
medfører normalt stor avrenning til vassdraget, større avrenning enn høstpløying. 
Det er ulike klimatiske forhold i vassdraget med kortere vekstsesong øverst i 
vassdraget. En siste sådato for høstkorn bør ta høyde for disse klimatiske 
forskjellene. 
 
Konklusjon:  
En ber om det tas inn en et nytt krav om siste sådato for høstkorn tilpasset 
vekstsesongen: 10. september i Aurskog‐Høland, 15. september i Marker og Aremark 
og 20. september i Halden kommune. 
 

e. Utvidelse av RMP‐området  ‐ RMP følger de samme grenser som Vannområdet 
Vannområdeutvalget er glad for at Fylkesmannen i Østfold setter i gang arbeid med å 
harmonisere RMP‐området med området til vannområdet. Det er viktig å få med 
kystbekkene til Iddefjorden.  

 

 
Vedlegg: Høringsnotat RMP 2013 – 2016 for Østfold 
  Høringsbrev RMP Oslo og Akershus 2013 - 2016 
  Høringsuttalelse fra Haldenvassdragets vannområdeutvalg 
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Rådmannens forslag til innstilling  
Marker kommune forplikter seg til å kjøpe båtkafé i Tangen med tilhørende serveringsflåte og 
landgang for en pris av kr 2.400.000 inkl inventar og utstyr. Båtkaféen skal ha minimum 
samme størrelse og standard som eksisterende anlegg. 
 
Det inngås en 10-årig utleieavtale med Sluseporten as, der Marker kommune er sikret en årlig 
inntekt på kr 100.000 pr år, samt at Sluseporten as i perioden har det totale vedlikeholds-
ansvar. 
 
Investeringen dekkes ved låneopptak. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet - 11.10.2012 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune forplikter seg til å kjøpe båtkafé i Tangen med tilhørende serveringsflåte og 
landgang for en pris av kr 2.400.000 inkl inventar og utstyr. Båtkaféen skal ha minimum 
samme størrelse og standard som eksisterende anlegg. 
 
Det inngås en 10-årig utleieavtale med Sluseporten as, der Marker kommune er sikret en årlig 
inntekt på kr 100.000 pr år, samt at Sluseporten as i perioden har det totale vedlikeholds-
ansvar. 
 
Investeringen dekkes ved låneopptak. 
 
 
 
Sammendrag: 
Leiekontrakten for båtkafeen i Tangen utløper dette året, og det har ikke vært mulig for 
dagens driver eller Marker kommune, å komme til enighet med eieren om videre leie eller 
kjøp av kafeen. 
 
Serveringsflåten i Tangen er et svært viktig element i sommer-Ørje. Driften har stor 
betydning for aktivitetene i tilknytning til kanalen, og bidrar hvert år til å trekke besøkende til 
kommunen. 



  Sak 87/12 
 

 
Næringslivet i Marker mener tilbudet er av så stor betydning for kommunen, at de i en form 
for dugnad/speiselag vil bygge ny båtkafe, under forutsetning at Marker kommune kjøper 
båtkafeen for kostpris etter ferdigstilling. 
 
Sluseporten as, som de siste årene har drevet kafeen, er interessert i å tegne leiekontrakt for 
drift for en periode på 10 år. 
 
 
Bakgrunn: 
Sluseporten as har til nå drevet serveringen, men leier flåten av Hilde Braarud som er eier. 
Nåværende leiekontrakt utløper i 2012, og det er ikke kommet til enighet om videre avtale. 
Formannskapet ga tidligere ordføreren fullmakt til å gå i forhandlinger om kjøp, men en har 
ikke lyktes i å komme til enighet.  
 
Fra kommunens side er det svært ønskelig at driften av serveringen fortsetter. Det vil bli et 
økt fokus på kanalen framover, spesielt i forhold til Regionalpark Haldenkanalen. Også 
mulige utvidelser og endringer på museet, og utbygging av nye E18, taler for at en må legge 
til rette for videreføring av et tilbud.  
 
En har i denne forbindelse vurdert alternative muligheter for videre drift. Eier av eksisterende 
anlegg er imidlertid innstilt på å ta i bruk anlegget til privat bruk på egen eiendom, og det er 
således ikke noe anlegg for å videreføre serveringsdriften i Tangen. 
 
Kommunen har vært en aktiv part i drøftingene om videre drift i området, og det er forsøkt 
ulike løsninger. 
 
Konklusjonen er imidlertid at den beste måten å sikre videre drift på, er at kommunen eier 
anlegget og leier den ut til aktuelle drivere. Når det ikke er mulig å kjøpe eksisterende anlegg, 
er eneste løsning et nybygg. 
 
Det har vært mange møter med næringsdrivende i kommunen, og det er så stor interesse for å 
opprettholde tilbudet, at de næringsdrivende vil ta et ansvar for bygging av et nytt anlegg. De 
er interessert i å gå sammen om å bygge et slikt anlegg til kostpris, under forutsetning av at 
kommunen forplikter seg til å kjøpe anlegget i ettertid. De har beregnet kostnaden for anlegg 
inkludert innredning og utstyr, til kr 2,4 mill pluss mva. 
 
Det tenkes da et anlegg bygd i omtrent samme form og fasong som dagens anlegg, men noe 
større. Dette er hensiktsmessig i forhold til å kunne ta noe større selskaper innendørs. I tillegg 
kommer serveringsflåte og landgang. 
 
Sluseporten as vil forplikte seg til en 10-årig leieavtale på kr 100.000 pr år, samt det totale 
vedlikeholdsansvaret i denne perioden. De er imidlertid innstilt på å kunne slippe til andre på 
driftssiden, om kommunen heller vil ønske det. 
 
Vurdering: 
Båtkafeen er svært viktig for Ørje, for kanalen og for hele regionen. Formannskapet har 
tidligere signalisert vilje til å være med på en slik satsing. 
 
At næringslivet nå har vist vilje og initiativ i forhold til en framtidig løsning er svært gledelig.  

 Side 31 av 37   
 



  Sak 87/12 
 

 
Kommunen har også vurdert å bygge et anlegg selv, ved først å legge det ut på anbud. Det 
antas imidlertid at en vil komme svært mye rimeligere ut ved å gjøre det på den måten som nå 
er planlagt, samtidig som det også engasjerer næringslivet i utviklingen. Det er avklart i 
forhold til lov om offentlige anskaffelser å gjøre det på denne måten. 
 
Saken er å oppfatte som en intensjonsavtale, der kommunen forplikter seg til kjøp. Før dette 
gjennomføres må det utarbeides forslag til kjøpekontrakt og leieavtale, som forutsettes 
godkjent politisk 
 
Konklusjon: 
En anbefaler at Marker kommune forplikter seg til kjøp av anlegget, som skissert ovenfor. 
Det utarbeides forslag til kjøpekontrakt og leieavtale. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  U63  
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  12.10.2012 
Saksmappe:  12/602 
 

 

 

Søknad om ny skjenkebevilling, Locopadre AS  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 09.10.2012 
88/12 Kommunestyret 23.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Locopadre AS ved styrer Tormod Kasbo innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig 
drikk klasse 1, 2 og 3 frem til 1.juni 2016.  Skjenking utendørs avslås.  

 
2. Stedfortreder Gunn Malin Jensen godkjennes under forutsetning av gjennomfører og 

består den obligatorisk skjenkeprøven. 
 
 

3. Bevillingen gjelder alle dager innenfor de begrensinger som er angitt i til enhver tid 
gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre. 

 
 
Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 09.10.2012 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret:  

1. Locopadre AS ved styrer Tormod Kasbo innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig 
drikk klasse 1, 2 og 3 frem til 1.juni 2016.  Skjenking utendørs avslås.  

 
2. Stedfortreder Gunn Malin Jensen godkjennes under forutsetning av gjennomfører og 

består den obligatorisk skjenkeprøven. 
 
 

3. Bevillingen gjelder alle dager innenfor de begrensinger som er angitt i til enhver tid 
gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av Marker kommunestyre. 

 
 
 
Bakgrunn: 
 

Alkohollovens § 1-6 sier at bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for 4 år av 
gangen, og med opphør senest 30.juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  
                                
I følge alkohollovens §1-7a, kan kommunen ved vurdering av bevillinger blant annet legge 
vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og om 
bevillingssøker er egnet til å inneha bevilling. 
 
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 
kommunen – jfr. alkohollovens §1-7c. Disse må begge være over 20 år og ha gjennomført og 
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bestått kunnskapsprøven. Det stilles også krav til uklanderlig vandel i forhold til alkohol-
lovgivningens og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens 
formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. 
 
Locopadre AS ved Tormod Kasbo søker om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk kl 1,2 
og 3 i tidligere lokaler til Rått og Rococco i Storgt 19. Han står selv oppført som 
skjenkestyrer. Han har tidligere gjennomført og bestått den obligatoriske skjenkeprøven. 
Gunn Malin Jensen er oppført som stedfortreder Hun har ennå ikke gjennomført og bestått 
skjenkeprøven.  
 
Locopadre vil i følge søknaden tilby generell pubvirksomhet samt arrangere selskaper, 
musikk og andre sosiale begivenheter. Det vil bli servet mat. Målgruppen vil være alle aldre 
på dag/ettermiddag og voksne over 18 år på kveldstid. Vakthold vil bli benyttet ved spesielle 
arrangementer og ved behov.. 
 
Serveringsstedets areael oppgis til 80 m2 innendørs med inntil 50 gester. Det oppgis også 
ønske om servering utendørs på areal oppgitt til 8 m2 med plass til inntil 12 gjester. 
 
De ønsker skjenking innen kommunens maksimaltid. 
 
 
 
Vurdering: 
 

Søknaden er forelagt helse/sosialtjenester i kommunen, lensmannen og skatteoppkrever. 
Ingen av disse har kommet med merknader/innsigelser. 
 
Stedet hadde skjenkebevilling i forrige periode (ut 2011), men da med andre eiere og 
skjenkestyrere. 
 
Etter en helhetlig vurdering vil rådmannen anbefale at søknaden innvilges, med unntak av 
skjenking på utendørs areal. Det forutsettes at all skjenking av alkoholholdig drikk følger 
begrensingene som gis i til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer. 
 
 
Vedlegg: 
 

Søknad om ny skjenkebevilling for Locopadre AS, datert 8.oktober 2012 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  P23  
Saksbehandler: Ann Kristin Halvorsrud 
Dato:  12.10.2012 
Saksmappe:  11/544 
 

 

 

Leieavtale mellom Ørje båtforening og Marker kommune vedr. 
Høvleritomta.  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
90/12 Kommunestyret 23.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslaget til leieavtale mellom Ørje båtforening og Marker kommune vedrørende 
Høvleritomta gnr. 91, bnr.37, vedtatt i kommunestyret 23.10.12, godkjennes. 
 
Kostnader for framskaffelse av toalett på området, inntil kr 50 000 kroner, søkes innarbeidet i 
budsjett 2013. 
 
 
Sammendrag: 
Fornyelse av leieavtale mellom Ørje båtforening og Marker kommune vedrørende 
Høvleritomta. 
 
Bakgrunn: 
Høvleritomta gnr. 91, bnr.37 eies i dag av Marker kommune. Ørje båtforening har siden 1979 
leid området for vinteropplagsplass for båter for sine medlemmer samt opparbeidelse av 
utsettingsrampe for båter.  
 
I 2011 tok Ørje båtforening kontakt med Marker kommune vedrørende diverse 
tilretteleggingstiltak på området for sine medlemmer. I sak 63/11 i Plan- og miljøutvalget ble 
det gitt tillatelse til diverse tiltak. 
 
Ørje båtforening har i løpet av de to siste sesongene nedlagt over 500 dugnadstimer i området. 
De har blant annet satt opp klubbhus, det er gjort mye opprydding og utsetting av ny 
utleiebrygge. Ettersom Ørje båtforening nå har nedlagt investeringer og mye arbeid i området 
ønsker de nå en langsiktig leieavtale med kommunen for området. 
 
Marker kommune har forhandlet fram et forslag til leieavtale som legges fram for 
kommunestyret til behandling. 
 
Vurdering: 
Ørje båtforening har nedlagt et stort arbeid på Høvleritomta den siste tiden og området har fått 
et løft. Leieavtalen er foreslått til 40 år med en klausul om at avtalen gjensidig ikke kan sies 
opp de første 10 årene. Ørje båtforening ønsker å leie ut båtplasser til sine medlemmer. I 
forhold til investeringene i området og forpliktelser ovenfor sine leietakere av båtplass, bør 
ikke avtalen kunne sies opp de første 10 årene. 
 
Utvidet bruk av området medfører tilrettelegging i forhold til avfall og sanitære forhold, samt 
drift- og vedlikeholdsoppgaver. Det er foreslått at Ørje båtforening har gratis leie av området 
mot at de foretar avtalt drift og vedlikeholdsarbeid.  
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I forslag ti leieavtale går det fram at utleier har ansvar for følgende_ 

• Materiell til vedlikehold av kommunale bygg/innretninger bekostes av kommunen. 
• Ansvar for søppelstativ og tømming av disse. 
• Framskaffelse av toalett. 

 
Kostnadene for disse tiltakene vil i første omgang bli framskaffelse av toalett. Det er 
innhentet prisestimat på ca. 50 000 kroner. Rådmann vil foreslå at beløpet søkes innarbeidet i 
budsjett 2013. 
 
Konklusjon: 
Forslag til leieavtele godkjennes av Marker kommune. 
Kostnader for framskaffelse av toalett, ca. 50 000 kroner, søkes innarbeidet i budsjett 2013. 
 
Vedlegg: 
Leieavtale mellom Ørje båtforening og Marker kommune vedrørende Høvleritomta. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  080  
Saksbehandler:   
Dato:  12.10.2012 
Saksmappe:  12/327 
 

 

 

Eventuell spørretime  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
91/12 Kommunestyret 23.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
 
I «Reglement for Marker kommunestyre» vedtatt av Marker kommunestyre 30. april 1996  
(sak K-34/96)  heter det følgende i § 14: 
 
«§14.  FORESPØRSLER (INTERPELLASJONER). 
 
 I tillegg til de saker som er ført opp på sakslisten til møtet, kan det enkelte    
 kommunestyremedlem komme med forespørsler og grunngitte spørsmål som rettes til  
 ordføreren.  Slike forespørsler bør være sendt skriftlig til ordføreren minst 2 dager før  
 kommunestyrets møte. 
 
 Forslag som fremsettes i forbindelse med denne, kan ikke avgjøres i møtet dersom ordføreren  
 eller 1/3 av kommunestyret motsetter seg det.» 
 
En viser til vedlagte saksframlegg. 
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LEIEAVTALE 
 
Mellom Ørje båtforening v/ leder (leieren) og Marker kommune v/ ordfører (eieren) 
er det inngått slik avtale: 
 


- Ørje båtforening disponerer del av eiendommen gnr. 91, bnr.37 Ørje Brug II til 
båtopplagsplass og klubbhus av Marker kommune. Tomta er på ca. 4 500 m². Det 
vises til vedlagt kartskisse. Framleie av tomtearealet er ikke tillatt. 


- Ørje båtforening har gratis leie av området mot senere omtalt vedlikeholdsarbeid 
på området. 


- Avtalen trer i kraft xx.yy.2012 og gjelder inntil xx.yy.2052. Avtalen kan gjensidig 
ikke sies opp de første 10 årene (år 2022). Deretter kan avtalen mellom partene 
gjensidig sies opp med 2 års varsel. Oppsigelsen skal begrunnes. 


- Leieren sørger for å utarbeide ordensregler. 
- Allmennheten har rett til ferdsel i området 
- Hengere etc må stilles opp mot garasjeanlegget mot øst og mot gjerde/vegetasjon i 


sør. De må ikke være til sjenanse for naboer. 
- De av båtforeningens medlemmer som ikke har sine båter i Haldenvassdraget 


plikter å oppbevare hengere m.v i tidsrommet 15. mai – 15. september på annen 
plass. 


- Leieren er ansvarlig for den daglige drift og vedlikehold av plassen. Dette 
omfatter bl.a: 


o Innsamling av opplagsmateriell, vogner, hengere m.v 
o Gressklipping, rydding av vegetasjon og vedlikehold av grusplassen og 


gapahuken 
o Ansvar for vask av toalett i perioden 1.mai – 1. oktober 


- Utleier har ansvar for følgende: 
o Materiell til vedlikehold av kommunale bygg / innretninger bekostes av 


kommunen 
o Ansvar for søppelstativ og tømming av disse 
o Framskaffelse av toalett 


- Utleieren forbeholder seg retten til i samarbeid med leieren å kunne legge 
forholdene til rette for gjestebrygger, tankeanlegg og servicefunksjoner i 
forbindelse med turister og annen båttrafikk i vassdraget på nevnte område i 
leieperioden. 


- Utleier tar forbehold om brofeste for gangbro 
 
Avtalen er utstedt i 2 - to - eksemplarer, ett til hver av partene. 
 
 


Ørje xx-yy. 2012 
 
 
 


Ørje båtforening   Marker kommune 
Leder     v/ ordfører 
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Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i 
Østfold og Sykehuset Østfold  
 
Fra samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold (SØ) og kommunene i Østfold: 


 
2. Verdigrunnlag, formål og virkeområde for samarbeidsavtalen 
Samhandling mellom Sykehuset Østfold HF (SØ) og kommunene bygger på et helhetlig 
syn på tjenester til den enkelte pasient/bruker og til Østfolds befolkning.  Samarbeidet 
skal bevisstgjøre partene gjennom likeverdighet og gjensidighet, fokus på forbedring og 
dialog, god ressursutnyttelse og et formelt, overordnet, systematisk og konkret samarbeid 
til praktisk nytte for pasientene/brukerne.  


 


Mål  
 Styrke kompetansen blant helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og i 


kommunehelsetjenesten for å gi pasienten/brukeren tjenester på laveste effektive 
omsorgsnivå.  


 Bedre samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten ved at 
medarbeiderne får økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kompetanse.  


 Bygge faglige nettverk mellom helsepersonell på ulike nivåer og mellom ulike 
fagprofesjoner.  


 Ledere med operativt ansvar i de respektive organisasjonene skal ha obligatorisk 
hospitering ved ansettelse. 


Gjelder for 
 Helsepersonell med 3-årig høyskoleutdanning  
 Helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere 
 Andre grupper (leger, psykologer, kontorfaglig personell)  
 Ledere med operativt ansvar 


Definisjon  
 Hospitering er et tidsavgrenset, målrettet og strukturert opphold i en enhet i 


spesialisthelsetjenesten eller i kommunenes helse- og omsorgstjeneste.  
 
Ordningen bygger på at partene har felles ansvar for å samordne og prioritere følgende:  


 Økonomiske rammer og omfang av ordningen  
 Målgruppe for hospiteringen  
 Hvilke enheter innen virksomhetene som er aktuelle for å motta hospitanter  
 Gjennomføre hospitering i tråd med de rutiner og prosedyrer som er utarbeidet.  


Rammer for ordningen  
 Avtalen gjelder hospiteringsperiode ut fra avtalt behov  
 Hospitanten skal som hovedregel arbeide i hel stilling i hospiteringsperioden 
 Hospitanten opprettholder alle tariffmessige rettigheter (lønn, ferie, 


yrkesskadeforsikring, med mer) hos egen arbeidsgiver i hospiteringsperioden 
 Grunnlag for kostnadsberegning til hospitering er vikarkostnader, en eventuell 


oppjustering til hel stilling, samt kostnader knyttet til reise og opphold for hospitanten.  
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 Hospitanten er underlagt det juridiske ansvar i den virksomheten vedkommende 


hospiterer (Taushetsplikt osv.) 
 SØ har sekretariatsansvaret for ordningen, herunder utlysning, frister, prioriteringer.  


Framgangsmåte 
 Hospitanten søker om hospitering på fastsatt skjema der begrunnelse og målsetting 


for hospiteringen skal framgå, samt hvor man ønsker å hospitere. 
 Skjemaet sendes tjenestevei til leder i egen virksomhet. Hver kommune / SØ 


prioriterer søknadene og sender dem til sekretariatet. 


Generelt  
 Hver av partene er gjensidig ansvarlig for utarbeidelse og vedlikehold av rutiner og 


prosedyrer for oppfølging av ordningen 
 Avvik fra gjeldende rutiner dokumenteres gjennom avviksmeldinger  
 Ordningen evalueres hvert annet år 
 Prinsipielle spørsmål drøftes i administrativt samarbeidsutvalg jfr. Samarbeidsavtalen   


Referanser  
1. Samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold og den enkelte kommune 


 


Vedlegg 
1. Rutine for hospitant og veileder   
2. Søknadsskjema hospitering 
3. Evalueringsskjema – benyttes av hospitant 
4. Evalueringsskjema – benyttes av veileder 
5. Attest for gjennomført hospitering    
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Rutine for hospitering – benyttes av hospitant (/ egen virksomhet) 
og veileder (/ hospiteringsenhet) 
 
 


Nr. Oppgaver for egen virksomhet/ hospitant Oppgaver for hospiteringsenhet/ veileder 
1 Sender søknad om hospitering (vedlegg 4) 


til leder i egen virksomhet om hospitering 
 
NB! Viktig at man fyller ut tema for / 
målsetting med hospiteringen og hva man 
som hospitant ev. kan bidra med til 
hospiteringsenheten 
 


 


2 Egen virksomhet godkjenner/ avslår 
søknad på bakgrunn av 
konsekvensvurdering (økonomi, 
personellsituasjonen osv.) 
Søknader sendes sekretariatet for ADMS 


 


3  Mottar søknad om hospitering. Godkjenner/ 
avslår søknad på bakgrunn av konsekvensvurd. 
(økonomi, personellsituasjonen osv.) 
Returnerer skjema til sekretariat (ta ev. kopi til 
egen virksomhet og hospitant) 
 


4  Kontakter hospitant og gjør avtale om detaljer 
knyttet til hospiteringen 
 


5 Gjennomfører hospiteringsperioden iht. tema og mål 
 


6 Evaluerer hospiteringsperiode (vedlegg 2 og 3). Sender kopi til sekretariatet  
 


7 Fyller ut attest for gjennomført hospitering (vedlegg 4). Husk kort beskrivelse av tema/ mål og 
måloppnåelse – stor/ liten osv. Hospitant beholder original - kopi til sekretariatet  


 
*ADMS: Administrativt samarbeidsutvalg 
 
Kommunene/ SØ har selvstendig ansvar for å definere ansvarspersoner for 
mottak/videresending av søknader osv.  
 
 
Vedlegg: 


1. Søknadsskjema hospitering 
2. Evalueringsskjema for hospitering – hospitant 
3. Evalueringsskjema for hospitering – veileder 
4. Attest for gjennomført hospitering 
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          SØKNAD OM HOSPITERING  
Jeg søker om hospitering i (sett kryss for aktuelt alt.) 


 Sykehuset Østfold   /      ……………………….. kommune  
 
Søkerens navn: 
 
…………………………….. 
Hjemmeadresse: 
 
…………………………………………… 
 
Tlf.: ……………………………. 


Arbeidssted: 
 
…………………………………………. 
Adresse:  
 
………………………………………….. 
 
Tlf.: ………………………….. 


Ønsket hospiteringsenhet:  
 
…………………………………………. 


Hospiteringsperiode 
 
Fra……………Til……………  


Ønsket tema og mål for hospiteringen: 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Hva jeg eventuelt kan bidra med til vertsenheten:  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Faggruppe:  


 Sykepleier           Fysioterapeut              Helsefagarbeider 
 Vernepleier         Ergoterapeut               Leder 
 Annet (spesifiser) ………………………………………………………………….. 


 
Dato: ……..…… 


 
Underskrift: ……………………………….. 


VEDTAK  
Leder i egen enhet:  


 Innvilget  
 Ikke innvilget (se kommentarfelt) 


Dato:  
 
……… 


Signatur:  
 
………………………………… 


Sendes Sykehuset Østfold, Info- og 
samhandling, boks 16, 1603 Fredrikstad  


Sendt dato:  
……………. 


Mottatt av sekretariat 
dato: ……………  


Videresendes til: 
……………………………………………………….. 


Ev. kommentar:  
……………………………………………… 


Leder i hospiteringsenhet: 
 Innvilget  
 Ikke innvilget (se kommentarfelt) 


Dato:  
 
……… 


Signatur:  
 
………………………………… 


Eventuelle kommentarer: 
………………………………………………………………. 
Fylles ut av hospiteringsenheten: 
Navn på enhet hospitering: …………………………………………………………… 
 
Kontaktperson i vertsenheten: ………………………………………………………… 
 
E-postadresse: ………………………………………………….. Tlf.: ……………….. 


Tidsperiode for hospitering avtales mellom kontaktperson i vertsenheten og hospitanten 


Tilbakemelding til hospitant/søkers virksomhet 
fra sekretariatet:  


 Innvilget       Ikke innvilget 


Dato:  
 
……… 


Signatur:  
 
………………………………… 
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EVALUERINGSSKJEMA HOSPITERING – fylles ut av HOSPITANT 
 
Hospitant (navn):  
Egen virksomhet:  
Hospitert ved:  
Hosp.periode (fra-til):  
 
Vurder utsagnene nedenfor, score fra 1–5 (1=mindre bra   2=nokså bra  3=usikker  4=bra   5=svært bra) 


Sett ring rundt valgt alternativ 
 
INFORMASJON OG GJENNOMFØRING 
1. Informasjon om ordningen er god i min virksomhet  1 2 3 4 5 
2. Hospiteringen er gjennomført iht. inngått avtale  1 2 3 4 5 
3. Jeg opplevde et godt samarbeid med hospiteringsenheten 1 2 3 4 5 
4. Jeg opplevde et godt samarbeid med min veileder  1 2 3 4 5 
5. Jeg har nådd mine mål for hospiteringsperioden  1 2 3 4 5 
 
KOMPETANSEHEVING 
6. Jeg har fått kunnskap og informasjon som er nyttig  1 2 3 4 5 
    for meg/ min virksomhet      
7. Jeg har fått kunnskap og informasjon som er nyttig  1 2 3 4 5 
    for min pasientgruppe      
8. Jeg mener at økt kunnskap om andres arbeidsfelt/   1 2 3 4 5 
    kompetanse sikrer bedre samhandling mellom nivåene  
9. Jeg mener at økt kompetanse styrker mulighetene til å gi  1 2 3 4 5 
    pasientene gode tjenester på lavest effektive omsorgsnivå   
10. Mitt bidrag til hospiteringsenheten har vært nyttig  1 2 3 4 5 
 
UTBYTTE/ LANGTIDSEFFEKTER AV HOSPITERING 
11. Hospitering sikrer bygging av formelle/ uformelle nettverk 
      på tvers av nivåer og profesjoner    1 2 3 4 5 
12. Det er nyttig å knytte personlige kontakter på tvers av 
      nivåer og profesjoner     1 2 3 4 5 
13. Hospiteringen har gitt meg ny/ økt innsikt i og forståelse 
      for helheten i behandlingskjeden    1 2 3 4 5 
14. Det var passe varighet på hospiteringsperioden  1 2 3 4 5 
15. Jeg kommer til å opprettholde kontakten med  
      hospiteringsenheten (sett kryss)                                   ja      nei       vet ikke 
 
Andre/ utfyllende kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RETURNERES: Sykehuset Østfold, kommunikasjons- og samhandlingsavdelingen, PB 16, 1603 
Fredrikstad 
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EVALUERINGSSKJEMA HOSPITERING – fylles ut av VEILEDER 
 
Veileder (navn):  
Hospiteringsenhet:  
Hosp.periode (fra-til):  
 
Vurder utsagnene nedenfor, score fra 1–5 (1=mindre bra   2=nokså bra  3=usikker  4=bra   5=svært bra) 


Sett ring rundt valgt alternativ 
 
INFORMASJON OG GJENNOMFØRING 
1. Informasjon om ordningen er god i min virksomhet  1 2 3 4 5 
2. Hospiteringen er gjennomført iht. inngått avtale  1 2 3 4 5 
3. Jeg opplevde et godt samarbeid med hospitanten  1 2 3 4 5 
4. Forhåndsinformasjon om hospitanten var god   1 2 3 4 5 
 
KOMPETANSEHEVING 
5. Jeg har fått kunnskap og informasjon som er nyttig  1 2 3 4 5 
    for meg/ min virksomhet      
6. Jeg har fått kunnskap og informasjon som er nyttig  1 2 3 4 5 
    for min pasientgruppe      
7. Jeg mener at økt kunnskap om andres arbeidsfelt/   1 2 3 4 5 
    kompetanse sikrer bedre samhandling mellom nivåene  
8. Jeg mener at økt kompetanse styrker mulighetene til å gi  1 2 3 4 5 
    pasientene gode tjenester på lavest effektive omsorgsnivå   
 
UTBYTTE/ LANGTIDSEFFEKTER AV HOSPITERING 
9. Hospitering sikrer bygging av formelle/ uformelle nettverk 1 2 3 4 5 
    på tvers av nivåer og profesjoner     
10. Det er nyttig å knytte personlige kontakter på tvers av 1 2 3 4 5 
      nivåer og profesjoner      
11. Hospiteringen har gitt meg ny/ økt innsikt i og forståelse 1 2 3 4 5 
      for helheten i behandlingskjeden     
12. Jeg påtar meg gjerne oppgaven som veileder igjen  1 2 3 4 5 
13. Jeg kommer til å opprettholde kontakten med hospitanten 
                (sett kryss)     ja       nei        vet ikke 
 
Andre/ utfyllende kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RETURNERES: Sykehuset Østfold, Info- og samhandlingsavdelingen, PB 16, 1603 Fredrikstad 
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ATTEST FOR GJENNOMFØRT HOSPITERING 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAVN:___________________________________________________ 
 
STILLING: ________________________________________________ 
 
ANSATT VED:_____________________________________________ 
 
HAR I PERIODEN:__________________________________________ 
(fra – til dato) 


 
HOSPITERT VED:__________________________________________ 
(enhet/sted) 
 
 
TEMA/ MÅL HAR VÆRT: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
MÅLOPPNÅELSE: 
__________________________________________________________ 
 
 
__________________________    ____________________________ 
Hospiteringsenhetens leder      Veileder 
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Retningslinjer for søknadsbehandling og tildeling av kommunal 
omsorgsbolig  
 
Kapittel 1 Innledende bestemmelser 
 
1 -1 Formål 
Kommunen plikter å medvirke til å skaffe boliger etter Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgsloven) §3.1 jf. 3.7 
 
§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte 
 
Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 
interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og 
vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre 
årsaker. 
 
Kapittel 2 Kriterier 
 


 Søker må på søknadstidspunktet ha lovlig opphold i Norge.  Søker må ha bodd i 
Marker kommune de siste 24 måneder.  Botid må om nødvendig dokumenteres ved 
utskrift fra folkeregisteret.  Det kan i helt spesielle tilfeller gjøres unntak fra kravet om 
botid. 


 Når eksisterende boform av en eller annen grunn ikke ivaretar brukerens behov. 
 Eldre og trygdede med stort behov for hjemmetjenester prioriteres. 
 Når Inntaksrådet vurderer det faglig forsvarlig at bolig kan tildeles som et alternativ i 


stedet for langtidsplass på MBSS. 
 
 
Prioritering mellom søkere som fyller grunnkravene 
 
Er antall søkere som fyller grunnkravene i retningslinjene større enn antall boliger til 
disposisjon, skal det foretas en prioritering mellom ellers kvalifiserte søkere.  Søkere som 
etter en samlet vurdering synes å ha det mest påtrengende behovet skal prioriteres. 
 
 
 3 – Bytte av bolig 
Bytte av bolig foretas ikke. 
 
Avslag på bytte av bolig kan ikke påklages. 
 
Kapittel 4 Saksbehandling 
 
 4 – 1 Søknad 
Søknad om bolig sendes på fastsatt skjema til Marker kommune, Postboks 114, 1871 ØRJE. 
 
Søker plikter å gi nødvendige opplysninger og dokumentasjon som har betydning for 
søknaden.  Søknader som er ufullstendig kan avslås.  Søker kan kreves innkalt til samtale hvis 
det anses nødvendig for søknadsbehandlingen. 
 
 4 – 2 Vedtak 







Inntaksrådet er tildelt myndighet til det fatter vedtak etter disse retningslinjene. 
 
Vedtak om avslag skal inneholde en individuell begrunnelse og informasjon om klageadgang. 
 
Vedtaket skal bortfalle når: 


• Søker uten saklig grunn avslår tildelingen. 
• Søker uten saklig grunn ikke møter til kontraktmøte. 
• Søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for kontraktinngåelse, 


slik at søker ikke lenger fyller grunnkravene for boligen. 
• Søker ikke godtar kontraktsvilkårene som stilles. 
• Søker har gitt uriktige opplysninger som er av betydning for saksbehandlingen. 


 
Dersom vedtak om tildeling faller bort, skal det fattes eget vedtak om dette. 
 
 4 – 3 Klageadgang 
Vedtak i henhold til retningslinjene kan påklages til Marker kommunes klagenemnd.  Klagen 
skal sendes den instans som har fattet vedtaket.  Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt 
underretning om vedtaket er kommet fram til søker. 
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Høring - Regionalt miljøprogram (RMP) for landbruket i Oslo og 
Akershus 2013 - 2016


Fylkesmannen i Oslo og Akershus har satt i gang arbeidet med å fremme forslag til Regionalt 
miljøprogram (RMP) for landbruket i Oslo og Akershus for en ny fireårsperiode. Arbeidet er 
forankret i RMP-arbeidsgruppe som består av representanter fra Akershus Bondelag, 
Akershus Bonde- og Småbrukarlag, Akershus fylkeskommune, kommunene og Romerike 
landbruksrådgivning. Det er også lagt vekt på å ha et tett samarbeid med Fylkesmannen i 
Østfold, da miljøutfordringene er svært like og fylkene har enkelte felles vannområder. Som 
et ledd i vårt arbeid ønsker vi nå innspill til Fylkesmannens forslag til miljøprioriteringer og 
virkemidler.


Bakgrunn
Regionale miljøprogram for landbruket ble innført fra 2004 og var gjeldende for perioden 
2005 – 2008. Programmet ble revidert i 2008 for perioden 2009 – 2012. Fylkesmannen har 
fått i oppdrag gå gjennom miljøprioriteringene og tilskuddsordningene i regionalt 
miljøprogram, og utarbeide forslag til program for perioden 2013 – 2016 i samarbeid med det 
regionale partnerskapet. Fylkesmannen skal senere fastsette det regionale programmet i 
fylkene i samråd med fylkeslagene til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 


Prosess
Prosessen startet opp i RMP-arbeidsgruppe i november 2011. Der ble det oppnådd enighet om 
noen overordnede prinsipper, som at rulleringen ikke skulle være for omfattende, og at det 
som fungerer godt skal videreføres i neste fireårsperiode. Målet var å utarbeide et foreløpig
forslag som kan sendes ut på høring før endelige konklusjoner på regionalt nivå blir tatt. I 
tillegg til en rekke innspill som er kommet inn i løpet av inneværende programperiode er det 
også gjennomført et eget innspillsmøte i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold med god 
deltakelse. Det har også vært flere dialogmøter med næringsorganisasjonene i Akershus og 
Østfold der RMP har vært tema.
   
Parallelt med rulleringen av RMP jobber Statens landbruksforvaltning med et elektronisk 
søknadssystem som skal være klart til søknadsomgangen 2013. Her vil det være en meny av 
tiltak/ordninger som søkerne vil kunne velge fra. RMP-ordningene i Oslo og Akershus vil 
falle innunder denne menyen, men vi må regne med at enkelte tiltak/ordninger vil få nye 
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navn. Fylkene velger sine ordninger fra den nasjonale menyen med tiltak/ordninger. Navn på 
tiltakene er ikke endelig fastsatt. RMP vil se annerledes ut når det er ferdig, men innholdet vil 
altså stort sett være det samme. 


Høringsforslaget


Forslag til RMP inneholder utfordringer, mål og virkemidler for et miljøvennlig og 
bærekraftig landbruk i Oslo og Akershus. Virkemidlene skal bidra til å nå målene knyttet til 
forurensning (bidra til å nå målene i vannforskriften) og kulturlandskap, samtidig som 
jordbruket også skal være i stand til å øke matproduksjonen i årene framover. De foreslåtte 
RMP-tilskuddene skal bidra til å stimulere til miljøtiltak på landbruksforetakene. De foreslåtte 
miljøkravene er knyttet til produksjonstilskudd. Landbruksforetak som ikke oppfyller 
miljøkravene har ikke krav på fullt produksjonstilskudd.  


Når det gjelder RMP-tilskudd, foreslås det endringer innen tilskudd til fangvekster, tilskudd 
til lett høstharving og beiteordningene. Når det gjelder regionale miljøkrav, foreslås det mer 
ambisiøse mål i Morsa og Haldenvassdraget og et alternativ til videreføring av gjeldende 
miljøkrav som er mer målrettet. Fylkesmannen foreslår å skjerpe miljøkravene i 
vannområdene PURA og Leira. I PURA forslås at dette vannområdet får samme miljøkrav 
som Morsa og Haldenvassdraget fra 2013. I Leira foreslås det at det innføres krav om ikke 
jordarbeiding om høsten i erosjonsklasse 3 og 4 fra 2015. 


Fylkesmannen har besluttet at forslag til RMP 2013 - 2016 skal sendes på høring. 
Fylkesmannen skal etter høringen fastsette RMP etter samråd med Akershus Bondelag og 
Akershus Bonde- og Småbrukarlag. Fylkesmannen skal sende revidert RMP til Statens 
landbruksforvaltning (SLF) innen utgangen av 2012.


Forslag til RMP for neste fireårsperiode presenteres i Power-point. Denne formen vil 
forhåpentligvis bidra til at programmet og endringene fremstår som mer tydelige, og at 
innholdet blir mer tilgjengelig for flere. Plansjene kan gjerne benyttes i forbindelse med 
presentasjon av RMP i ulike fora.


Høringsdokumentet blir ikke sendt ut per post, men kan hentes på Fylkesmannens 
hjemmesider www.fylkesmannen.no/miljoprogramoa, under nyhetssaken Regionalt 
miljøprogram (2013-2016) på høring.


I høringsprosessen ønsker vi innspill på forslag til mål og til de endringene som er foreslått i 
virkemidlene. Spesielt ønsker vi innspill på de foreslåtte miljøkravene i de prioriterte 
vannområdene. Høringsinnspillene vil bli benyttet til å forbedre vårt forslag før dette sendes 
til SLF. 


Innspill merkes ”Innspill RMP 2013-2016” og sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus, på 
e-post fmoapostmottak@fylkesmannen.no, eller Postboks 811 Dep, 0032 Oslo


Frist for innspill er 28. september 2012.


Med hilsen


Trond Løfsgaard Anne-Marie Vikla
fung. landbruksdirektør fylkesmiljøvernsjef
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Dokumentet er elektronisk godkjent.


Vedlegg
1 Høringsdokument - PP
2 Tabell over mål og virkemidler RMP 2013-2016


Mottakere:
Frifo-Friluftslivets 
fellesorganisasjon
Havass Skog BA Storgaten 55 1870 ØRJE
NJFF - Akershus Ask 19b 2022 GJERDRUM
Romerike Historielag Postboks 175 2021 SKEDSMOKORSET
Vannområdet Øyern
Akershus Bondelag Pb. 9369 - Grønland 0135 OSLO
Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 1940 Bjørkelangen
Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 Hurdal
Lørenskog kommune Rådhuset 1470 Lørenskog
Sabima Kristian Augustsgate 7A,  Pb. 


6784 St. Olavs plass
0130 OSLO


Skedsmo kommune Postboks 313 2001 Lillestrøm
Ski kommune Postboks 3010 1402 Ski
Vannområdet Leira-Nitelva Sekretariatet Skedsmo 


kommune, Postboks 313
2001 LILLESTRØM


Østfold Fylkeskommune
Ås kommune Postboks 195 1431 Ås
Asker kommune Postboks 353 1372 Asker
Bioforsk Frederik A. Dahls vei 20 1432 ÅS
Landbruksrådgivningen 
SørØst
Vannområdet Indre Oslofjord 
Vest
Agro Utvikling Hvammsalléen 30 2165 HVAM
Akershus Bygdeungdomslag pb 9369, Grønland 0135 OSLO
DNT Oslo og Omegn Postboks 7 Sentrum 0101 OSLO
Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 Enebakk
Kjelle videregående skole 1940 BJØRKELANGEN
Kommunenes Sentralforbund Postboks 1378 Vika 0114 Oslo
Natur videregående skole Strømsveien 323 A 1081 OSLO
Oslo kommune Rådhuset 0037 Oslo
Oslo og omland friluftsråd Pb 8896, Youngstorget 0028 OSLO
Skogselskapet i Oslo og 
Akershus


Wergelandsveien 23 B 0167 OSLO


Styringsgruppa for rullering 
av RMP 2013-2016 i Østfold
Vannområdeutvalget Morsa Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD







FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS


Akershus Sau og Geit Nordre Aas 2080 EIDSVOLL
Biofokus Gaustadallèen 21 0349 OSLO
Bærum kommune 1304 Sandvika
Landbrukskontoret i Follo Postboks 183 1431 Ås
Naturvernforbundet Oslo og 
Akershus


Vøienvolden, Maridalsveien 
120


0461 OSLO


Oslo og Akershus 
fylkesbirøkterlag


v/ Kjell Buraas, Buråsvegen 
19


2090 HURDAL


Fet kommune Postboks 100 1901 Fetsund
Hvam videregående skole Hvamsalléen 30 2165 HVAM
Kommunene i Østfold
Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES
Norskog
Romerike 
Landbruksrådgivning


Hvammsalléen 30 2165 HVAM


Utmarksavdelingen for 
Akershus og Østfold


Storgata 55 1870 ØRJE


Vannområdet 
Haldenvassdraget


v/Finn Grimsrud, Rådhuset 1940 BJØRKELANGEN


Østfold bonde-og 
småbrukarlag
Eidsvoll kommune Rådhusgata 1 2080 Eidsvoll
Oppegård kommune Postboks 510 1411 Kolbotn
Oslo Akershus Bonde- og 
småbrukarlag


Heggedalsveien 179 1389 HEGGEDAL


Sørum kommune Postboks 113 1921 Sørumsand
Vannområdet PURA Postboks 183 1430 ÅS
Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY
Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo
Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 Gjerdrum
Innovasjon Norge, Oslo, 
Akershus og Østfold


Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO


Nannestad kommune Teiealleen 31 2030 Nannestad
Nesodden kommune Postboks 123 1451 Nesoddtangen
Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN
Norges vassdrags- og 
energidirektorat


Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo


Norsk Botanisk Forening, 
Østlandsavdelingen
Norsk Ornitologisk Forening 
avd Oslo og Akershus


Postboks 1041, Sentrum 0104 OSLO


Oikos Engebrets vei 3 0375 OSLO
Regionkontor Landbruk 
Lørenskog, Nittedal, Oslo, 
Rælingen og Skedsmo


Pb. 84 2001 Lillestrøm


Rælingen kommune Postboks 100 2025 Fjerdingby
Stangeskovene AS 1930 AURSKOG
Ullensaker kommune Postboks A 2051 Jessheim
Vannområdet Hurdal/Vorma Sekretariatet c/o Nannestad 


kommune, Teiealleen 31
2030 NANNESTAD
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Viken Skog BA Postboks 500 Sentrum 3504 HØNEFOSS
Østfold bondelag

































 
 
Eiere i Østfold interkommunale arkivselskap IKS / IKA Østfold 
v/ordfører / fylkesordfører 


 


Filnavn: Arkivdepot Vår ref.: 12/96 
Kopi til:   Deres ref.:  Dato: 24.august 2012  


 
ARKIVDEPOT I ØSTFOLD – KOSTNADER 
 
Østfold interkommunale arkivselskap IKS, eller kortformen IKA Østfold ble opprettet i 2002 
etter initiativ fra rådmannsutvalget i Østfold. På slutten av 1990-tallet hadde Statsarkivet i 
Oslo foretatt tilsyn i flere kommuner i Østfold for å kartlegge arkivforholdene og fant en del 
mangler når det gjaldt bl.a. oppbevaringen av arkivmateriale, og det var en av grunnene til at 
IKA Østfold ble opprettet. Riksrevisjonen kom også med en rapport i 2010 som pekte på store 
mangler rundt arkivene i kommunal sektor og at mye arkivmateriale har gått tapt og vil gå 
tapt hvis ikke kommunene tar grep. Statsarkivet i Oslo er tilsynsmyndighet overfor 
kommunene i Østfold og i 2011 hadde de tilsyn i fire kommuner hvor de påpekte en del 
mangler ved arkivene og arkivlokalene. Det er også berammet arkivtilsyn høsten 2012. Disse 
tilsynene påpeker eventuelle feil og mangler ved arkivene og arkivlokalene som må rettes opp 
i, og ofte får kommunene forholdsvis kort frist til å rette opp manglene. 
 
IKA Østfold er ett av ni arkivselskap i Norge, og et av de yngste da f.eks. IKA Rogaland ble 
opprettet i 1976. Formålet i selskapsavtalen til IKA Østfold er å: 
  


• medvirke til at eldre arkiver blir tatt vare på, ordnet, katalogisert og gjort tilgjengelige 
for offentlig virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål 


• bistå kommunene/fylkeskommunen i arbeidet med å utvikle gode og rasjonelle rutiner 
for dokumenthåndtering og arkivskapende virksomhet 


• drive informasjons- og opplæringsvirksomhet i arkivfaglige spørsmål. 
 
Både arkivlovgivningen og andre deler av lovverket stiller strenge krav til arkivhåndtering i 
kommunene og fylkeskommunene, og da arkivloven med forskrifter trådte i kraft i 1999 ble 
kravet til arkivdepot lovfestet og kommunene ble pålagt til selv å ha et arkivdepot, og fikk en 
frist på seg til å tilfredsstille kravene innen 1.januar 2012.  


Arkivdepotbygg 
Nytt arkivdepotbygg skal ta vare på arkivene til IKA Østfolds eiere som for tiden er Østfold 
fylkeskommune og 16 kommuner i Østfold. Dette vil være arkivmateriale som er eldre enn 







25-30 år, og vil si dokumenter helt tilbake til 1837 når formannskapslovene ble innført og 
kommunene opprettet slik vi kjenner dem i dag. For de elektroniske arkivene som blir dannet 
i dag vil det også være naturlig at arkivdepotet vil ta imot, og bevare for ettertiden. Dette vil 
medføre ekstra kostnader i framtiden både med tanke på personellressurser og 
vedlikeholdskostnader av disse elektroniske arkivene. Arkivdepotet skal ha lokaler som sikrer 
dokumentene mot vann, brann, tyveri og ulovlig innsyn i uoverskuelig framtid. Arkivene skal 
sikre at kommunene og fylkeskommunen for all ettertid kan dokumentere sine vedtak og 
tiltak, sikre kommunens og enkeltpersoners juridiske og økonomiske rettigheter, sikre 
innbyggerne informasjon som kan brukes i kulturelle aktiviteter, samt sikre kildemateriale 
med tanke på forskning og historieskriving. Man skal gjøre arkivene tilgjengelige ut i fra 
kommunenes og fylkeskommunens behov, andre interessenters behov slik som partsinnsyn, 
legge til rette for forskere og annen formidling av arkivdokumentene. Kommunene skal også 
kunne låne tilbake arkivmateriale når det måtte være ønskelig. Selv om kommunenes og 
fylkeskommunens arkiver plasseres i et arkivdepot vil eierforholdet være det samme, det er 
kommunen/fylkeskommunen som selv eier sine arkiver. For å oppfylle disse kravene vil det 
påløpe en del kostnader og det er derfor viktig at kommunene er klar over hvilke krav som 
stilles på dette området. 


Bakgrunn 
 IKA Østfolds eiere har tidligere fattet vedtak om at de ønsker å ha en felles depotløsning 
sammen med de andre eierne da man mener at det vil være den mest økonomisk gunstige 
løsningen, i motsetning til at hver kommune og fylkeskommune selv skal oppfylle de 
arkivfaglige kravene både til bygg og til bemanning. Siden prosjektrapporten for arkivdepot i 
Østfold fra 2009 ble sendt ut til eierne, har det skjedd en del endringer i forutsetningene som 
ble lagt til grunn i denne rapporten. Samarbeidet med Østfoldmuseene har falt bort p.g.a. 
museets manglende bevilgninger, og selskapet har derfor måttet finne en annen løsning på 
arkivdepotproblematikken. 
 
IKA Østfold har etter samtaler og forhandlinger med Sarpsborg kommune fått til en avtale om 
at Sarpsborg kommune bygger et arkivdepot og påtar seg å oppføre et slikt bygg for IKA 
Østfolds eiere mot en årlig leiekostnad. Siden Sarpsborg kommune selv er en av eierne ser de 
også egennytten av dette.. Endelig vedtak om bygging og finansiering ble foretatt av Bystyret 
i Sarpsborg den 10.mai 2012 og selskapet har bedt Sarpsborg kommune om forslag til 
leieavtale og kostnader rundt dette. Kostnader for bygging av nytt arkivbygg på ca. 700 m2 er 
anslått til ca. 19 mill, og med en årlig husleie i størrelsesorden 1,5 mill. I tillegg kommer 
kostnader til strøm, renhold osv. som anslås til rundt kr 200.000,- årlig. 
Tidligere prosjektrapport slår fast at å leie er det mest gunstige alternativet for selskapets 
eiere. 
Tomten som ligger ved Skjeberg administrasjonsbygg i Sarpsborg er ferdig regulert for 
formålet, og her vil det også være muligheter for senere utvidelser. Det er Sarpsborg 
kommune som eier tomten. Det å leie av private kan være mer usikkert med tanke på 
framtiden når det gjelder langtidsleie, da private fort kan endre sine målsettinger om 
langtidsutleie hvis det viser seg å være mer gunstig. Å sette et arkivdepot i en slik situasjon vil 
være uhensiktsmessig da flytting av arkivmateriale er en krevende oppgave. Derfor vil det 
være den beste løsningen at en av IKA Østfolds eiere bygger, eier og leier ut til selskapet. 
Selskapet har ingen mulighet pr. i dag til å utføre byggeprosessen selv, eller stå som eier av et 
slikt bygg da selskapet per nå består av to stillinger, og de ansatte har heller ikke slik 
kompetanse. 
 







Felles arkivdepot i Østfold 
Den største fordelen ved å etablere et felles arkivdepot vil være besparelser som kommer i 
forbindelse med bygging og innredning av forskriftsmessige arkivlokaler og lønnskostnader 
til bemanning av arkivdepot. Hvis hver enkelt kommune selv skal investere både i 
forskriftsmessige lokaler og bemanning av disse vil det bli dyrere for den enkelte kommune, 
enn ved å inngå et samarbeid med de andre eierne i IKA Østfold, man vil få en 
stordriftsfordel. Det er forholdsvis få personer som har kompetanse innen arkivfaget i Østfold 
og for at stillingene skal bli store nok og interessante nok er det hensiktsmessig at man 
forsøker å samle alt på et sted for å få et godt og attraktivt fagmiljø. 
 
Alle eierne av IKA Østfold betaler per i dag for 2 stillinger og leie av to kontorer i Sarpsborg 
rådhus. For dette eiertilskuddet skal selskapet tilby rådgivning, kurs, ordning av arkiver m.m. 
Dette vil selskapet fortsette med, men i tillegg vil det bli oppgaver i forbindelse med 
arkivdepotet og flere av kommunene i Østfold har et stort behov for å få sine arkiver overført 
til et arkivdepot da de ikke lenger har plass i sine lokaler, og lokalene tilfredsstiller heller ikke 
kravene til et arkivdepot.  
Store deler av investeringskostnadene til kjøp av reoler og annet inventar kan selskapet dekke 
gjennom oppsparte fondsmidler som selskapet har opparbeidet seg i løpet av de siste årene og 
som nå vil komme eierne til gode slik at investeringskostnaden ikke behøver å belastes eierne 
i første omgang. Disse kostnadene beløper seg til et sted mellom kr 1,5 til 2 mill.  
 


Økning av eiertilskudd 
For å kunne få dekket kostnadene som vil komme i forbindelse med leie av arkivdepot fra 
Sarpsborg kommune ser man seg nødt til å øke dagens eiertilskudd. Det er dessverre ingen 
mulighet til å få noe tilskudd fra statlige myndigheter for å kunne oppfylle disse kravene og 
derfor er det kommunene og fylkeskommunen selv som må bekoste dette.  
Til sammenligning har Oppegård og Frogn kommuner gått sammen om et arkivdepot i Follo. 
I 2010 betalte de kr 21,- pr. innbygger og det dekket da lokaler og en ½ stilling som 
depotarkivar. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder har et tilskudd på over kr 30,- per 
innbygger. De andre interkommunale arkivinstitusjonene i Norge har alle forskjellige måter å 
regne ut eiertilskuddet på, men de ligger mye høyere i pris i forhold til IKA Østfold, det 
skyldes i hovedsak at de er mange flere ansatte. Det er bare IKA Østfold som har kun to 
ansatte, de andre interkommunale arkivsinstitusjonene i Norge har fra 4 til 10 ansatte, og 
eiertilskuddet blir da tilsvarende for å dekke lønnskostnadene og utgifter til arkivdepot.  
 
Nedenstående utregning baserer seg på dagens kostnader for drift av selskapet og for 
leieutgifter til et arkivdepot med kontorarbeidsplasser, strøm, renhold m.m.  
Beregningen av eiertilskudd i IKA Østfold er i dag basert på en modell ved at man betaler kr 
12 for de første 5000 innbyggere, for de neste 5000 betaler man kr 6 de over 10.000 kr 3, over 
20.000 kr 1,5 og fylkeskommunen kr 1,7 pr. innbygger. Kommuner med innbyggere under 
1500 må betale en minstepris som i 2012 er kr 22.629,-. Disse beløpene blir justert etter den 
prosentvise økningen i årsbudsjettet som representantskapet til enhver tid bestemmer. 
Hvis eiertilskuddet settes til litt under det dobbelte av hva det er i dag vil dette kunne dekke 
de ekstra kostnadene til leie av arkivdepot. Her er det brukt en faktor på 1,9 som multipliseres 
med dagens eiertilskudd for kommunene. For Østfold fylkeskommune har man brukt kr 3 per 
innbygger, altså litt under en dobling av dagens kronebeløp som er 1,7. Eiertilskuddet som er 
betalt for 2012 er satt opp slik at man kan sammenligne tallene med nytt eiertilskudd.  







 


 
 
Eiertilskudd 2012 x faktor  1,9            
ØFK 3 kr per innbygger  3            
                 


Eiere  Innbyggere 
Eiertilskudd 
2012   


Nytt eiertilskudd 
etter utbygging   


Faktisk 
endring i 
eiertilskudd 


% endring i 
eiertilskudd   


Aremark  1 419  22629   42 995   20 366  90   
Askim  15 058  104222   198 022   93 800  90   
Eidsberg  11 063  92370   175 503   83 133  90   
Halden  29 547  147490   280 231   132 741  90   
Hobøl  4 860  56423   107 204   50 781  90   
Marker  3 513  41816   79 450   37 634  90   
Moss  30 646  144571   274 685   130 114  90   
Rakkestad  7 654  75022   142 542   67 520  90   
Rygge  14 615  103506   196 661   93 155  90   
Rømskog  682  22629   42 995   20 366  90   
Råde  6 989  69796   132 612   62 816  90   
Sarpsborg  53 239  212896   404 502   191 606  90   
Skiptvet  3 597  40920   77 748   36 828  90   
Spydeberg  5 334  57725   109 678   51 953  90   
Trøgstad  5 189  60758   115 440   54 682  90   
Våler  4 658  49104   93 298   44 194  90   
ØFK  277 766  485559   833 298   347 739  72   
Totalt     1 787 436   3 306 864   1 519 428  85   
 
 
Bygging av arkivdepot vil ta et sted mellom 1 ½ og to år, og IKA Østfold har sendt 
informasjon til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo om at IKA Østfolds eierkommuner ikke 
klarer å overholde fristen som var den 1.januar 2012 til å etablere forskriftsmessige 
arkivlokaler til et arkivdepot. 
Kommunene og fylkeskommunen er selv også forpliktet til å ha godkjente arkivlokaler for 
sine daglige og bortsatte arkiver. Det stilles ikke like strenge krav til disse som til et 
arkivdepot, men det er en del eiere som har opprustet sine arkivlokaler slik at de tilfredsstiller 
kravene til bortsettingsarkiv og det er veldig bra slik at arkiver som ikke er gamle nok (25-30 
år) til å flyttes til arkivdepot sikres gode oppbevaringsforhold før de kan overføres til 
arkivdepot.







 


Oppsummering 
Selv om det finnes et prinsippvedtak fra 2009 om at man skal bygge et arkivdepot i Østfold 
har forutsetningene endret seg når det gjelder kostnader. Styret i selskapet mener derfor at 
representantskapet i IKA Østfold må behandle denne saken og fatte en endelig beslutning om 
bygging av arkivdepot i Skjeberg og langtidsleie av dette. Man vil derfor kalle inn til 
ekstraordinært representantskap den 19.oktober 2012. Sarpsborg kommune vil ikke starte 
byggearbeidet av et slikt arkivdepot hvis ikke eierne av IKA Østfold går inn for en slik felles 
løsning, og ønsker å forsikre seg om at alle eierne blir med før man påbegynner byggingen.  
 
Representantene som møter i representantskapet må derfor ha de nødvendige fullmakter til å 
binde sin kommune / fylkeskommune til denne avtalen. Representantskapet er 
beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Vedtakene gjøres med vanlig 
flertall av de stemmer som er avgitt. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
Hvis noen eiere ikke ønsker en slik felles løsning, må de på egenhånd opprette et arkivdepot 
som tilfredsstiller lovkravene. Lovverket stiller spesifiserte krav til slike depot, og krav til 
arkivlokaler ligger vedlagt denne saken. Styret mener at dette er den billigste og beste 
løsningen for eierne for å klare å oppfylle lovkravene til et arkivdepot. Denne økningen i 
eiertilskuddet vil da gjelde fra innflytning i nytt arkivdepot og tidligst i 2014. 
 
Det er dessverre ingen mulighet til å få noe tilskudd fra statlige myndigheter for å kunne 
oppfylle disse kravene og derfor er det eierne selv som må bekoste dette. Siden opprettelsen 
av IKA Østfold i 2002 har man ikke økt antall ansatte, og har hatt forutsigbare leiekontrakter 
på kontorplasser til de ansatte i henholdsvis fylkeshuset i Sarpsborg og senere i Sarpsborg 
rådhus. Selskapet har derfor ikke hatt en større økning i eiertilskuddet enn vanlig lønns- og 
prisutvikling, men med leie av et nytt arkivdepot vil dette gi et større hopp i eiertilskuddet for 
de neste årene enn det som har vært tilfelle i de foregående år hvis man skal klare å oppfylle 
lovkravene som stilles til slike lokaler. 
 
Saksframlegget til ekstraordinært representantskap den 19.oktober 2012 vedlegges, med 
styrets forslag til vedtak. Det vil bli sendt ut innkalling til ekstraordinært representantskap i 
løpet av kort tid. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Lene-Kari Bjerketvedt 
Daglig leder 
 
 
 
 
Vedlegg: Saksframlegg til ekstraordinært representantskap 19.oktober 2012. 
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1 Formålet med veiledningen 
 
Denne veiledningen er ment som et hjelpemiddel for de som vil vite noe om kravene til 
offentlige organers arkivlokaler. Det kan være organledelsen, arkivpersonalet, huseiere, 
arkitekter eller andre som søker slik informasjon. 
 
De som søker mer omfattende bakgrunn for bestemmelsene, kan finne det i Ivar Fonnes: 
Arkivhåndboken for offentlig forvaltning (Kommuneforlaget 2000). 
 
Hvis veiledningen ikke gir deg de svar du trenger, kan du ta direkte kontakt med Riksarkivet 
eller statsarkivene (se adresseliste i kapittel 14). 
 
 
 
2  Lov og forskrift 
 
§ 6 i arkivloven (lov av 04.12.1992 nr 126) slår fast at alle offentlige organer skal ha arkiv,  
og arkivet skal være innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjons- og dokumen-
tasjonskilder både på kort og lang sikt. Dette innebærer bl.a. at arkivet må oppbevares i 
forsvarlige arkivlokaler. 
 
Kapittel 4 i arkivforskriften (forskrift av 11.12.1998 nr 1193) gir detaljerte bestemmelser om 
hva som kreves av et arkivlokale. Alle offentlige organer har plikt til å etterkomme disse 
kravene. 
 
Arkivloven med forskrifter gjelder fra 01.01.1999. 
 
 
 
3  Hva er et arkivlokale? 
 
Arkivlokaler er definert som lokaler hvor det blir oppbevart arkivmateriale over lengre tid. 
Formuleringen ”lengre tid” er ikke nærmere definert, men det er rimelig å tolke det som 
lokaler hvor arkivmaterialet har sitt faste oppholdssted. Kontorer hvor dokumentene blir 
oppbevart kun som et ledd i saksbehandlingen, blir da ikke å regne som arkivlokaler. 
 
Ut fra arkivforskriftens bestemmelser skal alle offentlige organer ha ”dagligarkiv” hvor 
saksdokumenter og andre aktive arkivserier er plassert. Eldre materiale skal skilles ut og bli 
overført til ”bortsettingsarkiv”. Alle lokaler hvor det blir oppbevart dagligarkiv eller 
bortsettingsarkiv må defineres som arkivlokaler. Hvis arkivmateriale blir oppbevart over 
lengre tid i andre rom enn dette, må også disse defineres som arkivlokaler og innfri de krav 
som gjelder til slike lokaler. 
 
Arkivforskriften setter generelle krav som må være oppfylt for alle arkivlokaler. I tillegg er 
det strengere krav til det som kalles ”spesialrom for arkiv”. Det er lokaler hvor arkiv-
materialet er satt bort og sjelden er i bruk. Når materialet blir sjeldent ettersett, kan det lett 
utvikle seg større skader på arkivmaterialet. Derfor settes det strengere krav til de fysiske 
omgivelsene i slike rom (kapittel 5). 
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Dersom det jevnlig og hyppig blir brukt arkivsaker i bortsettingsarkivet, vil det være lettere å 
oppdage feil og mangler i tide. Da er det tilstrekkelig at lokalet til bortsettingsarkivet innfrir 
de generelle kravene til arkivlokaler. 
 
Arkivforskriften sier ikke noe om hvor hyppig bortsettingsarkivlokalet må brukes for at man 
kan fravike kravene til spesialrom for arkiv. Men det vil være naturlig å tolke forskriften slik 
at brukshyppigheten i bortsettingsarkivrommet ikke må være vesentlig mindre enn det er i 
dagligarkivet. 
 
Arkivmateriale som ikke lenger er i administrativ bruk (eldre arkiv) og som ikke er vedtatt 
kassert, skal avleveres til arkivdepot (arkivforskriften § 5-1). Riksarkivet og statsarkivene er 
arkivdepot for statlige arkiv. Kommunale arkiv skal avleveres til kommunale eller inter-
kommunale arkivdepot. Avlevering skjer vanligvis når arkivmaterialet er 25–30 år gammelt. 
Det er ekstra strenge krav til krav for lokaler som skal brukes til arkivdepot (se kapittel 6). 
 
 
 
4  Krav til alle arkivlokaler 
 
Generelt heter det at arkivlokalet skal gi arkivmaterialet vern mot 
• vann og fuktighet 
• brann og skadelig varme 
• skadelig påvirkning av klima og miljø 
• skadeverk, innbrudd og ulovlig tilgang. 
 
Der det i det følgende står skal eller må, er bestemmelsen hjemlet i arkivforskriften. Når det 
er brukt ordet bør, er det kun gode råd som ikke direkte er hjemlet i forskriften. 
 
 
4.1 Plassering 
Arkivlokalene skal plasseres slik i bygningen at arkivmaterialet er godt beskyttet. Skader på 
arkivmaterialet kan bli påført av installasjoner eller virksomheter i nærliggende lokaler og 
bygninger. Det gjelder f.eks. virksomheter som kan medføre fare for oversvømmelser, brann 
eller eksplosjoner. 
 
 
4.2 Kapasitet 
I forbindelse med flytting, omorganisering, nybygg e.l. skal det tas hensyn til behovet for 
arkivlokaler i årene fremover. Arkivforskriften sier ikke noe om hvor lang tid det skal 
planlegges for. Men for dagligarkiv i papir bør det være plass til arkivmateriale for to 
arkivperioder (= 8–10 år). Bortsettingsarkivet må romme materiale for tiden fram til det skal 
avleveres til arkivdepot. Det innebærer at bortsettingsarkivet bør ha plass til 30 års tilvekst. 
 
 
4.3 Bæreevne 
Det skal være tilstrekkelig bæreevne i golv og reoler til å tåle vekten av arkivmaterialet. Papir 
er tungt. Hyller som skal bære dokumenter i A4-format, bør minst ha bæreevne 60 kg/hylle-
meter. For større papirformater bør hyllene tåle 120 kg/hyllemeter. 
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Kompaktreoler lastet med ordinære papirarkiv vil kreve en bæreevne i golvet på anslagsvis  
12 000 N/m². For vanlige, faste reoler kan det være tilstrekkelig med en bæreevne i golvet på 
6 000 N/m². 
 
 
4.4 Arbeidsplass for arkivpersonalet 
Både i dagligarkiv og bortsettingsarkiv bør det legges til rette for at personalet enkelt og 
rasjonelt kan utføre sine oppgaver. Det skal være tilstrekkelig gulvplass til å kunne hente og 
transportere arkivmateriale. I tillegg bør lokalet ha godt arbeidslys og være utstyrt med 
arbeidsbord i passende høyde. 
 
 
4.5 Tilsyn og renhold 
Alle arkivlokaler skal ha fast tilsyn og renhold. Ideelt bør det være tilsyn minst en gang i uka 
og renhold minst en gang i måneden. Men både tilsyn og renhold må tilpasses de reelle 
forhold i arkivlokalet, blant annet hvor godt sikret arkivmaterialet er, og hvor utsatt lokalet er 
for støv og forurensning. Dersom det går vannrør gjennom arkivlokalet, bør tilsynet være 
hyppigere enn en gang pr uke. 


 
Formålet med tilsyn er at det raskt kan bli oppdaget eventuelle skader på arkivmaterialet. 
Dersom det blir oppdaget skader som skyldes forholdene i arkivlokalet, må det iverksettes 
mottiltak så raskt som mulig. 
 
 
4.6 Vern mot lekkasjer 
Arkivlokaler skal være godt sikret slik at vann og fuktighet ikke trenger inn. Det må ikke tas i 
bruk arkivlokaler som kan være truet av flom eller oversvømmelse.  


 
Dersom det tas i bruk arkivlokaler som ligger under bakkenivå, bør man forsikre seg om at 
vann og fuktighet ikke kan trenge gjennom ytterveggene, og at det bygningstekniske 
vedlikeholdet også omfatter drenering og ytre tetting av mur.  


 
Dersom det er fare for vannlekkasjer fra overliggende lokaler, bør det legges en vanntett 
membran på oversiden av taket i arkivlokalet. 
 
 
4.7 Bruk av vann i lokalet 
Nødvendig bruk av vann i lokalet må ikke skade arkivmaterialet. Renhold må ikke utføres slik 
at arkivdokumentene blir direkte utsatt for vann eller fuktighet. 
 
 
4.8 Vern mot branntilløp i arkivlokalet 
Det skal ikke være annet elektrisk utstyr i arkivrommet enn det som er nødvendig i et 
arkivlokale. Kopimaskiner, skannere o.l. kan i visse situasjoner innebære brannfare og bør 
derfor plasseres utenfor arkivlokalet. Kaffetraktere, vannkokere o.l. hører ikke hjemme i et 
arkivlokale. 


 
Det elektriske anlegget skal tilfredsstille kravene i forskriftene for slike anlegg i branntrygge 
lokaler.  


 


 7







Det skal ikke være sikringsskap, el-sentral med strømmåler eller lignende i arkivlokalet. 
Årsaken til det er at det tidvis kan oppstå brann og eksplosjoner i slike installasjoner. 


 
Røyking og annen brannfarlig virksomhet er forbudt i arkivlokaler. 
 
 
4.9 Vern mot brannspredning fra andre rom skal ivaretas gjennom bygningsmessige 
tiltak. Alle arkivlokaler skal klassifiseres etter de tekniske forskriftene til plan- og 
bygningsloven. 


 
Et arkivlokale skal være en branncelle med bygningsdeler som sikrer at en brann utenfor 
lokalet tar en viss tid på å spre seg inn til arkivlokalet.  


 
I et vanlig arkivrom skal bygningsdelene (vegger, gulv, tak) kunne motstå åpen ild i minst 30 
minutter (brannmotstandsevne REI 30). Materialene i bygningsdelene skal være avgrenset 
brennbare.  Dører, luker osv inn til arkivlokalet må kunne motstå åpen ild i minst 15 minutter 
(brannmotstandsevne EI 15). 


 
• Bokstaven R angir at bygningsdeler som er bærende, skal opprettholde sin lastbærende 


funksjon, 
• Bokstaven E angir at bygningsdelene skal motstå brannpåkjenning på en av sidene 


uten at brannen trenger gjennom i form av flammer eller varme gasser, 
• Bokstaven I angir at bygningsdelene skal motså brannpåkjenning på en av sidene uten 


at brannen overføres til baksiden gjennom varmeledning, 
• Et tall angir hvor mange minutter de aktuelle bygningsdelene skal oppfylle kravene R, 


E og I. 
 
Alle gjennomføringer (åpning i vegg til elektriske ledninger, ventilasjonskanaler osv) må ha 
forskriftsmessig branntetthet. 


 
Brannsikkerheten fremgår av bygningens brannverndokumentasjon og brannverntegninger.  
I brannverndokumentasjonen blir betegnelsen branncelle ofte bare brukt om rom som bygge-
forskriften krever skal være brannceller (f.eks. trapperom, ventilasjonsrom osv). For arkivrom 
er det derfor viktigere at tegningen viser at vegger og dører har den fastsatte brannsikkerhet 
enn at rommet er betegnet som branncelle. I tvilstilfeller kan en teknisk bygningskyndig 
vurdere om bygningsdelene tilfredsstiller  arkivforskriftens krav til brannsikkerhet. 
 
 
4.10 Vern mot brannspredning i arkivrommet 
Dersom en branncelle inneholder flere arkivrom, må skilleveggene mellom arkivrommene 
minst ha brannmotstandsevne EI 30 og være utført i materialer som er avgrenset brennbare. 


 
I arkivlokaler skal det brukes maling, golvbelegg e.l. som i minst mulig grad kan fremme 
brannspredning. Fortrinnsvis bør maling og gulvbelegg være av brannhemmende art. 


 
For vanlige arkivrom er det samme krav til brannvarslingsanlegg som for bygningen ellers. 


 
Alle arkivlokaler skal ha brannslokningsapparat (håndapparat), helst med CO2-gass, 
alternativt med pulver. Det bør ikke brukes brannslokningsapparat med vann som 
slokningsmiddel. Apparatene må vedlikeholdes årlig, og vedlikeholdet må dokumenteres. 
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Dersom arkivlokalet har godkjent slokningsanlegg, for eksempel med inergengass, kan kravet 
til håndapparat fravikes. 
 
 
4.11  Vern mot skadelig klima 
Arkivmateriale kan ta skade av store variasjoner i temperatur og fuktighet. Arkivforskriften 
setter derfor krav til at det skal være stabilt klima i arkivlokalet. Samtidig er det krav til at 
arkivlokalet skal kunne varmes opp til vanlig romtemperatur hele året, dette for at mennesker 
skal kunne arbeide der. 


 
Alle former for papir er utsatt for en gradvis kjemisk nedbryting. Denne nedbrytingen skjer 
raskere med høy temperatur og/ eller høy relativ fuktighet i arkivlokalet. Hvis den relative 
fuktigheten er over 65%, er det stor fare for at papiret blir angrepet av mugg og sopp. 


 
• Papir bør ha temperatur 18–21 °C og relativ fuktighet 45–55%.  
• Fotografisk materiale bør lagres i mørke med temperatur under 21 °C og under 55% 


relativ fuktighet. De ideelle forhold for originalfoto er 5–8 °C og relativ fuktighet 
under 30%.  


• Magnetisk materiale (lydbånd, disketter osv) og optiske plater (CD/R) oppbevares 
under samme klimaforhold som papir. 


 
For høy luftfuktighet i arkivrommet må fortrinnsvis rettes opp med bygningsmessige tiltak. 
En nødløsning er å bruke en elektrisk luftavfukter som minsker luftfuktigheten når den får en 
viss grenseverdi. Men flyttbare luftavfuktere kan innebære brannfare. I tillegg egner de seg 
dårlig som en permanent ordning i mange år. Hvis fuktigheten er for høy i et arkivrom, bør 
arkivmaterialet flyttes til et bedre lokale. 


 
Papir tar mer skade av for fuktig luft enn av for tørr luft. Det bør ikke brukes flyttbare 
luftfuktere for å få opp fuktigheten i et arkivrom.   


 
I bygningsdeler og innredning skal det ikke brukes materiale som kan skade arkivmaterialet 
ved avgassing, stråling eller på annen måte. Som en hovedregel kan det brukes at det som er 
skadelig for mennesker, også er skadelig for arkivmateriale. Det bør altså brukes 
miljøvennlige materialer også i arkivrom. 
 
 
4.12 Vern mot skadeverk, innbrudd etc. 
Alle bygningsdeler i arkivlokalet skal være utformet slik at arkivmaterialet er tilstrekkelig 
sikret mot innbrudd og mot at uvedkommende kan slippe inn. Bygningens ordinære sikker-
hetsopplegg må også dekke arkivlokalet. Hvis det oppbevares særskilte typer arkivmateriale, 
kan sikkerhetsloven eller særlover ha bestemmelser om fysisk sikring som er strengere enn 
arkivforskriften. Disse må da selvsagt følges fullt ut. 


 
Det skal være utarbeidet regler for hvem som har tilgang til arkivlokalet. Slike regler bør 
utformes slik at de er hensiktsmessige. Det anbefales at man begrenser adgangen til de 
personer som trenger det til sine arbeidsoppgaver. Det er følgelig ikke tillatt å ha en allmenn 
rømningsvei gjennom et arkivlokale. Adgangen til arkivlokalene må heller ikke bryte med 
bestemmelsene om taushetsplikt etter forvaltningsloven, særlover eller reglene om behandling 
av gradert materiale etter sikkerhetsloven og beskyttelsesinstruksen. 
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5 Krav til spesialrom for bortsatt arkiv 
 
Bortsatt arkivmateriale som ikke er i hyppig og regelmessig bruk, skal oppbevares i 
spesialrom (se kapittel 3). Det er strengere krav til spesialrom for arkiv enn til andre 
arkivlokaler. De kravene som er nevnt nedenfor, kommer derfor i tillegg til de generelle 
kravene til alle arkivlokaler. 
 
 
5.1 Inventar og innredning 
I spesialrom for arkiv skal det ikke lagres ting som kan redusere arkivmaterialets sikkerhet. 
Det gjelder f.eks. materiale som er brannfarlig, som kan medføre fuktighet eller vannskader, 
som kan føre til forråtnelse eller påvirke miljøet i rommet på andre måter. 


 
Arkivmaterialet skal ikke stå tett inntil vegg og tak eller plasseres direkte på gulvet. Dette av 
hensyn til luftsirkulasjonen og faren for fuktskader ved oversvømmelser o.l. Anbefalt avstand 
til yttervegg er minimum 15 cm. Dette innebærer at det ikke bør være veggreoler på ytter-
vegg. Avstanden fra gulv til nederste hylle bør ikke være mindre enn 10 cm. 


 
I spesialrom for arkiv skal reolene være av ikke brennbart materiale. I slike rom er det er 
følgelig ikke tillatt med reoler av tre. 
 
 
5.2 Vern mot lekkasjer 
I spesialrom for arkiv skal det ikke være vannrør. Dette gjelder som et ufravikelig krav i 
nybygg. Dette innebærer at oppvarming ikke skal skje ved direkte vannbåren varme, f.eks. 
varmtvannsradiatorer. Begrunnelsen er at lekkasjer fra vannrør etter all erfaring oppstår før 
eller siden. Dette gjelder alle rør hvor det går vann i, både de som står under trykk hele tiden, 
og avløpsrør.  


 
Dersom det i eksisterende bygninger er vannrør og det er urimelig kostbart å endre røropp-
legget, kan det alternativt brukes tekniske løsninger som effektivt hindrer at arkivmaterialet 
blir skadet av vann fra rørene, f.eks. fuktfølere på gulvet tilkoblet stengeventil eller alarm. 
Alarmen må kunne fanges opp umiddelbart, slik at nødvendige tiltak kan settes inn straks. 
Kombinert med dette kan det anbefales å legge et platetak (eller vannrenne) under vannrørene 
med fall mot vegg. Slike løsninger bør kombineres med hyppige inspeksjoner av lokalene. 
 
 
5.3 Vern mot branntilløp i arkivlokalet 
Spesialrom for arkiv skal varmes opp med varmekabler i gulv eller i egne varmekonstruk-
sjoner, eventuelt med varmluftsanlegg eller andre varmekilder som ikke medfører fare for 
brann, eller på annen måte kan skade arkivmaterialet. Varmekabler eller varmluft er å 
foretrekke, det gir ingen direkte eksponering av strålevarme i arkivlokalet. Hvis elektriske 
ovner skal oppfylle kravene, må de være veggmontert, ha lav overflatevarme og være plassert 
slik at arkivmaterialet ikke kan ta fyr eller bli skadet ved overoppheting av ovnene. 


 
Det er strengere krav til elektrisk utstyr i spesialrom enn i vanlige arkivrom. Rommet skal  
kun være utstyrt med elektriske apparater som er nødvendig for arkivarbeidet. Strømmen til 
disse apparatene må være slått av når det ikke utføres arbeid i lokalet. 
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5.4 Vern mot brannspredning fra andre rom 
I spesialrom skal bygningsdelene kunne motstå åpen ild i minst 60 minutter (brannmotstands-
evne REI 60). Dører, luker osv inn til arkivlokalet må kunne motstå åpen ild i minst 30 
minutter (brannmotstandsevne EI 30). 


 
Spesialrom for arkiv skal ha selvlukkende dør(er). Begrunnelsen er at brann kan spre seg 
gjennom dører som ikke blir lukket etter bruk. 


 
Spesialrom skal normalt ikke ha vinduer. En årsak er at brann fra nærliggende bygninger 
lettere kan spre seg gjennom vinduer enn gjennom vegger. Dessuten kan arkivmaterialet ta 
skade av direkte sollys. I tillegg kan vinduer føre til at arkivlokalet er mer utsatt for innbrudd.  
 
 
5.5 Vern mot brannspredning i arkivrommet. 
Spesialrom for arkiv skal ha automatisk brannalarm. Det vil si at brann blir varslet via 
meldere som reagerer på varme eller røyk, fortrinnsvis begge deler. Alarmen må gå direkte til 
brannvesenet eller en annen alarmsentral som er bemannet døgnet rundt. Det må kunne 
dokumenteres årlig teknisk vedlikehold av alarmanlegget.  


 
Hvis det skal være automatisk brannslokningsanlegg i et spesialrom for arkiv, bør det være 
sprinkleranlegg med miljøvennlige gasser. Andre former for automatisk brannslokning, f.eks. 
sprinkleranlegg med vann, kan gi store og alvorlige vannskader på papirmaterialet hvis 
anlegget utløses ved et uhell. Derfor frarådes det å installere sprinkleranlegg med vann som 
slokningsmiddel i nybygde arkivlokaler. 


 
Dersom det i en eksisterende bygning er sprinkleranlegg med vann som slokningsmiddel i et 
spesialrom for arkiv, må det iverksettes tiltak som kan minske vannskadene (se kapittel 5.2, 
andre avsnitt). 
 
 
5.6 Vern mot skadeverk, innbrudd etc. 
Spesialrom for arkiv skal ha særskilt innbruddsalarm. Arkivforskriften sier ikke noe om hva 
slags innbruddsalarm som spesialrom skal ha. Normalt skjer de fleste innbrudd gjennom dører 
og vinduer. Det er derfor naturlig at dører (og eventuelt vinduer) i spesialrom blir utstyrt med 
innbruddsalarm. Alternativt kan det brukes alarmer som reagerer på bevegelse i rommet.  


 
Hvis spesialrom for arkiv inneholder gradert materiale etter sikkerhetsloven eller beskyttelses-
instruksen, gjelder særlige bestemmelser om adgang til lokalet, (jfr. Forskrift om informa-
sjonssikkerhet av 01.07.2001 nr 744, kapittel 6). 
 
 
 
6  Krav til spesialrom for arkivdepot 
 
Riksarkivet og statsarkivene er arkivdepot for statlige arkiv. Det innebærer at statlig 
arkivmateriale som ikke lenger er i administrativ bruk, blir avlevert til Riksarkivet eller 
statsarkivene (arkivforskriften § 5-1). Kommunale arkiv skal på tilsvarende måte avleveres til 
kommunale eller interkommunale arkivdepot. Avlevering skjer vanligvis når arkivmaterialet 
er 25–30 år gammelt.  
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Det er ekstra strenge krav til krav for lokaler som skal brukes til arkivdepot.  Foruten alle de 
kravene som er nevnt ovenfor, må bygningsdeler kunne motstå åpen ild i minst 120 minutter 
(brannmotstandsevne REI 120). Dører, luker osv inn til arkivlokalet må kunne motstå åpen ild 
i minst 60 minutter (brannmotstandsevne EI 60).  
 
I tillegg må det i et arkivdepot være lagt til rette for at arkivmaterialet kan bli brukt av 
publikum (arkivforskriften § 5-6). 
 
  
 
7 Tilfluktsrom som arkivlokale? 
 
Tidligere kunne det under visse forutsetningen være tillatt å bruke tilfluktsrom til arkivlokaler. 
Nå er det ikke lenger anledning til det. Det innebærer at det ikke er adgang til å ta i bruk 
tilfluktsrom som arkivlokale. Offentlige organer som oppbevarer arkiv i tilfluktsrom, må 
flytte arkivene ut derfra innen 2012. 
 
Det finnes ett unntak: det er tillatt å ha arkivsaker som etter godkjente kassasjonsregler skal 
kasseres, i tilfluktsrom. Men organet må da på egen hånd vurdere konsekvensene ved skader 
på materialet, f.eks. hvis det må flyttes ut på kort varsel. 
 
Dersom Sivilforsvaret godkjenner at et lokale ikke lenger skal være tilfluktsrom, er det 
anledning til å bruke det til arkivlokale så fremt det tilfredsstiller arkivforskriftens øvrige krav 
til et arkivrom. 
 
 
 
8 Brannsikkert skap definert som arkivlokale? 
 
Arkivforskriften åpner for at bortsettingsarkiv kan oppbevares i brannsikkert arkivskap i 
stedet for i spesialrom for arkiv. Dette forutsetter imidlertid at arkivene er små nok til å få 
plass i slike skap. Det er ikke anledning til å splitte opp større arkiv i små enheter for å plass i 
brannsikre skap.  
 
Med brannsikkert arkivskap menes skap som kan motstå åpen ild i 30, 60, 90 eller 120 
minutter. Brukt som erstatning for spesialrom for bortsatt arkiv må arkivskapet tåle åpen ild i 
minst 90 minutter (EI 90 eller høyere). 
 
Forskriften sier ikke noe om at kravene til lokaler kan avvikes hvis dagligarkivet blir plassert i 
brannsikre skap. Det er imidlertid anledning til å søke Riksarkivaren om slik tillatelse (jfr 
arkivforskriften § 1-3). 
 
Brannsikkert skap vil kun dekke kravene til brannsikkerhet. Rommet der arkivskapet står må 
også innfri kravene til vern mot vann, fuktighet og andre skader. Hvis ikke rommet er låst 
utenom arbeidstid, må det være rutiner for å låse arkivskapet og oppbevare nøkkelen slik at 
den ikke kan brukes av uvedkommende. 
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9 Arkivlokaler i nybygg/ ombygde lokaler 
 
Arkivforskriftens krav gjelder fullt ut for alle nye arkivlokaler. Dette gjelder både 
• arkivlokaler i nybygg 
og 
• lokaler som tidligere ikke er brukt til å oppbevare arkiv. 
 
Arkivforskriften har ikke dispensasjons- eller overgangsordninger for arkivlokaler som blir 
tatt i bruk etter 01.01.1999. 
 
 
  
10 Arkiv i eksisterende lokaler 
 
Alle offentlige organer skal lage en oversikt over sine arkivlokaler og vurdere om disse 
lokalene oppfyller arkivforskriftens krav. Dersom noen av kravene ikke er oppfylt, skal det 
lages en plan som viser hva som må rettes på. Det kan enten være å rette på manglene i det 
eksisterende arkivlokalet eller å flytte arkivmaterialet til lokaler som tilfredsstiller 
arkivforskriftens krav. 
 
Utbedringsplanen skal legges fram for Riksarkivaren til godkjenning. Sentrale organer 
(departementer m.m.) sender sine planer til Riksarkivet, mens andre offentlige organer sender 
planene til statsarkivet i vedkommende distrikt (se adresseliste i kapittel 14). 
 
Organet skal rette opp manglene ved arkivlokalene så raskt som mulig. Gjennomføringstiden 
skal tilpasses omfanget og kostnadene som opprettingen innebærer. Det innebærer at mindre 
tiltak, som f.eks. å installere ei branndør, skal gjennomføres ganske raskt. Men omfattende 
bygningsendringer kan ta lenger tid. Normalt skal alle tiltak være gjennomført innen 10 år, 
regnet fra 2002. Det vil innebære at alle arkivlokaler skal tilfredsstille arkivforskriftens krav 
i 2012.  I spesielle tilfeller kan Kulturdepartementet etter søknad innvilge noe lenger 
gjennomføringstid. 
 
I tiden fram til manglene ved arkivlokalene er rettet opp, har organet plikt til å gjennomføre 
tiltak som sikrer arkivmaterialet best mulig (arkivforskriftens § 4-12). Arkivverket kan gi råd 
om dette. 
 
Noen offentlige organer holder til i lokaler som de ikke skal bruke etter 2012. Andre organer 
vet at de ut fra f.eks. omorganiseringer eller avleveringer til arkivdepot ikke kommer til å 
oppbevare noen bortsatte arkiver etter 2012. De trenger kanskje ikke i å iverksette omfattende 
tiltak med arkivlokalene, men liksom alle andre offentlige organer har de plikt til å sikre 
arkivmaterialet best mulig så lenge det er i deres varetekt. 
 
 
 
11 Strakstiltak 
 
Dersom arkiv blir oppbevart slik at det står i fare for å bli skadet, kan Riksarkivaren gi pålegg 
om utbedringer som skal gjennomført straks (arkivforskriften § 4-12, arkivloven § 7, pkt c). 
Riksarkivaren kan delegere til lederne for statsarkivene å gi slike pålegg (jfr arkivloven § 4). 
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Hvis arkivmaterialet blir åpenbart vanskjøttet, må organet regne med å bli stilt til ansvar for 
det. Organer som med vilje handler i strid med arkivforskriftens bestemmelser og Riks-
arkivarens pålegg, kan straffes med bøter (arkivloven § 22). 
 
 
 
12 Oppbevaring av elektroniske arkiv 
 
Elektroniske arkiv blir vanligvis lagret på servere og ikke på datamaskinen til den enkelte 
saksbehandler. I statlig sektor er det stadig flere elektroniske arkiv som blir lagret på felles 
servere for en hel etat (f.eks. Skatteetaten, Tolletaten etc). Det er spesielt viktig å ha gode 
sikkerhetsrutiner for det lokalet hvor slike servere blir oppbevart.  
 
Datautstyr er hyppig utsatt for tyveri. Det bør derfor iverksettes sikkerhetstiltak som hindrer at 
datamaskiner og servere med elektroniske arkiver blir stjålet. Dette både fordi viktig 
informasjon kan gå tapt og fordi ømfintlig informasjon kan komme på avveie. Det frarådes at 
servere står i rom hvor det er vindu. 
 
Det er samme klimatiske krav til et serverrom som til et rom hvor det blir oppbevart papir-
arkiv (se kapittel 4.11). Den relative fuktigheten kan godt være litt lavere i et serverrom (30–
40%). Men fuktigheten må ikke bli for lav, det kan bidra til økt risiko for statisk elektrisitet. 
 
Når det er mange maskiner i et rom, blir det utviklet mye varme. Hvis temperaturen i et 
serverrom med elektroniske arkiv overstiger 22 ºC, bør rommet utstyres med kjøleanlegg som 
holder temperaturen innenfor de forsvarlige rammer. 
 
Datarom bør være mest mulig støvfrie. 
 
Sikkerhetskopier og ikke-aktive elektroniske arkiv blir vanligvis oppbevart på optiske plater 
(f.eks. CD-plater) eller på disk/ magnetisk tape. Slike medier må oppbevares i lokaler med 
samme krav til temperatur og fuktighet som i arkivrom hvor det blir oppbevart papirarkiv (se 
kapittel 4.11). Elektroniske bortsettingsmedier må ikke utsettes for direkte sollys og bør 
plasseres i tette skap hvor det ikke er støv. Magnetbånd og kassetter skal oppbevares stående. 
CD-er må oppbevares i plasthylster. 
 
Dersom sikkerhetskopi og ikke-aktive elektroniske arkiv er lagret i et rom hvor det ikke er 
hyppig og regelmessig kontroll, må lokalet tilfredsstille kravene til spesialrom for arkiv. I 
stedet for spesialrom kan materialet oppbevares i brannsikkert skap med brannmotstandsevne 
EI 90 eller høyere. 
 
For elektronisk arkivmateriale som er gradert etter sikkerhetsloven, gjelder særlige bestem-
melser om adgang til lokalet, (jfr. Forskrift om informasjonssikkerhet av 01.07.2001 nr 744, 
kapittel 6).  
 
Magnetisk materiale (magnetbånd) må ikke utsettes for elektriske installasjoner som kan 
påvirke magnetiseringen. Det kan være elektriske installasjoner i samme rom eller høyspent-
ledninger utenfor bygningen. Magnetisk materiale oppbevares sikrest i såkalte EMP-rom 
(elektromagnetisk puls). Vegger, gulv og tak i et EMP-rom er utformet slik at det stanser 
elektromagnetisk stråling utenfra (”Faradays bur”). 
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13 Opplysningsplikt og kontrolltiltak 
 
Riksarkivaren har rettlednings- og tilsynsansvar for arkivarbeidet i offentlige organer (arkiv-
loven § 7). Dette innebærer at alle offentlige organer har plikt til å gi opplysninger om sine 
arkiv på forespørsel fra Riksarkivaren. Dette gjelder også opplysninger som er underlagt 
taushetsplikt etter forvaltningsloven, sikkerhetsloven eller andre særlover såfremt opplys-
ningene er relevante for å oppfylle arkivlovens formål.  
 
Riksarkivaren kan kreve skriftlige rapporter om arkivforholdene, både ad hoc og ved jevne 
mellomrom, f.eks. periodiske rapporter (arkivloven § 8). Riksarkivaren kan delegere opplys-
ningsfullmakten til lederne for statsarkivene. 
 
Riksarkivet og statsarkivene har rett til å kontrollere og inspisere arkiv i offentlige organer. 
Ved inspeksjoner må organet kunne dokumentere at arkivlokalene tilfredsstiller arkivfor-
skriftens krav. I dette ligger bl.a. plikt til å vise gyldig brannverndokumentasjon, brannvern-
tegninger mm. Offentlige organer som har arkivlokaler eldre enn 1999 må kunne legge fram 
dokumentasjon som viser organets egenvurdering av arkivlokalene. 
 
 
 
14 Adresser i Arkivverket 
 
Arkivverket består av Riksarkivet, 8 statsarkiv og Samisk arkiv. Riksarkivaren er leder både 
for Riksarkivet og hele Arkivverket. Riksarkivarens myndighet er hjemlet i arkivloven. 
 
De viktigste oppgavene for Arkivverket er å: 
• ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter 
• gjøre arkivmaterialet tilgjengelig for bruk 
• føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene 
• bidra til at private arkiver blir tatt vare på. 


 
Riksarkivet oppbevarer arkivene etter sentrale statlige virksomheter og andre 
landsomfattende virksomheter. I tillegg oppbevarer Riksarkivet en rekke private arkiver fra 
bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner. 
 
Adresse: Riksarkivet, Postboks 4013 Ullevål stadion, 0806 Oslo 
Telefon: 22 02 26 00, telefaks: 22 23 74 89 
E-post: riksarkivet@arkivverket.no 
 
Statsarkivene oppbevarer arkiver etter lokale og regionale statlige myndigheter og dessuten 
private arkiver fra bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner. Det finnes 
statsarkiv i Oslo, Hamar, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og 
Tromsø. 
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Statsarkivet i Oslo dekker Østfold, Oslo og Akershus.  
Adresse: Statsarkivet i Oslo, Postboks 4015, Ullevål stadion, 0806 Oslo 
Telefon: 22 02 26 00, telefaks: 22 23 74 89 
E-post: statsarkivet.oslo@arkivverket.no 
 
Statsarkivet i Hamar dekker Hedmark og Oppland. 
Adresse: Statsarkivet i Hamar, Postboks 533, 2304 Hamar 
Telefon: 62 55 54 40, telefaks: 62 52 94 48 
E-post: statsarkivet.hamar@arkivverket.no 
 
Statsarkivet i Kongsberg dekker Buskerud, Vestfold og Telemark. 
Adresse: Statsarkivet i Kongsberg, Frogsvei 44, 3611 Kongsberg 
Telefon: 32 86 99 00, telefaks: 32 86 99 10 
E-post: statsarkivet.kongsberg@arkivverket.no 
 
Statsarkivet i Kristiansand dekker Aust- og Vest-Agder. 
Adresse: Statsarkivet i Kristiansand, Serviceboks 402, 4606 Kristiansand 
Telefon: 38 14 55 00, telefaks: 38 14 55 01 
E-post: statsarkivet.kristiansand@arkivverket.no 
 
Statsarkivet i Stavanger dekker Rogaland. 
Adresse: Statsarkivet i Stavanger, Bergjelandsgt. 30, 4012 Stavanger 
Telefon: 51 50 12 60, telefaks: 51 50 12 90 
E-post: statsarkivet.stavanger@arkivverket.no 
 
Statsarkivet i Bergen dekker Hordaland, Sogn og Fjordane. 
Adresse: Statsarkivet i Bergen, Årstadveien 22, 5009 Bergen 
Telefon: 55 96 58 00, telefaks: 55 96 58 01 
E-post: statsarkivet.bergen@arkivverket.no 
 
Statsarkivet i Trondheim dekker Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag samt 
Nordland. 
Adresse: Statsarkivet i Trondheim, Maskinistgata 1, 7042 Trondheim. 
Telefon: 73 88 45 00, telefaks: 73 88 45 40 
E-post: statsarkivet.trondheim@arkivverket.no 
 
Statsarkivet i Tromsø dekker Troms, Finnmark og Svalbard. 
Adresse: Statsarkivet i Tromsø, Breivika, 9293 Tromsø, 
Telefon: 77 64 72 00, telefaks: 77 64 72 01 
E-post: statsarkivet.tromso@arkivverket.no 
 
Samisk Arkiv har ikke tilsynsoppgaver for offentlige arkiver. 
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15 Oversikt over noen byarkiv, fylkesarkiv og interkommunale 
arkivinstitusjoner 


 
Noen byer har egne byarkiv som kan gi arkivfaglige råd og veiledning til byens kommunale 
organer. Det gjelder bl.a.: 
 
Oslo kommune, Byarkivet 
Adresse: Byarkivet, Maridalsveien 3, Postboks 1453 Vika, 0116 Oslo 
Telefon: 02 180, telefaks: 23 46 03 01 
E-post: postmottak@kie.oslo.kommune.no 
 
Bergen Byarkiv 
Adresse: Kalfarveien 82, Postboks 7700, 5020 Bergen, 
Telefon:  55 56 62 83, telefaks: 55 56 62 40 
E-post: post.byarkivet@bergen.kommune.no 
 
Trondheim Byarkiv 
Adresse: Maskinistgata 1, 7042 Trondheim  
Telefon: 72 54 64 00, telefaks: 72 54 63 00  
E-post: byarkivet.postmottak@trondheim.kommune.no   
 
Stavanger Byarkiv 
Adresse:  Lars Hertervigsgate 2, 4010 Stavanger 
Telefon: 51 50 71 58, telefaks: 51 50 79 27  
E-post:  postmottak@Stavanger.kommune.no 
 
Mange av landets kommuner og fylkeskommuner har dannet interkommunale arkivinstitu-
sjoner eller fylkesarkiv som kan gi arkivfaglige råd til medlemskommunene. Noen av disse 
arkivinstitusjonene er: 
 
Østfold interkommunale arkivselskap 
Adresse: Sarpsborg rådhus, Postboks 237, 1702 Sarpsborg, 
Telefon: 69 1162 49, 
E-post: ika.ostfold@sarpsborg.com 
 
Fylkesarkivet i Oppland 
Adresse: Fakkelgården, Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer, 
Telefon: 61 27 18 00, telefaks: 61 27 18 01 
E-post: fylkesarkivet@oppland.org 
 
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS 
Adresse: Nansensgate 1, 3616 Kongsberg, 
Telefon: 32 76 40 20. telefaks: 32 76 40 39 
E-post: postmottak@ikakongsberg.no 
 
Fylkesarkivet i Vestfold 
Adresse: Svend Foynsgate 9, 3126 Tønsberg 
Telefon: 33 34 40 00, telefaks: 33 34 40 16 
E-post: fylkesarkivet@vfk.no 
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Aust-Agder Kulturhistoriske senter 
Adresse: Parkveien 16, 4838 Arendal, 
Telefon: 37 07 35 00, telefaks: 37 07 35 01 
E-post: postmottak@aaks.no 
 
Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS 
Adresse: Märthas vei 1, 4633 Kristiansand 
Telefon: 38 14 55 91, telefaks: 38 14 55 92 
E-post: ikava@ikava.va.no 
 
Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS 
Adresse: Bergjelandsgate 30, 4012 Stavanger 
Telefon: 51 50 12 83, telefaks: 51 86 11 40  
E-post: epost@ikarogaland.no  
 
Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS 
Adresse: Årstadveien 22, 5009 Bergen  
Telefon: 55 30 60 90, telefaks: 55 30 60 95 
E-post: post@ikah.no 
 
Hordaland fylkesarkiv 
Adresse: Postboks 7900, 5020 Bergen  
Telefon: 55 23 99 50 Telefaks: 55 23 99 59  
E-post: postmottak.fylkesarkivet@hordaland-f.kommune.no  
 
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane  
Adresse: Askedalen 2, 6863 Leikanger 
Telefon:  57 65 61 00, telefaks: 57 65 61 01 
E-post: postmottak.sffarkiv@sf-f.kommune.no 
 
Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal IKS 
Adresse: Kirkegt 10, Postboks 1073, 6001 Ålesund 
Telefon:  70 13 44 40, telefaks: 70 13 44 41 
E-post: postmottak@ikamr.no 
 
Interkommunalt arkiv i Trøndelag IKS 
Adresse: Maskinistgata 1, 7042 Trondheim 
Telefon:  73 50 18 90 
E-post: postmottak@ika-trondelag.no 
 
Arkiv i Nordland 
Adresse: Høgskolen i Bodø, 8049 Bodø 
Telefon: 75 51 75 77, telefaks: 75 51 75 78 
E-post: arkiv.i.nordland@nfk.no 
 
Interkommunalt arkiv i Troms  
Adresse: c/o Statsarkivet i Tromsø, 9293 Tromsø 
Telefon:  77 67 69 80, telefaks: 77 67 65 20 
E-post:  interkom@online.no 
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Interkommunalt arkiv i Finnmark  
Adresse: c/o Porsanger kommune, Rådhuset, 9712 Lakselv 
Telefon:  78 46 30 60, telefaks: 78 46 47 55 
E-post: ikaf@ikaf.no 



mailto:ikaf@ikaf.no
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  NYBYGG V/SKJEBERG ADMINISTRASJONSBYGG 
LEIEKONTRAKT - IKS 


 
 
1. AVTALENS PARTER 
 
Utleier: Sarpsborg kommune 
     
  Postboks 237, 1702 Sarpsborg 
  Tlf: 69 10 80 00     
  Faks: 69 10 86 36 
  E-post: tommy.kruse@sarpsborg.com
 
 
Leier: Østfold Interkommunale arkivselskap, IKS 
 
  Postboks 237, 1702 Sarpsborg 
  Tlf: 69 11 62 49   
  Faks: 69 11 70 70  
  E-post: ika.ostfold@sarpsborg.com
 
 
2. LEIEOBJEKTET 
 
Eiendommens adresse: Rådhusveien 17, 1739 Borgenhagen 
 
Gnr: 1051 Bnr: 236 i Sarpsborg kommune, kommunenr: 0105 
 
Leieforholdet omfatter de arealer/bygninger som er vist som skravert i vedlegg 1 til denne 
kontrakt. Tilhørende tegninger fremgår av vedlegg 2. Areal og oppdeling skal være i henhold 
til Norsk Standard.  
 
Eventuelle unøyaktigheter i arealutmålingen får ikke virkning for leiens totale størrelse. 
 
 
3.  LEIESUM OG ENERGIUTGIFTER 
 
Leien: 
Årsleien er totalt kr. 1.500.000,- (20 år)/kr. 1.300.000,- (30 år). Leien er beregnet på grunnlag 
av kostnadsrammen pr. mai måned 2012 og beregningen forutsetter innflytting ……………  
 
Skal det foretas endringer i byggeprosjektet som har innvirkning på kostnadsrammen, areal 
eller ferdigstillelsestidspunkt, må det først foreligge skriftlig bestilling og skriftlig, signert 
tilleggsavtale hvor bl.a. de økonomiske konsekvenser for leiekontrakten må fremgå. Dersom 
det ikke foreligger skriftlig avtale om leieøkning, går retten til å kreve tillegg tapt med mindre 
utleier kan godtgjøre at endringene var initiert av leier og at leier var kjent med at endringen 
ville medføre endrede leievilkår.     
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Dersom den totale byggekostnad blir mindre enn det som følger av kostnadsrammen på kr.19 
millioner, skal det foretas et forholdsmessig avslag i leiesummen. 
 
Energi til leiers egne lokaler 
Energi til egne lokaler betales av leier. Leier skal installere/bekoste egen strømmåler.  
 
Betaling av leie  
Den årlige leien for lokalene betales forskuddsvis i henhold til fremsendt faktura fra utleier og 
i like store terminer med forfall hver 1. februar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Beløpene 
reguleres etter kontraktens punkt 4.  
 
Når betaling skjer etter at kravet er forfalt, skal leier betale forsinkelsesrente i henhold til lov 
av 17. desember 1976, (Forsinkelsesrenteloven). 
 
 
4. LEIEREGULERING 
 
I leieperioden skal leien reguleres 1. januar hvert år med 100 % av endringen i Statistisk 
Sentralbyrås totale konsumprisindeks, eller annen tilsvarende offentlig indeks dersom denne 
bortfaller, første gang 1. januar …….. . Indeksreguleringen skjer med basis i leieforholdets 
ikrafttredelsestidspunkt og frem til november måned året før hver regulering. 
 
Dersom merverdiavgift innføres på leiesummen p.g.a. at utleier frivillig registrerer seg eller 
omorganiserer seg slik at vederlag under denne kontrakt blir avgiftspliktig, plikter leier å 
betale et tilsvarende tillegg til leiesummen.  
 
 
5. LEIETID OG FREMLEIE/OVERDRAGELSE 
 
Leieforholdet løper fra det tidspunkt lokalene stilles til leiers disposisjon og utløper etter 
20/30 år uten forutgående oppsigelse.  
 
Utleier skal varsle leier om at leieavtalen utløper senest 12 måneder før utløpet av 
leieperioden.  
 
Leier har rett til å forlenge kontrakten. Forlengelse av kontrakten skjer på nye vilkår. Ved 
ønske om fortsatt leieforhold, må leier gi opplysning om det innen 6 måneder før utløpet av 
leieperioden og forhandlinger bør igangsettes straks.  
 
Framleie er ikke tillatt uten skriftlig forhåndssamtykke fra utleier.  
Manglende svar på søknad om samtykke anses ikke som samtykke til fremleie. Husleielovens 
§ 7-5 og § 7-6 gjelder ikke.  
 
Overdragelse av leieavtalen, helt eller delvis, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige 
forhåndsamtykke. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag. Husleielovens § 8-4 og 8-5 gjelder 
ikke. 
 
Overdragelse av minst 50 % av aksjene, selskapsandelene eller eierinteressene hos leietaker 
anses som overdragelse av leieavtalen. Det samme gjelder leietakers skifte av selskapsform.  
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Selskapsmessige endringer, eksempelvis fisjoner, som kan forringe leietakers økonomiske 
stilling overfor utleier, krever utleiers skriftlige samtykke.  
 
 
6. OVERTAKELSE AV LOKALENE OG OMBYGGING 
 
Lokalene leveres ferdig innredet og i funksjonsdyktig stand i henhold til vedlegg 1 og 2. 
Spesielle forhold, krav og standarder er beskrevet i vedlegg 3 til denne kontrakt. 
 
Før leieobjektet overtas skal det foretas en overtakelsesbefaring. Fra befaringen skal det føres 
protokoll som undertegnes av begge parter. Påpekte feil og mangler skal utleier utbedre uten 
ugrunnet opphold. Utleier har ansvaret for at lokalene på tidspunktet for overtakelse er i 
samsvar med de krav som følger av gjeldende lover og forskrifter. Leier skal skriftlig 
godkjenne eventuelle avvik fra dette.  
Leier må gi skriftlig melding om mangler innen en måned etter at han oppdaget eller burde ha 
oppdaget dem. Feil og mangler som ikke er varslet i tide eller som leier kjente eller burde 
kjenne til ved avtaleinngåelsen, kan han ikke gjøre gjeldende. 
 
Bygningsmessige forandringer må ikke foretas uten skriftlig samtykke fra utleieren. 
Det samme gjelder dersom leier ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp m.v. enn hva 
leieobjektet ved kontraktstidspunktet var utstyrt med. 
Hvis forandringer krever godkjennelse av bygningsmyndighetene er dette leiers ansvar. 
Har leier med utleiers samtykke gjort ombygginger/vesentlige forbedringer i husrommet 
kan leier kun kreve vederlag for den fordel utleieren oppnår som følge av forbedringene 
hvis det er skriftlig avtalt på forhånd at dette skal betales vederlag for. 
§ 10-5 i husleieloven gjelder ikke. 
 
Plassering og utforming av virksomhetsskilt, informasjonstavler etc. må tilpasses den 
arkitektoniske ramme og godkjennes av utleier og offentlige myndigheter der det er 
søknadspliktig. 
 
Utgifter i forbindelse med offentlige krav om forhøyet teknisk standard som måtte pålegges 
utleier i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos leietaker i den utstrekning tiltaket kommer 
leietaker til gode.  
 
 
7. VEDLIKEHOLD OG BRUK AV LOKALENE 
 
Ytre vedlikehold 
Utleier sørger for og bekoster alt utvendig bygningsmessig                                                                                 
vedlikehold og vedlikehold av bygningens faste tekniske anlegg, utomhusarealer og 
eventuelle fellesarealer. 
Likeledes påhviler det utleier å skifte ut tekniske innretninger anbrakt av utleier, slik som 
heiser, ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, fyringsanlegg etc. når disse ikke lenger lar 
seg vedlikeholde på regningssvarende måte. Det påhviler utleier å besørge at bygningen 
med tekniske innretninger holdes i tilsvarende stand som ved overtakelse, men slik at 
alminnelig elde og slitasje må aksepteres av leier. 
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Utleier har ikke ansvar for vedlikehold eller utskifting av innretninger anbrakt i leieobjektet 
av leier. 
 
Avbrudd som ikke er vesentlige, i forsyninger av vann, strøm, luft etc. plikter leier å tåle 
uten erstatning eller avslag i leien. 
 
 
Indre vedlikehold 
Leier skal besørge og bekoste innvendig vedlikehold av leieobjektet, herunder også ut- og 
innvendig vedlikehold av inngangsdører og porter med dørlåser, dørkarmer, solskjerming 
samt innvendig vedlikehold av vinduer med omramming. Vedlikeholdsplikten for leier 
omfatter overflatebehandling av gulv, vegger og tak, nødvendig fornyelse og utskifting av 
tapet og gulvbelegg og annen istandsetting innvendig. Videre omfatter vedlikeholdsplikten 
kraner, vannklosetter, varmtvannsbeholdere, enkel utskifting av slitasjedeler (pakninger med 
videre og enkle reparasjoner av leieobjektets innretninger, så som de i lokalet synlige rør, 
ledninger og installasjoner tilknyttet forsyning med og avløp for vann, varme, 
ventilasjon/kjøling og elektrisitet/IKT (elektriske kontakter og brytere, elektrisk strøm fra 
egen sikringstavle til lampepunkter og stikkontakter), og ellers inventar og utstyr i husrommet 
som ikke er en del av den faste eiendommen. Oppregningen er ikke uttømmende. Leier har i 
tillegg ansvar for drift og vedlikehold av evt. hvitevarer, kjøling og kjølemaskiner som er 
anbrakt av leier. Det er leiers ansvar å fornye/skifte ut hvitevarer, kjøling og kjølemaskiner. 
Gjeldende for maskiner/anlegg som eksklusivt benyttes av leietaker. 
Skader på glass i de leide arealer dekkes av leier, og det påligger han for egen kostnad og uten 
ugrunnet opphold å skifte enhver knust glassrute i sine arealer. 
 
Alt arbeid leier plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold, med normale 
intervaller i leieperioden og på en forskrifts- og håndverksmessig god måte. 
 
Leiers vedlikeholdsplikt omfatter også utbedring av skader etter innbrudd og/eller hærverk i 
leieobjektet, herunder skader på vinduer, karmer, egne inngangsdører og porter. Knuste ruter i 
ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes med nye. 
 
Leier plikter å behandle de leide lokaler, som eiendommen forøvrig, med tilbørlig aktsomhet 
og blir erstatningspliktig for all skade eller mangler som skyldes han selv eller folk i hans 
tjeneste, faste eller tilfeldige, så som flyttefolk, betjening av varetransport og lignende, samt 
eventuelle fremleiere og andre personer som han med eller uten skjellig grunn har gitt adgang 
til lokalene, eller eiendommen forøvrig. 
 
Oppfyller ikke leier sin vedlikeholdsplikt er utleier berettiget til, etter skriftlig varsel med 14 
dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for leiers regning. 
 
 
Bruk av lokalene 
Det leide areal skal brukes til nytt sentraldepot for Østfold Interkommunale arkivselskap, 
IKS. Eventuelle endringer i bruksområde må godkjennes av utleier.  
Leier plikter i forbindelse med bruken av lokalene å rette seg etter de bestemmelser som 
gjelder for eiendommen, og for øvrig etter de krav som blir gitt av offentlig myndighet. 
Leier plikter å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter, vedtekter, utleiers instrukser 
(herunder spesielt branninstruks), ordensregler o.l. som er eller måtte bli innført og som 
kommer til anvendelse på leieforholdet. Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige 
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myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende 
offentligrettslige krav. Alle offentligrettslige krav, herunder krav fra arbeidstilsyn, helseråd, 
sivilforsvar, industrivern, brannvern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av den 
virksomhet som drives i leieobjektet, er det leietakers ansvar å oppfylle ved overtakelse og 
for øvrig i leieperioden. 
 
 
8. UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET 
 
Leietaker plikter å gi utleier adgang til leieobjektet i kontor-/forretningstid alle dager, for 
ettersyn, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering, forandringsarbeid etc. Leier skal 
varsles med rimelig frist. I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense 
skade på eiendommen, har utleier rett til å skaffe seg adgang til leieobjektet uten slikt varsel. 
Utleier disponerer egen nøkkel, som om nødvendig kan brukes i slike tilfeller. 
 
Dersom leier oppdager skade på eiendommen, må leier straks varsle utleier. Unnlatelse av å gi 
slikt varsel kan medføre erstatningsansvar. 
 
 
9. MISLIGHOLD 
 
Leier og utleier kan heve leieavtalen ved vesentlig mislighold fra den annen part. Som 
vesentlig mislighold regnes for eksempel at lokalene ikke er egnet for bruk som må anses 
tilsikret, eller at leier ikke betaler husleien eller tilleggsutgifter helt eller delvis.   
 
Betales ikke leien til fastsatt tid, eller innen 14 - fjorten - dager etter skriftlig varsel på eller 
etter forfallsdag, eller når leietaker ikke flytter ved leietidens utløp, vedtar leietakeren at 
tvangsfravikelse kan kreves av utleier i tråd med lov om tvangsfullbyrdelse § 13-2, 3. ledd 
pkt. a og b. 
 
Dersom leieren flytter før leietiden som følge av tvangsfravikelse eller etter krav fra utleier 
pga misligholdelse av leieavtalen, står leieren likevel ansvarlig for betaling av husleien inntil 
utløpet av leietiden, med fradrag for det som eventuell annen utleie kan innbringe. 
 
Leieren plikter også å betale de kostnader som rydding, utkastelse og søksmål i tilfellet fører 
med seg. Leieren må også betale erstatning for manglende vedlikehold som leieren er pliktig 
til å utføre. 
 
 
10. FORSIKRING 
 
Hver av partene holder sine interesser forsikret.  
 
Utleier forsikrer bygningen. 
 
Leier forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, 
data, varer, driftstap/avbrudd og eget ansvar. I tillegg til egne interesser skal leier dekke 
forsikring av dører og vinduer i leieobjektet. Skade påført leiers medkontrahenter som følge 
av avbrudd eller forsinkelser, er leiers ansvar. Ved skade på leieobjektet skal leiers 
forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før utleiers forsikring 
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benyttes.  
 
Medfører leiers virksomhet forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller faste 
avgifter, eller pålegg fra utleiers forsikringsselskap om investeringer, plikter leier å dekke 
utgiften. Leier plikter å melde til utleier ethvert forhold og/eller endring i forhold ved 
virksomheten, som kan få følger for eiendommens forsikringspremie. Utleier har ikke 
ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade mv., ut over 
det som omfattes av de forsikringer utleier har som huseier. Dette gjelder likevel ikke 
skader som skyldes utleiers mislighold. 
 
 
11. FORCE MAJEURE 
 
Streik, lock-out, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over, som for eksempel 
brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann, avbrudd i tilførsel av 
vann, strøm, telefon etc, opptøyer, krig eller inngrep av offentlig myndighet, fritar utleier fra å 
oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne kontrakt i den grad de ikke kan oppfylles uten 
unormalt høye kostnader. Likedan opphører under slike forhold plikt til å betale taps- eller 
skadeserstatning. 
 
 
12. FRAFLYTTING 
 
Ved fraflytting leveres lokalene tilbake i samme stand som ved leieforholdets start. Lokalene 
skal være ryddet og rengjort. Dersom lokalene ikke er ryddet og rengjort etc, i tilstrekkelig 
grad etter utflytting, plikter leier å betale for utleiers nødvendige utlegg til dette. 
 
Installasjoner og inventar, fast og løst, som er plassert i lokalene uten samtykke, kan utleier 
kreve fjernet for leiers regning. Tilsvarende gjelder andre tiltak for å få lokalene brakt i 
samme stand som ved overtakelsen. Leiers rettigheter til inventar og installasjoner som ikke 
er fjernet, tilfaller utleier uten godtgjørelse. 
 
Ved fraflytting skal det foretas en felles befaring. Det skal føres protokoll som undertegnes av 
begge parter. Påpekte feil og mangler skal utbedres av leier for leiers regning og uten unødig 
opphold. 
 
De siste 6 måneder før fraflytting, plikter leier, etter forhåndsvarsel, å gi leiesøkende adgang 
til lokalene 2 dager per uke i kontor/forretningstid. 
 
 
13. MOTKRAV – BETALINGSTVIST 
Leieren kan ikke sette fram motkrav på utleieren med mindre motkravet er erkjent av han eller 
er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Husleielovens § 2-15 gjelder ikke, leieren har ikke 
rett til å holde tilbake leie.  
Det er ikke anledning til deponering av omtvistet leie.  
Husleielovens § 3-8 gjelder ikke. 
 
14. FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN 
 
Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke for dette leieforhold: §§ 2-15, 3-8, 4-3, 5-4 
første ledd, 7-5,7-6, 8-4, 8-5 og 8-6, annet ledd samt 10-5. For øvrig er det avtalen som 
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gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn dem som følger av husleielovens 
fravikelige regler. 
 
15. DIVERSE BESTEMMELSER 
Leieren kan ikke fremsette krav mot tidligere eier i forbindelse med eierskifte hvor ny eier 
overtar rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtale. Husleielovens § 8-6, 2.ledd 
gjelder ikke. 
 
Denne leiekontrakten kan ikke tinglyses uten skriftlig samtykke fra utleier, dog skal den 
uansett ha prioritet etter enhver pengeheftelse på eiendommen.  
 
Blir leieobjektet ødelagt ved brann eller annen katastrofe kan utleier erklære seg fri fra alle 
rettigheter og forpliktelser under leieavtalen. 
 
Sarpsborg vedtas som verneting for alle eventuelle tvister som gjelder leieforholdet. 
 
      *** 
 
Nærværende kontrakt er utstedt i 2 - to eksemplarer, ett til hver av partene.                       


 
 
 
____________________         ____________________ 
Sted og dato          Sted og dato 
 
 
For utleier:           For leietaker: 
 
 
……………………………               …………………………… 
  
 
 


 
Vedlegg:  
    


1. Arealer/bygninger 
2. Tegninger 
3. Spesielle forhold 
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OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE 
 
1. Parter 
 
Avtalen er inngått mellom [        ] kommune og Sykehuset Østfold. 
 
 
2. Bakgrunn 
 
Partene er etter helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 og spesialisthelsetjenesteloven  
§ 2-1 e pålagt å inngå samarbeidsavtale.  
 
 
3. Formål 
 
Formålet med denne avtalen er å sikre en tydelig og hensiktsmessig fordeling av oppgaver 
og ansvar mellom kommunen og Sykehuset Østfold, herunder forutsigbarhet for partenes 
planlegging og budsjettering av de oppgavene som hver har ansvaret for.  
 
Avtalen skal videre sikre trygge helse- og omsorgstjenester av god kvalitet og tilrettelegge for 
at pasientene opplever at helsetjenestene 


a) er faglig gode 
b) er samordnede og helhetlige 
c) er preget av kontinuitet, og 
d) blir utført på en god måte på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene 


 
 


4. Avtalens virkeområde  
 
Virkeområdet for samarbeidsavtalen vil primært være de områder hvor loven pålegger 
partene å inngå samarbeidsavtale. Partene er gjennom lovverket tillagt hver sine 
kompetanse- og ansvarsområder. Områder hvor partenes ansvar overlapper hverandre og 
hvor det slik er behov for samordning mellom partene skal også inkluderes. 
 
Samarbeidsavtalen har to nivåer – overordnet samarbeidsavtale og retningslinjene i punkt 6. 
 
Partene kan velge andre områder for samarbeid ut over det som beskrives i forskrift, og i den 
forbindelse inngå bindende avtale formulert gjennom ny retningslinje (punkt 6). I tillegg til 
dette kan det inngås særavtaler mellom SØ og en eller flere kommuner. Disse skal være 
forenlig med intensjonene i denne avtalen. 
 
I tilfelle uoverensstemmelse mellom overordnet samarbeidsavtale og retningslinjer, er 
bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale styrende. 
 
 
5. Grunnleggende prinsipper for samarbeidet mellom partene 
 
Partene er enige om at følgende prinsipper skal gjelde for samarbeidet: 
 


a) Tjenestene som ytes etter helse- og omsorgstjenesteloven og 
spesialisthelsetjenesteloven skal være forsvarlige 


 
b) Partene kan avtale at de utfører oppgaver for hverandre. Ansvaret den enkelte 


part har etter lov og forskrift vil likevel ikke endres 
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c) Samarbeidet skal bygge på likeverdighet mellom partene 
 
d) Samarbeidet mellom partene skal være preget av dialog og en løsningsorientert 


tilnærming. Avgjørelser skal tas så nært brukeren som mulig 
 


e) Samarbeid mellom partene må skje i samsvar med gjeldende regler om 
taushetsplikt 


 
 
6. Retningslinjer 


 
Retningslinjer i opplistingen nedenfor er en del av denne avtalen og rettslig bindende for 
partene, med mindre annet fremgår. 
 
1) oppgavedeling (vedtatt) 
2) helhetlige og sammenhengende helsetjenester til pasienter og brukere med behov for    
    koordinerte tjenester (ny og vedlagt) 
3) innleggelse i Sykehuset Østfold (SØ) (vedtatt) 
4) øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene (ny og vedlagt) 
5) utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester (vedtatt) 
6) kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og faglige nettverk (ny og vedlagt) 
7) samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og læretid (ny og vedlagt) 
8) samarbeid om jordmortjenester (ny og vedlagt) 
9) samarbeid om IKT- løsninger (ny og vedlagt) 
10) samarbeid om forebygging (ny og vedlagt) 
11) omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden (vedtatt) 
12) samarbeidsformer (revidert og vedlagt) 
13) rekvirering av tekniske hjelpemidler når pasient er innlagt i SØ (vedtatt) 
14) gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og SØ (vedtatt) 
15) bruker/ pasient med behov for følgepersonell ved innleggelse i SØ (vedtatt) 
16) håndtering av avvik fra rutiner godkjent av adm. samarbeidsutvalg i Østfold (vedtatt) 
 
7. Samarbeidsformer  
 
Partene har vedtatt retningslinje nr. 12 som beskriver følgende samarbeidsformer: 


 Partnerskapsmøte 
 Administrativt samarbeidsutvalg med underutvalg 
 Lokalmedisinske sentra/ helsehus 


 
 
8. Plikt til gjennomføring og forankring 
 
Partene forplikter seg til å holde hverandre informert og sørge for gjensidig veiledning 
innenfor det enkelte ansvarsområdet. Prosedyre for dette skal beskrives nærmere i 
retningslinjer innenfor det enkelte ansvarsområde.  
 
Partene forplikter seg til å 


 gjøre avtalens innhold kjent og iverksatt innenfor egen virksomhet (ansatte og 
brukere) 


 involvere hverandre tidlig i prosessen om endringer i rutiner, organisering og lignende 
som kan ha innvirkning på de områdene avtalen omfatter 


 opprette en samhandlingskontakt i egen virksomhet som har et særskilt ansvar for å 
veilede og hjelpe ved samhandlingsbehov mellom partene  
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9. Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner 
 
Pasient- og brukererfaringer skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av avtaler og 
retningslinjer. Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med 
utarbeidelse, praktisering, oppfølging og endring av avtalen.  
 
Synspunkter og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom brukerundersøkelser, 
brukerutvalget ved Sykehuset Østfold, eldrerådet, rådet for funksjonshemmede i kommunen 
og andre instanser skal tillegges vekt.  
 
10. Ansattes medvirkning 
 
Det forutsettes at partene involverer de ansattes organisasjoner i den grad 
hovedtariffavtalen, overenskomster og hovedavtalen for det aktuelle området stiller krav om 
det. Partene viser til felleserklæringen av 30. mars 2011 (mellom LO, UNIO, YS, 
Akademikerne, KS og Spekter) vedrørende representasjon i arbeidsgrupper som opprettes 
på tvers av forvaltningsnivåene. 
 
11. Håndtering av avvik fra godkjente retningslinjer  
 
Partene skal håndtere avvik fra godkjente retningslinje iht. retningslinje 16 i kap. 7  
 


12. Håndtering av uenighet - tvisteløsning  


Partene er enig om følgende prinsipper for håndtering av uenighet knyttet til overordnet 
avtale med retningslinjer:  
 
a) Pasientrelaterte enkeltsaker  
Pasient skal ikke bli skadelidende ved uenighet mellom partene. Partenes intensjon er å løse 
uenighet så nært pasient som mulig.  
 
Ved fortsatt uenighet opprettes en uenighetsprotokoll (mal vil bli utarbeidet) og saken løftes 
til overordnet myndighetsnivå i sykehus/ kommune. Partene skal selv definere og beskrive 
hvilke personer som har ansvar på dette nivået.  
 
I saker hvor det ikke oppnås enighet lokalt sendes uenighetsprotokollen til Nasjonalt 
tvisteløsningsorgan for uttalelse dersom en av partene krever det. 
 
Ferdigbehandlede saker der det er opprettet uenighetsprotokoll sendes til administrativt 
samarbeidsutvalg til orientering. 
 
b) Uenighet knyttet til retningslinjer, rutiner eller øvrig tolkning av avtalen 
Dette meldes til administrativt samarbeidsutvalg. Saker kan sendes Nasjonalt 
tvisteløsningsorgan hvis det ikke er mulig å komme til enighet lokalt. 
 
For a) og b) gjelder: 
Partene kan i hver enkelt sak avtale at uttalelsen fra Nasjonalt tvisteløsningsorgan skal være 
bindende. I saker hvor partene ikke er enige om at uttalelsen fra Nasjonalt 
tvisteløsningsorgan skal være bindende, kan hver av partene bringe saken inn for de 
ordinære domstoler med Sarpsborg tingrett som verneting.  
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13. Mislighold  


Dersom en av partene misligholder sin del av avtalen, og dette påfører den annen part 
dokumenterte tap, kan tapet kreves dekket av den som misligholder avtalen.  
 


14. Varighet, revisjon og oppsigelse av avtalen  


Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med 
ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd.  
 
Nye retningslinjer og senere endringer i vedtatte retningslinjer uten store økonomiske 
konsekvenser og/ eller prinsipielle endringer for partene, kan tas inn i avtalen gjennom 
vedtak i administrativt samarbeidsutvalg.  
 
Partene er enige om å gjennomgå avtalen hvert år og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. Partnerskapsmøtet har ansvar for å evaluere avtalen ved innhenting av erfaringer 
gjennom administrativt samarbeidsutvalg.  
 
Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 
endres. 
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Retningslinje  nr. 1 - oppgavedeling 
 
Formål 
Retningslinjen regulerer/ omhandler oppgaver og tiltak som kommunen og sykehuset skal 
eller kan samarbeide om,  jf. blant annet helse- og omsorgstjenestelovens § 3-4 og 
spesialist- helsetjenesteloven § 2-1e. 
 
Partene kan ikke ved denne retningslinjen eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter 
som partene er tillagt etter lov og forskrifter.  
 
Generelt om lovgrunnlaget 


 
Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak 
regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter: 
 


 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30 
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61, og senere endringer 
 Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63, og senere endringer 
 Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr 64, og senere endringer 
 Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr 29 
 Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr 56 


 
Listen er ikke uttømmende, og også bestemmelser i annet lovverk har betydning for partenes 
utførelse av oppgaver etter nevnte lover. Dette gjelder blant annet bestemmelser om bruk av 
tvang i psykisk helsevern og overfor rusmiddelavhengige. 
 
Videre arbeid 
 
Partene forplikter seg til, i løpet av 2012, å starte arbeidet med å kartlegge og definere 
gråsoner og grenseflater. Videre skal følgende ansvarsområder avklares: 


 Rus og psykiatri 
 Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 
 Lærings- og mestringstilbud 
 Helsehus/lokalmedisinsk senter 


 
Fastlegene er en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. 
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Retningslinje nr. 2 – helhetlige og sammenhengende 
helsetjenester til pasienter og brukere med behov for 
koordinerte tjenester 
 
1 Formål 


 sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og 
rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, 
motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse 


 styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient/ bruker og eventuelt pårørende, 
og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av 
forvaltningsnivåene 


(jf. forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator) 
 
2 Omfang 
Retningslinjen omfatter alle personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 
 
3 Definisjon habilitering og rehabilitering 
”Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og 
virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og 
brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet 
og deltakelse sosialt og i samfunnet”.  
 
4 Organisering og ansvar 
Følgende skal være etablert både i Sykehuset Østfold (SØ) og kommunene: 


 Koordinerende enhet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 og 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-5b 


 Koordinator, jf. helse- og omsorgstjenesteloven (§ 7-2) (*) og 
spesialisthelsetjenesteloven (§ 2-5a) 


 Individuell plan for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester, jf. 
helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og psykisk 
helsevernloven § 4-1 


 Ansvarsgruppe, skal sikre god koordinert oppgavefordeling mellom enheter og 
instanser og kontinuitet i oppfølging av tiltak 


 
(*)(merk at koordinatorbegrepet brukes i flere sammenhenger, dette er egen koordinator slik det def. i 
fellesforskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator) 
 
 
Overordnet struktur i sykehus og kommune for oppfølging av pasienter med behov for 
langvarige og koordinerte tjenester 


 


Koordinerende 
enhet  


(kommune og 
sykehus) 


1. Koordinator 


 
2. Individuell 
plan 


Formål:  
Sikre helhetlig tilbud til 
pasienter og brukere med 
behov for sosial-, psykososial 
eller medisinsk habilitering 
og rehabilitering 


VERKTØY


3. 
Koordinering 
av tjenester/ 
ansvars -
gruppe 
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5 Kommunens forpliktelser 
Koordinerende enhet 
 bidrar til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial 


eller medisinsk habilitering og rehabilitering 
 mottar melding fra sykehus om pasient med behov for langvarige og koordinerte tjenester 


(jf. punktet over): 
o innlagt og utskrivningsklar  
o poliklinisk pasient 


 har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og 
veiledning av koordinator 


 tar ved behov initiativ til oppretting av ansvarsgruppe 
 
Overordnet ansvar for individuell plan innebærer at enheten blant annet skal:  


‐ motta meldinger om behov for individuell plan, jf. § 23 
‐ sørge for at det blir utarbeidet interne rutiner og prosedyrer for arbeid med 


individuell plan  
 
Verktøy 1: Koordinator 
Funksjonen som koordinator i kommunen er profesjonsnøytral. 
 
Koordinator tilbys uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan. 
Koordinatoren skal: 
 sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker 
 sikre samordning av tjenestetilbudet  
 sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan 
 sikre målrettet informasjons- og motiveringsarbeid om IP - verktøyet  
 
Verktøy 2: Arbeid med individuell plan 
Det skal utarbeides individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og 
koordinerte tjenester. Den individuelle planen skal: 


 tilpasses behovene til den enkelte pasient eller bruker 
 ta hensyn til vedkommendes etniske, kulturelle og språklige forutsetninger 


 
Ved behov for tilbud både etter helse- og omsorgstjenesteloven og 
spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det 
blir utarbeidet én individuell plan, og at planarbeidet koordineres.   
 
Ved behov for tjenester fra andre tjenesteytere eller etater, skal kommunens helse- og 
omsorgstjeneste og helseforetaket samarbeide med disse.  
 
Verktøy 3: Koordinering av tjenester gjennom ansvarsgruppe 
Ansvarsgruppe: 
 opprettes for personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og som selv 


ønsker flere tjenester fra kommunen eller andre tjenesteytere 
 opprettes uavhengig av om personen ønsker individuell plan eller koordinator i 


kommunen 
 bistår med å definere behov for hjelp og bistand og den enkelte tjenesteyters oppgaver 


og forpliktelser 
 møtes ved behov og i samråd med bruker/ pasient 
 beslutter hvem som har ansvar for referat og innkalling til neste møte når det ikke er 


oppnevnt koordinator 
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6 Sykehusets forpliktelser 
Koordinerende enhet 
 har generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i SØ og hvor man kan 


henvende seg i konkrete pasientsaker 
 har oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten 


i kommunens helse- og omsorgstjeneste og annen spesialisthelsetjeneste 
 er pådriver i samhandlingsarbeidet for pasienter med behov for langvarige og koordinerte 


tjenester 
 har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og skal sørge for at det blir 


utarbeidet interne rutiner og prosedyrer, inkl. rutiner for opplæring og veiledning av 
koordinatorer i SØ 


 
Verktøy 1: Koordinator i spesialisthelsetjenesten  
Koordinator i spesialisthelsetjenesten bør være lege, men annet helsepersonell kan være 
koordinator når det anses hensiktsmessig og forsvarlig.  
 
Koordinator tilbys uavhengig av om pasienten ønsker individuell plan. Koordinatoren skal: 
 sørge for nødvendig oppfølgning av den enkelte pasient 
 sikre samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med institusjonsopphold og overfor 


andre tjenesteytere  
 sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan  
 ved behov bistå i informasjons- og motiveringsarbeidet vedrørende individuell plan 


overfor pasienter som har behov for langvarige og koordinerte tjenester 
 i samråd med pasient, innkalle til ansvarsgruppemøte før behandling i 


spesialisthelsetjenesten avsluttes 
 ved behov bistå i å søke om kommunale tjenester 
 medvirke i kommunenes arbeid med individuell plan  
 varsle kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering når den ser at 


det er behov for en individuell plan som omfatter tjenester både fra 
spesialisthelsetjenesten og kommunen  


 
Dersom det ikke er opprettet koordinator gis melding om mulige habiliterings- eller 
rehabiliteringsbehov etter avsluttet behandling i spesialisthelsetjenesten til koordinerende 
enhet i kommunen av den som definerer at det kan være et behov. 
 
Verktøy 2: Arbeid med individuell plan 
Det skal utarbeides individuell plan for pasienter med behov for langvarige og koordinerte 
tjenester. Den individuelle planen skal: 


 tilpasses behovene til den enkelte pasient 
 ta hensyn til vedkommendes etniske, kulturelle og språklige forutsetninger 


 
Ved behov for tilbud både etter helse- og omsorgstjenesteloven og 
spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det 
blir utarbeidet én individuell plan i samarbeid med SØ. 
 
Verktøy 3: Koordinering av tjenester gjennom ansvarsgruppe 
SØ tar initiativ til å opprette, og deltar i, ansvarsgruppe for pasienter som har behov for 
langvarige og koordinerte tjenester der pasienten selv ønsker flere tjenester fra kommunen 
eller andre tjenesteytere. 
 
Ansvarsgruppe er beskrevet under kommunens forpliktelser, verktøy 3. 
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7 Behandling av særlig komplekse saker  
 Ved uenighet mellom SØ og kommune om pasientens videre behov for behandling/ 


oppfølging eller formell status i hjelpeapparatet, skal koordinerende enhet i kommune og 
sykehus involveres  


 De koordinerende enhetene skal i fellesskap vurdere pasientens behov for videre 
oppfølging og/eller behandling 


 De koordinerende enheter skal ved behov søke råd hos medisinskfaglig rådgiver og/eller 
andre relevante fagpersoner 


 Dersom det ikke oppnås enighet følges overordnet samarbeidsavtale, punkt 12 
håndtering av uenighet og tvisteløsning 
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Retningslinje nr. 3 – innleggelse i Sykehuset Østfold (SØ) 
(Gjelder innenfor somatikk og psykisk helsevern) 
 
Formål 
Formålet med denne avtalen er å: 


a) sørge for at pasienten opplever en best mulig sammenhengende helsetjeneste og 
unngå at det oppstår feil gjennom å klargjøre SØ og kommunens ansvar og oppgaver 
der pasienten henvises sykehuset 


b) sikre effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom og innenfor behandlings- og 
omsorgsnivåene (elektronisk når dette er mulig) 


c) sikre at pasienten mottar tjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet),  
 
 
Øyeblikkelig hjelp 
Kommunens ansvar og oppgaver: 


a) Innleggende lege konsulterer sykehuslege med adekvat kompetanse om hvorvidt 
innleggelse i sykehus er nødvendig. Kommunal behandling skal være vurdert som 
ikke tilstrekkelig. Avgjørelse tilligger i endelig instans innleggende lege 


b) Innleggende lege henviser som øyeblikkelig hjelp og sender kopi av 
innleggelsesskrivet inklusive medikamentopplysninger med pasienten. Ved 
innleggelse på tvang i psykisk helsevern skal krav til dokumentasjon i forskrift følges 


c) Innleggende lege vurderer om det er medisinsk nødvendig med tilpasset transport/ 
ledsager til sykehuset 


d) Innleggende lege melder fra til kommunal instans at pasient som mottar kommunal 
helse- og omsorgstjeneste innlegges i sykehus 


e) Kommunen sender innleggelsesrapport/ meldeskjema, inklusive pasientopplysninger 
og navn på kontaktpersoner. Hvis skriftlige pasientopplysninger ikke følger pasienten 
gis dette i tillegg pr. tlf. Gjelder pasienter som mottar kommunale helse- og 
omsorgstjenester fra tidligere 


f) Kommunen bistår pasienten med å informere pårørende om sykehusinnleggelsen 
hvis situasjonen tilsier dette (skal dokumenteres) 


 
SØs ansvar og oppgaver: 


a) Stiller adekvat kompetanse til rådighet for telefonkonsultasjon ved tvil om innleggelse 
er nødvendig eller ved spørsmål om ø-hjelpspoliklinikk kan benyttes neste dag 


b) Innhenter supplerende opplysninger fra pasient, institusjon, hjemmetjeneste, fastlege, 
sykehjemslege og pårørende ved behov 


c) Sikrer at nødvendig informasjon er gitt til pårørende, hvis dette ikke allerede er utført 
av kommunen 


d) Vurderer om det er medisinsk nødvendig med tilstedeværelse av kommunal ledsager 
under behandling. Se retningslinje15 Følgepersonell ved innleggelse i SØ 


e) Informerer fastlege om innleggelse av pasient 
    
 
Planlagt behandling 
Kommunens ansvar og oppgaver: 


a) Innleggende lege sender henvisning, inklusive medikamentopplysninger 
b) Innleggende lege vurderer om det er medisinsk nødvendig med tilpasset transport/ 


ledsager til sykehuset 
c) Kommunen sender innleggelsesrapport/ meldeskjema, inklusive pasientopplysninger 


og navn på kontaktpersoner. Gjelder pasienter som mottar kommunale helse- og 
omsorgstjenester fra tidligere 
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SØs ansvar og oppgaver: 
a) Vurderer henvisningen etter gjeldende forskrifter og prioriteringsveiledere 
b) Foreslår eventuelt forebyggende helsetjenester, behandlingsmuligheter og 


oppfølgingsplan utenfor sykehus som alternativ til innleggelse der dette er relevant 
c) Innhenter supplerende opplysninger fra pasient, institusjon, hjemmetjeneste, lege og 


pårørende ved behov 
d) Vurderer om det er medisinsk nødvendig med tilstedeværelse av kommunal ledsager 


under behandling. Se retningslinje15 Følgepersonell ved innleggelse i SØ 
 
Vedlegg 
 Rutine ved innleggelse 
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Retningslinje nr. 4 – øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 
kommunene 
 
1 Formål  
Opprette tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i kommunen som er kvalitativt like godt 
eller bedre enn eksisterende tilbud i spesialisthelsetjenesten. Redusere antall øyeblikkelig 
hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten generelt og spesielt innenfor inklusjonskriteriene: 
- ved å behandle flere innbyggere i kommunehelsetjenesten  
- ved at hele eller større deler av pasientforløpet foregår i kommunen 
 
2 Bakgrunn 
14. juni 2011 vedtok Stortinget ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
(Helse- og omsorgstjenesteloven). Her pålegges kommunene et utvidet ansvar for 
øyeblikkelig hjelp tilbud på døgnbasis jf § 3-5. Den nye loven trådte i kraft 1.januar 2012 og 
tilbudet skal innfases gradvis fram mot 2016. 
 
3 Virkeområde og økonomi 
Kommunene har plikt til å yte øyeblikkelig hjelp til personer som oppholder seg i kommunen 
(helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 og § 3-1). 
”Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til 
pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og 
brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.” 
 
Regionene i Østfold er beskrevet i retningslinje 12, punkt 2.2 sammensetning. 
 
Vilkåret for å utløse tilskudd til drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud er at den aktuelle 
kommunen har fått innvilget sin søknad om tilskudd fra Helsedirektoratet og at tilbudet er 
etablert.  
 
For perioden fra 1.januar 2013 til og med 31. desember 2015 vil helseforetaket overføre 
tilskudd til de respektive kommunene i henhold til beregningsgrunnlaget. Overføringene til 
kommunene gjennomføres fire ganger årlig, avstemt med de statlige overføringene. 
Kommuner som samarbeider om ø-hjelp døgntilbud sørger for egne forpliktende avtaler om 
det økonomiske oppgjøret seg i mellom. 
 
4 Dagens øyeblikkelighjelptilbud i Østfold 


 Kartleggingen av Sykehuset Østfolds (SØ) ø-hjelptilbud (vedlegg 1) 
 Kartleggingen av den enkelte regions ø-hjelptilbud (vedlegg 2) 


 
5 Planlagte øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Østfold 


 Helseforetaket endrer tilbudet som er framstilt i kartleggingen (vedlegg1) i tråd med 
utvikling av nytt kommunalt ø-hjelpstilbud i den enkelte region 


 Beskrivelse av den enkelte regions tilbud (vedlegg 3) 
 
6 Organisering, faglig forsvarlighet og kvalitet 
 
6.1 Organisering og bemanning  
 
Kommunenes ansvar: 


Kommunene er ansvarlig for organisering og drift av tilbudet, herunder: 
 Forsvarlig bemanning med observasjons-, vurderings- og behandlingskompetanse, 


inkl. sykepleier 24 t/ døgn 
 Beskrivelse av legens funksjon, ansvarsområde og tilstedeværelse/ tilgjengelighet 


 12







 Prosedyrekunnskap og kunnskap om bruk av medisinsk utstyr (HLR, EKG, 
kateterisering mv) 


 Plan for nødvendig opplæring av personell, undervisning, hospitering, veiledning og 
praktisk trening – samarbeid mellom partene. Dette er beskrevet i retningslinjene 7, 
11 og 14 


SØs ansvar:  
 Legge til rette for at kompetent personell i SØ er tilgjengelige for konferering hele 


døgnet 
 Diagnostisk bistand 
 Råd, veiledning og ev. utrykning fra ambulante team 
 Hospitering og årlige fagkurs for fastleger og andre faggrupper 


 
6.2 Aktuelle pasientkategorier:  
Det forutsettes avklart diagnose og funksjonsnivå som kommunen er i stand til å behandle, 
og hvor risikoen for akutt forverring under oppholdet er liten. 


 
Det tilstrebes en maksimal liggetid på 72 t i ø-hjelpsengene for å sikre en god bruk av 
sengene. 


 
Akutt forverring av 
en kjent tilstand 
med: 


 


Pasienter med behov for 
observasjon og 
behandling hvor 
innleggelse i inst. er 
nødvendig: 


Etter konferering med 
lege i SØ eventuelt 
også observasjon av: 


 


 Infeksjon 
 Dehydrering 
 Ernæringssvikt 
 Smerteproblematikk 


 


 Fall uten brudd 
 Feber 
 Eliminasjonsproblemer; 


vannlatingsbesvær, 
diaré, obstipasjon 


 Brystsmerter 
 Kols 
 Magesmerter 


 
 


 
Inklusjonskriterier Eksklusjonskriterier 
 Tilsett og vurdert av 


lege 
 ≥ 16 år 
 Avklart diagnose og 


funksjonsnivå 
 Utløsende årsak 


avklart 
 Observasjon og 


behandling hvor 
innleggelse er 
nødvendig 


 Behandlingsplan 
foreligger ved 
innleggelse 


 Pasienter med akutt forverring av kjent kronisk sykdom der en 
vurdering av alvorlighetsgrad, komorbiditet og funksjonssvikt 
tilsier innleggelse i sykehus 


 Akutt funksjonssvikt hos eldre med kroniske sykdommer hvor 
det kan være vanskelig å finne årsaksforhold og hvor det er 
fare for rask forverring 


 Traumer med uavklart alvorlighetsgrad 
 Hjerteinfarkt 
 Hjerneslag 
 Andre definert pasientforløp som tilsier sykehusinnleggelse 
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6.3 Ambulansetjenesten 
All pasienttransport til og fra ø-hjelp behandling er SØs ansvar. For øvrig vises til vedtak i 
adm. samarbeidsutvalg av 24.04.12 om etablering av rutine for ambulansetransport internt i 
kommunehelsetjenesten og kostnadsansvar i forbindelse med dette. 
 
6.4 Diagnostisk utstyr 
Minimumsløsning som innebærer bruk av følgende utstyr og undersøkelser: 


 Relevant akuttmedisinsk utstyr (inkl. hjertestarter) 
 Blærescanner 
 EKG (elektronisk overføring mellom sykehus og ø-hjelpsenhet) 
 Oksymetri (O2-målinger) 
 Urinundersøkelse 
 Hb, INR, blodsukker, CRP 


 
6.5 Dokumentasjonssystemer 
Behandlingen dokumenteres i kommunens fagsystem.  
Helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven 
regulerer kravene til dokumentasjon. 
 
6.6 Saksbehandlingsregler 
Ved tildeling av kommunale tjenester med forventet varighet på under to uker gjelder ikke 
forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 første 
og andre ledd. Det er derfor ikke behov for å fatte enkeltvedtak om innleggelse.  
 
For øvrig gjelder reglene i pasient- og brukerrettighetsloven om pasientenes rett til 
informasjon, medvirkning og klageadgang. 
 
6.7 Behovet for IKT-støtte/ systemer  
Det vises til retningsline 9 vedrørende effektiv og sikker elektronisk samhandling.  
 
6.8 Kontinuitet i øyeblikkelig hjelp tilbudet 
Dagens ordninger mellom kommunene og helseforetaket fortsetter til nytt tilbud er opprettet 
og i drift.  
 
7 Møteplasser, nettverk, informasjonskanaler  
Det vises til retningslinje 6 vedrørende kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling. 
 
8 Evalueringsindikatorer  
Det er viktig å følge utviklingen for å se at tiltakene som iverksettes har ønsket god kvalitet 
og ønsket effekt. Indikatorene nedenfor er ikke uttømmende. 
 
Kvantitative 


 Pasientantall, liggetid, beleggsprosent og reinnleggelser 
 Diagnoser 
 IPLOS- data – pasientkategorier 
 Overføring av pasienter til SØ  
 Utvikling antall sykehusinnleggelser øyeblikkelig hjelp 
 


Kvalitative  
 Pasienttilfredshet 
 Evaluering blant fastleger og legevaktsleger 
 Avvik og klagesaker – begge parter 
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Retningslinje nr. 4 – øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 
kommunene 


 


VEDLEGG 1 
 
All øyeblikkelig hjelp innen somatisk virksomhet er samlet ved sykehuset i Fredrikstad. Nytt 
akuttmottak i Fredrikstad ivaretar alle akutte tilstander som trenger spesialisthelsetjeneste i hele 
Østfold. 
 
Ambulansetjenesten: I dag har Østfold ambulansestasjoner i Fredrikstad, Halden, Sarpsborg, Moss og 
Indre (Brennemoen). Tilgjengeligheten på ambulanser i Moss og Indre Østfold er økt. Ett av tiltakene 
som er iverksatt er å oppgradere den ene akuttbilen som har vært stasjonert i Moss til en fullverdig 
ambulanse. Det er styrket kapasitet på ukedager og tider av døgnet hvor man forventer økt aktivitet. 
Ved behov for anestesistøtte vil man fortsatt kunne rykke ut på dag og ettermiddag fra sykehuset i 
Moss med ordinær ambulanse. Akuttbilen i Fredrikstad beholdes og vil kunne rykke ut til hele fylket 
ved behov.  
 
Akuttmottaket: Man har som mål å redusere liggetiden i akuttmottaket, og for å lykkes med dette har 
man etablert; 


- Tverrfaglige team med overleger og sykepleiere i front for raskest mulig avklaring  
- Radiolog fast stasjonert i akuttmottaket 
- Brystsmertepoliklinikk 
- Økning i antall observasjonsplasser 
- KTP primært beregnet for pasienter med hjerteproblemer/brystsmerter, med egen kardiolog 
- Økt poliklinisk ø-hjelps tilbud innenfor flere medisinske fag 


 
Ambulant team: Ambulant team vil fortsatt bistå kommunene ved behov for veiledning/assistanse 
knyttet til konkrete prosedyrer/problemstillinger.  
 
Anestesi, intensiv og operasjon: Den tidligere hjerteovervåkningen ved B4 blir omgjort til 
intermediæravdeling, og er en del av intensivavdelingen. Samtlige respiratortrengende pasienter vil bli 
behandlet på intensivavdeling i Fredrikstad. 
 
Korttidspost: Korttidsposten, som ligger i tilknytning til akuttmottaket, omgjøres til kombinert 
observasjons- og korttidspost. Den får noe reduksjon i antall plasser, og blir øremerket pasienter med 
hjertesykdommer. Medisinsk klinikk etablerer korttidssenger som en integrert del av nyetablerte B8, en 
sengepost for pasienter innenfor akuttgeriatri og generell indremedisin. 
 
Kommune Beskrivelse av tilbud / Avtalespesialist Navn Avtalt % 
Fredrikstad Barnesykdommer Kolsrud, Espen 100 
 Fødselshjelp og kvinnesykdommer Bjørnebekk, Terje 30 
 Fødselshjelp og kvinnesykdommer Kasin, Theresia 70 
 Hudsykdommer Valnes, Hans P. 100 
 Indremedisin Johansen, Tore 100 
 Indremedisin Sypula, Wlodzimierz 100 
 Indremedisin Dahle, Ragnar 50 
 Indremedisin Jørstad, Stein-Øyvind 50 
 Indremedisin Glåmseter, Øyvind 100 
 Indremedisin Remme, Anita 100 
 Indremedisin Torjussen, Jan 100 
 Kirurgi Barbari, Stephan 80 
 Kirurgi Thuen, Alf 20 
 Nevrologi Bjørnstad, Bente 100 
 Nevrologi Hellum, Henning J. 100 
 Ortopedi Andersen, Sven Ture 65 
 Ortopedi Nilsen, Arne Roger 100 
 Revmatologi Finnanger, Bjørn 40 


 15







 Øre-nese-halssykdommer Brangerud, Pål 100 
 Øyesykdommer Westby, Hans Petter 100 
 Øyesykdommer Riazati, Forouzan 100 
 Øyesykdommer Grønvik, Audun 20 
    
Sarpsborg Fødselshjelp og kvinnesykdommer Engebretsen, Tom 100 
 Hudsykdommer Dahle, John S 100 
 Indremedisin Andresen, Svend J 20 
 Indremedisin Holter, Carl Johan 80 
 Kirurgi Karlsen, Knut Eilert 100 
 Ortopedi Hochnowski, Jan 40 
 Øre-nese-halssykdommer Asadi, Flora 60 
 Øre-nese-halssykdommer Årnes, Einar 40 
 Øyesykdommer Gladtvedt, Frode 20 
 Øyesykdommer Harsem, Terje 80 
 Øyesykdommer Ihler, Jon Ø 80 
 Øyesykdommer Ekstrand, Jilian Raffael 100 
    
Moss Fødselshjelp og kvinnesykdommer Buvarp, Ellen 100 
 Fødselshjelp og kvinnesykdommer Ernø, Lars Espen 20 
 Hudsykdommer Bengtsson, Helge 100 
 Hudsykdommer Funk, Jurgen 100 
 Indremedisin Sirnes, Per 100 
 Ortopedi Krohn, Finn 20 
 Øre-nese-halssykdommer Lycke, Terje 100 
 Øyesykdommer Hesstvedt, Pål Chr. 100 
 Øyesykdommer Vadla, Knut Lasse 100 
 Øyesykdommer Wankel, Vibeke Dons 60 
    
Halden  Fødselshjelp og kvinnesykdommer Bærug, Unn H 100 
 Hudsykdommer Odegard, Brit 100 
 Indremedisin Mathisen, M. Schjelderup 100 
 Kirurgi Wiig, Mogens E. 100 
 Radiologi Andersen, Arnt Edvin 20 
 Øre-nese-halssykdommer Smith-Meyer, K. 100 
 Øyesykdommer Wüstenberg, Stephan R. 100 
    
Spydeberg Fødselshjelp og kvinnesykdommer Schou, Petter 20 
    
Askim Ortopedi Kase, Trygve 80 
 Øre-nese-halssykdommer Selmer, Lorentz 100 
 Øyesykdommer Dinparvar, Dianosh 100 
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Kommune Beskrivelse av tilbud Navn Avtalt % 
Fredrikstad Avtalepsykolog Øidvin, Steinar 100 
 Avtalepsykolog Fogstad, Doris 100 
 Avtalepsykolog Egeland, Rolf 20 
 Avtalepsykolog Larsen, Terje 100 
 Avtalepsykolog Follesø, Knut 100 
 Avtalepsykolog Thormodsæter, Oddvar 100 
 Avtalepsykolog Løvfold, Finn 100 
 Avtalepsykolog Steenersen, Einar B. 100 
 Avtalepsykolog Bergland, Jan 100 
 Avtalepsykolog Riis, Gunn-Tove 90 
 Avtalepsykolog Schlosser, Anita 100 
 Avtalepsykolog Olsen, Roar 100 
Sarpsborg Avtalepsykolog Krogh, Mads von 100 
 Avtalepsykolog Lindskog, Anders 100 
Moss Avtalepsykolog Kvam, Målfrid 100 
 Avtalepsykolog Nilsen, Reidar Arnmann 100 
 Avtalepsykolog Egge, Ingebjørg 100 
Halden  Avtalepsykolog Falao, Jack W. 100 
 Avtalepsykolog Nøding, Åning 70 
 Avtalepsykolog Habermann, Henri W. 20 
Askim Avtalepsykolog Erdis, Alaettin 80 
  Saugstad, Ann-Kristin 100 
 
Kommune Beskrivelse av tilbud Navn Avtalt % 
Fredrikstad Avtalespesialist psykiatri Mankowski, Tomasz 20 
 Avtalespesialist psykiatri Norum, Dag 20 
 Avtalespesialist psykiatri Nielsen, Finn H. 100 
 Avtalespesialist psykiatri Hartvigsen, Grete 60 
 Avtalespesialist psykiatri Hjort, Leif Ragnar 40 
 Avtalespesialist psykiatri Wannstam, Laine 80 
Sarpsborg Avtalespesialist psykiatri Larsen, Per-Otto 20 
Moss Avtalespesialist psykiatri Guldvog, Ingrid 20 
 Avtalespesialist psykiatri Bua, Inger Marie 100 
 Avtalespesialist psykiatri Stronegger, Paul 20 
Halden Avtalespesialist psykiatri Moss, Ivar-Jørgen 100 
 
Radiologisk avdeling: 
Kommune Kort beskrivelse av tilbud Åpningstid Kommentar 
Fredrikstad CT, MR, UL, CR (konvensjonell røntgen) 


& Angio / intervensjon 
Døgnåpent  


Sarpsborg CT, MR, UL, & CR (konvensjonell 
røntgen)  


kl 08.00 – kl 1530. Åpent kun ukedager Ø.hj 
senest kl 15.00 


Moss CT, MR, UL & CR (konvensjonell 
røntgen)  


Kl 07.00 - 18.00 
hverdager, ingen 
vaktberedskap 


Åpent kun ukedager. Ø.hj 
senest kl 17.30  


Halden  CR (konvensjonell røntgen) 
UL i regi av avtalespesialist Arnt Edvin 
Andersen (onsdag, torsdag, fredag kl 
08.00 – ca kl 15-17) 


kl 08.00 - kl 15.30 Åpent kun ukedager 
Ø.hj senest kl 15.00. 
 


Askim CT, UL & CR (konvensjonell røntgen) kl 07.00 – kl 15.30 Åpent kun ukedager. Ø.hj. 
senest kl 15.00 
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Senter for laboratoriemedisin: 
 
Kommune Kort beskrivelse av tilbud Åpningstid 
Fredrikstad Poliklinikk prøvetaking 


Kan ta i mot prøver for analysering 
kl 07.30-15.00 
Hele døgnet 


Sarpsborg Ingen utetjeneste, men prøver tatt av bioingeniører ansatt i 
kommunen for å ta prøver ved sykehjemmene, leverer disse til 
lab SØS (faste ruter hver uke) 
Sykepleiere på sykehjem tar prøver, leverer på lab SØS 
Sykepleiere tar prøver på sykehjem og leverer i kasse, hentes 
av portør, leveres SØS 
Pasientene kommer hit, med følge 
Gir raskt svar dersom rekvirenten ber om det på rekvisisjonen 
(ringer rekvirent) 
Ingen sykehjem har elektronisk svaroverføring 
Poliklinikk prøvetaking kl 08.00 – 15.30 
Tar i mot prøver kl 08.00 – 20.00 Videresending av prøver til 
analysering sentralt 


Tar imot prøver kl 08.00 
frem til kl. 20.00 om 
ønskelig 
 
Er prøvene merket øhj. 
analyseres de umiddelbart 
og svaret ringes 
 


Moss Poliklinikk prøvetaking 
Kan ta i mot prøver 
Muligheter for at sykehjem kan ta prøver selv og frakte til 
Fredrikstad for analysering 


kl 07.30-15.00 (ma-fre) 
kl 07.30-20.00 (ma-fre)  
Hele døgnet 


Halden  Gir raskt svar dersom rekvirenten ber om det på rekvisisjonen 
(ringer rekvirent) 
Går ekstra runder på Halden Sykehjem dersom det er påkrevet 
Sender prøver i drosje ved behov 
Ingen utetjeneste (reiser ikke ut for å ta prøver) 
Sykepleiere på sykehjem tar prøver, leverer på lab SØH 
Pasientene kommer hit, med følge 
Poliklinikk prøvetaking 
Tar i mot prøver 
Kommunen har muligheter for å ta prøver selv og frakte til 
Sarpsborg (kl 08-20, mandag – fredag) eller Fredrikstad (24/7) 
Utfører følgende analyser selv: Hematologi, INR, SR, 
Glukose/laktosebelastninger, Hurtig CRP, D-dimer, urin stix / 
mikro 
Videresending av prøver til analysering sentralt 


Mandag – fredag 
kl 08.00 – 12.00 og 
    13.00 – 15.00 
 
 
 
 
 
 
 


Askim Gir raskt svar dersom rekvirenten ber om det på rekvisisjonen 
(ringer rekvirent) 
Sender prøver i drosje ved behov  
Ingen utetjeneste (reiser ikke ut for å ta prøver) 
Sykepleiere på sykehjem tar prøver, leverer på lab SØA 
Pasientene kommer hit, med følge 
Poliklinikk prøvetaking 
Tar i mot prøver 
Kommunen har muligheter for å ta prøver selv og frakte til 
Sarpsborg (kl 08-20, mandag – fredag) eller Fredrikstad (24/7) 
Utfører følgende analyser selv: Hematologi, INR, SR, 
Glukose/laktosebelastninger, Hurtig CRP, D-dimer, urin stix / 
mikro 
Videresending av prøver til analysering sentralt. 


Mandag - fredag  
kl 7.30-15.00 
 
Pol åpen man-fre  
 kl 7.30-14.00 
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Retningslinje nr. 4 – øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 
kommunene 


VEDLEGG 2 
 
Avstandene i Østfold er korte og gir ikke en akuttmedisinsk utfordring.  
 


Regioner/ 
Kommune- 
Samarbeid 
 


Daglegevakt 
 
 
 


Åpningstid 
legevakt 
 
 


Sykepleier- 
telefon i  
legevakten 
24/7 


Halden, 
Aremark 


Fastlegen i beredskapsvakt i eget kontor kl 08-16 
 


Kl 16-08 
 


Ja 
 


Fredrikstad, 
Hvaler 
 


Fastlegen selv, samt beredskapsvakt på eget kontor kl 08-16 for 
Hvaler og Fredrikstad 
 


Kl 16-08 
 
 


Ja 
 
 


Sarpsborg, 
Rakkestad 
 
 


Fastlegen selv. Prosjekt i Sarpsborg med fastlønnet 
beredskapslege i legevakten kl 08-16 Ma-fre. Fastlegen i 
Rakkestad har beredskapsvakt i eget kontor kl 08-16 
 


Kl 16-08 
 
 
 


Ja 
 
 
 


Moss, 
Rygge, 
Råde, Våler 
 


Fastlegene i hhv Moss og Våler, 
Rygge og Råde samarbeider om vaktberedskap  
Kl 08-16 hverdager 
 


Kl 16-08 
 
 
 


Ja 
 
 
 


Askim, 
Spydeberg, 
Eidsberg, 
Hobøl, 
Marker, 
Skiptvet,  
Trøgstad 


Fastlegen i beredskapsvakt eget kontor kl 08-16, separat for hver 
kommune 
 
 
 
 
 


Kl 16-08 
 
 
 
 
 
 


Ja 
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Retningslinje nr. 4 – øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 
kommunene 
 


Vedlegg 3 
 


Kommunene i Østfold: 
Regioner/ 
kommune- 
samarbeid 
 


Beskrivelse av planlagt ø-hjelp tilbud 
 
 
 


Antall 
senger 
2012 


 


Antall 
senger 
2013 


 


Antall 
senger 
2014 


 
Halden, 
Aremark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ved Halden Sykehjem, planlegges øyeblikkelig hjelp døgntilbud 
fra 01.09.2012. Tilbudet er et samarbeidsprosjekt mellom Halden 
og Aremark kommuner. Det planlegges en gradvis åpning med 3 
-4 senger. Avdelingen vil ha egen legedekning med 
indremedisinsk kompetanse i tillegg personale med kompetanse 
innen målgruppen for avdelingen. Avdelingen vil i tillegg være 
fysisk utformet og utstyrt for å kunne ivareta pasientene på en 
forsvarlig måte. Laboratorietjenester planlegges utført både på 
avdelingen og i et samarbeide med laboratoriet ved 
Distriktspsykiatrisk Senter. Her ligger også en røntgen avdeling. 
Alt innenfor samme bygningsmasse. Halden og Aremark legevakt 
ligger også innenfor samme bygning. 
 
Halden Sykehjem planlegges som Helsehus for Halden og 
Aremark. Dette innebærer at det er tjenester som fysioterapi, 
ergoterapi, rehabilitering og palliasjon som planlegges brukt inn 
mot tilbudet i avdelingen for å sikre en helhetlig tjeneste. 
Avdelingen er forberedt på bruk av elektronisk kommunikasjon 
mot Sykehuset Østfold HF, fastlegene og de hjemmebaserte 
tjenester for å sikre en forsvarlig, trygg og effektiv 
kommunikasjon. Avdelingen vil ha et nært samarbeide med 
legevakten for Halden og Aremark. 
 
 
 
 


3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


6-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Fredrikstad, 
Hvaler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Etablering av øyeblikkelig hjelp døgnsenger på Borge Sykehjem i 
påvente av ferdigstillelse av nytt Helsehus inneværende år. 
Neste år (2013) ferdigstillelse av Helsehus med ny døgnåpen 
legevakt med tilknyttet overgrepsmottak, feltpleie(nytt) ,LAR-
urinprøvetaking samt mottak av trygghetsalarmer 
2. etg i Helsehuset vil romme 10 +1 (Hvaler) senger til 
øyeblikkelig hjelp døgnopphold + ytterligere 9 senger til 
korttidsopphold. Pasientkategori ikke endelig avklart. Øyeblikkelig 
hjelp sengene på Borge sykehjem vil da bli flyttet til 
Helsehuset(er en del av de 11 sengene her) 
Man antar at legevakten og 2. etg med akuttsenger vil ha felles 
ledelse og integrert/sterkt samordnet drift. 
 


5 senger 
3.kvartal 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Totalt 
10+1. 


Pluss 4 
obs.- 


senger 
samt 2 
akutt- 


senger i 
lege- 


vakten i 
3.kvartal
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Sarpsborg, 
Rakkestad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Senger med døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etableres i første 
omgang i Helsehuset Sarpsborg. Man har intensjoner om 
fremtidig samlokalisasjon av legevakt med observasjonssenger, 
akutte døgnplasser og senger for korttidsopphold.  
Høsten 2012 ønsker Sarpsborg kommune å opprette 4 plasser 
for øyeblikkelig døgnopphold. Sarpsborgs intensjoner er å 
opprette inntil 10 døgnplasser vinteren 2013/14. I tillegg tenker 
man å videreutvikle eksisterende 2 observasjonssenger i 
legevakt, totalt 12 akuttsenger i Sarpsborg kommune i løpet av 
2013/14. Disse 12 akuttsengene må sees i sammenheng og etter 
hvert planlegges med roterende bemanning på sykepleier- og 
legesiden ved samlokalisering. 
 
Rakkestad: Kommunen har ingen konkrete strategier for å ha 
spesifikke plasser til døgnopphold øyeblikkelig hjelp og  
vil bruke av den generelle kapasiteten i institusjon der det er 
medisinsk forsvarlig. Utover det søker man samarbeid med 
legevaktsdistriktet/ Sarpsborg kommune. 
 


4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Inntil 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Moss, 
Rygge, 
Råde, Våler, 
(Vestby) 
 
 
 
 
 
 
 
 


Moss er vertskommune for samarbeid om mosseregionens 
lokalmedisinske senter, og ø-hjelp døgntilbud. Tilbudet etableres 
i nåværende Peer Gynt sykehjem – Kompetansesenter for 
rehabilitering og lindrende omsorg. Det bygges en gjennomgang 
inn til legevakt og videre tilgang til Sykehuset Østfold Moss. 
Gjennomføringsprosjekt er startet inneværende år, med 
organisatoriske og praktiske forberedelser til gradvis driftsstart 
med 3 senger fra desember, full drift i 7 senger fra januar 
påfølgende år når tilhørende kompetanse er på plass. Vestby 
avklarer sin deltakelse, ikke tidfestet. 
 
 


3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Askim, 
Spydeberg, 
Eidsberg, 
Hobøl, 
Marker, 
Skiptvet,  
Trøgstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


På nyåret 2012 har prosjektarbeidet ledet frem til 
intensjonserklæring fra alle kommunene om å etablere et 
Lokalmedisinsk kompetansesenter (LMKS). Helt konkret skal 
kompetansesenteret som selskap etableres med utgangspunkt i 
en omdanning av Indre Østfold Legevakt IKS. 
Av eksisterende tjenester vil både legevakt og miljørettet 
helsevern inngå i senteret. Det første nye tiltaket som 
kommunestyrene i de syv samarbeidskommunene har sluttet seg 
til er en forsterket korttidsavdeling med til sammen 14 senger 
med ambulant team. Avdelingen vil ivareta flere funksjoner: 


 øyeblikkelig hjelp døgnfunksjon 
 vurdering og etterbehandling 
 rehabilitering  


Det søkes om midler innen 01.07.12 med tanke på oppstart etter 
omdanningstidspunkt for nytt selskap (01.10.12). 
I en overgangsfase vil 7 ØHD- plasser plasseres ved Edwin 
Ruuds Omsorgssenter, Eidsberg i umiddelbar nærhet til 
ambulansestasjonen, 7km fra legevakten.  
Avdelingen på Edw. Ruud bemannes med sykepleiere samt lege 
fast tilstede 4-6timer på avdelingen daglig.  Ved behov er bakvakt 
på  legevakten tilgjengelig på telefon eller rykker ut til avdelingen. 
 


1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


7ØHD + 
7 


korttid/ 
Rehab 
+ 3-4 
obs 


senger 
legevakt
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Retningslinje nr. 5 – utskrivning av pasienter som antas å 
ha behov for kommunale tjenester 
Gjelder somatikk. For psykisk helsevern gjelder egen prosedyre, i tillegg benyttes 
meldeskjema 1, 3 og 4b tilhørende denne retningslinjes rutine. 
 
Formål  
Formålet med denne avtalen er å: 


a) Sørge for at pasienten opplever en best mulig sammenhengende helsetjeneste og 
unngå at det oppstår feil  


b) Sikre effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt  
c) Sikre at pasienten mottar tjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet) 
d) Sikre enighet om definisjon for utskrivningsklar pasient og kommunal betalingsplikt 


(betalingsplikt gjelder kun somatikk, ikke psykisk helsevern) 
 
 
Vilkår for når en pasient er utskrivningsklar 
En pasient er utskrivningsklar når lege på sykehus vurderer at det ikke er behov for 
ytterligere behandling i spesialisthelsetjenesten. Vurderingen skal være basert på en 
individuell helsefaglig vurdering, og følgende punkter skal være vurdert og dokumentert i 
pasientjournalen: 


a) Problemstillingen(e) ved innleggelsen slik disse var formulert av innleggende lege 
skal være avklart 


b) Øvrige problemstillinger som har framkommet skal være avklart 
c) Dersom enkelte spørsmål ikke avklares skal dette redegjøres for 
d) Det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), og videre plan for oppfølging av 


pasienten 
e) Pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelsen og forventet 


framtidig utvikling skal være vurdert 
f) Dersom pasienten har behov for spesialisthelsetjenester som er utenfor den aktuelle 


avdelingens ansvarsområde, skal det sørges for at relevant kontakt etableres, og 
plan for denne oppfølgingen beskrives 


g) Epikrise eller tilsvarende informasjon inkludert medikamentliste skal følge pasienten 
ved utskrivelse 


 
SØ er forpliktet, mot betaling fra kommunen, til å gi et tilbud til pasienten i påvente av at 
kommunen finner et forsvarlig tilbud. Dersom det oppstår uenighet om pasienten er 
utskrivningsklar, forsøkes saken løst gjennom dialog (se overordnet sam.avtale, kap. 11a) 
 
 
Kommunal betalingsplikt 
Kommunen skal betale det regionale helseforetaket for utskrivningsklare pasienter som er 
innlagt i SØ i påvente av et kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud. Betalingsplikten 
gjelder til enhver tid de pasientgrupper som i lov eller forskrift er beskrevet til å være omfattet 
av denne plikten. Betaling skjer etter den døgnpris som til enhver tid er fastsatt i 
statsbudsjettet.  
 
Følgende meldingsrutiner om utskrivningsklar pasient gjelder dersom betalingsplikten skal 
inntre: 


a) SØ gir melding senest innen 24 timer etter innleggelse om innlagt pasient, dvs. 
status, antatt forløp og forventet utskrivningstidspunkt, dersom pasienten antas å ha 
behov for tiltak fra kommunehelsetjenesten etter utskrivning. Dersom vurderingen 
tilsier at pasienten ikke har behov for hjelp etter utskrivning, men dette endrer seg i 
løpet av oppholdet, skal fristen løpe fra det tidspunktet det blir klart at et slikt behov 
foreligger 
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b) Melding om utskrivningsklar pasient skal gis kommunen i tidsrommet 08.00 -15.30 
alle dager, inkl. helge- og høytidsdager. Kommunen er forpliktet til å ha ett 
telefonnummer for meldingsutveksling som betjenes i samme tidsrom 


c) Kommunene gir så raskt som mulig tilbakemelding om pasienten kan mottas, senest 
innen 2 timer (i tidsrommet 08.00 – 15.30) fra kommunen mottok melding fra SØ. 
Dersom slik tilbakemelding ikke gis, inntrer betalingsplikten 


d) For pasienter som meldes utskrivningsklare på utreisedagen før kl. 12.00 inntrer 
betalingsplikten samme dag. Meldes pasienten etter kl. 12 (og før 15.30) inntrer 
betalingsplikten neste dag. Gjelder alle dager, inkl. helge- og høytidsdager. 
Uavhengig av betalingsplikten skal kommunen motta utskrivningsklar pasient så raskt 
som mulig 


e) Kommunal betalingsplikt inntrer ikke når SØ avstår fra å skrive ut pasienten, dersom 
pasienten er definert som utskrivningsklar og kommunen har akseptert å motta 
pasienten 


 
 
Plikt til redegjørelse 
Kommunen kan kreve å få en redegjørelse for de vurderinger SØ har foretatt slik at det kan 
etterprøves at vurderingene er i tråd med denne retningslinje og forskrift om kommunal 
betaling for utskrivningsklare pasienter. 
 
Vedlegg 
 Rutine ved utskrivning 
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Retningslinje nr. 6 – kunnskapsoverføring, 
informasjonsutveksling og faglige nettverk 
 
1 Formål 
Sikre felles, målrettet kompetanseheving og faglig informasjonsutveksling 
 
2 Bakgrunn 
Gjensidig kunnskapsoverføring, dialog og informasjonsutveksling er sentrale 
samhandlingselementer og avgjørende for å sikre gode tjenester og pasientforløp. 
Spesialisthelsetjenesten har en lovpålagt veiledningsplikt overfor kommunene, jf § 6-3 i 
spesialisthelsetjenesteloven.  
 
3 Tiltak for å sikre gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og faglige 
nettverk 
 


 Praksiskonsulentordningen (PKO) er etablert med praksiskonsulenter (fastleger), 
koordinator og samhandlingsavdelingen som sekretariat. Skal sikre 
allmennlegekompetanse i utvikling av gode pasientforløp og generell samhandling 
mellom fastleger og sykehus.  Praksiskonsulentene arbeider på sykehuset og 
involveres/ bidrar i prosessene med utvikling av gode samarbeidsrutiner. 


 Faste faglige nettverk  
Faste faglige nettverk skal godkjennes i administrativt samarbeidsutvalg og ha 
et godkjent mandat som beskriver oppgaver, rapportering, kunnskapsspredning og 
representasjon 


 Hospiteringsordninger 
 Videreføres: 


‐ Helsepersonell (retningslinje 14) 
‐ For allmennleger (etter mal fra Dnlf) 


 Forslag ny: 
‐ Hospitering for sykehusleger i kommunehelsetjenesten inkl. 


allmennpraksis 
 Ambulerende tjenester 


Flere tjenester/ tilbud er opprettet, utvikling av nye, systematiske ambulante tjenester 
skal godkjennes i administrativt samarbeidsutvalg. Vedtatt rapport fra klinisk utvalg 
(2009) beskriver innhold og ansvarsforhold og legges til grunn 


 Pasientkoordinatorer (PK) er ansatt i kommunen og har som oppgave å sikre trygg, 
rask og effektiv utskriving av inneliggende pasienter fra sykehus til kommunen. 
Koordinatorene er bindeledd for kompetanse og kunnskapsutveksling i 
utskrivningssammenheng 


 Dialog og informasjon om endringer i partenes driftsforhold/ virksomhet gis 
gjennom: 


‐ Dialogen (elektronisk informasjonsbrev) 
‐ For fastleger (informasjonsbrev) 
‐ Oppdaterte hjemmesider som linkes til hverandre 


 Styringsdata og statistikk 
Kommunene og SØ skal utvikle og utveksle relevante data for å kunne gjøre 
nødvendige analyser av tjenester og fremtidige behov.  


 Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt gjelder i forhold til enkeltpasienter og 
kommunens generelle lovpålagte oppgaver. Kommunen skal ikke faktureres for slik 
veiledning 


 Kompetansehevende tiltak/ kurs i kommunene og SØ er åpne for deltakelse fra 
den andre part. Partene bærer selv egne kostnader ved deltakelse 
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 Planlagte kombinerte arbeidsforhold med tilsetting både i kommune og sykehus, 
gir mulighet for kompetanseoverføring, trygghet for faglig samstemming og felles 
forståelse. Kommunen og SØ samarbeider om innhold og praktisk gjennomføring. 
Kombinerte arbeidsforhold avtales individuelt 


 
4 Utviklingsoppgaver 


 Administrativt samarbeidsutvalg etablerer rutine for styringsdata og statistikk som 
beskriver innhold og rapporteringsfrekvens 


 Administrativt samarbeidsutvalg har ansvar for å bygge ut praksiskonsulentordningen 
til å omfatte flere profesjoner 
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Retningslinje nr. 7 – samarbeid om forskning, innovasjon, 
utdanning, praksis og læretid  
 
1 Formål 


 Samordne utdanning, forskning og utvikling/innovasjon 
 Sikre ønsket kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen 


 
2 Bakgrunn 
Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 8 gir kommunene plikt til å drive undervisning, praktisk 
opplæring, utdanning og forskning. Spesialisthelsetjenesteloven kap. 3 fastslår at utdanning 
av helsepersonell og forskning er en del av sykehusets hovedoppgaver.   
 
3 Virkeområde 
Det skal legges til rette for utvikling av felles tiltak for å styrke kunnskaps- og 
kompetanseoppbygging, forskning og innovasjon. Retningslinjen berører ikke avtaler partene 
har med andre samarbeidspartnere som universitet, høyskoler, regionale helseforetak, andre 
kommuner og Østfold fylkeskommune. 
 
4 Partenes forpliktelser 
Det skal etableres: 


 utvalg for felles forskning, utvikling og innovasjon 
 utvalg for utdanning, læretid og praksis 


 
Samarbeid knyttet til forskning, utvikling og innovasjon skal ivareta: 


 kontroll av forskningsprosjekter og publikasjonsregistrering  
 felles forskningsstøtte (statistikker, hjelp til søknader osv.) 
 samordnede frikjøpsordninger 
 økt fokus på og innsats innen samfunnsmedisinsk, allmennmedisinsk, og 


helsetjenesteforskning 
 koordinering av forskningsinnsats og forskningsområder 
 hvordan melde inn ideer 
 oversikt over helserelaterte innovasjonsaktiviteter/ prosjekter i Østfold, samt en 


oversikt over aktuelle møteplasser 
 innovasjonsinnsats og innovasjonsområder 


 
Samarbeid knyttet til utdanning, læretid og praksis skal ivareta: 


 praksisstudier på tvers (følge pasienten mellom forvaltningsnivåene) 
 felles utdanningsplan med klar bestilling til utdanningsinstitusjonene 
 e-læringsverktøy til felles bruk 
 samarbeid om etterutdanningstilbud til helsepersonell 
 kommunal tilknytning til SØs læringsportal (felles opplæringsplattform) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 26







 


Retningslinje nr. 8 – samarbeid om jordmortjenester 
 
1 Formål 
Sikre effektiv og god samhandling innen jordmortjenesten mellom kommunene og Sykehuset 
Østfold (SØ) slik at pasienten opplever en mest mulig sammenhengende svangerskaps-, 
fødsels- og barselomsorg  
 
2 Bakgrunn 
Grunnlaget for disse retningslinjene er forankret i: 


 veilederen Et trygt fødetilbud – Kvalitetskrav til fødselsomsorgen 
 regional plan (Helse Sør-Øst) og lokal områdeplan (Østfold) for en helhetlig 


svangerskap, fødsel og barselomsorg 
 helse- og omsorgstjenesteloven og nasjonale faglige retningslinjer 


 
3 Organisering og ansvar 
Svangerskaps- og fødselsomsorgen  
SØ har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen svangerskap og fødselsomsorg. 
Kvinneklinikken har et differensiert fødetilbud i Fredrikstad som er organisert i tre seksjoner. 
SØ har ikke redusert aktivitet i ferie og lavaktivitetsperioder, men omorganiserer driften i 
lengre ferieperioder. Ved utreise skal SØ gi kommunen rask informasjon ved hjemreise.  
  
Det er kommunens ansvar å sørge for at jordmortjenesten, i samarbeid med fastlege, 
spesialisthelsetjeneste og andre relevante instanser, kan gi faglig forsvarlig svangerskaps- 
og barselomsorg til gravide og nyforløste kvinner.  
 
Barselomsorgen  
SØ har ansvar for barselomsorg til inneliggende pasienter. Dette inkluderer nyfødtscreening, 
hørselsscreening og BCG-vaksinasjon til nyfødte som tilhører en risikogruppe. I tillegg har 
SØ en barselpoliklinikk som gir tilbud om ammeveiledning og annen oppfølgning/ rådgivning 
til mor de første to ukene etter fødsel.  
 
Kommunen har ansvar for barselomsorgen etter utskrivning, og må sørge for å ha 
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å gi et faglig forsvarlig tilbud. 
 
Sårbare grupper/ risikogrupper 
Kvinner med minoritetsbakgrunn som ikke snakker norsk skal få tilpasset 
svangerskapsomsorg i kommunen (fastlege og jordmor), og ved behov henvises SØ. 
Dersom familien har behov for det, skal det benyttes tolk.  
 
Kvinner med rusproblemer må ha oppfølging under svangerskapet i kommunen og i SØ. 
Kommunen har ansvar for ordinære svangerskapskontroller, foreldreforberedende tiltak, 
rusbehandling og sosiale tiltak. SØ har ansvar for spesialistbehandling av rusproblemene og 
oppfølging av svangerskapet ved svangerskapspoliklinikken. Den som først kommer i 
kontakt med den gravide med rusproblemer har ansvar for å sikre informasjon til rett instans 
for videre oppfølging i svangerskapet. Kommunen har ansvar for å reise sak om 
tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere etter helse- og omsorgsloven § 10-3.  
 
Andre sårbare grupper som for eksempel unge mødre og psykisk syke gravide følges i 
kommunen med fokus på spesielle behov og risiko. SØ skal ha en lav terskel for å vurdere 
pasienten etter henvisning.   
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4 Kvalitetskrav i fødselsomsorgen 


 For svangerskap og barselomsorg i kommunene foreligger nasjonale kvalitetskrav om 
regelmessige møteplasser mellom fastleger og jordmødre 


 Fødeavdelingen ved SØ fyller nasjonale krav til en kvinneklinikk. Avdelingen er 
sertifisert som mor-barnvennlig 


 Det er opprettet en perinatalkomité i Østfold med medlemmer fra både 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 


 
5 Tverrfaglig samarbeid, informasjonsutveksling og samarbeidsarenaer 


 SØ har ansvar for å sende melding til helsestasjon, jordmor og fastlege samt å gi 
kvinnen epikrise i hånda ved utreise 


 Utskrivning av mor og barn fra barselavdeling til kommunen meldes slik at 
helsestasjonene har mulighet til å ta kontakt med kvinnene 1-2 dager etter hjemreise. 
Kommunen legger til rette for ett kontaktpunkt pr. kommune med minimum åpningstid 
alle hverdager 


 SØ avholder fire fagdager i året, åpne for jordmødre tilknyttet svangerskaps- og 
fødselsomsorgen i kommunen 


 Jordmødre i kommunen har møter hver 6. uke som avholdes i SØ, representanter fra 
SØ skal delta når det er ønskelig 


 SØ og kommunene har avtale om gjensidig hospitering for helsepersonell, inkludert 
jordmødre 


 
6 Følgetjeneste 
Ingen gravide i Østfold har reisetid over 1,5 time til fødeavdelingen og det anses ikke å være 
behov for egen følgetjeneste for denne gruppen. Kvinner som ikke rekker inn til sykehuset 
før de skal føde ivaretas av ambulansetjenesten, som ved behov sender jordmor fra 
sykehuset ut til kvinnen.  
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Retningslinje nr. 9 – samarbeid om IKT- løsninger  
 
1 Formål  


Sikre helhetlige behandlingsforløp for pasientene i overgangen mellom kommune- og 
spesialisthelsetjeneste. 
 


2 Bakgrunn  


Retningslinjen skal legge til rette for effektiv og sikker elektronisk samhandling mellom 
kommune- og spesialisthelsetjeneste. 
 
3 Omfang 


Retningslinjen omfatter elektronisk samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunene.  
 
4 Partenes forplikter seg til å: 


 være tilkoblet til Norsk helsenett som felles kommunikasjonskanal fra og med 2012 
 implementere NORM for informasjonssikkerhet i egne internkontrollsystemer  
 følge prosjektplanen som er lagt for kommunehelsesamarbeidet (meldingsløftet) med 


tanke på fremdrift 
 etablere miljø for elektronisk meldingsutveksling i samsvar med gjeldende lover og 


forskrifter for IKT- området og forventninger gitt av Helsedirektoratet 
 benytte elektronisk meldingsutveksling som primær samhandlingsform for utveksling av 


pasientinformasjon når dette er tilgjengelig 
 ha èn, definert samhandlingskontakt for IKT-løsninger i henhold til denne retningslinjen 
 rapportere behov for nye elektroniske løsninger og/ eller endringer av dagens løsninger til 


administrativt samarbeidsutvalg 
 rapportere avvik som ikke fanges opp i de ulike elektroniske meldingssystemene 
 medvirke til at fastleger (kommunene) og avtalespesialister (SØ/ Helse Sør-Øst) omfattes 


av samarbeidet om IKT-løsninger 
 
5 Driftsavtale 


Før iverksetting av IKT-løsninger skal det inngås en driftsavtale.  
 
Driftsavtalen skal beskrive partenes ansvar og oppgaver innen følgende områder: 
 Overvåkning 
 Oppgraderinger 


‐ varsling 
‐ testprosedyrer 


 Feilsøking og support 
 Rutiner 
 Opplæring 
 Risikovurderinger 
 Forhold til andre samarbeidspartnere, som fastleger og avtalespesialister 


 
 
 
 


Det skal defineres:  
 hvilke elektroniske meldinger som skal utveksles  
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 hvilke adresser som er gyldige 
 hvilke kontaktpunkter partene skal ha 


‐ teknisk kontakt, også hos ekstern driftsoperatør og leverandører 
‐ systemansvarlig 


 hvilke rutiner for feilsøking som skal benyttes hvis det blir feil i meldingstrafikk  
 hvilke tidspunkt brukerstøtte er betjent hos begge parter 
 
Partene forplikter seg til å etablere: 
 rutinebeskrivelser for behandling av meldinger 
 kvalitetsrutiner som sikrer at meldingsmiljøet er operativt, herunder rutiner for 


overvåkning 
 nødrutiner som beskriver hvordan informasjonsutveksling skal foregå når elektronisk 


meldingsutveksling ikke er tilgjengelig 
 testmiljøer som skal benyttes ved oppgraderinger og andre endringer i programmiljøet 
 nødvendig opplæring for egne medarbeidere i løsningene  
 kontinuerlig rutine for risikovurdering, avvikshåndtering og kvalitetsforbedring 
 
Partene forplikter seg til å varsle samarbeidsparten i følgende situasjoner: 
 Planlagte oppgraderinger 
 Uforutsett driftsstans 
 Organisasjonsendringer som kan medføre at meldinger ikke kommer frem til definert 


mottaker 
 Andre situasjoner som kan påvirke den elektroniske samhandlingen 
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Retningslinje nr. 10 – samarbeid om forebygging 
 
1 Formål 
Sikre at kommunene og Sykehuset Østfold (SØ) samarbeider om folkehelsearbeidet og 
styrker det helsefremmende og forebyggende arbeidet.  
 
2 Bakgrunn 
Et av hovedtiltakene i samhandlingsreformen er å rette mer fokus og innsats mot forebygging 
og folkehelse. Det primære ansvaret for folkehelsearbeidet er lagt til kommunen gjennom ny 
folkehelselov. Kommunen skal også jobbe helsefremmende og sykdomsforebyggende (§ 3-
3, helse- og omsorgstjenesteloven). 
 
Spesialisthelsetjenesten skal bidra til å fremme folkehelsen og jobbe for å forebygge sykdom 
og skade (§ 2-1a i spesialisthelsetjenesteloven). Iht. samme lov § 6-3, har 
spesialisthelsetjenesten veiledningsplikt overfor kommunehelsetjenesten. 
 
3 Virkeområde 


 Retningslinjen gjelder for de delene av folkehelsearbeidet og det forebyggende og 
helsefremmende arbeidet som kommunene og SØ kan samarbeide om 


 For folkehelse gjelder samarbeidet helseovervåking og statistikk 
 For forebygging gjelder samarbeidet hovedsakelig sekundær- og tertiærforebygging 


innen somatisk helse, smittevern, skade- og ulykkesforebyggende arbeid, 
forebyggende psykisk helsearbeid og rusforebyggende arbeid 


 
4 Samarbeid innen folkehelse, helseovervåking og statistikk  
Kommunene og SØ sørger for at nødvendig statistikk fremskaffes og utveksles.  
 
5 Samarbeid om forebyggende helse  
Kommunene og SØ: 


 ivaretar det forebyggende perspektivet ved utvikling av pasientforløp og andre faglige 
rutiner 


 identifiserer pasienter/ brukere/ grupper som kan ha nytte av forebyggende og 
helsefremmende tilbud, og sørge for viderehenvisning til aktuelt tilbud (f.eks. innenfor 
rusområdet) 


 sikrer fokus på forebygging for barn gjennom systematisk gjennomgang av 
informasjon, tjenestenes tilbud, pasientforløp og ansvarsfordeling 


 formidler forebyggingspotensialet ved utskrivning fra sykehus gjennom epikriser, 
meldeskjemaer og sykepleie- og fysioterapirapporter 


 identifiserer systematisk svikt/ svakheter som reduserer mulighetene for forebygging 
 sørger for at de har gode systemer for å identifisere barn som pårørende og formidler 


ved behov kontakt videre til den andre part, jf. rapport fra klinisk utvalg barn som 
pårørende 1. mars 2011 


 sikrer hensiktsmessige rutiner for melding og informasjon om smittevern/ 
smitteførende pasienter  


 
6 Videre arbeid 
Administrativt samarbeidsutvalg nedsetter et klinisk utvalg for samarbeid om forebyggende 
og helsefremmende arbeid innen 31.12.12. Rapporten om lærings- og mestringsarbeid skal 
behandles i administrativt samarbeidsutvalg høsten 2012 og vurderes som en del av det 
forebyggende og helsefremmende arbeidet. 
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Retningslinje nr. 11 – omforente beredskapsplaner og 
planer for den akuttmedisinske kjeden 
 
Formål 
Retningslinjen skal sikre en videreføring og utvikling av samarbeidet innenfor krise- og 
katastrofebredskap på det akuttmedisinske området.  
 
Bakgrunn 
Plikten til å utarbeide omforente beredskapsplaner er slått fast i helse- og omsorgstjeneste- 
loven og i spesialisthelsetjenesteloven. I henhold til overordnet nasjonal helse- og 
sosialberedskapsplan (2007) skal kommuner og helseforetak samordne sine 
beredskapsplaner. Fylkesmannen er, som sektor- og samordningsmyndighet, tillagt en 
sentral rolle i samordning og koordinering.  Det vises også til forskrift om krav til 
beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial 
beredskap (2001-07-23). Jfr. Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 
(2005-03-18)  
 
Virkeområde 
Retningslinjen gjelder helse- og omsorgstjenestens ansvar og oppgaver i den 
akuttmedisinske kjeden, herunder krise- og katastrofeberedskap, og er avgrenset mot 
redningstjenester som ligger under Justis- og Politidepartementet v/ Hovedredningssentralen 
(HRS). Samvirkeprinsippet medfører dog at ressursene ved behov stilles til rådighet for HRS. 
 
Den akuttmedisinske kjede omfatter medisinsk nødmeldetjeneste, kommunalt helsepersonell 
i vakt, bil-, båt-, og luftambulanser, nødemeldetjenesten og mottak for akutt syke i kommuner 
og helseforetak. 
 
Samarbeid innenfor krise- og katastrofeberedskap 
Partene forplikter seg til å: 
a) samordne og dele egne planer for sosial- og helsemessig beredskap for større ulykker, 


kriser og katastrofer, samt pandemier, basert på risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS- 
analyser), herunder planer for: 


- forsyning og forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og medisinsk utstyr 
- varsling og innkalling av personell 
- krisekommunikasjon 


b) samarbeide om opplæring og vedlikehold av kunnskap og kompetanse i krisehåndtering 
c) samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelser  


 
Samarbeid knyttet til den akuttmedisinske kjede 
Partene forplikter seg til å: 
a) videreføre samarbeidet i Utvalg for akuttmedisinsk beredskap (UFAB) med 


representasjon fra SØ og legevaktene i fylket 
b) holde hverandre oppdatert om tilbudet i de ulike tjenester i kjeden som sikrer at pasienter 


så raskt som nødvendig får behandling på rett behandlingssted/-nivå 
c) etablere rutiner som sikrer god informasjonsutveksling og kommunikasjon i 


akuttmedisinske situasjoner 
d) avklare og beskrive ansvar, roller og rutiner for utrykning og samhandling i akutte 


situasjoner i henhold til gjeldende lovverk 
e) tilrettelegge for og bidra til at vaktpersonell i den akuttmedisinske kjeden har nødvendig 


akuttmedisinsk kompetanse, herunder kunnskap om system, ansvar og roller 
 


Videre arbeid 
Partene forplikter seg til, i løpet av 2012, å nedsette et klinisk utvalg som skal utvikle 
forpliktende samarbeidsrutiner knyttet til krise- og katastrofeberedskap. 
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Retningslinje nr. 12 – samarbeidsformer 
 
1. PARTNERSKAPSMØTET 
Partnerskapsmøtet er det strategisk overordnede organet for samhandlingsarbeidet mellom 
kommunene og Sykehuset Østfold (SØ). Beslutninger baseres på konsensus og skal være 
førende for de oppgaver som administrativt samarbeidsutvalg (se punkt 2 i denne 
retningslinjen) er tillagt. 
 


 Møtes 2 ganger pr. år (fortrinnsvis i oktober og mars) 
 Partnerskapsmøtet forberedes av leder, nestleder og sekretariat for administrativt 


samarbeidsutvalg. Dagsorden inkl. møteledelse avtales i forkant med leder av 
rådmannsutvalget og adm. dir. SØ 


 Partene bærer selv egne kostnader 
 
1.1 Oppgaver 


a) Godkjenne årsberetning for samhandlingsarbeidet (mars) 
b) Godkjenne strategisk årsplan med satsningsområder for samhandlingsarbeidet 


(oktober) 
c) Fastsette kvalitetsparametre og drøfte resultater (mars/ oktober) 


 
1.2 Sammensetning  
Kommunene: Rådmenn/ toppledelse 
SØ:   Adm. dir./ toppledelse 
 
Observatører med møte- og talerett: 


 Administrativt samarbeidsutvalg 
 Fylkesmannen og fylkeskommunen 
 Høgskolen i Østfold 
 Kommunenes sentralforbund Østfold (KS) og Spekter 


 
2. ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG  
Administrativt samarbeidsutvalg er et partssammensatt samarbeidsutvalg mellom SØ og 
kommunene i Østfold.   
 
2.1 Oppgaver 
Administrativt samarbeidsutvalg har ansvar for å: 


a) følge opp og ha ansvar for vedlikehold av overordnet samarbeidsavtale i tråd med 
styringssignaler fra partnerskapsmøtet 


b) følge opp vedtak fortløpende og bidra til at partene kan gjennomføre disse 
c) forberede partnerskapsmøtet 
d) avgjøre saker av prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk karakter vedrørende 


samhandling om pasienter/ brukere  
e) opprette underutvalg for ulike områder – jfr. punkt 2.4 
f) drøfte uenighetssaker og anbefale løsning, jfr. overordnet samarbeidsavtale kap.11b  
g) godkjenne rutiner og prosedyrer etter forslag fra underutvalg eller en eller flere av 


partene og sikre oppfølging av egne vedtak 
h) arrangere samhandlingsforum 
i) fokusere på erfaringsutveksling, kompetanseoverføring og felles møteplasser  
j) bidra til utvikling og spredning av gode modeller for samhandling  
k) ha en oppdatert oversikt over ulike samhandlingsprosjekter i Østfold  
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2.2 Sammensetning  
Utvalget består av 5 representanter fra kommunene og 5 representanter fra SØ. Det 
oppnevnes faste vararepresentanter. Utvalgets medlemmer oppnevnes av og representerer 
henholdsvis kommunenes rådmenn og administrerende direktør i SØ. Medlemmene er 
ansvarlig for å etablere faste samarbeidsmøter med de som de representerer (kommunene/ 
SØ). Kommunene representeres gjennom følgende regioner:  
 
FREDRIKSTAD  Fredrikstad, Hvaler  
HALDEN  Aremark, Halden 
INDRE ØSTFOLD Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad 
MOSS   Moss, Rygge, Råde, Våler 
SARPSBORG  Rakkestad, Sarpsborg  
 
I tillegg deltar 3 observatører med tale- og forslagsrett:  


a) Brukerrepresentant utpekt av brukerutvalget i SØ 
b) Representant fra ansattes organisasjoner på fylkesplan (representerer alle forbund/ 


begge forvaltningsnivåer) 
c) Praksiskoordinator i SØ – lege med koordinerende ansvar for  
      praksiskonsulentene (fastleger) 
 


2.3 Arbeidsform  
Utvalget konstituerer seg selv, leder og nestlederfunksjon alternerer årlig mellom SØ og 
kommunene (funksjonsperiode for utvalget følger kalenderåret). Saker fremmes av partene 
gjennom representantene, som har et selvstendig ansvar for å bringe fram temaer/ saker til 
behandling. Vedtak forutsetter enstemmighet og forplikter partene. Den administrative 
ledelse i henholdsvis SØ og den enkelte kommune har ansvar for at vedtak gjennomføres.  
 
Utvalget møtes minimum seks ganger pr. år og møteplan for funksjonsperioden avtales. 
Utvalget legger frem årsberetning innen utgangen av februar hvert år. Sekretariatsfunksjonen 
ivaretas av Kommunikasjon og samhandlingsavdelingen i SØ. Partene bærer ellers egne 
kostnader.  
 
2.4 Underutvalg 
Administrativt samarbeidsutvalg kan opprette underutvalg for aktuelle faglige og/ eller 
administrative utfordringer. Mandat og tidsramme for arbeidet fastsettes. Eksempler på slike 
utvalg er kliniske utvalg, operative fora og utvalg for akuttberedskap (UFAB).  
 
Utvalgene skal være partssammensatt og som hovedregel følge de samme prinsippene for 
representasjon og arbeidsform som administrativt samarbeidsutvalg. Oppnevning skjer etter 
forslag fra partene og det bør tilstrebes brukerrepresentasjon, jf. kap. 9 i overordnet 
samarbeidsavtale. Der det er aktuelt sikres ansattes medvirkning, jf. kap. 10 overordnet 
samarbeidsavtale. Samarbeidsutvalgene rapporterer til administrativt samarbeidsutvalg.  
 
For mindre omfattende oppgaver som krever rask utredning kan det nedsettes adhoc- 
grupper/ arbeidsutvalg med færre representanter.  
 
2.5 Samhandlingskontakter 
Samhandlingskontaktene skal ha god kunnskap om samarbeidsavtalen og har et særskilt 
ansvar for å veilede og hjelpe ledere og medarbeidere i samhandlingen mellom partene, jf. 
kap. 8 i overordnet samarbeidsavtale, prikkpunkt 3. De inngår i et informasjonsnettverk og tar 
i mot og sprer informasjon (bl.a. fra adm. samarbeidsutvalg) i egen kommune/ 
ansvarsområde i SØ. Samhandlingskontaktene formidler klager og avvik. 
 
Samhandlingskontaktene møtes to ganger pr. år for drøfting av erfaringer og utfordringer i 
samhandlingsarbeidet.  
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2.6 Samhandlingsforum  
Samhandlingsforum har som formål å skape en arena for drøfting av ulike tema som 
omhandler samhandling, fag- og tjenesteutvikling, undervisning og veiledning. Forumet 
avholdes årlig (april) og målgruppe er fagpersonell og ledere. Partene har selv et ansvar for 
å melde inn temaer. Arbeidet med planlegging og gjennomføring ledes av administrativt 
samarbeidsutvalgs sekretariat. Programkomite med representasjon fra begge parter utpekes 
innen 01.11. hv. år. 
 
3 LOKALMEDISINSKE SENTRA/ HELSEHUS 
Partene samarbeider om å tilby befolkningen likeverdige, helhetlige og integrerte 
tjenester – før, i stedet for og etter spesialisthelsetjenester.  
 
Det utarbeides avtale (basert på en felles mal) mellom SØ og det enkelte regionale 
lokalmedisinske senter/ helsehus. Her defineres hva slags tjenester som skal tilbys, partenes 
ansvarsforhold, håndtering av uenighet og hvordan gjensidig kompetanseoverføring og 
veiledning skal organiseres.  
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IKA - Skjeberg Rådhus: 
 


 


 


Tomten er ferdig regulert og er stor nok til å romme et bygg på 700 m2, som er hentet ut fra 


romprogram laget i samarbeid med IKA. 


 


Tenker oss her et nytt frittstående bygg.    


 


Tomt bak rådhuset. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Området er ferdig regulert til offentlig formål. 


 
Reguleringsplan 


 


Bilde av tomten 


 







 


 
Markering av hvor stor plass et bygg på 700 m2 tar. 





