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Behandling av utvalgssaker: 

1/19 Vurdering av husleige i kommunale kulturbygg 
 
Arkivsak-dok. 19/00220-2 
Saksbehandler Olav Bjørn Nilssen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Gjemnes Formannskap 20.08.2019 3/19 

2 Gjemnes Kommunestyre 03.09.2019 1/19 

   

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
 

Kommunestyret vedtek å styrke budsjettet med kr. 200.000, som skal nyttast som 
støtte til å stimulere lag og organisasjonar i kommunen til å drive eit godt og 
mangfaldig arbeid med og for barn og unge, samt tiltak som kan fremme folkehelsa 
for alle på alle nivå. 

Beløpet skal innarbeidast i budsjettet til rådmannen for 2020 under funksjonen for 
kultur. 

Midlane delast ut med bakgrunn i retningslinene for kommunale tilskotsmidlar i 
Gjemnes vedteke i formannskapet i sak 10/19 med justeringar i samsvar med 
vurderingane i denne saka.  

Utleigesatsane for kommunale kulturbygg blir lagt fram som eiga sak.  
 

Formannskapets enstemmige innstilling:  
 
Kommunestyret vedtek å styrke budsjettet med kr. 200.000, som skal nyttast som 
støtte til å stimulere lag og organisasjonar i kommunen til å drive eit godt og 
mangfaldig arbeid med og for barn og unge, samt tiltak som kan fremme folkehelsa 
for alle på alle nivå. 

Beløpet skal innarbeidast i budsjettet til rådmannen for 2020 under funksjonen for 
kultur. 

Midlane delast ut med bakgrunn i retningslinene for kommunale tilskotsmidlar i 
Gjemnes vedteke i formannskapet i sak 10/19 med justeringar i samsvar med 
vurderingane i denne saka.  

Utleigesatsane for kommunale kulturbygg blir lagt fram som eiga sak.  
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Saksopplysningar 
I  k-sak 57/18  bad kommunestyret administrasjonen om å utgreie ei sak om satsar 
og eventuelt gratis leige av kommunale kulturbygg f.o.m. 2020. 

I ettertid har Gjemnes musikkråd bedd om at kor og korps i kommunen, som øver i 
ikkje-kommunale kulturbygg skal få ein kompensasjon for dette.   

Inntektene på dei kommunale kulturbygga fordelte seg slik på dei ulike 
brukargruppene i 2018: 

 

 

I tillegg disponerer Torvikbukt i.l. klatreveggen gratis mot at dei har eit vedlikehalds- 
og tilsynsansvar på veggen.  Høgtun har i tidlegare kommunestyrevedtak fått 20% 
rabatt på all bruk av Gjemneshallen til skulen sitt bruk.  

Det er eit større press på leige og bruk av samfunnshuset enn på Gjemneshallen. 
Gjemneshallen er stort sett i bruk i perioden 15. oktober til 1. april. Men også i denne 
perioden er det stort sett ledig kapasitet.  

Kor og korps disponerer kommunale kulturbygg gratis til vanlege øvingar. Dette gjeld 
bruk av kulturstuå, og etter utleigesatsane og bruken i 2018 representerer dette ein 
verdi på ca kr 70.000.  

Andre midlar som som går over kulturbudsjettet til kultur- og idrettstiltak er: 

 Avtale med Batnfjord i.l. om leige og bruk av kunstgrasbanen ved Banfjord 
skule: kr. 100.000 pr år. 

 Avtale med Angvik kunstgrasbane om leige og bruk av kunstgrasbane ved 
Angvik skule: kr. 50.000 

 Kommunalt tilskot til anlegg i samsvar med prioritering i kommunedelplan for 
fysisk aktivitet og friluftsliv: kr. 75.000  

Grunnen til at kor og korps har hatt gratis husleige i kommunale bygg, er 
vaksenopplæringsloven der det står at lokale skal stillast vederlagsfritt til disposisjon 
for medlemsorganisasjonar til kurs som får offentlege tilskot.  Flemma songlag og 
Angvik hornmusikk har i dag sine øvingar/kurs i lokale som ikkje er kommunale. 
Flemma songlag nyttar Flemma grendahus og Angvik hornmusikk har sine øvingar i 
Angvik næringspark. Dei ønskjer ein årleg kompensasjon på kr. 10.000 kvar for å 
dekke kostnaden med husleige m.m.  

Oversikt utleige Gjemneshallen og samfunnshuset 2018

Samfunnshuset Kulturstuå Svømmehallen Gjemneshallen Sum 

Organiserte idrettslag 45 590kr             60 410kr        106 000kr  

Trimgrupper 23 100kr             3 990kr                4 810kr          31 900kr    

Song og musikk 8 700kr               3 500kr         12 200kr    

Høgtun og Torvik skule 19 665kr              27 315kr        46 980kr    

Velforeiningar og liknande. 1 500kr               3 000kr         9 300kr          13 800kr    

Privatpersonar 10 000kr             3 000kr         2 740kr          15 740kr    

Billettinntekter 36 890kr              36 890kr    

Sum 88 890kr             9 500kr         60 545kr              104 575kr      263 510kr  



7 
 

I tillegg har Gjemnes musikkråd satt fram ein søknad om å få gratis leige av 
kommunale lokale til konsertar/seminar. Som det går fram av tabellen over, så 
representerte dette ein verdi på kr. 12.200 i 2018.  

Saka om gratis husleige i kommunale kulturbygg har vore drøfta med styret i 
Gjemnes idrettsråd som har gjort slikt vedtak:  

«Idrettsrådet ynskjer at ordninga med stimuleringsmidlar blir vidareført med eit 
tilsvarande beløp i dei komande åra. Dette er ei betre ordning enn gratis husleige til 
idrettsformål i kommunale bygg». 

 

Vurdering 
Dersom vi tek bort billettinntektene i svømmehallen og privatpersonar sin bruk av 
kulturbygga våre, så står vi att med ei husleige på ca kr 200.000.  Dette vil da være 
det beløpet, som må tilførast kulturbudsjettet for å få budsjettdekning. I tillegg kjem 
beløpet som Flemma songlag og Angvik hornmusikk ønskjer å få dekka inn på kr 
20.000. Totalt blir da beløpet kr. 230.000.  

Dersom vi kan styrke kulturbudsjettet med eit beløp på kr. 230.000 bør dette da gå til 
å tilby gratis husleige i kommunale kulturbygg, eller kan pengane heller bli brukt til 
andre gode formål  for å støtte opp om det frivillige kulturlivet i kommunen? 

Kommunestyret gjorde i fjor haust vedtak om å sette av kr. 250.000 av midlar frå 
havbruksfondet som stimuleringsmidlar til lag og organisasjonar i kommunen som 
legg til rette for barn og unge samt fremmer folkehelsa for alle. Her fikk vi mange 
gode søknader på tiltak og frå søkarar, som slett ikkje nyttar kommunale kulturbygg 
til sine aktivitetar, som til dømes skiløyper, alpinbakke, ridebane, sykling, turløyper 
m.m. 

Det er vel neppe realistisk å kunne ha midlar både til å dekke inn tap av inntekter 
med husleige i kommunale kulturbygg og ha tilskotsmidlar til frivillig kulturarbeid m.m. 
i tillegg. Dette vil i så fall utgjere ca. kr 500.000. 

På den eine sida skulle vi gjerne hatt betre utnytting av kapasiteten i Gjemneshallen. 
På den andre sida er det også viktig at vi tek vare på, og støttar opp om den 
aktiviteten som skjer utandørs og på klubb/lagseigde arena og lokale.  

Dersom vi kan behalde eit fast beløp, som tilskot til frivillig kulturarbeid på 
kulturbudsjettet i åra framover, så kan ein heller vurdere om retningslinene for desse 
kan tilpassast slik at idrettslag, songkor o.l. kan søke om fritak eller redusert huslege i 
særlege tilfelle. Det same vil da også gjelde for kor og korps, som nyttar andre lokale 
enn dei kommunale til sine øvingar og konsertar m.m.  

Konklusjon  

Som nevnt i saka skal det fortsatt betalast leige for bruk av kommunale kulturbygg.  

Rådmannen foreslår å komme med slik innstilling: 

Kommunestyret vedtek å styrke budsjettet med kr. 200.000, som skal nyttast som 
støtte til å stimulere lag og organisasjonar i kommunen til å drive eit godt og 
mangfaldig arbeid med og for barn og unge, samt tiltak som kan fremme folkehelsa 
for alle på alle nivå. 
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Beløpet skal innarbeidast i budsjettet til rådmannen for 2020 under funksjonen for 
kultur. 

Midlane delast ut med bakgrunn i retningslinene for kommunale tilskotsmidlar i 
Gjemnes vedteke i formannskapet i sak 10/19 med justeringar i samsvar med 
vurderingane i denne saka.  

Utleigesatsane for kommunale kulturbygg blir lagt fram som eiga sak.  

 

 

Vedlegg 
Gratis leige av kommunale kulturbygg 
 

 
Gjemnes musikkråd - Søknad om støtte til kor og korps 

 

 
  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gjemnes/File/Details/202069.PDF?fileName=Gratis%20leige%20av%20kommunale%20kulturbygg&fileSize=375127
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gjemnes/File/Details/202072.PDF?fileName=Gjemnes%20musikkr%C3%A5d%20-%20S%C3%B8knad%20om%20st%C3%B8tte%20til%20kor%20og%20korps&fileSize=480687
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2/19 Prosjekt gratis mat for ungdomsskole elever 
 
Arkivsak-dok. 19/00043-2 
Saksbehandler Svein Arild Eikemo 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Gjemnes Formannskap 20.08.2019 2/19 

2 Gjemnes Kommunestyre 03.09.2019 2/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

Kommunestyret godkjenner søknad om prosjektmidler i program for folkehelsearbeid 
i Møre og Romsdal. 

 

 
 

Formannskapets enstemmige innstilling: 
  
Kommunestyret godkjenner søknad om prosjektmidler i program for folkehelsearbeid 
i Møre og Romsdal. 
 

 

Saksopplysninger 

Vi håper dette tiltaket vil bidra til å øke trivsel, mestring, selvtillit, psykisk helse og 
trygt skole og ungdomsmiljø i kommunen vår. 
En ringvirkning kan også være at læringsmiljøet blir forbedret og at foreldrerollen blir 
styrket.  
 
På bakgrunn av de utfordringer som har vært i ungdomsmiljøet i Gjemnes, så er det 
satt i gang en del tiltak for å bedre på dette.  

1. Gratis skolemat for ungdomsskoleelevene ved Batnfjord skole 
2. Flere vakter ved ungdomsklubben i Gjemneshallen 
3. Politiet hadde flere runder med observasjoner 

 
Første tiltak ser ut til å være veldig vellykket, og vi ønsker å videreføre dette.  Møre 
og Romsdal fylkeskommune åpner opp for å søke på prosjektmidler innenfor dette 
området.  Og Gjemnes kommune har søkt på disse midlene.   
 
Søknaden har utgifter på kr. 260 500. Det er kalkulert en egeninnsats fra egne ansatte på kr. 
181 000.  

Det forutsettes et tilskudd fra Fylkeskommunen på kr. 260 500 tilsvarende kommunens 
nettoutgifter.  
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Vurdering 

Vi håper dette tiltaket vil bidra til å øke trivsel, mestring, selvtillit, psykisk helse og 
trygt skole og ungdomsmiljø i kommunen vår. 
En ringvirkning kan også være at læringsmiljøet blir forbedret og at foreldrerollen blir 
styrket.  
 

Konsekvenser for økonomi 

Kommunen skal bidra med 6 – 9 timer pr uke av ulike fagfolk.  Det kan være lærere, 
helsesykepleier, psykisk helse og folkehelsekoordinator. I tillegg til litt kontor og 
kjøkkenutstyr. Vi søker om 15% stilling i en 5-års periode. I tillegg søker vi om midler 
til foredragsholdere og studieturer.  
 
15% stilling er i søknaden oppgitt til kr. 90 000 inkl. sosiale utgifter. utgjøre ca. 75 000  
 
Dersom vi ikke skulle få tilskudd vil dette kunne bety at kommunen selv må betale for 
nødvendige tiltak. 

 

Konsekvenser for organisasjon, ansatte, HMS og likestilling 

Dersom vi ikke får midler vil dette kunne får konsekvenser for både for arbeidsmiljøet 
og at vi ikke kan få videreført det arbeidet som nå er startet.  

 

Konsekvenser for miljø   

 Nei 
 

Konsekvenser for barn/unge, folkehelse og universell utforming 

Dersom kommunen får omsøkte tilskudd, vil dette ha svært positive ringvirkninger i 
ungdomsmiljøet i kommunen. Styrke av psykisk helse for ungdommen har stor effekt 
seinere i livet.  
 

 

Vedlegg 

 

Søknad gratis mat Møre og Romsdals fylkeskommune         

 
  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gjemnes/File/Details/203017.PDF?fileName=S%C3%B8knad%20gratis%20mat%20%20M-R%20fylkeskommune&fileSize=96275
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3/19 Interkommunalt byggetilsyn - endring av samarbeidsavtale 
 
Arkivsak-dok. 19/00076-2 
Saksbehandler Vigdis Grefstad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Gjemnes Formannskap 20.08.2019 11/19 

2 Gjemnes Kommunestyre 03.09.2019 3/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 

 Gjemnes kommune slutter seg til avtalen om å inkludere Kristiansund 
kommune som deltaker i det interkommunale samarbeidet om tilsyn i 
byggesaker etter plan- og bygningsloven.  

 Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale i tråd med saksframlegget og 
det vedlagte utkastet til revidert samarbeidsavtale, evt. med mindre 
administrative eller redaksjonelle endringer som er omforente mellom 
samarbeidskommunene. 

Formannskapets innstilling  

 Gjemnes kommune slutter seg til avtalen om å inkludere Kristiansund 
kommune som deltaker i det interkommunale samarbeidet om tilsyn i 
byggesaker etter plan- og bygningsloven.  

 Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale i tråd med saksframlegget og 
det vedlagte utkastet til revidert samarbeidsavtale, evt. med mindre 
administrative eller redaksjonelle endringer som er omforente mellom 
samarbeidskommunene. 

 

 

Saksopplysninger 
Det interkommunale samarbeidet på Nordmøre om tilsyn i byggesaker ble etablert i 
2012. Ikke som 
et samarbeid etter kommunelovens bestemmelser, men som et frittstående, 
avtalebasert samarbeid 
uten styringsorganer, se vedlagte samarbeidsavtale, pkt. 4. Avtalen gjelder i dag for 
alle kommunene 
på Nordmøre, unntatt Kristiansund, inkl. Eide, pluss Rindal. Kristiansund har 
administrert 
samarbeidet. Innholdet i denne rollen har vært å være formell arbeidsgiver for én 
ansatt (jurist) i 100 % 
stilling siden oppstart. Kristiansund kommune ønsker nå å tiltre samarbeidet, også 
som deltakerkommune. Kommunen har i den forbindelse meddelt at kommunen har 
behov for ca. 0,4 
årsverk til gjennomføring av byggetilsyn i egen kommune. I og med at det ikke er 
etablert noen 
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styringsorganer i tilsynssamarbeidet, fremmes det nå forslag overfor alle kommunene 
om å inngå ny 
revidert avtale der Kristiansund kommune tiltrer samarbeidet og avtalen. Samtidig har 
Eide og Halsa 
meddelt at de ønsker å tre ut av avtalen. 

Hovedpunkter i gjeldende avtale 
Hovedmålsettingen med tilsynssamarbeidet var å etablere en hensiktsmessig 
ordning for å ivareta 
lovpålagte krav når det gjelder tilsyn og ulovlighetsoppfølging i byggesaker etter plan- 
og 
bygningsloven. Innholdet i tilsynet er fastlagt gjennom utarbeidelse av en felles 
tilsynsstrategi i 
henhold til byggesaksforskriften (SAK 10) § 15-1. Ordningen er et samarbeid uten 
delegasjon av 
myndighet til den administrativt ansvarlige kommunen (Kristiansund) eller til et styre. 
Gjennom 
deltakelse i samarbeidet sikres de deltakende kommuner tilbud om 
personellressurser til forberedelse 
og gjennomføring av tilsyn i egen kommune. Omfanget av denne tilsynsressursen er 
basert på 
en kostnads- og finansieringsmodell (pkt. 8 i avtalen) der definerte kostnader fordeles 
mellom kommunene, dels som en fastdel (30 % av kostnadene) og dels som en 
innbyggeravhengig del (70 %). 
 
Kort om erfaringene med tilsynssamarbeidet 
Den viktigste erfaringen med tilsynsarbeidet så langt, er at kommunene i betydelig 
grad har valgt å 
bruke tilsynsressursen til andre oppgaver enn byggetilsyn. Bakgrunnen for dette 
skyldes trolig at det 
er et stort, udekket behov for juridisk kompetanse innenfor hele byggesaksfeltet i 
deltakerkommunene. Dette behovet ivaretas delvis ved å benytte den tilsatte 
juristens kompetanse 
til å bistå kommunene i konkrete saker innenfor det øvrige byggesaksfeltet. 
 

Vurdering 
Forslag til endringer i avtalen - virkninger 
Kristiansund kommunes behov for tilsyn (ca 0,4 årsverk) harmonerer godt med 
Kristiansund sin 
andel av det samlede innbyggertallet i samarbeidskommunene (39 %). Virkningene 
for de andre, 
gjenværende kommunene vil i første rekke bli at kostnadene blir lavere, vel 160.000 
kr til sammen, 
ca. 30 % i gjennomsnitt for den enkelte kommune. Tilbudet til juridiske tjenester til de 
andre 
kommunene vil bli tilsvarende redusert, men alle kommuner vil fremdeles kunne 
opprettholde 
omfanget av etablert tilsynsomfang. Reduksjonen vil bli innenfor andre 
byggesakstjenester som 
kommunene har fått via tilsynssamarbeidet, jf. erfaringene omtalt foran. For å 
kompensere for 
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denne mulige ulempen, vil Kristiansund kommune stille seg positiv til å stille andre 
byggesaksressurser til rådighet dersom samarbeidskommunene ønsker å drøfte/få 
veiledning i 
behandlingen av andre typer byggesaker, spesielt av juridisk karakter. 
 
Øvrige forslag til endringer i samarbeidsavtalen, er oppdateringer av tallgrunnlag og 
endringer av 
mer redaksjonell karakter. 
 
Eide kommune har i brev av 1.2.2019 sagt opp sin deltakelse i tilsynssamarbeidet. 
Halsa har også 
meddelt at kommunen ønsker å si opp avtalen. Virkningen av dette (fra 2020) er vist i 
egen tabell, se 
vedlegg. Siden Kristiansund kommune tiltrer avtalen, blir nettovirkningen for de 
resterende 
kommunene likevel lavere kostnader (og noe mindre tidsressurser til byggetilsyn). 
 
Det har sneket seg inn et par feil i utkastet til samarbeidsavtale mottatt fra 
Kristiansund kommune. Det gjelder dato for ikafttredelse som skal være 1.1.2020 
(punkt 16 i avtalen). Når ikrafttredelse endres må også tittel og kommunevåpen 
endres slik at Eide og Halsa ikke står oppført da de har sagt opp avtalen med 
virkning fra 1.1.2020. Det forutsettes at dette endres før avtale inngås.  
 
Rådmannen tilrår at administrasjonen får fullmakt til å inngå avtale om samarbeid om 
tilsyn i 
byggesaker etter plan- og bygningsloven i tråd med vedlagte utkast til avtale. 

Konsekvenser for økonomi 

Fra 2019 til 2020 går kommunens andel til tilsynssamarbeidet ned med omlag 
12 000, som følge av at Kristiansund blir med i samarbeidet.  

Konsekvenser for organisasjon, ansatte, HMS og likestilling 

Kristiansund blir den største kommunen i tilsynssamarbeidet og vil kreve en stor del 
av tilsynsmedarbeiderens kapasitet, noe som gjør at øvrige kommuner får litt mindre 
juridisk bistand. For Gjemnes sin del vil nok ikke dette bli merkbart i 
saksbehandlingen, da vi ikke har brukt tilsynsmedarbeideren fullt ut til nå.  

Konsekvenser for miljø 

Ingen kjente konsekvenser. 

Konsekvenser for barn/unge, folkehelse og universell utforming 

Ingen kjente konsekvenser. 

Vedlegg 
Ny avtale 
Kostnadsdeling 

 Ny avtale 
  
 Kostnadsdeling  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gjemnes/File/Details/202945.PDF?fileName=Ny%20avtale&fileSize=3018049
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gjemnes/File/Details/202946.PDF?fileName=Kostnadsdeling&fileSize=394077
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4/19 Reguleringsendring for del av Torvikbukt sentrum - Sluttbehandling 
 
Arkivsak-dok. 19/00121-1 
Saksbehandler Eirin Husby Frey 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Gjemnes Formannskap 20.08.2019 4/19 

2 Gjemnes Kommunestyre 03.09.2019 4/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 godkjenner kommunestyret i 
Gjemnes reguleringsendring for Torvikbukt sentrum med plankart og 
bestemmelser datert 24.05.2019 

 

 
  

Formannskapets enstemmige vedtak  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 godkjenner kommunestyret i 
Gjemnes reguleringsendring for Torvikbukt sentrum med plankart og bestemmelser 
datert 24.05.2019 
 

 

Saksopplysninger 
Gjemnes kommune ønsker å foreta en reguleringsendring for deler av 

reguleringsplan Torvikbukt sentrum med planid 19810004 og har innleid Angvik 

prosjektering som plankonsulent.  

Arealet er i gjeldende reguleringsplan avsatt til forretning, kontor mm. Arealet er i dag 

bebygd med en dagligvareforretning og boliger. Arealet med dagligvareforretningen 

reguleres til forretning/kontor/tjenesteyting, mens det øvrige arealet avsettes til 

boligformål og kombinert formål bolig/forretning/kontor. Det legges opp til muligheter 

for flermannsboliger (2-, 4- og 6- mannsbolig).  Arealet er sentrumsnært og det 

legges derfor opp til muligheter for fortetting og høy utnyttelse av arealene.   

Høring 

Reguleringsendring for del av Torvikbukt sentrum ble i formannskapsmøtet 

16.01.2018, sak 4/18, vedtatt lagt ut på offentlig høring og ettersyn. Høringsperioden 

var fra 18.01.2018- 07.03.2018. Brev til berørte parter ble sendt ut 18.01.2018 

sammen med plandokumentene. Plandokumentene lå også tilgjengelige i 

resepsjonen på kommunehuset på Batnfjordsøra og på Gjemnes kommune sin 

hjemmeside www.gjemnes.kommune.no. 

SVV ba i epost av 20.02.2018 om utsatt høringsfrist til 16.03.2018. Det kom inn 6 

merknader i forbindelse med høringsperioden. Oppsummeringen av hver enkelt 

http://www.gjemnes.kommune.no/
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merknad står i kursiv med plankonsulenten sin vurdering under. Det er gjort rede for 

om merknadene er tatt til følge eller ikke. 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune, brev av 19.01.2018: 

Planbestemmelsene §4.2 og 4.3 har samme overskrift og innhold. Det er vist til 

områdene BKB_1 og BKB_2. I plankartet er det et areal benevnt BKB. Til dette 

arealet er det ikke gitt planbestemmelser. BKB_1 er åpnet for detaljhandel med et 

areal på 5,3 daa. En utnyttelsesgrad %BYA på 40% vil dette gi et fotavtrykk på 2,12 

daa, potensielt inntil 6360m² fordelt på tre plan innenfor en gesimshøyde på 9 meter. 

Selv med fratrekk for parkering vil det være rom for mer enn 3000m² til detaljhandel. 

Planbestemmelsene må avgrense detaljhandelen til 3000m² jfr regional delplan for 

attraktive byer og tettsteder.  

Detaljhandel i BKB- områdene må avgrenses til 3000m² og planbestemmelsene må 

korrigeres. 

Plankonsulenten sin vurdering:  

Det legges inn en ny fellesbestemmelse om at detaljhandel innenfor planområdet 

ikke kan overskride 3000m² totalt BRA. Planbestemmelsene justeres slik at det blir 

samsvar mellom plankart og planbestemmelser. Merknaden tas til følge. 

Istad Nett AS, epost av 25.01.2018: 

Gir i eposten informasjon om eksisterende nett i området og kostnader i forhold til 

planlagt utbygging. Det er vedlagt et kart som viser plasseringen av eksisterende 

nett. IstadNett ber om å bli orientert på et tidlig tidspunkt i planfasen slik at gode 

løsninger for el- forsyning sikres. De ønsker å motta godkjent reguleringsplan på 

SOSI- format når godkjent plan foreligger. 

Plankonsulenten sin vurdering:  

Merknaden tas til etterretning. 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, brev av 13.02.2018: 

§4.4.2 viser at beboerne innenfor planområdet skal drifte og vedlikeholde 

lekeplassen. Planbestemmelsene kan ikke gi bestemmelser om hvem som skal 

utføre tiltak i planen, dette må gjøres gjennom andre avtaler. I §7 er det også vist til 

funksjonskrav for lekeplass, dette bør samles i §4.4.  

Plankonsulenten sin vurdering:  

Planbestemmelsene endres jfr merknaden. Merknaden tas til følge. 

Statens vegvesen, epost av 20.02.2018 og brev av 15.03.2018: 

Ber i epost om utsatt frist til å uttale seg til 16.03.2018. Har innsigelse til 

planforslaget:  
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«Avkjørselsforholdene som planen legger opp til; manglende samordning av 

adkomster, manglende bestemmelser og kartfesting av frisiktsoner for avkjørsler og 

foreslått rekkefølgekrav». 

Videre:  

«Innsigelse med hjemmel i PBL §5-4; byggegrense mot fv289, planbestemmelsene 

§4.1.6, 4.2.6 og 4.3.6 som åpner for plassering av garasjer utenfor byggegrense mot 

veg». 

Merknader: 

- Maksimumskrav til biloppstillingsplasser og minimumskrav til sykkelparkering 

må vurderes.  

- En grundig og realistisk utredning av konsekvensene for den trafikale 

situasjonen. –  

- Rekkefølgekrav for utbygging av gang- og sykkelveg må vurderes.  

- Plangrensen må justeres med hensyn til avkjørsel i vest. 

Plankonsulenten sin vurdering:  

G/S- veg langs fv289 tas ut, det er allerede regulert g/s- veg på østsiden av fv289. 

Dette endrer byggegrensen mot vegen til 12,5 meter.  

Planbestemmelsene §4.1.6, 4.2.6, 4.3.6 endres jfr innsigelsen.  

Planbestemmelse §6.1.2 gjelder for både avkjørsler og vegkryss. Plankart og 

planbestemmelser er oppdatert.  

Fellesbestemmelser for parkeringer lagt inn under §3.10 i planbestemmelsene. 

En ny realistisk beskrivelse av trafikksituasjonen er lagt inn i kapittel 9.9 i 

planbeskrivelsen.  

Planavgrensningen er justert jfr merknad.  

Avkjørsler er samordnet i den grad det er funnet mulig. I tillegg er det stilt 

rekkefølgekrav til utbyggingsavtale med SVV og kommunen samt at det er stilt 

rekkefølgekrav til opparbeidelse og ferdigstillelse av avkjørsel ogsanering av 

avkjørsler før nye tiltak ferdigstilles på BKB2.  

Plandokumentene endres jfr merknaden. Merknaden tas til følge. 

NVE- region vest, brev av 02.03.2018: 

NVE prioriterer å gi uttalelser til reguleringsplaner der det blir bedt om faglig bistand 

til konkrete problemstillinger. I denne saken ser ikke NVE at det er bedt om slik hjelp. 

NVE gir derfor ikke konkret merknad i denne saken. 

Plankonsulenten sin vurdering:  

Merknaden tas til etterretning. 

Skavnes Eiendom AS, brev av 06.03.2018: 

 Avkjørsler opprettholdes som i dag.  
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G/S- veg langs fv289 fjernes.  

G/S- veg langs fv666 reduseres. 

Plankonsulenten sin vurdering:  

Avkjørsler opprettholdes som i dag for å håndtere vareleveranse.  

G/S- veg langs fv279 fjernes fra planforslaget. Det er allerede regulert G/S- veg øst 

for fv289.  

G/S- veg langs fv666 opprettholdes som planlagt på grunn av krav til størrelse og 

utforming jfr gjeldende standarder.  

Merknaden tas delvis til følge. 

Vurdering 
Arealformålene tilpasses dagens bruk og gir samtidig fleksible muligheter for 

framtidig bruk av området. Det er lagt til rette for fortetting av et sentrumsnært 

område med kort veg til viktige sentrumsfunksjoner. Det er lagt til rette for kombinert 

formål; bolig, forretning og kontor med mulighet for leilighetsbygg med inntil 6 

boenheter og en utnyttelsesgrad på 40% BYA. Noen adkomster planlegges sanert og 

det er lagt til rette for ny gang- og sykkelveg langs fv666. Felles lekeplass er plassert 

sentralt i planområdet og er sikret et minimumsnivå av lekeapparat gjennom 

rekkefølgekrav i planbestemmelsene. 

Kommunen mener planforslaget ivaretar intensjonene bak hensikten med 

reguleringsendringen. 

Konsekvenser for økonomi 
 
Ingen kjente konsekvenser.  
 
Konsekvenser for organisasjon, ansatte, HMS og likestilling 
 
Ingen kjente konsekvenser. 
 
Konsekvenser for miljø 
 
Ingen kjente konsekvenser. 
 
Konsekvenser for barn og unge, folkehelse og universell utforming 
 
Utbygging jfr. planforslaget vil føre til bedret situasjon for barn og unge. Det blir lagt til 
rette for gang- og sykkelvegforbindelse fra planområdet til butikk, idrettsanlegg, 
barnehage og skole. Samtidig vil det legges til rette med felles lekeplass innenfor 
planområdet. Arealene sikres utbygd med en viss standard (et lekeapparat, en 
sandkasse og en benk) gjennom rekkefølgebestemmelser. 
 
Arealet ligger sentrumsnært med gjennomsnittlig helling på 10-14% mot rv 666 i 
nord. Nederst mot riksvegen er det slakere, ca. 7-9%. Deler av området vurderes 
derfor å ligge godt til rette for universell utforming. 
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Rådmannen i Gjemnes kommune, 21.06.2019 

 

Vedlegg 
Bestemmelser 
Plankart 
Planbeskrivelse 

 
Bestemmelser 
 
Plankart 
 
Planbeskrivelse  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gjemnes/File/Details/200551.PDF?fileName=Bestemmelser&fileSize=212537
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gjemnes/File/Details/200552.PDF?fileName=Plankart&fileSize=652223
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gjemnes/File/Details/200553.PDF?fileName=Planbeskrivelse&fileSize=2621087
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5/19 Kommuneplanens arealdel 2019-2031 - Sluttbehandling 
 
Arkivsak-dok. 19/00148-4 
Saksbehandler Eirin Husby Frey 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Gjemnes Formannskap 20.08.2019 6/19 

2 Gjemnes Kommunestyre 03.09.2019 5/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar Gjemnes kommunestyre forslag 
til kommuneplanens arealdel 2019-2031 med planbestemmelser revidert 03.07.2019 
og plankart datert 08.03.2019. 
 
Vedtaket kan ikke påklages jf. Pbl § 11-15. 
 
I medhold av pbl § 12-14 vedtar Gjemnes kommunestyre også at følgende 
reguleringsplaner oppheves: 
 

 1998.0003 Trøaholmen Grønset 

 2005.0001 Halset boligområde 

 1998.0001 Haltlitunet boligområde 

Områdene legges ut som LNF-områder i kommuneplanens arealdel. 
 
Vedtaket kan påklages jf. Pbl § 12-12. 
 
Formannskaps enstemmige vedtak: 
  
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar Gjemnes kommunestyre forslag 
til kommuneplanens arealdel 2019-2031 med planbestemmelser revidert 03.07.2019 
og plankart datert 08.03.2019. 
 
Vedtaket kan ikke påklages jf. Pbl § 11-15. 
 
I medhold av pbl § 12-14 vedtar Gjemnes kommunestyre også at følgende 
reguleringsplaner oppheves: 
 

 1998.0003 Trøaholmen Grønset 

 2005.0001 Halset boligområde 

 1998.0001 Haltlitunet boligområde 
Områdene legges ut som LNF-områder i kommuneplanens arealdel. 
 
Vedtaket kan påklages jf. Pbl § 12-12. 
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Saksopplysninger 
Sakens bakgrunn 
 
Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med 
handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale 
og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og 
oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og 
legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. 
 
Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi 
rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i 
kommunen. 
 
I møte 30.06.2015 vedtok Gjemnes formannskap oppstart for rullering av 
kommuneplana og kommunestyret godkjente planprogrammet 29.10.2015. 
Planforslaget ble vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i 
formannskapsmøte 17.10.2017. Etter behandling av innsigelser og merknader ble 
revidert forslag vedtatt sendt på 2. gangs høring i formannskapsmøte 25.03.2019.  
 
2. gangs høring og offentlig ettersyn 
 
Revidert forslag til kommuneplanens arealdel har vært til 2. gangs høring og offentlig 
ettersyn i perioden 25.03.2019-16.05.2019. Reviderte dokumenter ble sendt statlige 
og regionale høringsinstanser, lag og foreninger og til privatpersoner og grunneiere 
hvis innspill om arealbruk ble berørt i den reviderte versjonen.  Høringen ble 
annonsert i Tidens Krav og Romsdals budstikke, samt på kommunens nettsider. Det 
ble også avholdt et informasjonsmøte på Batnfjord samfunnshus 06.05.2019.  
 
Kommunen mottok 15 innspill innen høringsfristen fra statlige og regionale 
myndigheter, politiske parti, lag og privatpersoner. Et sammendrag av innspillene 
med kommunens kommentarer ligger vedlagt saken. 
 
Innsigelser 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal opprettholdt noen av sine innsigelser og kom i 
tillegg med nye: 
 

 Opprettholder innsigelse som omhandler tilstrekkelig sikkerhet mot 

flom, jf. TEK17 § 7-2. 

 Opprettholder innsigelse inntil planen sikrer tilstrekkelig sikkerhet mot 

stormflo og havnivåstigning. 

 Har innsigelse til planen inntil planen sikrer tilstrekkelig sikkerhet mot 

kvikkleire/ustabil grunn jf. TEK 17§7-3. 

 Opprettholder innsigelse til B-1 Nåstad. 

 Mener retningslinje for støy må gjøres om til bestemmelse. Har 

innsigelse til bestemmelsene inntil dette er rettet.   

 Har innsigelse til ordlyden i § 4.1 slik den er utformet. 
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Møre og Romsdal fylkeskommune, NVE og SVV trakk sine innsigelser etter 2. gangs 
høring. 
 
Kommunen har tatt alle innsigelsene fra Fylkesmannen til følge, bortsett fra 
innsigelsen til Nåstad II. De 10 siste årene er det godkjent oppført 49 nye boenheter i 
Batnfjordområdet (inklusive Rød og Silset). Planperioden er 12 år hvor det i samme 
periode skal bygges nytt sykehus på Hjelset. Kommunen mener derfor det er rimelig 
å anta at det vil bli et stort behov for flere boenheter rundt Batnfjordsøra. Nåstad II vil 
åpne for bygging av tilgjengelige boliger nært sentrum. Kommunen vil uansett stille 
rekkefølgekrav om at utbygging av Nåstad II ikke igangsettes før Nåstad I er realisert.  
 
Kommunen sendte anmodning om trekking av innsigelser til Fylkesmannen i brev av 
05.06.2019. I brev av 17.06.2019 trakk Fylkesmannen alle innsigelser, bortsett fra 
innsigelsen knyttet til tilstrekkelig sikkerhet mot stormflo. Bestemmelsen om 
høydekrav langs sjø pga. stormflo er derfor tatt inn igjen og alle innsigelser er med 
dette løst.  
 
Endringer etter 2. gangs høring og offentlig ettersyn 
 
Endringer i arealbruk: 
Arealbruken er uendret. 
 
Endringer i arealkartet: 
Det er ikke gjort endringer i arealkartet etter 2. gangs høring. Kommunen har 
imidlertid laget flere parallelle kart som viser de ulike lagene i hoved-kartet tydeligere.  
 
Endringer i planbestemmelsene: 
Det er gjort endringer i bestemmelsene basert på innspill og innsigelser. 
Endringene er som følger: 
 
§1.2 Bestemmelse § 1.2 endres til: 

 
«Gjeldende reguleringsplaner er vist i vedlegg 1 og med hensynssone 
«detaljeringssone» i kommuneplanens arealkart.  
 
Ved manglende planbestemmelse i reguleringsplan vil kommuneplanens 
bestemmelse gjelde. 
 
Ved motstrid mellom kommuneplanens arealdel og eldre reguleringsplan 
skal kommunestyret sørge for at det blir vedtatt ny reguleringsplan for det 
aktuelle området, slik at tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6 kan 
behandles og godkjennes med grunnlag i ny reguleringsplan.» 

§1.3 Følgende tekst fjernes fra § 1.3 «Plankrav»:  
 
 «Forutsetning for unntak fra plankravet er at konsekvens av utbyggingen 
er tilstrekkelig utredet med hensyn til krav i PBL og annet lovverk. Det 
skal i tillegg utarbeides ROS-analyse.» 

§1.7.1 Bestemmelse om naust under §1.7.1 «byggegrenser» fjernes, da 
avsnittet over ivaretar den samme hensikten. 

§1.7.5 Bestemmelse om høydekrav langs sjø pga. stormflo tas inn igjen i planen. 
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§1.8 Retningslinjene for vassdrag under § 1.8 omgjøres til bestemmelse. 
§1.8.2 Retningslinjen for støy gjøres om til bestemmelse og blir dermed juridisk 

bindende. 
§1.9.1 §1.9.1, bestemmelse om grunnforhold tas inn igjen i planen med følgende 

tekst: 
 
Behovet for grunnundersøkelser skal vurderes i alle plan- og byggesaker. 
Kommunen kan kreve supplerende undersøkelser. 
 
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal grunnundersøkelser i henhold 
til NVEs retningslinjer 2/2011 «Flaum og skredfare i arealplanar» (sist 
reviderte versjon) gjennomføres. 
 
Før behandling av søknad om tiltak som ligger under marin grense, og 
hvor forholdene tilsier det, krever kommunen at det utarbeides geoteknisk 
vurdering og eventuelt geoteknisk undersøkelse i forkant av vurderingen. 
Vurderingen/undersøkelsen skal utføres av geoteknisk fagkyndig 

§4.1 Unntak fra krav om dispensasjon gjøres om til retningslinje med følgende 
tekst:  
 
«Tiltak etter PBL §1-6 som ikke er i samsvar med arealformålet utløser krav om 
dispensasjon.  Ved dispensasjonsbehandling kan tillatelse vurderes for mindre 
bygningsendringer, utvidelser som ikke overstiger 20 % målt i BRA, samt for 
uthus og garasjer knyttet til eksisterende boliger og fritidsboliger i LNF-
områdene. Før tillatelse til slike tiltak gis skal tiltaket vurderes av 
kulturavdelingen hos Fylkeskommunen.»   

 
§6.4 Tekst til § 6.4 endres til:  

 
«Området befinner seg innenfor aktsomhetssone for skred.  
 
Før tiltak etter PBL § 1-6 innenfor aktsomhetssonen kan godkjennes, skal 
tiltakshaver sørge for at det foreligger en fagkyndig vurdering av 
skredfaren basert på NVE´s retningslinjer «Flaum- og skredfare i 
arealplanar».  
 
Vurdering av skredfare skal være relatert til sikkerhetskravene i 
byggeteknisk forskrift (TEK17) § 7-3.  
 
Kommunen kan stille krav om risikoreduserende tiltak for å tilfredstille 
sikkerhetskravene.» 

§6.5 Tekst til § 6.5 er endret til: 
 
«Området befinner seg innenfor faresone for 1000-årsflom. For nye byggverk og 
tilbygg innenfor faresonen skal det fastsettes sikkerhetsklasse for flom etter 
sikkerhetskravene i TEK17 §7-2. 
 
1000-års flom omfatter flomnivå for sikkerhetsklasse F3. Tiltak i sikkerhetsklasse 
F1 og F2 skal vurderes etter sikkerhetskravene for henholdsvis 20-årsflom og 
200-års flom. 
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Før tiltak etter PBL § 1-6 kan godkjennes skal tiltakshaver basert på NVE´s 
retningslinjer «Flaum- og skredfare i arealplanar» sørge for at det foreligger en 
fagkyndig vurdering av flomfaren.  
 

Kommunen kan stille krav om risikoreduserende tiltak for at 
sikkerhetskravene i TEK17 tilfredsstilles.» 
 

§6.10 Følgende tekst tas inn som retningslinjer under § 6.10: 
 
«I verdifulle kulturmiljø skal det føres en streng dispensasjonspraksis, og 
det må tas hensyn til disse verdiene ved eventuell område- eller 
detaljregulering, i byggesaker, ved rehabilitering og oppgradering av 
bygninger og ved inngrep i terrenget ellers.» 
 
«Ved utarbeidelse av reguleringsplaner må eventuelle kulturminner og 
kulturmiljø beskrives i planbeskrivelsen, og det skal vises hvordan en har 
tenkt å ivareta disse. 
 
Dersom verdifulle kulturminner eller kulturmiljø blir berørt av 
utbyggingstiltak, eller tiltaket kan innvirke på hittil ukjente automatisk 
fredete kulturminner, skal saken legges frem for regional 
kulturminnemyndighet (jf. PBL § 11-9, nr. 7 og Kulturminneloven (KML) § 
8.1 og 4.  
 
Dersom det i sammenheng med gravearbeid avdekkes automatisk 
fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og fylkeskonservator 
orienteres for en nærmere granskning på stedet, jf. kulturminneloven § 8, 
2. ledd.» 
 

§6.12 Følgende tekst legges til som retningslinje til hensynssone H730: 
 
«En eventuell søknad om tillatelse til inngrep eller tiltak som kan ha 
innvirkning på kulturminnet skal bli sendt rette kulturminnemyndighet i god 
tid før arbeidet er planlagt igangsatt.». 
 

§6.14 Bestemmelse til hensynssone H740_2 regulert vann legges til med 
følgende tekst: «Båndlegging etter annet lovverk -  reguleringsmagasin – 
H740 (PBL § 11-8 d).  Sone for reguleringsmagasin som er sikret etter 
vassressursloven.»   

 

Vurdering 
Endringer i bestemmelser er kun gjort etter innspill og innsigelser fra statlige 
myndigheter. Alle innsigelser er enten trukket eller tatt til følge. Det er ikke gjort 
endringer i arealbruk. Etter en samlet vurdering finner kommunen at 
plandokumentene i tilfredsstillende grad hensyntar innkomne innsigelser og 
merknader, samt ivaretar nasjonale og regionale hensyn.  
 
 
 
Oppheving av eldre reguleringsplaner 
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I revidert kommuneplan som var til 1. gangs høring ble Trøaholmen Grønset og 
Halset boligområde foreslått opphevet. Til 2. gangs høring av revidert plan ble også 
Haltlitunet boligområde lagt til. Trøaholmen Grønset og Halset boligområde er begge 
over 10 år gamle og fremdeles ikke realiserte, mens Haltlitunet boligområde er en 
rest fra en eldre reguleringsplan som er blitt oppdatert. I vedtak av 25.03.2019 sak 
12/19 vedtok formannskapet at administrasjonen skulle igangsette prosessen med å 
oppheve disse tre planene.  
 
Varsel om oppstart av arbeidet ble sendt høringsinstanser og grunneiere 05.04.2019.  
Kommunen mottok uttalelse fra grunneier av gbnr. 45/41, Trygve Gimnes, som var 
imot opphevingen av reguleringsplanen Halset boligområde ID 20050001. Gimnes 
påpekte at det har vært etterspørsel etter tomter for boligbygging flere steder på 
Bergsøya og at det derfor var viktig med ledige tomter som kunne bidra med 
tilflytning til Gjemnes kommune. Kommunen bemerket at det i revidert kommuneplan 
som var ute til 2. gangs høring var foreslått å legge ut areal til boligformål til ca. 15 
nye boligtomter på Bergsøya. Dette i tillegg til at det fremdeles var ledige tomter i 
Havna boligfelt, Hamna boligområde 3 og Hamna boligområde (tilsammen ca. 14 
tomter). Kommunen påpekte at det er ønskelig med fortetting av eksisterende 
boligområder, og at områder nært støttefunksjoner, som f.eks kollektivtransport og 
barnehage burde prioriteres. Kommunen mente at selv om reguleringsplan for Halset 
boligområde ble opphevet, ville det være tilstrekkelig med tomter til å dekke 
etterspørselen på Bergsøya. 
 
Statlige og regionale myndigheter hadde ingen innvendinger til at planene ble 
opphevet. 
 
Formannskapet vedtok å sende forslag om oppheving av reguleringsplaner på høring 
14.05.2019, sak 23/19. Kommunen mottok følgende merknader: 
 
NVE i e-post av 21.05.2019: 
NVE har ingen merknader i saken. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune i brev av 03.06.2019 
Har ingen merknader til de nevnte reguleringsplanene blir opphevet. 
 
Statens vegvesen i brev av 03.06.2019 
Har ut i fra sitt ansvarsområde ingen merknader. 
 
Det ble foretatt en vurdering etter naturmangfoldloven med følgende konklusjon:  
 
“Ingen av reguleringsplanene innehar hensynssoner eller bestemmelser som har 
som hensikt å ivareta naturmangfoldet. Når en reguleringsplan blir opphevet må den 
erstattes med en ny plan. I disse tilfellene vil arealet erstattes med LNF-formål i 
kommuneplanens arealdel. Vi kan ut ifra dette ikke se noen grunn til at opphevelse 
av reguleringsplanene skal få noen innvirkning på naturmangfoldet.” 
 
Vurdering 
Reguleringsplaner legger føringer for arealbruken i et område og er juridisk bindende. 
Det er derfor viktig at disse planene holder et akseptabelt planfaglig nivå og at de er 
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oppdaterte med tanke på samfunnsutviklingen og nye miljøutfordringer. 
Reguleringsplaner som ut i fra alder eller innhold vurderes å være utdatert, eller hvor 
utbyggingene er ferdig gjennomført, har ingen eller negativ verdi for kommunen og 
grunneier. Trøaholmen Grønset og Halset boligområde er begge over 10 år gamle og 
fremdeles ikke realiserte, mens Haltlitunet boligområde er en rest fra en eldre 
reguleringsplan som er blitt oppdatert. Statlige og regionale myndigheter har ingen 
innvendinger og oppheving vurderes til å være forsvarlig ut fra vurderinger om behov 
for boligtomter. Opphevingene anses også som forsvarlig etter naturmangfoldloven. 
Ut i fra en helhetlig vurdering mener kommunen at reguleringsplanene kan 
oppheves.   
 
Konsekvenser for økonomi 
Ingen kjente konsekvenser. 
 
Konsekvenser for organisasjon, ansatte, HMS og likestilling 
Ingen kjente konsekvenser. 
 
Konsekvenser for miljø 

- Planen legger ikke opp til nye tiltak som kommer i konflikt med registrerte arter 

eller naturtyper av stor forvaltningsmessig interesse. 

- Planen legger opp til noe omdisponering av myr. 

- Det er satt maximumsgrense for antall parkeringsplasser for bil i Batnfjord 

sentrum. 

- Det stilles krav til sykkelparkering. 

- Det stilles krav til bevaring av kantvegetasjon langs vassdrag med årssikker 

vassføring.  

- Det stilles krav til oljeutskiller ved servicebrygger/slipp og sjø-nære 

opplagsområder, samt fast dekke og sedimenteringskummer der hvor båter 

pusses/skrapes 

Konsekvenser for barn/unge, folkehelse og universell utforming 
- Barn og unges interesser, folkehelse, universell utforming er vektlagt i 

konsekvensutredningen.  

- 9 av boligområdene har utfordringer når det kommer til terrenghelning og 

muligheter for tilgjengelige boliger. 

- De fleste boligområdene ligger godt til rette for barn- og unge, folkehelse og 

friluftsliv. 

- Det stilles krav til avstand, størrelse, utforming og beliggenhet av lekeplasser.  

 
Rådmannen i Gjemnes Kommune, 04.07.2019 
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Vedlegg 
Plankart Kommuneplanens arealdel 2019-2031 
Innspill kommuneplanens arealdel 2019-2031 
Planbestemmelser kommuneplanens arealdel 2019-2031 

 
Plankart Kommuneplanens arealdel 2019-2031 
 
Innspill kommuneplanens arealdel 2019-2031 
 
Planbestemmelser kommuneplanens arealdel 2019-2031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gjemnes/File/Details/202829.PDF?fileName=Plankart%20Kommuneplanens%20arealdel%202019-2031&fileSize=9433797
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gjemnes/File/Details/202830.PDF?fileName=Innspill%20kommuneplanens%20arealdel%202019-2031&fileSize=746134
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gjemnes/File/Details/202832.PDF?fileName=Planbestemmelser%20kommuneplanens%20arealdel%202019-2031&fileSize=919816
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6/19 Lokal forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter 
forurensningsloven 
 
Arkivsak-dok. 19/00346-1 
Saksbehandler Alf Høgset 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Gjemnes Formannskap 20.08.2019 9/19 

2 Gjemnes Kommunestyre 03.09.2019 6/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 

 Kommunestyret vedtar å innføre «Lokal forskrift om gebyr for saksbehandling, 
kontroll og tilsyn etter forurensningsloven». 

 Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidende. 

Formannskapets enstemmige innstilling  

 Kommunestyret vedtar å innføre «Lokal forskrift om gebyr for saksbehandling, 
kontroll og tilsyn etter forurensningsloven». 

 Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidende. 
 

 

Saksopplysninger 
Kommunen behandler flere typer saker som gjelder forurensning. I følge 
forurensningsloven er det den som forurenser som skal dekke alle kostnadene i 
forurensningssaker. Kommunen har i dag ikke hjemmel for å kreve inn gebyrer 
for denne type saker. 

Kontroll av private slamavskiller er  kommunens ansvar. I vår kommune har vi  
660 stk. private slamavskillere som skal kontrolleres. Kostnadene med kontroll 
skal dekkes av gebyrer. 

Den lokale forskriften skal omfatte gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn 
med: 

 Utslipp av sanitært avløpsvann 

 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid 

 Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse 

 Utslipp/påslipp av oljeholdig vann 

 Påslipp av fettholdig vann 

 

 

Høring er gjennomført i hht. forvaltningsloven §37 annet ledd: 
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 Forhånsvarsel med informasjon om oppstart med utarbeidelse av lokal 
forskrift lagt ut på kommunens hjemmeside med høringsfrist 30.06.17 

 Høring av forskriften lagt ut på kommunens hjemmeside med høringsfrist 
03.07.19. 

Det er ikke innkommet merknader. 

Vurdering 
Kommunen har den siste tiden hatt flere saker med forurensing av vassdrag, 
punktutslipp fra private slamtanker og forurensning i naturen ved dumping av 
avfall og samling av rot og skrot. Saksbehandling for slike saker er 
ressurskrevende og innbebærer kostnader. 

Kommunen er tilsynsmyndighet for private slamtanker etter § 12 i 
forurensningsloven. Frem til nå er det kun blitt gjennomført sporadisk tilsyn på 
private anlegg. Kommunens slamentreprenør rapporterer til kommunens 
visuelle mangler ved anleggene ved tømming. Disse rapportene gir også 
opplysninger som tilsier behov for en funksjonskontroll. Utbedring av feil på slike 
anlegg medfører store kostnader for eierne.  

På bakgrunn i overnevnte forhold anbefales «Lokal forskrift om gebyr for 
saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsloven» innført. 

Konsekvenser for økonomi 

Innføring av denne lokale forskriften skal ikke påføre kommunen ekstra 
kostnader, men dekkes inn av  gebyrene som skal dekke kostnader for 
behandling og tilsyn av anlegg som kommer inn under forskriften. 
Normalgebyret i andre kommuner for tilsyn av private slamtanker ligger på ca. 
kr.400,- ekskl. mva pr. anlegg/år. Legger vi gebyret på samme nivå vil  
gebyrintektene bli ca. kr.260 000,- pr. år, noe som tilsvarer ¼ årsverk. 

Konsekvenser for organisasjon, ansatte, HMS og likestilling 

Kommunen har i dag ikke ressurser og tilstrekkelig fagkompetanse for 
gjennomføring av tilsyn på private slamtanker.Interkommunalt sammarbeid bør 
vurders som en aktuell løsning.  

Konsekvenser for miljø 

I vannforskriften er det et overordnet mål at vannet i alle vassdrag skal minst tilsvare 
badevannskvalitet. I vår kommune hvor andelen av private slamavskillere er stor,vil 
økt fokus på tilsyn av private slamtanker ha et postivt bidrag til god vannkvalitet. 

Dumping av avfall i naturen og visuell forurensning forekommer og må bekjempes. 

Konsekvenser for barn/unge, folkehelse og universel utforming. 

Tiltak som medfører reduksjon av forurensning medvirker til god folkehelse. 

Vedlegg 
Forskrift om gebyrer for saksbehandling etter forurensingsregelverket. 

 
Forskrift om gebyrer for saksbehandling etter forurensingsregelverket  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gjemnes/File/Details/202484.PDF?fileName=Forskrift%20om%20gebyrer%20for%20saksbehandling%20etter%20forurensingsregelverket.&fileSize=19171
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7/19 Uttalelse om geografisk driftsenheter (GDE) i Møre og Romsdal 
politidistrikt 
 
Arkivsak-dok. 19/00385-2 
Saksbehandler Svein Arild Eikemo 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Gjemnes Formannskap 20.08.2019 7/19 

2 Gjemnes Kommunestyre 03.09.2019 7/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 

Møre og Romsdal politidistrikt bør organiseres i 2 GDE med Ålesund og Kristiansund 
som administrasjonssted for henholdsvis GDE Sunnmøre og GDE Nordmøre og 
Romsdal. 

Dette er en modell som Gjemnes kommune mener best ivaretar både effektiv 
ressursutnyttelse og samtidig nærhet innad i politiet og til befolkningen. 2 GDE vil gi 
økt fleksibilitet og bedre mulighet for å utvikle sterkere fagmiljø i hele politidistriktet. 

Formannskapets enstemmige innstilling:  

Møre og Romsdal politidistrikt bør organiseres i 2 GDE med Ålesund og Kristiansund 
som administrasjonssted for henholdsvis GDE Sunnmøre og GDE Nordmøre og 
Romsdal. 

Dette er en modell som Gjemnes kommune mener best ivaretar både effektiv 
ressursutnyttelse og samtidig nærhet innad i politiet og til befolkningen. 2 GDE vil gi 
økt fleksibilitet og bedre mulighet for å utvikle sterkere fagmiljø i hele politidistriktet. 
 
 

 

Saksopplysninger 

I forbindelse med evaluering ønsker Møre og Romsdal politidistrikt innspill og 
tilbakemelding på erfaringer så langt med dagens struktur med 4 GDE og hva som er 
kommunenes videre anbefaling for Møre og Romsdal politidistrikt. Det er 3 alternative 
modeller som vurderes: 1 GDE, 2GDE og 4 GDE. 

Møre og Romsdal politidistrikt ønsker primært innspill og tilbakemelding på de 
konkrete forslag på geografisk driftsenhetsstruktur for Møre og Romsdal politidistrikt: 

1. Hvilke styrker og svakheter inneholder de ulike alternativene ved 1, 2 eller 4 GDE 

basert på erfaringer fra 1.4.18 og frem til i dag? 

2. Hvilken modell imøtekommer best krav til DGE (anbefaling)? 

3. Hvilke kompenserende tiltak kan iverksettes for å imøtekomme kjente svakheter 

med anbefalt modell? 

4. Begrunnet forslag til administrasjonssted/er for anbefalt modell. 
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Vurdering 

Kristiansund er naturlig administrasjonssted for GDE Nordmøre og Romsdal som 
følge av at stasjonen i dag har funksjoner, kompetanse, erfaring og kultur som 
tilhører et administrasjonssted. Det omfatter mange års erfaring med ledelses-
/forvaltningsfunksjoner for et samlet Nordmøre og Romsdal. Kristiansund har lang 
erfaring med ansvar for distriktovergripende funksjoner og tjenester, spesielt fra tiden 
som administrasjonssted for Nordmøre og Romsdal politidistrikt. I dette inngikk også 
utvikling og drift av operasjonssentral. Nordmøre er også den største driftsenheten i 
dagens politidistrikt.  
Mange funksjoner er i dag lokalisert i Kristiansund og Ålesund.  
 
- Ledelsen for PST (Politiets Sikkerhets Tjeneste) er lokalisert i Kristiansund. 

- Sokkelansvar – med ansvar for beredskapsplaner, nærhet til offshoreaktørene, 

bred beredskapskompetanse og – erfaring er naturlig lokalisert i Kristiansund som 

driftssenter for offshoreaktiviteten i Norskehavet. 

- Ledelse av Felles enhet for utlendinger og forvaltning er lokalisert i Kristiansund 

samt oppmøtested for utlendinger, i tillegg til Ålesund. 

- Oppdatert og moderne politihus, med tingrett i samme bygg.  

- Utviklingsmuligheter og synergier med Politiets fellestjeneste, Nasjonalt 

Våpenregister og barnehus-satellitt. 

I tillegg mener Gjemnes kommune at retningslinjene for statlige arbeidsplasser er 

relevant i vurderingen av administrasjonssted for Nordmøre og Romsdal. 

Møre og Romsdal må tilføres flere stillinger for å sikre like god beredskap og 

tjenester som ellers i landet, se nedenfor. 

Målene/ambisjonene i Nærpolitireformen  
Målet med Nærpolitireformen er et politi som er operativt, synlig og tilgjengelig og 
som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle 
handlinger og sikre innbyggernes trygghet. Det skal utvikles et kompetent og effektivt 
lokalt nærpoliti der befolkningen bor. 
Reformen er både en struktur- og en kvalitetsreform som skal gi likere polititjenester i 
hele landet. Realisering av identifiserte økonomiske og kvalitative gevinster skal 
prioriteres. Endringsarbeidet skal konsentreres om utvikling av tjenestetilbudet og 
høy kvalitet i politiets arbeid. 
 
Mål om enhetlig organisering i alle politidistrikt skal gi muligheter for å bygge sterkere 
fagmiljø og bidra til mer kompetent og kunnskapsstyrt politi. Mer enhetlig 
organisering vil også bidra til å få på plass felles metode- og verktøyutvikling.  
 

Evaluering av Nærpolitireformen 
Det vises til Difis evaluering Statusrapport 2018 og vurderingene gjort i Kristiansund 
kommune sin høringsuttalelse. Rapporten viser at: 
 
- Antall årsverk i Politiet har økt, men det har vært nedgang i Møre og Romsdal. 
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- Antall årsverk pr. 1.000 innbyggere har økt nasjonalt, men Møre og Romsdal er lavest i 

landet. 

- Tilliten til politiet er fortsatt stor, men nedadgående. Endringene er størst i Møre og 

Romsdal. 

Møre og Romsdal er utfordrende geografisk med fjorder og fjell som stiller krav til 
flere ressurser for å ivareta beredskap og nærhet til tjenester enn andre politidistrikt 
med enklere geografi. Vi er derfor ekstra bekymret for at Møre og Romsdal har et 
dårligere tilbud når antall årsverk pr. 1.000 innbyggere er lavest i landet.  
 
Mange kommuner på Nordmøre er bekymret for beredskapen og innsatsen innen 
forebygging, og noen er skeptiske til å inngå samarbeidsavtaler fordi de ønsker et 
politi som er mer tilstede i sin kommune og i lokalsamfunnet.  
 
Difi viser til at hovedtyngden av ressursene skal være ute i GDE, samtidig som det er 
etablert en rekke nye funksjoner og roller som i hovedsak er lagt til Funksjonelle 
enheter (FDE) og staber. Dette har igjen ført til store ledelsesgrupper rundt om. Det 
viser at det er utfordringer mellom ressursfordeling og sentralisering. 
 
Fremtidig struktur i Møre og Romsdal politidistrikt 
Gjemnes kommune har forstått det slik at endring i antall GDE i Møre og Romsdal 
ikke medfører endring i antall eller årsverk eller i politi- og lensmannsenheter. 
Tjenesteproduksjon og publikumskontakt skal videreføres som i dag ved dagens 
tjenestested. En mulig reduksjon i antall GDE handler nå i stor grad om større 
geografiske enheter og om valg av administrasjonssted dersom det blir 2 GDE. 
Ledelsen for et GDE skal ha det overordnede ansvaret for å lede og koordinere 
ressursene ved de underlagte tjenestestedene, med budsjett-, resultat- og 
personalansvar. Hvordan den samlede ledelses- og funksjonsstrukturen organiseres 
innenfor de ulike alternative modellene er ikke beskrevet.  
 
Det oppgis at hvert GDE skal: 
 
1. Gi fullverdig polititjeneste 

2. Tilstrekkelig med ressurser med riktig kompetanse 

3. Effektivitet og kvalitet innenfor gitte rammer 

4. Evne til å lede og koordinere forebygging og etterforsking 

5. Vakt- og samarbeidsordning med evne til å levere kontinuerlig operativ beredskap og 

fleksibilitet til å håndtere variasjoner i beredskapsbehovet 

6. Bygge nødvendige fagmiljø og spisskompetanse etter behov 

7. Evne til fleksibel bruk av ressurser 

8. Håndtere større oppgaver/prosjekt som går over tid 

9. Tilstrekkelig saksvolum til å utvikle og vedlikeholde kompetanse 

10. Hensiktsmessige åpningstider ved tjenestestedene 

Det er et mål i reformen å få et mer helhetlig politi med mest mulig like polititjenester 
mellom distriktene. Det vises til Difis rapport nevnt over, og da må like polititjenester 
gjenspeiles i ressursfordelingen hvor ulike geografiske utfordringer må tas hensyn til. 
Dette tilsier at Møre og Romsdal bør tilføres flere stillinger for å sikre like god 
beredskap og tjenester som ellers i landet.  
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Med hensyn på likhet mellom politidistrikt vises til Vest politidistrikt (Sogn og 
Fjordane/Hordaland) med 630.000 innbyggere og 3 DGE, noe som i snitt gir 210.000 
innbyggere pr. DGE. 
Trøndelag har 470.000 innbyggere og 3 DGE, noe som gir 157.000 innbyggere pr. 
DGE. 
Møre og Romsdal har 270.000 innbyggere. Med 4 DGE gir det gjennomsnittlig 
67.500 innbyggere. Innenfor dagens geografiske regioner vil 2 DGE medføre at 
Nordmøre og Romsdal utgjør 115.000 innbyggere og Sunnmøre 155.000 innbyggere.   
 
Vurdering av 1 GDE for hele fylket 
Det vises til uttalelsen fra Kristiansund kommune som peker på at modellen kan gi 
økonomisk effekt og behov for færre ledere. På den annen side vil de geografiske 
forholdene og avstandsulempene vanskelig kompenseres med avstandsledelse og 
bruk av teknologi. Det vil medføre for lange kommandolinjer og det vil skape for stor 
avstand for god forankring og samhandling med kommunene. Det er naturlig å anta 
at spesialist- og stabsfunksjoner over tid i større grad da vil bli sentralisert til Ålesund. 
Lang reisevei for spesialistfunksjoner vil igjen begrense bruk av eksisterende 
kompetanse og rekruttering fra hele fylket. Dette vil kunne føre til en skjevdeling av 
funksjons- og spesialistoppgaver innad i politidistriktet. 
 
Gjemnes kommune mener at de uheldige konsekvensene av denne modellen for 
ansatte, innbyggere og kommuner langt overstiger mulige kortsiktige 
effektiviseringsgevinster. Gjemnes kommune vil ikke anbefale en modell med 1 GDE.  
 
 
 
Vurdering av 2 GDE  
Modellen med 2 GDE vil gi mer helhetlig ledelse og styring i hver driftsenhet og i hele 
politidistriktet.  
Organisering i 2 GDE vil gi en størrelse og organisering mer lik politidistriktene i de 
nærliggende regionene Vest og Trøndelag. Dette legger et bedre grunnlag for å gi 
like tilbud i de ulike politidistriktene.  
 
Større driftsenheter med flere ansatte vil gi en mer effektiv ressursutnyttelse og 
frigjøre mer ressurser til løsning av kjerneoppgavene. Det vil gi bedre muligheter for å 
bygge større fagmiljø både i nord- og sørdelen av fylket. Større enheter gjør det også 
lettere å bygge sterkere funksjonelle enheter innenfor samme administrative enhet. 
Dette vil være sentralt for politiets evne til å levere tjenester og kompetanse i et 
stadig mer komplekst kriminalitetsbilde i hele politidistriktet. Funksjonelle enheter skal 
være en støtte for GDE og bidra til kvalitetsheving på sine fagområder. Funksjonelle 
enheter må tilpasses ut fra lokale forhold som kompetanse, geografi og 
kriminalitetsutfordringer. Sterkere og flere spesialistfunksjoner vil følgelig styrke 
arbeidet ut mot alle kommuner. 
 
Færre GDE gir bedre grunnlag for mer enhetlig læring og utvikling, eksempelvis 
innen forebygging. Dette styrker politidistriktets evne til å gi likere tilbud i hele 
politidistriktet. 
 
Felles ledelse vil gi bedre grunnlag for å bygge en felles delingskultur i Nordmøre og 
Romsdal. Slik Gjemnes kommune oppfatter det er det et potensial for å styrke 



33 
 

samarbeidet, og derved ressursutnyttelsen, mellom dagens tjenestested. 
 
2 GDE vil gi økt fleksibilitet i ressursstyringen enn ved flere GDE, for eksempel ved 
store og/eller langvarige hendelser. Beredskapsordninger blir mer bedre og 
flåtestyringen blir mer fleksibel, noe som igjen gir et styrket beredskap i hele 
regionen. Bedre samordning og felles ledelse av beredskapskompetansen og –
ressursene vil heve kvaliteten.  
 
Fylket har krevende geografi med lange avstander, og god kunnskap om folk og 
lokale forhold er viktig å ivareta for å yte best mulig tjenester. 2 GDE vil fortsatt 
kombinere nærhet mellom ledelse og ansatte, nærhet mellom ledelse og 
innbyggerne/kommuner og samtidig ivareta nærhet mellom ressurser, fagmiljø og de 
funksjonelle oppgavene. 
 
Gjemnes kommune mener at endring til 2 GDE vil bidra til at oppgavene løses på en 
bedre måte og i tråd med intensjonene i reformen. Dette vil frigi ressurser for å gi et 
mer tilgjengelig og tilstedeværende politi med god lokal forankring og samhandling. 
Gjemnes kommune er opptatt av å få et mer tilgjengelig politi og bedre samarbeid 
gjennom godt fungerende politiråd.  
 

I høringsnotat effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder i Møre og Romsdal 
politidistrikt i 2017, foreslo også politimesteren 2 GDE som ny GDE. Dette ble ansett 
som det beste alternativet etter en samlet vurdering. Alternativet scoret best målt mot 
samtilige av vurderingskriteriene effektiv ressursbruk, helhetlig styring og ledelse, og 
fleksibilitet. Inndelingen ble vurdert som en fremtidsrettet og god modell som gir 
muligheter for en mer helhetlig ledelse og styring av politidistriktet, og at inndelingen 
samtidig gir grunnlag for fagmiljø og fleksibel utnyttelse av ressursene innenfor de 
geografiske driftsenhetene.  
 

Vurdering av å videreføre 4 GDE 
Det er i stor grad politiorganisasjonen som i hovedsak kan evaluere hvordan 
organisering i dagens 4 GDE har fungert med hensyn på måloppnåelse om kvalitet 
og effektiv ressursbruk.  
Dagens struktur og organisasjon har hatt kort virketid, og organisasjonene er fortsatt 
under oppbygging. Reformtiltakene har fått liten tid til å virke. Samtidig kan det synes 
som at dagens organisering med 4 enheter ikke har gitt tilstrekkelig effektivisering og 
synergier. 
4 GDE vil gi betydelig mindre enheter enn nærliggende regioner som vil være 2,5 – 
3,5 ganger større målt i snitt innbyggertall. På den annen side vil enheter med ansvar 
for mindre geografisk områder gi bedre kunnskap og nærhet til lokale forhold.  
Mindre enheter gjør at Nordmøre og Romsdal vil stå svakere med tanke på å bygge 
større fagmiljø/funksjonelle enheter og derved bli tilført større oppgaver i 
politidistriktet. Dette vil kunne svekke den politifaglige kvaliteten over tid i vår region. 
Regionens geografiske utfordringer stiller ekstra krav til god og fleksibel beredskap, 

og Gjemnes kommune mener at oppdeling av beredskapsressursene i 4 

administrative enheter gir en dårligere beredskap. 
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Vurdering av antall GDE i Møre og Romsdal 
Kriminalitetsbildet er i betydelig endring og viser økning innenfor prioritert og 
arbeidskrevende kriminalitet som vold, seksualvold og arbeidsmiljøkriminalitet. I dette 
bildet er det ekstra krevende å nå målbildet om både mer effektiv ressursbruk og 
høyere kvalitet. Det gir et stort behov for god intern samordning og en felles 
delingskultur i politiet, noe som er nødvendig for å få bedre måter å jobbe på og 
effektive arbeidsprosesser.  
 
Basert på vurderingene ovenfor mener Gjemnes kommune at en modell med to 
geografiske driftsenheter er den beste modellen begrunnet med økt fleksibilitet i 
tjenestene, helhetlig ledelse og styring, styrking av fagmiljø i hele politidistriktet med 
økt rekrutteringsevne, bedre beredskap, frigjøring av administrative ressurser til økt 
kjernevirksomhet, samt en løsning som gir fortsatt god nærhet til innbyggere og 
kommuner. 
 
 
Begrunnet forslag til administrasjonssted/er for anbefalt modell. 
Kristiansund er det naturlige administrasjonsstedet for GDE Nordmøre og Romsdal 
som følge av at  stasjonen i dag har funksjoner og kompetanse som tilhører et 
administrasjonssted som; 
 
- Ledelsen for PST (Politiets Sikkerhetstjeneste) er lokalisert i Kristiansund. 

- Sokkelansvar – med ansvar for beredskapsplaner, nærhet til offshoreaktørene, 

bred beredskapskompetanse og –erfaring. Politiet i Kristiansund og på Nordmøre 

har god erfaring i å være en pådriver for godt samarbeid mellom nødetatene og 

de øvrige beredskapsaktørene ifm beredskapsplanlegging, omfattende øvelser og 

faktisk krisehåndtering. 

- Kristiansund er oppmøtested for utlendinger, i tillegg til Ålesund. 

- Ledelsen for Felles enhet for utlendinger og forvaltning er lokalisert i Kristiansund. 

- Øvrige ledere med felles ansvar med helt/delvis kontorsted i Kristiansund. 

- Administrativ funksjon innen økonomi. 

- Mange års erfaring med ledelses-/forvaltningsfunksjoner for et samlet Nordmøre 

og Romsdal. 

- Det foreligger en tradisjon og kultur for å ha ansvar for distriktovergripende 

funksjoner og tjenester kombinert med drift av operasjonssentral. 

- Beste geografiske lokalisering for et felles Nordmøre og Romsdal. Dette 

argumentet forsterkes ved realisering av ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden.  

- Største driftsenhet med flest årsverk i dagens politidistrikt.  

- Oppdatert og moderne politihus, med tingrett i samme bygg. 

- Nært samarbeid med Konfliktrådet som er lokalisert i Kristiansund og Ålesund. 

- Utviklingsmuligheter for å bygge nasjonale kompetansemiljø for politiet i Møre og 

Romsdal  
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o Nasjonalt kompetansemiljø med 50 årsverk innenfor Politiets Fellestjeneste 

(PFT) med oppgaver innen lønn og regnskap er lokalisert i Kristiansund. 

o Kristiansund er aktuelt sted for et mulig nytt Nasjonalt Våpenregister. En 

konseptrapport anbefaler digitalisering og en sentralisert modell. Denne 

type arbeidsplasser og kompetanse innen effektiv og kvalitativ god 

forvaltning kan gi synergier og utvidete arbeidsoppgaver ved PFT og styrke 

det samlede politifaglige miljøet i Kristiansund. 

o Arbeid for etablering av en Barnehus-satellitt i Kristiansund for å bedre 

utsatte barns vilkår. Arbeidet har fått bred politisk oppslutning. Dette vil 

samtidig frigjøre politiressurser fra transportoppdrag til annet operativt 

arbeid.  

 

 

 
 

Kristiansund som administrasjonssted for Nordmøre og Romsdal gir en sentral 
geografisk lokalisering for området som skal betjenes. 
 
 
Over tid er det naturlig at nye administrative oppgaver legges til eksisterende GDE. 
Det vil da bidra til å øke antall statlige arbeidsplasser. Vi mener følgelig at 
retningslinjene for statlige arbeidsplasser er relevante som del av 
vurderingsgrunnlaget. De sier at det skal – legges vekt på lokalisering i regionale 
sentra der virksomheten har størst potensial for å bidra til det lokale tilbudet av 
arbeidsplasser, både mhp. omfang og bredde. 
 
Pr 1.1.19 er fordelingen av statlige arbeidsplasser mellom regionsentrene som følger: 
Kristiansund 1.214 Arbeidsmarked Kristiansundsregionen rundt 15.000 
Molde  2.910 Arbeidsmarked Molderegionen rundt 30.000 
Ålesund 4.169 
Ved flytting av sykehuset i Kristiansund til Molde vil skjevhetene bli dramatisk 
forsterket.  
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Selv om modellen med 4 GDE har fungert i kort tid, så mener regionrådet at en 
fremtidig struktur med driftsenheter som er mer på linje med nabodistriktene vil gi 
bedre muligheter for å nå målene om effektivisering og høyere kvalitet i 
politireformen. 
 
Kommunene fremhever at mål om like polititjenester må gjenspeiles i 
ressursfordelingen hvor ulike geografiske utfordringer blitt tatt hensyn til. Dette betyr 
at Møre og Romsdal må tilføres flere stillinger for å sikre like god beredskap og 
tjenester som ellers i landet. 
 

 

Vedlegg 

GDE struktur – uttalelse 202075 
         

 
GDE struktur - uttalelse 202075  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gjemnes/File/Details/203073.PDF?fileName=GDE%20struktur%20-%20uttalelse%20202075_1_1&fileSize=162769
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8/19 Kjøp av aksjer for medlemskap i Helseinnovasjonssenteret AS 
 
Arkivsak-dok. 19/00472-4 
Saksbehandler Birgit Eliassen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Gjemnes Formannskap 20.08.2019 8/19 

2 Gjemnes Kommunestyre 03.09.2019 8/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 

 Kommunestyret godkjenner at Gjemnes kommune kjøper 5 aksjer a kr 10 000 
i Helseinnovasjonssenteret AS til sammen kr. 50 000.   

 Beløpet utgiftsføres i investeringsregnskapet og finansieres med bruk av 
disposisjonsfondet, konto 2560 80 001 

Formannskapets enstemmige innstilling  

 Kommunestyret godkjenner at Gjemnes kommune kjøper 5 aksjer a kr 
10 000 i Helseinnovasjonssenteret AS til sammen kr. 50 000.   

 Beløpet utgiftsføres i investeringsregnskapet og finansieres med bruk av 
disposisjonsfondet, konto 2560 80 001 

 

Saksopplysninger 

Gjemnes kommune er invitert til Stiftelsesmøte for Helseinnovasjonssenteret AS den 
16 september 2019 og tegning av aksjer. Alternativt vil det bli gitt mulighet til å tegne 
aksjer i en rettet emisjon innen 1 år fra stiftingen av selskapet.  

1. Kort om Helseinnovasjonssenteret 

Helseinnovasjonssenteret (heretter kalt HIS), ble etablert i 2017 med mål om å 
imøtekomme fremtidens utfordringer i helsetjenesten. HIS har vært organisert som et 
prosjekt og i prosjektfasen har HIS prøvd ut modellen for samhandling rundt 
kjerneaktivitetene med godt resultat. Det tilrettelegges nå for en varig drift av senteret 
hvor innsatsen økes for å svare ut respons og behov. Utarbeidelse av konkrete 
strategier og valg av organisasjonsform har vært viktig for å tydeliggjøre rolle og 
fokus i videre arbeid.  

 

HIS sine aktiviteter er rettet mot befolkningens og samfunnets reelle behov for 
kunnskapsbygging, tverrfaglig samhandling, forskningsdrevet innovasjon, utvikling av 
helsenæring og velferds- og mestringsteknologi for å oppnå nødvendig utvikling og 
forbedring i helsetjenestene. HIS er fritt og uavhengig, og arbeider for økt samarbeid 
på tvers av alle sektorer og miljø. Senteret binder sammen brukere, pårørende, 
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frivillighet, kommuner, sykehus, forsknings- og utdanningsmiljø og helsegründere 
gjennom å være en arena for samhandling og gjennomfører av prosjektarbeid.              

HIS arbeider med alle omsorgsnivåene i helsetjenesten og har både lokalt, regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt perspektiv på sitt arbeid som skal komme innbyggerne til 
gode. HIS har kontor i Kristiansund og regner hele Møre og Romsdal fylke som sitt 
primære nedslagsfelt.  

Noen utvalgte FoUI prosjekter og aktiviteter gjennomført til nå: 

 Intravenøs antibiotikabehandling i spesialisert hjemmesykehus – utvikling, 
pilotering og evaluering av en ny tjenestemodell for samhandling med bruk av 
mestrings- og avstandsoppfølgende teknologi.                                                                                                        
Dette er et forsknings- og innovasjonsprosjekt som skal utvikle et nytt 
brukersentrert pasientforløp i hjemmet. Samarbeidspartnere er 
Helseinnovasjonssenteret med Responssenter, Responsteam og kommuner, 
USHT, Helse Møre og Romsdal, SINTEF, Sykehusapotekene Midt- Norge. 
Helseinnovasjonssenteret har en sentral rolle i alle arbeidspakker i prosjektet. 

 T2D: Personsentrert helhetlig tjeneste.                                                                                              
Ett forsknings- og innovasjonsprosjekt som skal skape en ny helhetlig, 
deltagersentrert tjenestemodell for samhandling, økt fysisk aktivitet, 
egenmestring, avstandsoppfølging og livsstilsendring for pasienter med type 2 
diabetes (T2D). Sentralt for innovasjonsgraden er ny modell for samhandling 
og bruk av teknologi for avstandsoppfølging og mestring. Samarbeidspartnere 
er Diabetesforbundet Møre og Romsdal, Helseinnovasjonssenteret med 
Responssenter og kommuner, USHT, Helse Møre og Romsdal, Senter for 
hjertetrening (CERG, NTNU), Høgskolen i Molde (HiM, Senter for 
Helselogistikk) og Tieto.  

 I Agree                                                                                                                                                               
I Agree var et innovasjonsprosjekt som utviklet en ny dynamisk løsning til bruk 
ved innhenting av samtykke og ved opplysningsplikt i forbindelse med tildeling 
av velferdsteknologi, forskning på data generert av velferdsteknologi og 
eventuelle andre tilfeller hvor opplysningsplikt eller samtykke er påkrevd. 
Arbeidet resulterte i en ny teknisk løsning med tilhørende app. 
Samarbeidspartnere har vært Helseinnovasjonssenteret med kommuner, 
Responssenter og Tieto.  

 App for klinisk støtte i palliasjon                                                                   
Helseinnovasjonssenteret har bistått Averøy kommune med å utvikle en app 
for klinisk støtte i palliasjon. Bakgrunn for utvikling av appen er et prosjekt i 
Averøy som har fått midler til å heve kompetansen innen palliasjon, hvor 
hovedmålet er at flere skal føre seg trygge og har kompetanse som kreves i 
møte med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende. Appen vil 
kunne benyttes av ansatte i hjemmetjenesten i Averøy for å få hurtig og enkel 
tilgang til informasjon når de besøker pasienter med alvorlig og uhelbredelig 
sykdom i hjemmet. Samarbeidspartnere har vært palliativt team ved 
Sykehuset i Kristiansund, som bidrar med faglig innhold og kvalitetssikring av 
innholdet. 

 Økt forskning for økt kunnskap                                                                                    
Forskningsprosjekt med forprosjekt finansiert av Møre og Romsdal 
fylkeskommune knyttet til Responssenter med utrulling og implementeringen 
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av velferdsteknologi. Målsetningen med hovedprosjektet er å benytte 
vitenskapelige metoder for å sikre empirisk data generert gjennom et nasjonalt 
ledende Responssenter. Prosjektet har blant annet fokus på store data, 
analyse, visualisering, maskinlæring og AI (kunstig intelligens) som 
tjenestestøtte. Med sanntidsdata kan det gi verdifull informasjon om tjenesten 
fra enkeltbrukere til planlegging av tjenester. Samarbeidspartnere i 
forprosjektet er Helseinnovasjonssenteret med Responssenter og kommuner 
og Møre og Romsdal Fylkeskommune med Campus Kristiansund. 
Forprosjektet skal avsluttes desember 2019, utvidet prosjekt vil videreføres 
med forprosjektets partnere i tillegg til Senter for Helselogistikk ved Høgskolen 
i Molde og Tieto samt andre internasjonale samarbeidspartnere.  

2. Helseinnovasjon 

Offentlige myndigheter har ansvar for at befolkningen får gode og likeverdige helse- 
og omsorgstjenester. Innovasjon kan sikre en bærekraftig utvikling av tjenestene og 
for helse- og omsorgstjenesten er innovasjon avgjørende for å få bedre og mer 
effektive tjenester. Flere eldre bidrar til at behovet for helse- og omsorgstjenester vil 
øke betydelig framover. Dette kan ikke løses ved hjelp av stadig økt ressursbruk og 
mer helsepersonell. Løsningene ligger i nye måter å levere og organisere tjenestene 
på og i bruk av ny teknologi uten at kvaliteten på tjenestene faller. Helsepersonell, 
pasienter, brukere og pårørende vil ofte være dem som etterspør nye løsninger, eller 
som selv har ideer til nye løsninger. Det er viktig at de ulike interessentene er 
delaktige i innovasjonsarbeidet. 

 

3. Hvorfor Helseinnovasjonssenteret 

Ved et eierskap i Helseinnovasjonssenteret AS vil kommunen aktivt medvirke og 
tilrettelegge for forskning, innovasjon og utvikling. Gjennom visjonen «Sammen for 
fremtidens helsetjenester», søker Helseinnovasjonssenteret AS sammen med eiere, 
samarbeidspartnere og samfunnets innbyggere å finne nye bærekraftige løsninger på 
nasjonale helseutfordringer gjennom kunnskap, forskning, utvikling og innovasjon. 
Med utgangspunkt fra regionen Møre og Romsdal skal Helseinnovasjonssenteret AS 
bidra til utvikling og innføring av nye innovative løsninger, produkter og tjenester som 
er av høy kvalitet og ressursgivende for helse og omsorgstjenestene. Midler som 
Helseinnovasjonssenteret tildeles kommer direkte tilbake til senterets eiere, 
bidragsytere, samarbeidspartnere og samfunnet i form av nye tjenester, løsninger, 
kunnskap, kompetanse, næring og samhandling. Helseinnovasjonssenteret AS vil ha 
et helhetlig perspektiv innen helseområdet, men vil rette fokuset særskilt mot 
behovene innen primærhelsetjenesten. Områdene samhandling, helse og 
velferdsteknologi, folkehelse og helse som næring, vil være strategiske 
satsningsområder. 
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4. Strategiske satsingsområder  

Samhandling:  

HIS skal arbeide frem ny tverrfaglig samhandling mellom aktørene i 
helsetjenesten og ha stort fokus på brukermedvirkning og translasjonsforskning. 
Arbeidet skal være behovsdrevet, tjenestenært og bidra til bedre og nye 
tjenester for brukere (pasienter, pårørende og ansatte), samt styrke 
brukervennligheten og tryggheten. Inn mot kommuner og 
spesialisthelsetjenesten og andre eiere/interessenter vil HIS kunne bidra med 
kompetanseoverføring, kunnskapsbygging, endringsprosesser, forskning, 
gjennomføring av utviklingsprosjekter, teknologiinnføring med mer. Kommunene 
skal kunne være arenaer for utprøving i forskningsprosjekter. 

Utvikling og kvalitetssikring av kommunikasjon mellom tjenestene er et sentralt 
område for å sikre god utnyttelse av ressurser, effektiv pasientbehandling og 
gode pasientforløp. 

Helse – og velferdsteknologi: 

Velferdsteknologiske løsninger skal styrke den enkeltes mulighet til å klare seg 
selv i hverdagen og mestre egen livssituasjon. I dette ligger også økt trygghet 
for brukerne og deres pårørende. Velferdsteknologi skal bidra til innovasjon i 
helse- og omsorgstjenestene. Velferdsteknologi     omhandler også e-helse og 
digitalisering av helse- og omsorgssektoren samt arbeid med åpne tekniske 
infrastrukturer og løsninger som muliggjør sømløs deling av informasjon. 
Eksempler på hvordan helsetjenestene utvikles med bruk av ulike 
velferdsteknologiske løsninger er: 

 Organisering av responssenter for mottak av alarmer og 
varsler 

 Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke 
 Omsorgsplasser tilrettelagt for fremtiden 
 Helhetlige pasient- og brukerforløp 

HIS med samarbeidspartnere og eiere skal koordinere og være laboratorium for 
utprøving av ny teknologi, hjelpemidler og redskaper som bidrar til at 
målsetningen oppfylles. Gjennom dette   arbeidet utvikler HIS kunnskap og 
løsninger sammen med kommuner, bedrifter og andre interessenter. 

Folkehelse: 

God helse og livskvalitet er viktig for den enkelte og et langsiktig systematisk 
tverrsektorielt folkehelsearbeid er nødvendig for å opprettholde et bærekraftig 
velferdssamfunn. Prinsippet om å forebygge der man kan og reparere der man 
må gir best både personlig og samfunnsmessig gevinst. Folkehelsearbeidet er 
viktig for alle aldersgrupper og spesielt må det legges til rette for de som har 
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spesielle behov. HIS vil belyse og vektlegge folkehelseperspektivet i 
gjennomføringen av de ulike FoUI prosjekt. 

Helsenæring: 

Helsenæring er et satsningsområde og blir sett på som både en helt nødvendig 
og betydelig vekstnæring. Næring og forskning i et tett samarbeid kan løse 
mange av de helse- og omsorgsutfordringene som Norge står overfor de neste 
årene. Gjennom våre egne prosjekter har vi erfart at praksisnær forskning og 
samhandling på tvers av faggrupper, inkludert næringsaktører, er viktig for å 
utvikle ny kunnskap, nye helsetjenester og ny næringsaktivitet.  

5. Endringer i tjenestene – behovet for forskning og fellesskap  

Kommunene skal tilby gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som 
trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. I perioden fremover mot 2040 og 
videre vil kommunen stå overfor en rekke større utfordringer som må løses. 
Endringer innenfor helse- og omsorgstjenesten de neste årene vil først og fremst 
være knyttet til:  

• et økende antall yngre brukere med mange ulike og sammensatte behov  

• et økende antall eldre med kroniske og sammensatte behov 

• et økende antall eldre med demenssykdommer  

• et økende antall brukere med minoritetsbakgrunn 

• et økt behov for medisinsk oppfølging, med behov for koordinering av tjenester 

• et økt behov for aktiv omsorg, habilitering og rehabilitering 

• et økt behov for forebyggende og helsefremmende tiltak 

• knapphet på formelle og uformelle omsorgsgivere 

Den demografiske utviklingen vil medføre redusert antall innbyggere under 20 år 
samtidig som man får en kraftig vekst av eldre. Dette medfører at det i årene 
fremover vil bli stadig færre som skal opprettholde velferdstilbudet til en aldrende 
befolkning. For å møte dagens og framtidas utfordringer, trenger den kommunale 
helse- og omsorgssektoren å ha kontinuerlig oppmerksomhet på forbedring og 
utvikling av tjenestene.  

Flere Stortingsmeldinger understreker behovet for å finne nye og innovative løsninger 
på de kvalitative utfordringene knyttet til helsehjelp og sammenheng og overganger i 
tjenestene. Det anses som svært viktig at kommunene lærer av hverandre og 
inspirerer hverandre. Forskning omtales som et viktig virkemiddel for å møte nåtidige 
og framtidige utfordringer.  



42 
 

Livsstilssykdommer, økte forventninger og flere eldre vil legge press på helse- og 
omsorgstilbudene. Teknologiutviklingen bidrar til å åpne nye muligheter og tilbud, og 
dermed også nye behov og forventninger med økte krav til helse- og 
omsorgstjenestene fra befolkningen. Forskning og kunnskapsutvikling vil kunne 
styrke kunnskapsgrunnlaget for hvordan man skal møte slike utfordringer og sikre 
bedre og effektive tjenester. 

Det drives relativt sett lite forskning rettet mot helse- og omsorgstjenestene 
sammenliknet med forskningen i spesialisthelsetjenesten. En økt satsing på forskning 
og kunnskapsutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan også være 
et viktig bidrag til å heve statusen til og å synliggjøre betydningen av denne 
samfunnssektoren. Kommunene har et lovpålagt medvirkningsansvar for forskning. 
Et medvirkningsansvar og et tilretteleggingsansvar for forskning innebærer ikke at 
kommunene selv må drive egen forskning eller finansiere den. Medvirkningsansvaret 
kan omfatte tilgjengeliggjøring av data innhentet fra tjenestene i kommunen, eller å 
synliggjøre aktuelle problemstillinger og forskningsbehov overfor andre instanser eller 
samarbeidspartnere. Kommunen og kommunalt ansatte kan på denne måten ha et 
aktivt forhold til forskning på egne tjenester. 

6. Hva får kommunene igjen for deltakelsen  

Forskning og innovasjon er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å skape 
gode tjenester. Implementering av forskning dreier seg om å iverksette og ta i bruk ny 
og lovende kunnskap i den daglige driften. På denne måten bygges det bro mellom 
ny kunnskap og praktisk handling.  

Eksempel på hvordan kommunen kan medvirke og tilrettelegge for forskning:  

1. Kommunen skaffer seg oversikt over egne forskningsbehov 

2. Kommunen tar kontakt med forskere og forskningsinstitusjoner for å legge 
fram       problemstillinger og forskningsbehov 

3. Kommunen etablerer faste samarbeidsfora med forskningsinstitusjoner 

4. Kommunen stiller data fra tjenestene til rådighet for forskning 

5. Kommunen legger til rette for at forskningen kan gjennomføres i egen 
kommune 

6. Kommunen etablerer samarbeid med andre kommuner om forskning 

7. Kommunen deltar i forskningsinstitusjoners referansegruppe       

Helseinnovasjonssenteret vil oppnå resultater blant annet gjennom: 

 Rolle som knutepunkt mellom innbyggere og private/offentlige samfunnsaktører 
der målet er å finne nye bærekraftige løsninger på nasjonale helseutfordringer 
gjennom aktivitet            knyttet til kunnskap, forskning, utvikling og innovasjon 
(FoUI) 
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 Praksisnær forskning inn mot helsetjenestene med særlig vektlegging av 
primærhelse-         tjenesten 

 FoUI hvor aktivitet og prosjekter er behovsdrevet og hvor brukermedvirkningen 
har en      sentral rolleAktivt arbeide for å avdekke endringsbehov, forske, 
utarbeide og teste modeller og løsningsforslag i samarbeid og samskaping med 
ulike interessenter og miljøer der resultatet skal komme samfunnet til gode  

 Integrasjon: Der HIS inviterer, igangsetter, gjennomfører og leder tverrgående 
prosjekt, tilbyr prosess støtte, være en samhandlingsarena og bidrar til 
kompetanseheving 

 Forskningssamarbeid: Koble helsepraksis til forskningsfeltene på en effektiv måte 
gjennom blant annet translasjonsforskning og systemvitenskap. Hospitering og 
kompetanseoverføring vil være sentralt 

 Samspill med kunnskaps-, forsknings- og helseaktører: For å utvikle nye 
behovsdrevne og brukersentrerte helsetjenester gjennom forskningsdrevet 
innovasjon 

 På tvers av bransjer – teknologi og prosess: Koordinere og være laboratorium for 
utprøving og implementering av ny teknologi, hjelpemidler og redskaper 

Sammen med kommunene og andre interessenter vil vi kunne identifisere behovene, 
drive FoUI arbeid sammen for å finne de gode løsningene, teste ut og implementere 
løsningene. Gjennom samarbeidet utføres en praksisnær forskning for å finne 
løsninger som bidrar til et bærekraftig helse- og omsorgstilbud. 

7. Valgt organisasjonsform  

Det er viktig for å ivareta Helseinnovasjonssenteret sitt samfunnsoppdrag at senteret 
er fritt og uavhengig. En organisasjonsform som et offentlig eid non profit AS vil 
muliggjøre den frie og uavhengige formen, samtidig som samfunnsformålet blir 
ivaretatt. Med en bred offentlig eierstruktur sikrer man god forankring hos 
hovedinteressentene for senterets arbeid. For å kunne søke offentlige forsknings- og 
utviklingsmidler er det viktig at senteret er en offentlig aktør gjennom eierskapet. 

Konklusjon 

Rådmannen tilrår at Gjemnes kommune kjøper 5 aksjer a kr 10 000 i 
Helseinnovasjonssenteret AS, til sammen kr. 50 000. Beløpet utgiftsføres i 
investeringsregnskapet og finansieres med bruk av disposisjonsfondet, konto 2560 
80 001 

 

Vedlegg 
Stiftelsesdokument for Helseinnovasjonssenteret AS 
Om Helseinnovasjonssenteret 
Kristiansund kommune. Invitasjon til stiftelsesmøte for 
Helseinnovasjonssenteret AS 

 
Stiftelsesdokument for Helseinnovasjonssenteret AS 202793_3_1.PDF 
 
Om Helseinnovasjonssenteret 202800_1_1.PDF 

file:///C:/Users/57holliv/Documents/Stiftelsesdokument%20for%20Helseinnovasjonssenteret%20AS%20202793_3_1.PDF
file:///C:/Users/57holliv/Documents/Om%20Helseinnovasjonssenteret%20202800_1_1.PDF
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Kristiansund kommune. Invitasjon til stiftelsesmøte for Helseinnovasjonssenteret AS 
202802_1_1 (1).PDF  

file:///C:/Users/57holliv/Documents/19_00472-3%20Kristiansund%20kommune.%20Invitasjon%20til%20stiftelsesmøte%20for%20Helseinnovasjonssenteret%20AS%20202802_1_1%20(1).PDF
file:///C:/Users/57holliv/Documents/19_00472-3%20Kristiansund%20kommune.%20Invitasjon%20til%20stiftelsesmøte%20for%20Helseinnovasjonssenteret%20AS%20202802_1_1%20(1).PDF
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9/19 Reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v til kommunale folkevalgte i 
Gjemnes kommune 
 
Arkivsak-dok. 19/00502-1 
Saksbehandler Svein Arild Eikemo 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Gjemnes Formannskap 20.08.2019 10/19 

2 Gjemnes Kommunestyre 03.09.2019 9/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Gjemnes kommunestyre vedtar reglement for arbeidsgodtgjørelse mv. til kommunale 
folkevalgte i Gjemnes kommune. 
 
Revidert reglement er gjeldende fra og med det konstituerende møtet i Gjemnes 
kommunestyre, den 8.10.2019. 
 
Formannskapets innstilling  
Gjemnes kommunestyre vedtar reglement for arbeidsgodtgjørelse mv. til kommunale 
folkevalgte i Gjemnes kommune. 
 
Revidert reglement er gjeldende fra og med det konstituerende møtet i Gjemnes 
kommunestyre, den 8.10.2019. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vedlagt er revidert reglement for arbeidsgodtgjørelse mv. til kommunale folkevalgte i 
Gjemnes kommune. 
 
Ny kommunelov trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte 
kommunestyret ved oppstart av valgperioden 2019-2023. Vedlagte reglement for 
arbeidsgodtgjørelse 2019 er tilpasset den nye kommuneloven. 
 
Den nye kommuneloven fastslår at den som har et kommunalt tillitsverv har krav på 
godtgjørelse i sitt arbeid. Kommunestyret gir selv forskrift om dekning av slike 
utgifter. Kommunestyret kan selv bestemme at folkevalgte mottar en fast godtgjøring 
i stedet for arbeidsgodtgjøring. 
 
Videre gir kommunen selv forskrift om skyss-, overnatting- og kostgodtgjørelse for 
reiser i forbindelse med vervet. 
 
Den som blir påført utgifter som følge av et kommunalt tillitsverv har krav på å få 
dekket utgiftene opp til et visst beløp hver dag. Kommunestyret gir selv forskrift om 
dekning av slike utgifter. 
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Den som taper inntekt fordi han eller hun har et kommunalt tillitsverv har krav opp til 
et visst beløp per dag. Kommunestyret gir selv forskrift om slik erstatning, og det skal 
fastsettes ulike satser for dokumenterte og ikke-dokumenterte tap. Kommunestyret 
kan selv bestemme at folkevalgte som frikjøpes, skal motta en fast godtgjøring i 
stedet for dekning av tapt inntekt.  
 
 

 

Vurdering 
Nåværende reglement for arbeidsgodtgjørelse mv. til kommunale folkevalgte i 
Gjemnes kommune ble vedtatt av kommunestyret i 2011. Ny kommunelov trer i kraft 
ved oppstart av valgperioden 2019-2023. Det er derfor nødvendig å oppdatere 
kommunens reglement. 
 
I det reviderte reglementet er det en viktig presisering angående fastsettelse av 
godtgjørelse. Det er kommunestyret selv som skal fastsette godtgjørelsene til 
medlemmer av representantskapet i et IKS. Representantskapet fastsetter 
godtgjørelse til styremedlemmene i et IKS. 
 
 
Omfang 
 
Reglementet omfatter kommunale folkevalgte organ jfr. Kommuneloven §5-1 og 
andre kommunale organer jfr. Kommuneloven §5-2. 
 
Som i nåværende reglement får grendeutvalg og samarbeidsutvalg dekt eventuelle 
utgifter de har i forbindelse med møter. 
 
Det er regler om hvilke folkevalgte organer en kommune skal og kan ha. Kun organer 
som er omtalt i kommuneloven kan opprettes. Organene kommunene kan ha, 
opprettes av kommunestyret. I ny kommunelov er komiteer og utvalg slått sammen, 
og det er felles regler for ett organ som kalles utvalg. Utvalgene kan være faste eller 
midlertidige og kan bli tildelt beslutningsmyndighet, innstillingsrett eller bare 
utredningsoppgaver. Saksbehandlingsreglene i kommuneloven gjelder for utvalgene. 
 
 
 
Arbeidsmiljøutvalget 
 
Arbeidsmiljøutvalget er ikke omtalt i kommuneloven, men lovpålagt jfr. 
Arbeidsmiljøloven § 7-1. 
 
Jfr. Arbeidsmiljøloven skal arbeidsmiljøutvalget (AMU) arbeide for et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø i virksomheten, og alle virksomheter med minst 50 ansatte har plikt til å 
opprette et arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert 
med like mange representanter. Arbeidsgiver peker ut sine representanter i utvalget 
jfr. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §3-7.   
 
Rådmannen ser det som naturlig at arbeidsgiver i denne sammenheng er 
rådmannen, eller den rådmannen delegerer oppgaven til.  
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I nåværende reglement tilhører arbeidsmiljøutvalget gruppe 2. Arbeidsmiljøutvalget 
er ikke et partssammensatt utvalg jfr. Kommuneloven §5-2, men i Gjemnes kommune 
er utvalget i praksis partssammensatt.  
 
AMU i Gjemnes består av politikere, øverste ledelse, tillitsvalgte, verneombud og 
bedriftshelsetjeneste.  
 
I nytt reglement for arbeidsgodtgjørelse mv. til kommunale folkevalgte i Gjemnes 
kommune er møtegodtgjørelse for møter i AMU tatt bort. De folkevalgte og tillitsvalgte 
får etter nåværende reglement godtgjørelse, men siden AMU ikke er et folkevalgt 
organ, så skal det ikke omfattes av reglementet.  
 
Rådmannen oppfordrer kommunestyret til å ta en diskusjon på hva som er 
hensiktsmessig organisering for arbeidsmiljøutvalget fremover. Med organiseringen 
Gjemnes kommune har i dag, så utelukkes lederne i kommunens avdelinger til å 
delta. Saker som tas opp i AMU og krever politisk behandling vil uansett bli tatt opp i 
politiske utvalg.  
 
I forbindelse med sak om valg bør kommunestyret ta stilling til om det skal være 
politikere i AMU i Gjemnes kommune. Det blir i tilfelle uten møtegodtgjørelse etter 
reglement for arbeidsgodtgjørelse mv. til kommunale folkevalgte i Gjemnes 
kommune. 
 
 
Godtgjørelse ordfører og varaordfører 
 
Ordfører 
Ordføreren i Gjemnes kommune har i dag en årlig godtgjørelse likt 8,2 G. 
Grunnbeløpet blir regulert hvert år pr. 1. mai. Varaordførerens godtgjørelse tilsvarer 
4% av ordførerens godtgjørelse. 1 G tilsvarer kr 98.866. I 2018 tilsvarte 1 G kr 
95.800. Økningen i G pr år er relativt jevn over tid, og vil ligger på ca. samme nivå, og 
av og til lavere enn økningen til kommunens ledere for øvrig. Utviklingen gjør at 
ordførergodtgjørelsen for hvert år kan komme lengre bak flere av kommunens 
toppledere lønnsmessig. Godtgjørelsen til ordføreren ligger langt bak rådmannens 
lønn. 
 
Det har vært en kraftig økning i godtgjørelsen til ordførere de siste årene, og det er 
store forskjeller på ordførergodtgjørelsene. I 2018 hadde 45 ordførere godtgjørelse 
på over en million kr i året. Godtgjørelsen til ordføreren i Gjemnes var høyere enn 96 
ordførergodtgjørelser og lavere enn 325 ordføreres godtgjørelse. Sammenlignet med 
andre kommuner i Nordmøre og Romsdal er ordførergodtgjørelsen i Gjemnes lav. 
 
Sammenligning ordførergodtgjørelse med andre kommuner i Nordmøre og Romsdal 
2018: 
 
Kristiansund: kr 1.090.000 
Molde:  kr 1.065.713 
Aukra:   kr 977.160 
Rauma: kr 968.830 
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Vestnes:  kr 920.389 
Aure:   kr 899.075 
Fræna:  kr 889.523 
Smøla:  kr 885.000 
Sunndal:  kr 871.947 
Eide:   kr 823.510 
Surnadal: kr 823.506 
Rindal:  kr 812.994 
Averøy: kr 800.571 
Nesset: kr 790.000 
Halsa:  kr 775.064 
Gjemnes: kr 767.799 
Midsund: kr 750.000 
Tingvoll: kr 707.783 
Gjennomsnittet i 2018 (ikke inkludert Kristiansund og Molde kommune) er en 
godtgjørelse på kr 841.447 for ordførere i Nordmøre og Romsdal. Gjennomsnittlig 
godtgjørelse for ordførere i kommunegruppe 2 var i 2018 kr 813.096. Gjemnes hører 
til i kommunegruppe 2. Kommuner i kommunegruppe 2 er små kommuner med 
middels bundne kostnader per innbygger, og middels fire disponible inntekter. 
KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) sorterer landets kommuner i grupper etter 
folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Gruppe 1-6 er små kommuner, 
gruppe 7-12 er mellomstore kommuner og gruppe 13 større kommuner. 
 
Gjennomsnittet på ordførergodtgjørelse i kommuner i kommunegruppe 2 i 2018 viser 
at godtgjørelsen i Gjemnes er lav i forhold. I noen kommuner er ikke ordfører frikjøpt i 
100%, og det finnes også tilfeller der ordførere sier fra seg noe av godtgjørelsen. 
Derfor kan et gjennomsnitt på ordførergodtgjørelse i de ulike kommunegruppene 
være misvisende. Rådmannen har derfor brukt gjennomsnittet for kommunene i 
Nordmøre og Romsdal (med unntak og Kristiansund og Molde) i beregningen til 
godtgjørelse til ordføreren i Gjemnes.  
 
Rådmannen foreslår at ordføreren godgjøres 88% av godtgjørelsen til 
stortingsrepresentanter. Pr. 01.05.2018 var godtgjørelsen for stortingsrepresentanter 
kr. 956.463 og 88% av dette tilsvarer kr 841.687. Fra 1. mai 2019 er godtgjørelsen for 
stortingsrepresentant kr 987.997 og 88% tilsvarer kr 869.437 Med dette vil 
godtgjørelsen til ordføreren også ligge noe nærmere rådmannens årslønn, men 
fortsatt ca. kr 100.000 under rådmannens lønn. 
 
 
Varaordfører 
Varaordfører godtgjøres med 4% av ordførers godtgjørelse. Dette er samme 
prosentandel som i nåværende reglement.   
 
 
Rett til sykepenger 
 
Jfr. ny kommunelov § 8-8 skal kommunen sørge for at folkevalgte som har vervet 
som sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til sykepenger som ansatte i 
kommunen. For Gjemnes sin del gjelder dette ordføreren, så lenge ordføreren har 
vervet som sin hovedbeskjeftigelse. Dette er presisert i nytt reglement. 
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Møtegodtgjørelser 
 
 
Sammenligning med andre kommuner 
Hvordan møter i politiske utvalg godtgjøres blant landets kommuner varierer i stor 
grad. Noen kommuner tar utgangspunkt i grunnbeløpet i folketrygden, eller ordførers 
godtgjørelse, og gir godtgjørelse med en viss prosent eller promille av disse. Andre 
kommuner har satt egne satser. I utarbeidelse av nytt reglement er det forsøkt å 
følge samme struktur som i nåværende reglement, der det er noen satser som er satt 
uavhengig av ordførergodtgjørelsen og noe møtegodtgjørelse tar utgangspunkt i 
ordførergodtgjørelsen. 
 
 
I Sunndal kommune er for eksempel møtegodtgjørelse for medlemmer i gruppe 1, 1,8 
promille av ordførergodtgjørelsen. Dette tilsvarer kr 1.618 pr. møte. Medlemmer i 
gruppe 2 i Sunndal kommune mottar 1,35 promille som tilsvarer kr 1.213 pr. møte. 
Dette er satser gjeldende i 2019. 
 
I reglementet til Tingvoll kommune, gjeldende fra 2017, har 
kommunestyremedlemmer en møtegodtgjørelse på kr 1.000 pr. møte. 
Formannskapsmedlemmer gis en godtgjørelse på kr 1.200 pr. møte. 
 
I reglementet til Gjesdal kommune, en kommune med 11900 innbyggere i perioden 
2015-2019, har medlemmer i formannskap og kommunestyre en godtgjørelse på kr 
1650 pr. møte. Leder i kontrollutvalget mottar fast godtgjørelse på kr 6000, 
medlemmer av kontrollutvalget mottar kr 1200 pr. møte og medlemmer av andre 
styrer, råd og utvalg mottar kr 500 pr. møte. Medlemmer i ad hoc utvalg og andre 
midlertidig opprettede utvalg mottar kr 400 pr. møte. 
 
Vedlagt er reglementet for godtgjørelse til folkevalgte i Nye Molde kommune, pr 
1.januar 2019. De fleste styremedlemmer i de ulike styrer mottar i Nye Molde 
kommune kr. 759 pr møte. Medlemmer i ungdomsrådet mottar kr 379 pr møte. 
 
 
 
 
Nye satser i Gjemnes kommune 
 
Satsene som er foreslått i nytt reglement uavhengig av ordførergodtgjørelse, er 
basert på sammenligninger med andre kommuner, men samtidig er det lagt vekt på 
at nye satser har en naturlig økning i forhold til satsene i Gjemnes kommune som ble 
vedtatt i 2011 og det er viktig at satsene for dekning av tap i arbeidsinntekt dekker 
det faktiske tapet. Derfor presiseres det også i reglementet at formannskapet kan gi 
dispensasjon fra satsen for erstatning når denne gir urimelig lav dekning for tapet. 
  
I arbeidet med å revidere nytt reglement for Gjemnes kommune har det det gjeldende 
reglementet blitt brukt som utgangspunkt og det har blitt lagt vekt på at satsene får en 
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naturlig økning i forhold til de nåværende satsene, samtidig som det har blitt 
sammenlignet med andre kommuner. Det er en prosentvis stor økning i forslag til 
møtegodtgjørelse, men likevel vil ikke Gjemnes kommune ligge høyt i forhold til 
andre kommuner. 
 
Sak om godtgjørelse til sakkyndig nemnd – eiendomsskatt ble vedtatt i 
formannskapet den 23.10.2012. Arbeidsgodtgjørelse pr møte med varighet over 2,5 
timer ble da satt til kr 500. I nytt reglement for arbeidsgodtgjørelse brukes derfor 
satser pr møte under 2,5 timer og satser for møter over 2,5 timer. I kommunens 
nåværende reglement for arbeidsgodtgjørelse er det satser for møter over 2 timer og 
møter under 2 timer.  
 
 
Nye satser for møtegodtgjørelse i Gjemnes kommune 
 
 
Gruppe 1  
I revidert reglement har møtegodtgjørelse til gruppe 1, som er 
formannskapsmedlemmer, utgangspunkt i ordførerens godtgjørelse, slik som i 
kommunens nåværende reglement. 
 
 
Gruppe 2  
I revidert reglement tilhører kommunestyremedlemmer gruppe 2. Øvrige utvalg i 
gruppe 2 i dagens reglement, flyttes til gruppe 3. 
  
Kommunestyremedlemmer har sin møtegodtgjørelse med utgangspunkt i ordførerens 
godtgjørelse, slik som i kommunens nåværende reglement. 
 
I nåværende reglement er arbeidsmiljøutvalget i gruppe 2. Arbeidsmiljøutvalget er 
ikke et kommunalt folkevalgt organ jfr. Kommuneloven §5-1 eller annet kommunalt 
organ jfr. Kommuneloven §5-2 og omfattes ikke av forslag til nytt reglement. 
 
 
 
Gruppe 3  
De fleste utvalg som omfattes av nytt reglement tilhører nå gruppe 3. Oversikten 
ligger i reglementet. Medlemmer i gruppe 3 er foreslått med økning fra kr 200 pr. 
møte til kr 350 pr. møte, og fra kr. 500 til kr. 700 for møter som varer over 2,5 timer. 
Dette er en økning på 40%. Ungdomsrådet har i nytt reglement også denne 
godtgjørelsen. 
 
Ungdomsrådet tilhører i nåværende reglement gruppe 3. Ungdomsrådet har etterlyst 
økning av møtehonorar. Ifølge medlemmene er gjennomsnittet rundt kr 400, med 
utgangspunkt med den kunnskapen de sitter med fra andre kommuners ungdomsråd. 
Ungdomsrådet er nå lovpålagt og er i nytt reglement fortsatt i gruppe 3, sammen med 
utvalgene som er flyttet fra gruppe 2.  
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Utvalgsledere 
Utvalgsledere er foreslått en økning på mellom kr 500 og kr 1000. Her er det lagt vekt 
på en jevn utvikling for alle utvalgslederne, samtidig som forskjellene ikke blir større 
på dette området. 
 
Godtgjørelse leder arbeidsmiljøutvalg, PBK og overformynderiet er tatt ut fra 
reglementet. Godtgjørelse leder sakkyndig nemd og ankenemnd er tatt inn. Det er 
høy aktivitet i sakkyndig nemd, samtidig som det historisk sett har vært utfordringer 
med å beholde medlemmer i sakkyndig nemd.  
 
Godtgjørelse til leder av kommunalt råd for funksjonshemmede er også tatt inn i nytt 
reglement. Aktiviteten i dette rådet er lik eldrerådet og arbeidsbelastningen for 
lederne i de to rådene må anses som lik. 
 
 
 
 
Utgiftsdekning 
 
Skyss-, kost- og overnatting godtgjøres i forslag til nytt reglement som i det 
nåværende reglementet. Godtgjørelsen beregnes etter de til enhver tid gjeldende 
satser i det kommunale reiseregulativ. 
 
Legitimert tapt arbeidsfortjeneste er foreslått en endring fra kr 3.500 til maks kr 5.000 
pr..dag. 
 
Ulegitimert tap er foreslått kr 173 pr. time eller kr 1300 pr. tapt hel arbeidsdag. I 
nåværende reglement er erstatningen kr 130 pr. time og kr 975 pr. tapt hel 
arbeidsdag. 
 
Utgifter for barnepass foreslås økt fra kr 70 pr. time til kr 100 pr. time. 
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Konsekvenser for økonomi 

Nytt reglement fører totalt sett til merkostnader på minst kr 111.000 pr år. Frikjøp og 
skyssgodtgjørelse er ikke tatt med i beregningen under. 
 
Godtgjørelse til ordfører gir kr 58.736 og for varaordfører kr 2349 i merutgifter pr år i 
forhold til nåværende ordning. 
 
Formannskapsmøter som går over 2,5 timer gir kr 88 mer pr møte for hvert av 
medlemmene. 
 
Kommunestyremøter som går over 2,5 timer gir kr 59 mer pr møte for hvert av 
medlemmene. 
 
12 formannskapsmøter og 9 kommunestyremøter gir merkostnader på kr 16.425. 
 
Med 4 møter pr år i utvalg i gruppe 3, med 5 medlemmer pr møte, blir det 
merkostnader på ca kr 30.000 i møtegodtgjørelser pr år. Da er det regnet med at 
møtene varer under 2,5 timer. Men vi vet at for eksempel kontrollutvalget stort sett 
har møter som varer over 2 timer, og minst 6 møter i året. 
 
Godtgjørelse til ledere i diverse utvalg gir merkostnader på kr 3.500. 
 
 

Konsekvenser for organisasjon, ansatte, HMS og likestilling 

Rekruttering politisk arbeid 
 

Konsekvenser for miljø   

Nei 

Konsekvenser for barn/unge, folkehelse og universell utforming 

Nei 
 
Batnfjordsøra, dato 

 
Rådmannen i Gjemnes 

 

Vedlegg 
Godgjørelse folkevalgte - beregning 
Nåværende reglement for arbeidsgodtgjørelse mv til kommunele folkevalgte i 
Gjemnes 
Reglement for arbeidsgodtgjørelse mv til kommunale folkevalgte i Gjemnes 
kommune 2011 

 
  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gjemnes/File/Details/202999.PDF?fileName=Godgj%C3%B8relse%20folkevalgte%20-%20beregning&fileSize=138512
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gjemnes/File/Details/203001.PDF?fileName=N%C3%A5v%C3%A6rende%20reglement%20for%20arbeidsgodtgj%C3%B8relse%20mv%20til%20kommunale%20folkevalgte%20i%20Gjemnes%20kommune%202011&fileSize=1405478
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gjemnes/File/Details/203001.PDF?fileName=N%C3%A5v%C3%A6rende%20reglement%20for%20arbeidsgodtgj%C3%B8relse%20mv%20til%20kommunale%20folkevalgte%20i%20Gjemnes%20kommune%202011&fileSize=1405478
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gjemnes/File/Details/203002.PDF?fileName=Reglement%20for%20arbeidsgodtgj%C3%B8relse%202019&fileSize=638393
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gjemnes/File/Details/203002.PDF?fileName=Reglement%20for%20arbeidsgodtgj%C3%B8relse%202019&fileSize=638393
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Referatsaker 

 


