
Meeting Book: Telemark kontrollutval (27.09.2019) 

Telemark kontrollutval 

Date: 2019-09-27T10:00:00 

Location: Songavatn 

Note: 

Meld fråfall til utvalssekretær Ingebjørg Liland på e-post ingebjorg.liland@temark.no, eller tlf.: 47034560, 

snarast mogeleg.  

 

Det kallast inn vara for Karianne Hansen 
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Arkivsak-dok. 19/00064-42 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 26.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 26.9.19 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Innkallinga er godkjent. 
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Arkivsak-dok. 19/00064-43 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 26.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll frå møte 29.8.19 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Protokoll frå møtet 29.819. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteprotokoll 29.8.19 
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Møteprotokoll  
 

Telemark kontrollutval 

 
Dato: 29.08.2019 kl. 11:00 – 13:30 
Sted: Songavatn 
Arkivsak: 19/00064 
  
Til stede:  Per Lykke 

Einfrid Halvorsen 

Tor Erik Baksås 

Leif Refsdal 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Nelly Olsen 

  
Forfall:  Karianne Hansen  
  
Andre: Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen 

Regional- og samferdselssjef Hildegunn Sørbø 

Statens vegvesen v/Ingunn Foss 

 

Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson  

Daglig leder i Telemark kommunerevisjon IKS Kjell Ekman 

Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg 

Utvalgssekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/19 19/00064-34 Godkjenning av innkalling 29.8.19 3 

Møteprotokoll 

5/19 19/00064-35 Godkjenning av protokoll frå møte 13.6.19 4 
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Saker til handsaming 

29/19 17/15264-36 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Fylkesveg 32 Gimlevegen -

Augestadvegen 
5 

30/19 19/14529-1 Pengebruk i fylkeskommunale bompengeselskap 6 

31/19 18/02565-22 Oppfølging av selskapskontroll - Kragerø Fjordbåtselskap IKS 7 

32/19 19/11652-1 
Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon 2019 - Telemark 

fylkeskommune 
8 

33/19 19/00079-14 Referatsaker 29.8.19 9 

34/19 19/00089-9 Eventuelt 29.8.19 10 

    

 

 
Skien, 29.08.2019 

 

 

Per Lykke       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Utvalgssekretær 
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Møteinnkalling 

5/19 Godkjenning av innkalling 29.8.19 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 29.08.2019 5/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Innkallinga er godkjent. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 
Samrøystes. 

 

Vedtak  
Innkallinga er godkjent. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/19 Godkjenning av protokoll frå møte 13.6.19 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 29.08.2019 5/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Protokoll frå møtet 13.6.19. godkjennast 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 
Samrøystes. 

 

Vedtak  
Protokoll frå møtet 13.6.19. godkjennast 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til handsaming 

29/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Fylkesveg 32 Gimlevegen -

Augestadvegen 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 29.08.2019 29/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Kontrollutvalet tek forvaltningsrevisjonsrapport «Fylkesveg 32 Gimlevegen – Augestadvegen» til 

etterretning, og sender den vidare til Fylkestinget for endeleg handsaming.  

 

Kontrollutvalet oppmodar fylkestinget til å invitere forvaltningsrevisor til å leggje fram rapporten. 

 

Innstilling til fylkestinget:  

Fylkestinget tek forvaltningsrevisjonsrapport «Fylkesveg 32 Gimlevegen – Augestadvegen» til 

orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev ga utvalet ein kort gjennomgang av rapportens 

konklusjonar. Kontrollutvalet fekk svar på spørsmål frå forvaltningsrevisor. Forvaltningsrevisor Kirsti 

Torbjørnson kommentera og i saka.  

 

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen, Regional- og samferdselssjef Hildegunn Sørbø og Statens 

vegvesen v/Ingunn Foss hadde ordet i saka.  

 

Leiar sette fram følgande forslag til vedtak:  

Kontrollutvalet tek forvaltningsrevisjonsrapport «Fylkesveg 32 Gimlevegen – Augestadvegen» til 

etterretning.  

 

Kontrollutvalet ser alvorleg på den store overskridelsen i Lilleelvprosjektet med kroner 127 millionar. 

KU konstaterer at forvaltningsrevisjonen slår fast at det foreligg ei uforsvarleg utgreiing av 

kostnadsramma ovanfor fylkestinget og at det ikkje tilfredsstiller kommunelovas krav om forsvarleg 

utgreiing.  

 

Prosjektet har vore styrt av ei politisk styringsgruppe og ein administrativ koordineringsgruppe. Skal 

ein ta lærdom av saka bør ein i framtida vurdere ein annan organisasjonsmodell med større skille 

mellom det politiske og administrative.  

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendast fylkestinget i sin heilhet.  

 

Innstilling til fylkestinget:  

Fylkestinget tek forvaltningsrevisjonsrapport «Fylkesveg 32 Gimlevegen – Augestadvegen» til 

etterretning med følgande merknader.  
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Kontrollutvalet ser alvorleg på den store overskridelsen i Lilleelvprosjektet med kroner 127 millionar. 

KU konstaterer at forvaltningsrevisjonen slår fast at det foreligg ei uforsvarleg utgreiing av 

kostnadsramma ovanfor fylkestinget og at det ikkje tilfredsstiller kommunelovas krav om forsvarleg 

utgreiing.  

 

Prosjektet har vore styrt av ei politisk styringsgruppe og ein administrativ koordineringsgruppe. Skal 

ein ta lærdom av saka bør ein i framtida vurdere ein annan organisasjonsmodell med større skille 

mellom det politiske og administrative.  

 

 

Votering 
Samrøystes for leiars forslag til vedtak.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalet tek forvaltningsrevisjonsrapport «Fylkesveg 32 Gimlevegen – Augestadvegen» til 

etterretning.  

 
Kontrollutvalet ser alvorleg på den store overskridelsen i Lilleelvprosjektet med kroner 127 millionar. 

KU konstaterer at forvaltningsrevisjonen slår fast at det foreligg ei uforsvarleg utgreiing av 

kostnadsramma ovanfor fylkestinget, og at det ikkje tilfredsstiller kommunelovas krav om forsvarleg 

utgreiing.  

 

Prosjektet har vore styrt av ei politisk styringsgruppe og ein administrativ koordineringsgruppe. Skal 

ein ta lærdom av saka bør ein i framtida vurdere ein annan organisasjonsmodell med større skille 

mellom det politiske og administrative.  

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendast fylkestinget i sin heilhet.  

 

Innstilling til fylkestinget:  

Fylkestinget tek forvaltningsrevisjonsrapport «Fylkesveg 32 Gimlevegen – Augestadvegen» til 

etterretning med følgande merknader.  

 

Kontrollutvalet ser alvorleg på den store overskridelsen i Lilleelvprosjektet med kroner 127 millionar. 

KU konstaterer at forvaltningsrevisjonen slår fast at det foreligg ei uforsvarleg utgreiing av 

kostnadsramma ovanfor fylkestinget, og at det ikkje tilfredsstiller kommunelovas krav om forsvarleg 

utgreiing.  

 

Prosjektet har vore styrt av ei politisk styringsgruppe og ein administrativ koordineringsgruppe. Skal 

ein ta lærdom av saka bør ein i framtida vurdere ein annan organisasjonsmodell med større skille 

mellom det politiske og administrative.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/19 Pengebruk i fylkeskommunale bompengeselskap 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 29.08.2019 30/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Saka takast til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen ga kontrollutvalet ei orientering i saka. Fylkesrådmann leste opp 

ein e-post frå fylkesadvokat Siv Dalen. Kontrollutvalet får ovesendt e-post etter møtet.  

 

Votering 
Samrøystes.  

 

Vedtak  
Saka takast til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/19 Oppfølging av selskapskontroll - Kragerø Fjordbåtselskap IKS 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 29.08.2019 31/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Kontrollutvalet tek Kragerø Fjordbåtselskap IKS sine retningslinjer for innkjøp etter reglane om 

offentlege anskaffingar til etterretning.  

 

Kontrollutvalet avsluttar oppfølginga av rapporten etter selskapskontroll av Kragerø Fjordbåtselskap 

IKS.  

 

 

Møtehandsaming 
Leder kommenterte i saka.  

 

Leiar sette fram følgande forslag til vedtak: Saken takast til etterretning.  

 

Votering 
Samrøystes for leiars forslag til vedtak.  

 

Vedtak  
Saken takast til etterretning. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/19 Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon 2019 - Telemark 

fylkeskommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 29.08.2019 32/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon i Telemark fylkeskommune 2019 takast til 

orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg la fram overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon i 

Telemark fylkeskommune 2019 

 

Votering 
Samrøystes. 

 

Vedtak  
Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon i Telemark fylkeskommune 2019 takast til 

orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/19 Referatsaker 29.8.19 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 29.08.2019 33/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Referatsakene takast til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
- Det blei orientert om følgande:  

- Sakspapir til møte i fellesnemda for Vestfold og Telemark fylkeskommune 20.8. 

- Reglement for kontrollutvalet i Vestfold og Telemark fylkeskommune 

- Møteplan hausten 2019 

Vedtatt møteplan står, med unntak av oppsatt møte 7. november som avlysast. Det vurderast 

om kontrollutvalet må ha møte i desember på et senere tidspunkt.  

- Opplæring av nytt kontrollutval, 11.11 på Fylkeshuset i Tønsberg, eller 20.11 på Bø hotell 

 

Votering 
Samrøystes. 

 

Vedtak  
Referatsakene takast til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/19 Eventuelt 29.8.19 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 29.08.2019 34/19 

 

 

 

 

Møtehandsaming 
Ingen saker blei handsama.  

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/15175-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 26.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Forslag til budsjett for kontrollarbeid 2020 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet anbefaler fylkestinget å løyve kr 6.534.000 i budsjett 2020 til kontroll og tilsyn i Vestfold 

og Telemark fylkeskommune. 

 

Revisjonstenester totalt:    kr 4.200.000,- 

Som gjeld: 

 Regnskapsrevisjon, einingskontroller  

 Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll  

overordna analyse     

 Attestasjonar, andre tenester,  

deltaking og førebuing på møter KU og FT  

 

Sekretariatstenester:     kr 1.074.000,- 
           

Andre utgifter:      kr 1.260.000,-  

Fordelt slik: 

 Kjøp av tenester eksternt    kr  100.000,- 

 Andre driftsutgifter    kr  200.000,-     

 Fagleg utvikling/utflukt    kr  100.000,- 

 Møtegodtgjersle    kr  860.000,- 

 

Sum til kontrollarbeid for 2020   kr 6.534.000,-     

 

Det takast atterhald om at representantskapet for kommunerevisjon og representantskapet for sekretariatet 

vedtek framlagt budsjett for 2020. 

 

Saka sendast over til fylkesutvalet. 

 

 

Saksopplysningar: 
Ut frå forskrift om kontrollutval § 18 skal kontrollutvalet utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og 

tilsynsarbeidet i fylkeskommunen. Forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følgje 

fylkesutvalet si budsjettinnstilling til fylkestinget. 
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Den nye forskrifta «Forskrift om kontrollutvalg og revisjon» trer i kraft frå og med det konstituerande 

møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valperioden 2019–2023. Den nye 

forskrifta har tilsvarende føresegn i § 2.  
 

Utgifter til tilsyn og kontroll kan delast på følgande kostnadselement: 

 

• Revisjonstenester 

• Sekretariatstenester for kontrollutvalet 

• Andre utgifter (møtegodtgjersler (fast), faglig utvikling, kjøp av tenester og andre utgifter som 

følgje av kontrollutvalet sin aktivitet) 

 

Telemark fylkeskommune har tidlegare inngått kontrakt om revisjonstenester med Telemark 

kommunerevisjon IKS. Telemark kommunerevisjon IKS har danna eit nytt selskap saman med Vestfold 

kommunerevisjon til selskapet Vestfold og Telemark revisjon IKS frå 01.01.2020. 

 

På bakgrunn av region- og kommunereforma har sekretariatet og slått seg saman med Viks og vil frå 

01.01.2020 heite Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalssekretariat IKS. 

 

Revisjon og sekretariat hadde styremøter i august og september 2019, kor budsjettet for 2020 blei 

handsama. For Vestfold og Telemark fylkeskommune blei det foreslått kr 4.200.000,- for 

revisjonstenester og kr 1.074.000,- for sekretariatstenester. Det er tatt høgde for endra selskapsform, ny 

økonomimodell og ny periode med politikarar. Talla frå tidlegare fylkeskommunar kan ikkje direkte 

samanliknast. Totalt er det ein innsparing i 2020 på over ein million i samband med kontrollarbeid for 

revisjonstenester og sekretariatstenester sett i lys av at fylkeskommunane Vestfold og Telemark er slått 

saman.   

 

Det takast atterhald om at representantskapet for kommunerevisjon og representantskapet for sekretariatet 

vedtek framlagt budsjett for 2020. Budsjettet blir handsama i representantskapa i november/desember 

2019.  

 

Andre utgifter er berekna til kr 1.260.000,- , og den største delen av dette gjeld møtegodtgjersle. Det er 

sett av kr. 100.000,- til kjøp av tenester. Det kan f.eks. dreie seg om ekstra deltaking i felles 

forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll. I tillegg budsjetterast det med kr. 100.000,- til fagleg 

utvikling. Aktivitet under denne posten vil bli planlagt i lys av dei tema kontrollutvalet jobbar med og 

med utgangspunkt i vedteke planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kr. 200.000,- til andre 

driftsutgifter dekker blant anna deltaking på kontrollutvalskonferanser, opplæring i ny valperiode, 

abonnement på Kommunerevisoren og bevertning.  

 

Det er teke høgde for at kontrollutvalet har auka tal medlemmer i utvalet frå 5 til 7. I følge vedteke 

reglement skal leiar ha møtegodtgjersle tilsvarande 25% av ein stortingsrepresentant og utvalsmedlemmer 

skal ha 10% av ein stortingsrepresentant. Møtegodtgjersla er fast og budsjettert med kr 860.000,-. 

 

Saka sendast til fylkesutvalet og skal følgje budsjettinnstillinga til fylkestinget. 
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Arkivsak-dok. 19/00071-5 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 26.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering frå revisor 26.9.19 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Saka vert teken til orientering. 

 

 

 
 

 

Saksopplysningar: 
Kontrollutvalet har eit ansvar for å sjå til at det blir gjennomført revisjon i fylkeskommunen. For å holde 

seg orientert om det pågåande revisjonsarbeidet i fylkeskommunen, orienterer revisor kontrollutvalet 

gjennom året. 

 

Revisor Birgitte Holmberg vil orientere om det pågåande revisjonsarbeidet i fylkeskommunen. 
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Arkivsak-dok. 19/00079-19 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 26.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 26.9.19 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Referatsakene takast til orientering. 

 

 
 

 

Saksopplysningar: 
Følgande blir lagt fram: 

- Sakspspir fellesnamda 24.9 

- Neste møte 5.12.19 

 
 

 

Vedlegg:  

- Innkalling til fellesnemda 24.9.19 
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Møteinnkalling 
 

Fellesnemnda 
 

Dato: 24.09.2019 kl. 10:15  
Sted: Thon Hotel Høyers, Kongens gate 6, Skien  
Arkivsak: 19/00008  

 
Forfall meldes til Iren.Hagen@vtfk.no 
 
Orientering: 

- Prosjektleders orientering om status for det administrative arbeidet 
 
Det er muligheter for grupperom fra kl.08.30. 
 
 

Sakskart  Side 

Referatsaker 

15/19 19/00008-49 Protokoll Fellesnemnda 20.08.2019 4 

Saker til behandling 

90/19 19/00008-52 
Orientering om status for arbeidet i temakomite 
kompetanse 1 og temakomite 
politisk organisering ved komitelederne 

5 

91/19 19/00263-2 

Oppfølging av FN-sak 28/19: Tilskuddsordninger og 
avtaler innen kultursektoren. Vedtak pkt. 1: Felles 
tilskuddsordning for kunst og kultur for Vestfold og 
Telemark fylkeskommune. 

6 

92/19 19/00263-1 

Oppfølging av FN-sak 28/19: Tilskuddsordninger og 
avtaler innen kultursektoren. Vedtak pkt. 2: Felles 
retningslinjer for priser og stipend for Vestfold og 
Telemark fylkeskommune. 

10 



37/19 Referatsaker 26.9.19 - 19/00079-19 Referatsaker 26.9.19 : Møteinnkalling Fellesnemnda 24.09.2019

 2  

93/19 19/00165-1 
Oppfølging av sak 28/19 Tilskuddsordninger og 
avtaler innen kultursektoren. Vedtak pkt. 4 - 
spillemidler til idrettsanlegg 

14 

94/19 19/00345-1 
Organisering av ungdomsmedvirkning i Vestfold og 
Telemark fylkeskommune 

17 

95/19 19/00262-1 
Tilskuddsordninger og faste overføringer innenfor 
folkehelseområdet. 

21 

96/19 19/00261-1 
Forlengelse av tilskuddsordningene «Partnerskap 
for folkehelse» og «Trygge lokalsamfunn» ut 2020. 

24 

97/19 19/00096-8 
Ny visuell profil for Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 

28 

98/19 19/00019-3 Skoletilbud i videregående opplæring 2020-2021 31 
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Saker til behandling 

90/19 Orientering om status for arbeidet i temakomite 
kompetanse 1 og temakomite 
politisk organisering ved komitelederne 
 
Arkivsak-dok. 19/00008-52 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Iren Cecilie Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 24.09.2019 90/19 

 
 

Innstilling fra leder av fellesnemnda 
Saken tas til orientering 
 
 
 
Orientering fra temakomité Kompetanse1 ved komitéleder Lasse Berntzen 
 
Orientering fra temakomité Politisk organisering ved komitéleder Frode G. Hestnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
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91/19 Oppfølging av FN-sak 28/19: Tilskuddsordninger og avtaler innen 
kultursektoren. Vedtak pkt. 1: Felles tilskuddsordning for kunst og kultur 
for Vestfold og Telemark fylkeskommune. 
 
Arkivsak-dok. 19/00263-2 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Yvonne Pleym 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 24.09.2019 91/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
1. Fellesnemda vedtar å opprette en fylkeskommunal tilskuddsordning innen kunst- og 

kulturområdet i Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

2. Fellesnemda vedtar retningslinjer for tilskuddsordningen Tilskudd til kunstproduksjon som 

presentert i saken. Retningslinjene blir gjeldende fra 01.01.2020. 

 

Sammendrag 
I saken redegjøres det for dagens gjeldende tilskuddsordninger innen kunst- og kulturområdet i 

Vestfold og Telemark, og forslag til retningslinjer for en felles tilskuddsordning for Vestfold og 

Telemark fylkeskommune legges frem i saken. Retningslinjene skal sørge for at søknader vurderes 

opp mot Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019 – 2022 og Strategi for kultur, kulturarv og 

bibliotek for Telemark, handlingsprogram 2018-2020, til nye kulturplaner/-strategier foreligger. 

 

Bakgrunn for saken 
Det er i 2018 gjennomført et administrativt kartleggingsarbeid og dialog mellom fylkeskommunene 

knyttet til fagområdet kunst/kultur og respektive tilskuddsordninger. Denne saken er en oppfølging 

av FN-sak 28/19 vedtak 1: «- igangsette et arbeid for å gjennomgå og utarbeide en felles 

tilskuddsordning for kultur og kunst i Vestfold og Telemark fylkeskommune, med virkning fra 

01.01.2020». 

 

Saksopplysninger 
Utgangspunktet for den nye felles tilskuddsordningen er:  

- Eksisterende ordning i Vestfold fylkeskommune:  

▪ Tilskudd til kunstproduksjon  

- Eksisterende ordning i Telemark Fylkeskommune: 

▪ Tilskudd til arrangementer og tiltak 

▪ Enkelte budsjettposter/-tildelinger  

Vestfolds tilskuddsordning har vært rettet mot det profesjonelle feltet. Ordningen har en 

søknadsfrist pr. år: 15. oktober, for prosjekter i påfølgende budsjettår. Kriteriene er utviklet for å 
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ivareta fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør og bidrar til å støtte opp under 

kulturaktører som er i posisjon til å utløse nasjonal finansiering innen områdene:  

- Produksjonsstøtte 

- Arrangørstøtte 

- Arrangementsstøtte 

- Festivalstøtte 

- Etableringsstøtte 

 

Telemarks tilskuddsordning har vært rettet mot hele kulturfeltet. Ordningen har hatt to 

søknadsfrister pr. år: 15. januar og 30 juni, for prosjekter og tiltak inneværende år. Ordningen har i 

2019 prioritert: 

- Nye arrangementer og tiltak av regional interesse 

- Arrangementer og tiltak rettet mot barn og unge 

- Arrangementer og tiltak der barn og unge selv kan delta og blir involvert 

- Talentutvikling 

- Høy grad av frivillighet 

- Tiltak som innebærer historisk dokumentasjon av fylkesdekkende interesse 

- Institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner som ikke mottak faste tilskudd fra 

fylkeskommunen. 

 

Fagfeltet «Frivillighet – barn/unge» har vært ulikt organisert og praktisert i Vestfold og Telemark. 

Telemarks tilskuddsordning har inkludert kategorien frivillighet/amatørvirksomhet i sine 

retningslinjer for tilskudd. Vestfolds tilskuddsordning har vært rettet kun mot profesjonell 

kulturvirksomhet. Siden 2003 har Vestfold hatt en egen tilskuddsordning rettet mot regionale 

frivillige paraplyorganisasjoner, gjennom samarbeidsavtaler.  

Rammen Vestfold fylkeskommunes tilskuddsordning pr. i dag er kr. 4 100 000. Rammen for Telemark 

fylkeskommunes tilskuddsordning er kr. 1 800 000, av dette er kr. 630 000 er vedtatt overført til 

Tilskuddsordning for idrettsarrangement og idrettslag (FN-sak 28/19). 

Tilskudd som er bundet gjennom avtaler er vedtatt videreført ut 2020 (FN-sak 29/19). I Telemark 

omfatter dette også profesjonelle kulturaktører. Disse kan derfor ikke søke Tilskudd til 

kunstproduksjon i 2020, men fra 2021 søke på linje med andre profesjonelle kulturaktører. De vil 

tidlig bli orientert om at de f.o.m 2021 må søke Tilskudd til kunstproduksjon. 

Prosjektleder foreslår at tilskuddsordningen «Tilskudd til kunstproduksjon» blir gjeldende for 

Vestfold og Telemark fylkeskommune fra 01.01.2020, med følgende retningslinjer: 

 

Retningslinjer for Tilskudd til kunstproduksjon 
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Tilskuddsordningen skal bidra til at kunst og kultur når flere (og nye) mennesker, og 

stimulere kulturprosjekter av høy kunstnerisk kvalitet. Visjonen er et mangfoldig kulturliv 

som representerer en bredde av uttrykk.  

1.Produksjonsstøtte 

➢ Profesjonelle kunstnere og ensembler/grupperinger kan søke 
➢ Det kan søkes til utvikling av nye produksjoner i Vestfold og Telemark 
➢ Ordningen er 1-årig  

 

2. Arrangørstøtte  

➢ Kan søkes av profesjonelle arrangører med et helårsprogram  
➢ Programmet må bidra til mangfold og nyskaping, og nå ut til et større publikum  
➢ Arrangører som mottar arrangørstøtte eller driftsstøtte fra Kulturrådet prioriteres  
➢ Det kan søkes støtte for 1-3 år  

 

3. Arrangementsstøtte  

➢ Kan søkes av kommunene  
➢ Gjelder enkeltarrangement av høy kunstnerisk kvalitet, på «signaturarenaer»  
➢ Arrangementet kan ikke inngå i en festival  
➢ Prioriterer større regionale arrangement  
➢ 1-årig ordning  

 

4. Festivalstøtte  

➢ For festivaler med høyt kunstnerisk nivå  
➢ Programinnhold som bidrar til kunstnerisk mangfold i kulturtilbudet  
➢ Nyetablering 1-3 år  
➢ Videreutvikling 2 år  
➢ Evt. videre tilskudd i tråd med forventinger på Kulturrådets festivalstøtteordning 

(1-5 år)  
 

5. Etableringsstøtte  

➢ Kreative skapende miljøer med profesjonelle kunstnere kan søke tilskudd til 
utvikling og/eller etablering av nye ensembler, kompetansemiljøer eller andre 
kunstnerfellesskap.  

➢ Kan søkes av kunstnere, ensembler og skapende virksomheter.  
➢ Det kan søkes støtte for 1-3 år  

 

Dette kan innenfor denne tilskuddsordningen ikke søkes støtte til:  

- Produksjon av bøker og musikkinnspillinger, historiske festivaler og turnestøtte  
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
Den foreslåtte tilskuddsordningen til kunst og kultur vil ikke medføre økte utgifter for Vestfold og 

Telemark fylkeskommune. En forventet økning i antall søknader om stipend og innsendte forslag til 

prisvinnere vil kunne medføre et visst merarbeid knyttet til administreringen av ordningen. 

 

Prosjektleders vurdering 
For å sikre en forutsigbarhet for kulturaktørene ute i regionen og for at fylkeskommunen skal framstå 

som en god utviklingspartner, vil innføringen av ny tilskuddsordning skjer trinnvis som beskrevet i 

saken.  

Retningslinjene for Tilskudd til kunstproduksjon bidrar til å stimulere og videreutvikle de profesjonelle 

miljøene i Vestfold og Telemark. Dagens tilskudd til «Frivillighet – barn/unge» i Telemark kan 

vanskelig forankres i retningslinjene for tilskuddsordningen til kunstproduksjon. En overgangsordning 

vil ivareta disse aktørene i Telemark i 2020. Fagområdet «Frivillighet – barn/unge» vil videreutvikles i 

forbindelse med utarbeidelse av nye retningslinjer for samarbeidsavtaler, partnerskap, faste 

tilskuddsordninger eller andre forpliktende samarbeid som er forlenget ut 2020 (FN-sak 29/19).  

Gjennom en felles tilskuddsordning til kunstproduksjon vil fylkeskommunen fremstå som en 

forutsigbar regional utviklingsaktør, med tydelige retningslinjer basert på en helhetstenkning. 

Ordningen tar høyde for Norsk Kulturråds forventninger til regional medfinansiering.  

Den økonomiske rammen for tilskuddsordningen vil bli satt i forbindelse med budsjettprosessen 

2020. 

Prosjektleder vil fremme forslag om reviderte retningslinjer når en ny felles kulturstrategi for 

Vestfold og Telemark er vedtatt. 
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92/19 Oppfølging av FN-sak 28/19: Tilskuddsordninger og avtaler innen 
kultursektoren. Vedtak pkt. 2: Felles retningslinjer for priser og stipend for 
Vestfold og Telemark fylkeskommune. 
 
Arkivsak-dok. 19/00263-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Yvonne Pleym 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 24.09.2019 92/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
3. Fellesnemda vedtar å opprette en fylkeskommunal ordning for tildeling av stipender og 

priser innen kunst- og kulturområdet i Vestfold og Telemark fylkeskommune, med et årlig 

totalbudsjett på kr. 425 000. 

4. Fellesnemda vedtar retningslinjer for tildeling av stipender og priser innen kunst- og 

kulturområdet i Vestfold og Telemark fylkeskommune som presentert i saken.  

 
 

Sammendrag 
Denne saken er en oppfølging av FN-sak 28/19 vedtak 2: «- igangsette et arbeid for å gjennomgå og 

utarbeide felles retningslinjer for de ulike fagområdene priser og stipender for Vestfold og Telemark 

fylkeskommune med virkning fra 01.01.2020». 

I saken redegjøres det for dagens gjeldende ordninger for priser og stipend i Vestfold og Telemark, og 

forslag til nye felles retningslinjer for priser og stipend for Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Retningslinjene skal sørge for at søknader og nominasjoner vurderes opp mot Strategisk kultur- og 

idrettsplan for Vestfold 2019 – 2022 og Strategi 2014-2018 Kultur, kulturarv og bibliotek for 

Telemark, handlingsprogram 2018-2020, til nye kulturplaner/-strategier foreligger. 

 

Bakgrunn for saken 
Det vises til vedtak 2 i FN-sak 28/19: «- igangsette et arbeid for å gjennomgå og utarbeide felles 

retningslinjer for de ulike fagområdene priser og stipender for Vestfold og Telemark fylkeskommune 

med virkning fra 01.01.2020». Det ble valgt å skille mellom fagområdene idrett og kunst/kultur, og 

retningslinjer for idrettsstipend ble behandlet i FN-sak 64/19. Telemark fylkeskommune og Vestfold 

fylkeskommune har pr. i dag følgende ordninger for priser og stipend innen kulturområdet: 

Telemark Beløp Kommentarer 

Kunstnerstipend 
3 stipend á 50 000 

150 000 Kan søkes av profesjonelle kunstnere.  
Vedtas politisk og overrekkes ifm Fylkestingets møte. 

Husflid-/ 
håndverkstipend 

60 000 Juryert stipendordning. Krav om at det gjennomføres en utstilling på 
Raulandsakademiet, kr 10 000 er øremerket dette. 
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Saksopplysninger 
Vestfold og Telemarks eksisterende ordninger for priser og stipend er godt forankret i respektive 

planer og handlingsprogram. Fylkene har tilnærmet likt utgangspunkt og innretting av ordningene. 

Gjeldende kriterier for ordningene foreslås slått sammen, og vil i praksis fremstå uendret. Detaljerte 

retningslinjer for priser og stipend fremkommer i (vedlegg 1-5). 

Retningslinjene til kunstnerstipendene i Telemark og kulturstipendene i Vestfold harmonerer godt, 

og foreslås videreført med totalt 5 kunstnerstipend á kr. 50 000 (vedl.1).  

Husflid-/håndverkstipendet er godt etablert i Telemark og ivaretar tradisjons-/folkekulturområdet. 

Gjeldende kriterier foreslås videreført. Søkere fra hele det nye fylket kan fra 2020 søke stipendet, og 

juryen foreslås utvidet med relevante representanter fra tidligere Vestfold (vedl.2). 

Jomfrulandstipendet er en godt etablert residens-ordning, og er et spleiselag med Kragerø 

kommune. Stipendet har et nasjonalt fokus hvor kunstnere fra hele landet kan søke, men prosjektet 

må ha en tilknytning til stedet. Gjeldende retningslinjer foreslås videreført (vedl.3).  

Litteraturprisen er en godt etablert fagpris i Vestfold som foreslås videreført som en litteraturpris 

innen skjønnlitteratur/sakprosa for Vestfold og Telemark fylke (vedl.4). 

Fylkeskulturprisen i Telemark og Kunstnerprisen i Vestfold er begge en honnørpris, og foreslås samlet 

til én Fylkeskulturpris. Gjeldende kriterier for de to ulike prisene foreslås slått sammen (vedl.5). 

Forslag til felles retningslinjer for priser og stipend i Vestfold og Telemark fylkeskommune:  

Type stipend - pris Beløp Kommentarer 

Kunstnerstipend 
5 stipend á kr. 50 000 

250 000 Stipendet kan søkes av aktive kunstnere med tilknytning til fylket. 
Gjeldende kriterier slås sammen. Tildeling vedtas politisk. 

Jomfrulandstipend 15 000 Juryert residensordning. Samarbeid mellom Kragerø kommune 
(10 000) og Telemark fylkeskommune (15 000). Profesjonelle 
billedkunstnere fra hele landet kan søke, prosjektet må ha 
tilknytning til stedet.  

Fylkeskulturprisen  50 000 Kandidater foreslås av andre enn mottakeren selv. Tildeling vedtas 
politisk.  

Budsjett 275 000  

Vestfold   

Kulturstipend 
2 stipend á 25 000 

50 000 Kan søkes av profesjonelle kunstnere og unge talenter.  
Vedtas politisk og overrekkes ifm Fylkestingets møte. 

Vestfold 
fylkeskommunes 
Kunstnerpris 

75 000 Kandidater foreslås av andre enn mottakeren selv. Tildeling vedtas 
politisk, og overrekkes på et åpent kulturarrangement. 

Vestfolds 
Litteraturpris 

25 000 Juryert fagpris. Primært skjønnlitterær pris, men kan også tildeles 
forfatter av sakprosa. Innkomne forslag vurderes av en fagjury.  

Budsjett 150 000  
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Husflid-/håndverkstipend 60 000 Gjeldende kriterier videreføres. Jury suppleres med relevante 
representanter fra tidligere Vestfold. 

Jomfrulandstipend 15 000 Gjeldende kriterier videreføres. Profesjonelle billedkunstnere fra 
hele landet kan søke, prosjektet må ha tilknytning til stedet. 

Litteraturpris 25 000 Kriteriene videreføres, men justeres til å favne både 
skjønnlitteratur og sakprosa.  

Fylkeskulturpris 75 000 Gjeldende kriterier slås sammen. Prisen gis til en aktiv kunstner 
eller kulturaktør som har gjort en betydelig innsats for 
fylkets kunst- og kulturliv. Tildeling vedtas politisk. 

Totalbudsjett 425 000  

 

Forslag til søknadsfrister: 

Type stipend - pris Søknadsfrist 

Kunstnerstipend 15. mars 

Jomfrulandstipend 15. juni 

Litteraturpris 15. august 

Kunstnerpris 15. august 

Husflid-/håndverkstipend 15. oktober 

 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte retningslinjene for priser og stipend vil ikke medføre økte utgifter for Vestfold og 

Telemark fylkeskommune. Det er i dag avsatt totalt kr. 425 000 til disse ordningen fra henholdsvis 

Telemark (275 000) og Vestfold (150 000). En forventet økning i antall søknader om stipend og 

innsendte forslag til prisvinnere vil kunne medføre et visst merarbeid knyttet til administreringen av 

ordningen. 

 

Prosjektleders vurdering 
Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør på kulturområdet har stor betydning for kunst- 
og kulturaktørene i hele regionen. Forslaget til felles retningslinjer for priser og stipend i Vestfold og 
Telemark fylkeskommune innebærer en sammenslåing av dagens ordninger og kriterier, innenfor 
den samme økonomiske totalrammen for dagens ordninger i Vestfold og Telemark fylkeskommuner. 
 
En felles pris- og stipendordning bidrar i utviklingen av regionens felles identitet. Sammen med andre 
tilskuddsordninger styrker dette rammevilkårene for profesjonelle kunst- og kulturaktører i Vestfold 
og Telemark. Prosjektleder ser positivt på at gjeldende kriterier for dagens pris- og stipendordninger 
kan samordnes uten å fremstå vesentlig endret.  
Prosjektleder vil fremme forslag om reviderte retningslinjer når en ny felles kulturstrategi for 

Vestfold og Telemark er vedtatt. 

 
 
 
Vedlegg:  



37/19 Referatsaker 26.9.19 - 19/00079-19 Referatsaker 26.9.19 : Møteinnkalling Fellesnemnda 24.09.2019

13

1. Retningslinjer for Kunstnerstipend

2. Retningslinjer for Husflid-/håndverksstipend
3. Retningslinjer for Jomfrulandstipend
4. Retningslinjer for Litteraturprisen
5. Retningslinjer for Fylkeskulturprisen

Vedlegg til sak
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93/19 Oppfølging av sak 28/19 Tilskuddsordninger og avtaler innen 
kultursektoren. Vedtak pkt. 4 - spillemidler til idrettsanlegg 
 
Arkivsak-dok. 19/00165-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Marte Aksnes 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 24.09.2019 93/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
1. Fellesnemda vedtar følgende prinsipper ved fordeling av spillemidler i Vestfold og 

Telemark: 

• Prioritere anlegg for egenorganisert aktivitet for barn og unge. 

• Prioritere nyskapende og fremtidsrettede idrettsanlegg.  

• Prioritere idrettsanlegg som er bærekraftige og har gode miljøvennlige 
løsninger. 

• Prioritere anlegg for friluftsliv med særlig fokus på sykkel, vandring og padling. 

• Prioritere regionale og interkommunale idrettsanlegg. 

• Prosentvis fordeling til kommunene basert på godkjent søknadssum og 
søknadshistorikk.  

o Kommunens prioritering og antall år søkt vektlegges. 

• Det tildeles 12,5 % av tildelingssum til fylkene på ordningen nærmiljøanlegg. 

 
 

Bakgrunn for saken 
I Fellesnemdas møte i 26. mars i år, i sak 28/19 ble det fattet følgende vedtak:  

4. Fellesnemda ber prosjektleder igangsettes arbeid for å utarbeide felles 
retningslinjer for den administrative behandlingen av de statlige støtteordningene 
som fylkeskommunene har ansvar for innen kulturbygg, idrett og friluftsliv.  

a. Forslag til nye retningslinjer legges frem for behandling i Fellesnemda i juni 
2019. 

 
Etter at saken ble lagt frem for Fellesnemda, er det kommet frem at departementet vil 
utføre betydelige endringer i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet. Disse endringene vil bli gjeldende fra 1.september og for søknadsåret 2020, men 
endringene er allerede nå gjort kjent for fylkeskommunene og kommunene via brev sendt 
fra Kulturdepartementet juni 2019. Etter prosjektleders vurdering var det derfor mest 
hensiktsmessig at sak om felles retningslinjer for spillemiddelordningen ble lagt frem til 
politisk behandling i Fellesnemda i september. 
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Hvert år blir overskuddet fra Norsk Tipping AS fordelt, hvorav 64 % av overskuddet går til 
idrettsformål. Deler av dette overskuddet forvaltes gjennom tilskuddsordningen «tilskudd 
til anlegg for idrett og fysisk aktivitet», heretter kalt spillemidler. Forvaltningen av 
ordningen er delegert Fylkeskommunene og de foretar fordelingen av spillemidlene som 
hvert år stilles til disposisjon ut fra en fylkesvis fordeling Kulturdepartementet foretar. 
Kulturdepartementet har fastsatt særskilte krav til prosedyre og behandling av søknadene. 
 

Saksopplysninger 
Spillemidler er en statlig ordning og staten fastsetter hvilke anlegg som kvalifiserer for 
delfinansiering fra spillemidlene. Anleggsbyggingen skal reflektere behovene til de 
prioriterte målgruppene for den statlige idrettspolitikken; barn, ungdom, personer med 
nedsatt funksjonsevne og inaktive. 
Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest 
mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å 
etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger. 
Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger på lokalt, regionalt og 
nasjonalt nivå. Spillemidlene utgjør en stor verdi i arbeidet med å utvikle gode aktive 
lokalsamfunn i Vestfold og Telemark. Det er ønskelig å forvalte disse midlene på en best 
mulig måte for å forsterke de muligheter og ressurser som fylket har, samt svare opp 
ønsker, behov og utfordringer i befolkningen. 
 
Anlegg i lokalmiljøet, som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i 
organiserte eller egenorganisert aktivitet, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, 
er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og 
variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg. Anleggene 
bør fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene. 
Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med 
stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de 
statlige målene på anleggsfeltet. 
 
Søknadene behandles i to ulike kategorier, ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Ordinære 
anlegg er anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. 
Med nærmiljøanlegg menes utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende 
i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder. Nærmiljøanlegget skal være fritt, allment 
tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6- 19 
år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller 
rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet.  
 
Vestfold og Telemark ble i søknadsrunden 2019 tildelt til sammen kr. 115 264 000 til anlegg 
for idrett og fysisk aktivitet og behandlet over 300 spillemiddelsøknader årlig.  
 
Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser:  
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Forslag til vedtak vil ikke få økonomiske, administrative eller juridisk konsekvenser utover 
de forpliktelser som allerede er etablert gjennom disse ordningene. 
 

Prosjektleders vurdering 
Prinsippene som foreslås i denne saken er basert på føringer i Strategi for idrett, friluftsliv 
og fysisk aktivitet 2016-2020 i Telemark og Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 
2019-2022. Under utarbeidelsen av disse planene har det vært en bred medvirkningsprosess 
fra kommuner og frivillige organisasjoner. Satsingsområder og føringer for idrettsanlegg i 
disse planverkene er sammenfallende og vil ikke utgjøre noen store endringer for søker eller 
saksbehandler. Det siste punktet i listen med prinsipper, om at det tildeles 12,5 % av 
tildelingssum til fylkene på ordningen nærmiljøanlegg, har ikke vært praktisert i Telemark 
tidligere. Telemark har likevel hatt som strategi å prioritere nærmiljøanlegg. Vestfold har 
praktisert denne prosentvise tildelingen med gode erfaringer og som et ønske fra 
kommunene i innspillsprosessen, dette har gjort at man har tildelt alle 
nærmiljøanleggssøknader i Vestfold hvert år. Dersom det samme prinsippet hadde blitt 
innført i Telemark ville man tildelt tilnærmet alle nærmiljøanleggsøknader i Telemark, mens 
det i årets søknadsrunde ble tildelt rundt 60 % av alle søknader på nærmiljøanlegg. Dette vil 
styrke satsingen på anlegg for egenorganisert aktivitet.   
 
Prosjektleder vurderer at siden dette ikke er nye prinsipper til fordeling av spillemidler og i 
tillegg kjent for sentrale aktører i Vestfold og Telemark, at det ikke legges opp til en større 
høringsrunde i denne omgang. Det vil være mer hensiktsmessig med en større 
medvirkningsprosess med alle aktuelle aktører ved utarbeidelse av nytt felles planverk eller 
uansett en evaluering/revidering i løpet av en to års periode.  Da vil man ha opparbeidet seg 
erfaring med søknadsbehandlingen og fordeling av spillemidler for hele fylket. 
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94/19 Organisering av ungdomsmedvirkning i Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 
 
Arkivsak-dok. 19/00345-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Kjersti Ulriksen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 24.09.2019 94/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
1. Fellesnemda vedtar at dagens organisering av ungdomsmedvirkning (Vestfolds 

fylkeselevråd og Telemark ungdomsråd) prolongeres ut skoleåret 2019/20. 
2. Fellesnemda vedtar at det igangsettes et arbeid for å etablere en felles organisering 

av ungdomsmedvirkning i Vestfold og Telemark fylke fra skoleåret 2020/21. 
 

Bakgrunn for saken 
 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) trer i kraft fra og 
med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 
valgperioden 2019–2023. Dagens organisering av ungdomsmedvirkning er ulik i de to 
fylkeskommunene. I Vestfold fylkeskommune er det Vestfold fylkeselevråd og den årlige 
«Ung i Vestfold» konferansen som ivaretar kravet til ungdomsmedvirkning. I Telemark 
fylkeskommune er det Telemark ungdomsråd som er organet for ungdomsmedvirkning.  
I vedlagte notat til temakomité for politisk organisering (16.08.19) er dagens ordninger 
nærmere beskrevet. 
 

Saksopplysninger 
Til møtet i temakomité for politisk organisering (16.08.19) la prosjektleder frem forslag om 
å opprette Vestfold og Telemark ungdomsråd fra skoleåret 2020/21 basert på følgende 
forslag:  
 

«For å ivareta de beste erfaringene fra de to fylkene, foreslås det at ungdomsrådet 
for Vestfold og Telemark fylkeskommune skal velges fra de demokratisk valgte elev- 
og lærlingerådene ved de videregående skolene og ungdommer som 
oppfølgingstjenesten har ansvar for. Ved å gi disse møte- og talerett i hovedutvalg 
for utdanning/opplæring vil en sikre at deres stemme blir hørt i saker som angår 
dem. Ungdomsrådet vil få aktuelle politiske saker til uttale, slik det har vært 
praktisert for eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. En slik 
organisering vil sikre både medvirkning og påvirkning fra ungdom. 
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Ved å la representasjonen i Vestfold og Telemark ungdomsråd ha hovedtyngden i de 
videregående skolene og blant lærlingene, vil en sikre et tettere og bedre samarbeid 
mellom elevene og skoleadministrasjonen. Dette anses som særlig viktig for å sikre 
at medvirkningen gir en reell mulighet til å påvirke det som er ungdommens 
viktigste arena; skolen. Får vi til et tett og godt samarbeid her, vil det være lettere 
for ungdommen og få troen på at deres stemme høres, og at det nytter å være med 
å endre, og å skape sin egen fremtid. 
 
Fylkeskommunens ansvar for barn og unges oppvekstsvilkår strekker seg ut over 
videregående elever og lærlinger.  Det er derfor viktig at kommunenes ungdomsråd 
får en stemme inn på den fylkeskommunale arena. Dette kan gjøres ved å etablere 
årlige eller halvårlige ungdoms fylkesting/ungdomskonferanser i regi av Vestfold og 
Telemark ungdomsråd, der alle ungdomsrepresentantene fra kommunene møtes 
sammen med politikere og andre sentrale myndigheter for å drøfte utfordringer og 
muligheter. På den måten sikres det at ungdommens stemme blir hørt i Vestfold og 
Telemark.» 

 
Teamkomité for politisk organisering behandlet i sitt møte 16.08.19 det fremlagte forslaget 
til organisering og notat om bakgrunnen for forslaget om organisering av 
ungdomsmedvirkning i Vestfold og Telemark fylkeskommune.  
 
Temakomiteens konklusjon var:  

«For skoleåret 2019/2020 beholdes dagens ordninger for ungdomsmedvirkning. 
Temakomiteen støtter prosjektleders forslag at det settes ned en arbeidsgruppe 
som skal se på foreslått ordning for ungdomsmedvirkning, se nærmere på antall 
deltagere, sikring av tilstrekkelig representativitet, reglement, godtgjørelse osv.  
I tillegg skal følgende problemstillinger som drøftes:  

• Er det hensiktsmessig å etablere kun ett organ?  

• Organets sammensetning  

• Rekruttering til organet  

• Erfaringer fra andre fylkeskommuners ordninger   
Forslag til organisering behandles på ungdomskonferanse våren 2020 og blir endelig 
vedtatt i fylkestinget våren 2020.  
Konklusjonen ble enstemmig vedtatt». 

 
I notatet til temakomiteen ble det foreslått følgende videre prosess: 

«Vi foreslår derfor at det settes ned en arbeidsgruppe som på bakgrunn av foreslått 
modell for ungdomsmedvirkning, ser nærmere på antall deltagere, sikring av 
tilstrekkelig representativitet, reglement og godtgjørelse osv. Forslaget til 
organisering foreslås behandlet på ungdomskonferanse våren 2020 og endelig 
vedtatt i ordinært fylkesting våren 2020. 
 
Forslag til arbeidsgruppe:  

• Leder for fylkeselevrådet i Vestfold  
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• Leder for Ungdomsrådet i Telemark  

• Hovedutvalgsleder 

• Politisk sekretariat 

• Opplæring og folkehelse 

• Elev og lærlingeombud 

• Fylkesadvokat 
 
Tidsplan: 
Høst 2019:  

• Utnevning og oppstart av arbeidsgruppe  

• Søke Erasmus+: Aktiv ungdom om midler til å gjennomføre ungdomspolitisk 
møte vår 2020. 

o Dette blir første stormøte med ungdommer og beslutningstagere for 
å jobbe frem en endelig organisering og arbeidsstrategi. 

Vår 2020: 

• Gjennomføre ungdomskonferanse om medvirkning 

• Politisk sak til fylkestinget om etablering og retningslinjer for Vestfold og 
Telemark ungdomsråd 

Høst 2020 

• Gjennomføre første møte i ungdommens fylkesting som har som mål å 
planlegge organisering, innhold, strategi, valg av ungdomspanel» 

 

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser 
Arbeidet vil ikke kreve administrative eller økonomiske ressurser ut over det som 
administrasjonen i dag benytter til dette formålet. Ved å prolongere dagens ordninger med 
fylkeselevråd og ungdomsråd ut inneværende skoleår, med den hensikt å få en forsvarlig 
medvirkningsprosess, vil kravene i «Forskrift om medvirkningsordninger» etter 
prosjektleders vurdering være oppfylt. 
 
 
 

Prosjektleders vurdering 
Det er prosjektleders vurdering at det på bakgrunn av den politiske behandlingen av denne 
saken i temakomité for politisk organisering, nå er lagt et godt grunnlag for å få en god 
prosess der ungdommen er sikret medvirkning og der prosessen får en god politisk 
forankring og på den måten oppfyller medvirkningsforskriftens formål å sikre bred, åpen og 
tilgjengelig medvirkning. 
 
Vedlegg:  

1. Notat til temakomité for politisk organisering, 16.08.19  
2.  Protokoll fra temakomité for politisk organisering, 16.08.19 
3. «Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger)» 
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Vedlegg til sak
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95/19 Tilskuddsordninger og faste overføringer innenfor 
folkehelseområdet. 
 
Arkivsak-dok. 19/00262-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Kjersti Ulriksen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 24.09.2019 95/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
1. Tilskuddsordningen «Tilskudd til frivillige organisasjoner til folkehelsearbeid» (Telemark) 

lyses ikke ut i 2020.  

2. Faste tilskudd til organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (Vestfold) tildeles 

ikke i 2020.  

3. Begge ordningene skal gjennomgås med sikte på en mer målrettet bruk av midlene i det nye 

fylket Vestfold og Telemark innen utgangen av 2020. 

 
Sammendrag 
Vestfold fylkeskommune har i dag ingen søkbare fylkeskommunale tilskuddsordninger til 

folkehelsearbeid i regi av frivillige organisasjoner, men utbetaler årlig 300 000 kroner årlig til 

brukerorganisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne. Telemark fylkeskommune har en 

søkbar tilskuddsordning «Tilskudd til frivillige organisasjoner til folkehelsearbeid», der 25% (200 000 

kroner) er øremerket tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne.  

Ansvaret for tilskudd til brukerorganisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne ble i 2012 

overført til helseforetakene. Helse Sør- Øst RHF utbetalte i 2019 om lag 19 millioner kroner til disse 

organisasjonene. De fylkeskommunale tilskuddene var i utgangspunktet ment som en 

overgangsordning til Helse Sør-Øst RHF fikk etablert tilskuddsordninger.   

I denne saken anbefales tilskuddsordningen i Telemark og faste tilskudd i Vestfold fryses i påvente av 

utarbeidelse av en ny og omforent strategi for tilskudd til frivillige organisasjoner i det nye fylket 

Vestfold og Telemark.  

 
Bakgrunn for saken 
Folkehelseloven gir fylkeskommunen ansvar for å være pådriver for og å samordne 

folkehelsearbeidet i fylket. Dette har Vestfold og Telemark fylkeskommuner gjort på litt ulike måter. I 

den nye fylkeskommunen er det ønskelig å ha felles ordninger for kommuner og for frivillige og 

ideelle organisasjoner. Dette vil kreve omlegging av dagens ordninger.  

Saksopplysninger 
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Vestfold fylkeskomme utbetaler årlig 300 000 kroner til brukerorganisasjoner for personer med 

nedsatt funksjonsevne. Telemark fylkeskommune har en liknende søknadsordning på 800 000 kroner 

der 25 % (200 000 kroner) er øremerket tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne.  Tilskuddene 

stammer fra den gang fylkeskommunene hadde driftsansvaret for de regionale sykehusene. Nå er 

det Helse Sør-Øst RHF som har ansvar for sykehusdriften og dermed brukerorganisasjonene i vår 

region. I 2019 fordelte Helse Sør-Øst RHF omlag 19 millioner kroner til 260 brukerorganisasjoner. 

Brukerorganisasjonene for personer med nedsatt funksjonsevne, som i dag mottar økonomisk støtte 

fra fylkeskommunene, er i all hovedsak de samme som i dag mottar økonomisk støtte fra Helse Sør-

Øst RHF.  

I Telemark fylkeskommunes tilskuddsordning «Tilskudd til frivillige organisasjoner til 

folkehelsearbeid» er de resterende midlene (600 000 kroner) søkbare for frivillige og ideelle 

organisasjoner til folkehelsetiltak. Noen års erfaring med ordningen viser at mange søkere ikke er 

innenfor kriteriene for å utløse tilskudd, til tross for tydelige kriterier for ordningen. På den annen 

side, flere av søkerne som mottar tilskudd er årvisse søkere, der det tilskuddet de mottar, danner 

basis for drift av organisasjonen. For alle parter innebærer ordningen mye papirarbeid; skriving av 

søknader og rapporter, saksutredninger og tilsagns-/avslagsbrev, og gir ingen økonomisk 

forutsigbarhet for søkerorganisasjonene. 

Frivillige organisasjoner har i forbindelse med utarbeidelse av «Frivillighetsmelding for Telemark 

fylkeskommune 2016-2020» entydig meldt at de ønsker ordninger som skaper forutsigbar økonomi 

og arbeidsro i stedet for å «jage etter penger». Dette er et prioritert ønske fra hele det frivillige 

Norge.  

Partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner er et svar på dette ønsket. Det gir forutsigbarhet for 

organisasjonene og det gir et trygt grunnlag for å samarbeide om felles målsetninger. Telemark 

fylkeskommune har meget gode erfaringer med partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner. De 

første treårige avtalene ble inngått i 2013. I 2016 ble det utlyst en ny avtaleperiode og ordningen ble 

utvidet til en million kroner. Fem nye avtaler ble inngått for en treårsperiode. Disse avtalene er 

vedtatt forlenget i ett år i påvente av utarbeidelse av en felles frivillighetspolitikk i den nye 

fylkeskommunen, (fellesnemnda 25.6.19, sak 63/19).  

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser: 
Det foreligger ingen juridiske forpliktelser i gjeldende tilskuddsordninger, da det ikke foreligger noen 

avtaler mellom partene. Vedtaket vil ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser.  

Prosjektleders vurdering 
Samhandling og samarbeid, slik erfaringene er med partnerskapsavtaler med frivillig sektor, er en 

grunntanke i folkehelsearbeidet. Årlige søkbare tilskuddsordninger bidrar verken til det systematiske 

samarbeidet eller til en stabil og forutsigbar økonomi for det arbeidet som skjer i frivillig sektor.  

Driftsstøtte og støtte til tiltak og arrangementer til frivillige organisasjoner bør imidlertid inngå i en 

større vurdering av den nye fylkeskommunens frivillighetspolitikk. Frivilligheten har en egenverdi og 

bør få økonomisk støtte på egne premisser. Derfor anbefales at de nevnte tilskuddsordningene ikke 

utlyses eller tildeles i 2020 i påvente av en mer helhetlig og strukturert strategi for tilskudd til 

frivillige organisasjoner i den nye fylkeskommunen.  
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Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

Vedlegg til sak
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96/19 Forlengelse av tilskuddsordningene «Partnerskap for folkehelse» og 
«Trygge lokalsamfunn» ut 2020. 
 
Arkivsak-dok. 19/00261-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Kjersti Ulriksen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 20.08.2019 85/19 

2 Fellesnemnda 24.09.2019 96/19 

 
 
Fellesnemnda har behandlet saken i møte 20.08.2019 sak 85/19 
 

Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
Prosjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
 
 

1. Tilskuddsordningene «Partnerskap for folkehelse» og «Trygge lokalsamfunn» forlenges 

ut 2020 for de nåværende Vestfoldkommunene.  

2. Det igangsettes et arbeid for å tilpasse og utvide tilskuddsordningene «Partnerskap for 

folkehelse» og «Trygge lokalsamfunn» for alle kommunene i Vestfold og Telemark 

fylkeskommune fra 2021.  
 

 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Innstilling fra prosjektleder 
 

4. Tilskuddsordningene «Partnerskap for folkehelse» og «Trygge lokalsamfunn» forlenges ut 

2020 for de nåværende Vestfoldkommunene.  

5. Det igangsettes et arbeid for å tilpasse og utvide tilskuddsordningene «Partnerskap for 

folkehelse» og «Trygge lokalsamfunn» for alle kommunene i Vestfold og Telemark 

fylkeskommune fra 2021.  
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Bakgrunn for saken 
Saken er en oppfølging av fellesnemdas sak 63/19: «Forlengelse i ett år av partnerskap- og 
samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner innenfor folkehelse». I vedtakets punkt 2 står det: 
«Sak om endring av faste og søkbare tilskudd til frivillige organisasjoner, og sak om eventuell 
videreføring og utvidelse av partnerskapsavtaler med kommuner legges frem i fellesnemndas møte i 
september». 
I denne saken er det spørsmålet om videreføring og utvidelse av partnerskapsavtaler med 
kommunene som behandles. 

 
Vestfold fylkeskommune har to tilskuddsordninger som er innrettet for å styrke folkehelsearbeidet i 
kommunene. Det er et ønske at den nye fylkeskommunen skal ha felles tilskuddsordninger for alle 
kommunene i det nye fylket. Det foreslås derfor å forlenge de nåværende avtalene ut 2020 og 
igangsette et utredningsarbeid for å se på mulighetene for å forlenge og eventuelt utvide ordningene 
slik at alle kommunene i Vestfold og Telemark som ønsker det, kan delta i ordningene. 

 

Saksopplysninger 
Vestfold fylkeskommune har siden 2004 hatt partnerskapsavtaler med alle sine kommuner – 
Partnerskap for folkehelse. Partnerskap som arbeidsform er et tverrfaglig, sektorovergripende og 
forpliktende samarbeid mellom regionalt og kommunalt nivå. Partnerne jobber mot det samme 
målet, med ulike roller og ulikt ansvar. Som følge av anbefalinger i Meld. St. 16 (2002/03) Resept for 
et sunnere Norge, inngikk de fleste fylkeskommunene partnerskapsavtaler med tilskudd til 
kommunene – dette var også tilfelle for Telemark fylkeskommune. Dette ble finansiert med 
øremerkede statlige midler.  
 

Da folkehelseloven trådte i kraft i 2012, ble de øremerkede midlene lagt til fylkeskommunens 

rammeoverføring. Folkehelseloven § 4 gir kommunene er tydelig ansvar og mandat innenfor 

folkehelse. Da folkehelseloven trådte i kraft valgte Telemark fylkeskommune og de fleste andre 

fylkeskommuner å avvikle partnerskapsavtaler med sine kommuner og heller prioritere 

partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner. Vestfold fylkeskommune på sin side vedtok å 

fortsette å finansiere partnerskapsavtaler med kommunene, og denne samarbeidsformen ble en 

viktig strategi i Regional plan for folkehelse i Vestfold (2011 og 2019). Midlene kan benyttes til 

delfinansiering av folkehelsekoordinatorstillinger, og har vært medvirkende til at alle kommuner i 

Vestfold har en slik ansatt. Kommunene rapporterer på sin bruk av partnerskapsmidlene, som blir 

fremlagt for fylkestinget hvert år. 

Telemark fylkeskommunes erfaringer etter at partnerskapsavtalene ble avsluttet, er at det har vært 

vanskeligere å få et stabilt og systematisk samarbeid med kommunene. Dette skyldes bl.a. at noen 

kommuner ikke har prioritert å opprettholde folkehelsekoordinatorstillingen. Samtidig er det viktig å 

understreke at det er et godt samarbeid med kommunene i Telemark om ulike folkehelsetiltak som 

«Liv og røre i Telemark» og «Program for folkehelsearbeid i kommunene». 

Tilskuddsordningen «Trygge lokalsamfunn» 

Fylkestinget i Vestfold vedtok i 2004 å innføre «Trygge Lokalsamfunn» ved å oppmuntre kommunene 

med praktisk og økonomisk støtte. Tilskuddsordninger og nettverksarbeid har bidratt til at alle 



37/19 Referatsaker 26.9.19 - 19/00079-19 Referatsaker 26.9.19 : Møteinnkalling Fellesnemnda 24.09.2019

 26  

kommunene i Vestfold som har ønsket det nå er sertifisert (Færder, Larvik, Re, Tønsberg, Sandefjord 

og Sande). «Trygge Lokalsamfunn» i Vestfold har utviklet en egen «Vestfold-modell», som kan 

oppsummeres slik: Fundamentet er god forankring i politikk, forvaltning og befolkning. Funksjonen er 

godt samarbeid i nyttige nettverk.  

Fylkeskommunens rolle i dette arbeidet er å samle relevante aktører og tilrettelegge for samarbeid. 

Det eksisterer et eget nettverk med koordinatorene fra hver kommune, Fylkesmannen, Statens 

vegvesen, Vestfold politidistrikt og Trygg Trafikk som har jevnlige møter. Det er kommunene som er 

arenaen for utvikling av trygge lokalsamfunn. Tilretteleggingen overfor kommunene består i 

kompetanseoverføring og erfaringsdeling i nettverk, tilbud om veiledning i sertifiseringsprosessen, 

samt å utarbeide bedre kunnskapsgrunnlag gjennom statistikk og analyse.  

I tillegg til dette får kommunene tilskuddsmidler til sertifiseringsprosessen og til prosjekter og tiltak. 

Satsningsområder innenfor «Trygge Lokalsamfunn» har de siste årene vært trafikksikre barnehager, 

sikkerhet mot drukning, brannforebygging og fallforebygging blant eldre. Det siste året har 

selvmordsforebygging også inngått blant tiltak i «Trygge lokalsamfunn». 

Evaluering av eksisterende ordninger 

Partnerskapsavtaler er arbeidsform som har vært evaluert både regionalt og nasjonalt. Ved oppstart 

av arbeidet med å revidere Regional plan for folkehelse i Vestfold i 2016, gjennomførte Lent AS en 

evalueringsprosess av hva som har bidratt til positive effekter og ringvirkninger innenfor 

folkehelsearbeidet i Vestfold. Evalueringen bygger på intervjuer av samarbeidsaktører (kommuner og 

frivillig sektor) og en innspillskonferanse med kommunene, frivillig sektor, regional stat og 

representanter for ulike innbyggergrupper. Blant de viktigste faktorene finner Lent at 

nettverksarbeid har hatt stor betydning i Vestfold, gjennom likeverdige partnerskap. Ut fra dette 

fremhever Lent at et tett samarbeid, både politisk og operativt, er viktig å videreføre. 

Partnerskap som arbeidsform i folkehelsearbeidet i andre deler av landet har vært gjenstand for flere 

evalueringer. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Møreforsking evaluerte i 2010 

Partnerskap for folkehelse, som Helsedirektoratet tildelte stimuleringsmidler til fylkeskommuner fra 

2004. Satsningen var med bakgrunn i regjeringens politikk om å øke aktiviteten og iverksette 

forpliktende partnerskapsavtaler med kommuner og andre aktører. NIBR og Møreforsking trekker 

frem at effektene av Partnerskap for folkehelse har vært økt kompetanse, mer samarbeid på tvers av 

nivå og sektor og en økning i folkehelsetiltak. I tillegg har det styrket fylkeskommunens rolle som 

støttespiller overfor kommunene. 

Det er vanskelig å peke på konkrete effekter av partnerskapsavtalene med kommunene i Vestfold 

utover at de årlige rapportene som kommune sender til fylkeskommunen. Disse rapportene viser en 

stor bredde av lokalt tilpassede folkehelsetiltak, innenfor satsningsområdene til den regionale 

planen. Seksjon for folkehelse i Vestfold fylkeskommune har siden 2015 gjennomført en årlig 

spørreundersøkelse om tilfredshet med fylkeskommunens folkehelsearbeid. De som spørres er 

rådmenn, mellomledere med folkehelseansvar og folkehelsekoordinatorer. På spørsmål om man er 

fornøyd med partnerskapsavtalene som verktøy for å prioritere folkehelse i kommunens arbeid, 

ligger andelen på rundt 80 % de siste 4 årene. På spørsmål om man er fornøyd med de gjensidige 

forpliktelsene er andelen på samme nivå. 
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I 2014 gjorde Seksjon for folkehelse en kartlegging av kommunenes folkehelsearbeid gjennom 

intervjuer med folkehelsekoordinatorene, i sammenheng med «Erfaringsfylkeprosjektet». Det 

kommer fram at samlingene i folkehelsenettverket blir høyt verdsatt, og at tilskuddet i 

partnerskapsavtalene bidrar til å løfte prioriterte områder. 

På bakgrunn av dette er det all grunn til å slutte at partnerskapsmidlene i Vestfold spiller en viktig 

rolle i å understøtte kommunenes systematiske folkehelsearbeid, slik det er definert i 

folkehelseloven med tilhørende forskrift.  

 

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser: 
Forslag til vedtak vil ikke få økonomiske, administrative eller juridisk konsekvenser utover de 

forpliktelser som allerede er etablert gjennom disse ordningene.  

 

Prosjektleders vurdering 
Prosjektleder anbefaler at det utarbeides felles tilskuddsordninger innenfor folkehelse i nye Vestfold 

og Telemark fylkeskommune og at disse tilskuddsordningene innrettes mot et forpliktende 

samarbeid med kommunene.  På bakgrunn av de erfaringer som er hentet inn og evalueringer som er 

gjort, vil prosjektleder anbefale en utredning om hvor vidt alle kommunene i Vestfold og Telemark 

fylkeskommune skal inviteres til å bli partnerskapskommuner og å delta i Trygge lokalsamfunn.  

I påvente av en slik utredning anbefales derfor en forlengelse av eksisterende avtaler ut 2020. 

 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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97/19 Ny visuell profil for Vestfold og Telemark fylkeskommune 
 
Arkivsak-dok. 19/00096-8 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Tom Marius Lorier Holen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 24.09.2019 97/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
Fellesnemnda godkjenner visuell profil for Vestfold og Telemark fylkeskommune 
 

Bakgrunn for saken 
Når nye Vestfold og Telemark fylkeskommune trår i kraft 1 januar 2020, har den behov for 
sin egen visuelle identitet.  Denne skal bidra til at fylkeskommunen fremstår tydelig og 
gjenkjennelig overfor innbyggere, ansatte og samarbeidspartnere. 
 
Nytt fylkesvåpen for Vestfold og Telemark fylkeskommune ble vedtatt i sak 57/18, og er et 
førende element i den visuelle profilen. 
 
Kommunikasjonsbyrået Metro Branding AS presenterte hovedtrekkene i den visuelle 
profilen for fellesnemnda i fellesnemndas møte 29. mai 2019. 
 

Saksopplysninger 
Vestfold og Telemark fylkeskommunes visuelle profil er et grunnleggende verktøy for å 
profilere den nye fylkeskommunen. Den skal skape gjenkjennelse gjennom et tydelig og 
helhetlig uttrykk.  Profilen skal gjelde for all fylkeskommunal virksomhet fra 1. januar 2020. 
 
Den visuelle profilen er basert på disse føringene: 

• posisjonere Vestfold og Telemark fylkeskommune som samfunnsutvikler blant 
innbyggere og samarbeidspartnere 

• gi fylkeskommunen et tydelig fotavtrykk som vekker nysgjerrighet og begeistring – 
for ansatte, innbyggere og samarbeidspartnere 

• bidra til å bygge kultur og identitet internt i den nye fylkeskommunen 

• være inspirerende og motiverende og gi et profesjonelt og helhetlig uttrykk 

• være brukervennlig og fleksibel 
 
Hva består den visuelle profilen av? 
Den visuelle profilen består av fylkesvåpen, logo, fonter, farger, grafiske elementer, fotostil 
og merkearkitektur, i tillegg til prinsippskisser/maler for trykt og digitalt materiell for 
fagsystemer som Office 365 og arkivsystemet 360. 
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Fra 2018 er det ikke lenger et lovpålagt krav å følge heraldiske regler. Designprogrammet 
for Vestfold og Telemark fylkeskommune tar likevel utgangspunkt i å følge de heraldiske 
reglene i bruken av fylkesvåpenet.  Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som eier 
fylkesvåpenet i enhver form og har bruksretten til det. Fylkesvåpenet skal brukes i originale 
farger og primært på lys bakgrunn.  
 
Fylkeskommunens logo (fylkesvåpenet + navn) er fylkeskommunens visuelle signatur og 
identitetsbærer. Innbyggerne skal gjenkjenne fylkeskommunen når logoen brukes. 
Hovedlogoen skal brukes av fylkeskommunens politiske organer og administrasjon, og 
overordnet informasjon. 
 
Logo for virksomheter (fylkesvåpen +virksomhetens navn) er skolenes og tannklinikkenes 
visuelle signatur og identitetsbærer. Fylkesvåpenet er det gjenkjennende elementet i 
logoen, og viser tilhørighet til fylkeskommunen. Virksomheter i Vestfold og Telemark 
fylkeskommune bruker fylkesvåpenet i en horisontal sammenstilling. 
 
Den visuelle profilen gir rom for å lage egne grafiske uttrykk innenfor rammene til profilen. 
Særskilte satsinger kan markeres ved hjelp av farger, bilder og grafiske elementer. 
 
Skilting 
 
Det er utarbeidet forslag til regler for utvendige og innvendig skilting.  
 
Utvendige skilt:  

• Logoer skal brukes på fasade  

• Logo bør brukes på informasjonstavler/tilvisningsskilt/ved inngang. Dersom 
inngangsskilt er i nær tilknytning til fasadelogo trengs ikke logo.  

• Logo skal brukes i originalfarger på utendørsskilting. Unntak må søkes om til 
fylkesrådmannen.  

 
Innvendige skilt 

• På innvendige skilt som oversikt, romskilt, dørskilt, veivisere er det ikke krav 
om å bruke logo. Fylkesvåpenet kan brukes som dekor, og det åpnes i en slik 
forbindelse for bruk i sort/hvit versjon. 

 
 

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser 
Økonomiske konsekvenser.  Det er selve utviklingen av visuell profil med tilhørende 
malverk som er leveransen i prosjektet. Utarbeidelse av materiell inngår ikke leveransen og 
må finansieres uavhengig av denne.  
 
Fornying av utvendige skilt ved alle fylkeskommunale bygg er foreløpig kostnadsberegnet 
til 7,5 millioner kroner. Det er ikke økonomisk dekning for en slik investering i 2019, bortsett 
fra at det er satt av midler til nye skilt ved de to fylkeshusene. 
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Administrative konsekvenser. Skal den nye fylkeskommunen fremstå som en enhetlig
organisasjon og en tydelig avsender er det vesentlig at ansatte konsekvent tar i bruk i den
nye profilen. Det må søkes om fylkesrådmannens godkjenning for å gjøre unntak fra
reglene i profilen.

Prosjektleders vurdering
En grafisk profil som brukes konsekvent, gir visuell identitet for den nye organisasjonen.
Dette er viktig eksterntfor å fremstå som en tydelig og ansvarlig avsender. Et tydelig
visuelt uttrykk bidrar også til å bygge regional identitet. Internt har det stor betydning for å
lykkes med å bygge stolthet og tilhørighet i den nye organisasjonen.

Den visuelle profilen som er utarbeidet for Vestfold og Telemark fylkeskommune er
enhetlig, tydelig, moderne og inspirerende. Profilen gir den nye fylkeskommunen et
profesjonelt og helhetlig uttrykk, og for ansatte som skal ta den i bruk er den brukervennlig
og fleksibel.

Den nye profilen vil forhåpentligvis vekke nysgjerrighet og begeistring for alle som møter
den nye profilen; ansatte, innbyggere og samarbeidspartnere. På sikt vil den også bidra til at
gjenkjennelse og stolthet over det nye fylket.

Når det gjelder fornying av skilt kommer fylkesrådmannen tilbake til dette i
budsjettforslaget for 2020.

Vedlegg:
Designmanual Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vedlegg til sak
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98/19 Skoletilbud i videregående opplæring 2020-2021 
 
Arkivsak-dok. 19/00019-3 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Jan Gullik Sørbø 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Partssammensatt utvalg 17.09.2019 29/19 

2 Fellesnemnda 24.09.2019 98/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
1. Skoletilbudet i Vestfold og Telemark skal utformes på grunnlag av nasjonale mål, 

fylkeskommunens overordna strategier og langsiktige planer for videregående opplæring. Ved 
konkret dimensjonering skal følgende grunnleggende prinsipper legges til grunn: 

− Samfunnets behov  

− Elevenes ønsker  

− Tilgang på læreplasser  

− Geografisk fordeling og reisevei  

− Fagmiljøer og støttefunksjoner 

− Arealutnytting 

− Økonomi 

2. Fellesnemnda slutter seg til prosjektleders forslag til plassering av utdanningsprogrammer for 
skoleåret 2020-2021, slik det framgår av vedlegg 2.  

3. Prosjektleder fordeler programområdene på Vg2 og Vg3 under hvert utdanningsprogram og 
avgjør antall elevplasser på hvert tilbud 

 
  



37/19 Referatsaker 26.9.19 - 19/00079-19 Referatsaker 26.9.19 : Møteinnkalling Fellesnemnda 24.09.2019

 32  

 

Sammendrag 

I saken skal det avgjøres hvilke grunnleggende prinsipper som skal ligge til grunn ved utforming av 
skoletilbudet og hvilke utdanningsprogrammer hver av de videregående skolene skal ha. Fordelingen 
av utdanningsprogrammer skal bidra til at alle elever i det nye fylket får muligheter til å velge 
utdanning ut fra sine ønsker og forutsetninger.  Prosjektleder legger ikke opp til vesentlige endringer i 
eksisterende fordeling, men vil legge til rette for å se tilbudene i hele det nye fylket i sammenheng og 
legge grunnlag for en langsiktig strategi for åra framover. Prosjektleder retter først oppmerksomhet på 
grunnleggende prinsipper for utforming av tilbudet og foreslår så plassering av de ulike tilbudene for 
skoleåret 2020-2021.  
 

Bakgrunn for saken 
Forslaget til skoletilbud på de videregående skolene tar utgangspunkt i flere dokumenter og 
presentasjoner fra det politiske arbeidet med å slå sammen Vestfold og Telemark. De viktigste er 
prosjektplanen fra 1. oktober 2018, Å bygge ny fylkeskommune og presentasjonen Ditt og mitt Vestfold 
og Telemark, Et kunnskapsbilde i utvikling.  I arbeidet med å utvikle et felles skoletilbud er det også 
lagt vekt på overordna mål og styringssignaler om hva som skal prege den nye fylkeskommunen. De 
viktigste signalene er å sette brukerne i sentrum og ha oppmerksomhet på samfunnsoppdraget.  
 
 

Saksopplysninger 
Vestfold og Telemark fylkeskommune vil få 21 videregående skoler med ca. 14 900 elever. Disse 
elevene er fordelt på 14 utdanningsprogrammer (ny struktur) og 56 programområder. Totalt blir 
elevene fordelt på over 470 ulike tilbud. Med tilbud menes en opplæring definert med et 
utdanningsprogram, et programområde, et trinn, på en bestemt skole. Et eksempel kan være 
utdanningsprogram helse og oppvekstfag, programområde Vg2 helsearbeiderfag og skole Nøtterøy 
videregående skole. Et programområde kan noen ganger være splittet i ulike fordypninger og kan 
bestå av én eller flere grupper/klasser på hver skole. Hvert tilbud har et visst antall plasser som elevene 
kan søke på.  
 
Nøkkeltall  
Tabellen viser skoler, elever, ansatte og fordeling av utdanningsprogrammer i Vestfold og Telemark.  
 

Skoler 

Antall 
elever  
2018-2019 

Antall 
ansatte 
2019 

Utdanningsprogrammer 2020-2021 
(se koder nedenfor) 

02 Rjukan 231 52  BA, EL, HO, PB, ST, TP 

04 Vest-Telemark 243 61  EL, HO, MK, PB, RM, ST, TP, GR 

06 Notodden 505 107  EL, HO, PB, SS, ST, TP, GR 

08 Bø  389 58  ID, ST, GR 

10 Nome 415 110  BA, EL, FBI, HO, NA, PB, TP 

12 Skien 956 152  MDD, SS, ST 

14 Hjalmar Johansen 529 129  ID, MK, PB, RM 

16 Skogmo 903 150  BA, EL, HO, PB, TP, GR 

18 Porsgrunn 1020 154  FBI, ID, IKTM, MK, ST, TP, GR 

20 Bamble 503 112  EL, HO, PB, RM, SS, ST, TP, GR 
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22 Kragerø 413 66  BA, HO, ID, PB, ST, TP, GR 

24 Thor Heyerdahl 1530 310  BA, EL, HO, ID, MK, MDD, PB, RM, SS, ST, TP GR 

26 Sandefjord 2026 370  EL, FBI, HO, ID, IKTM, KDA, MDD, PB, RM, SS, ST, TP, GR 

28 Melsom 228 60  MK, NA, ST (med hest) 

30 Nøtterøy 506 81  HO, PB, ST 

32 Færder 673 140  BA, EL, KDA, PB, TP 

34 Greveskogen 974 179 MDD, PB, RM, SS, ST, GR 

36 Horten 1023 200 DH, EL, FBI, HO, ID, IKM, MK, PB, SS, ST, TP 

38 Re 750 129 BA, HO, ID, PB, ST 

40 Holmestrand 246 55 HO, MK, PB, RM, ST, TP 

42 Sande 456 99 EL, HO, ID, MK, PB, ST, TP 

Totalt 14 519 2 774   
 
 
Koder for utdanningsprogrammene: 

BA Bygg og anleggsteknikk    MDD Musikk, dans og drama   
EL Elektrofag     MK Media og kommunikasjon,  
FBI  Frisør-, blomster- og interiørdesign  NA Naturbruk 
GR Grunnskole (kombiklasse/innføring)  PB Påbygg 
HO Helse og oppvekstfag    RM Restaurant og matfag  
IB International Baccalaureate   SS Sal, service og reiseliv 
ID Idrettsfag     ST Studiespesialiserende 
IKM IKT og medieproduksjon   TP Teknikk og industriell 
produks. 
KDA Kunst, design og arkitektur    

(372 elever som får opplæring i mindre grupper er ikke inkludert i tallene for elever 2018-2019) 
   
Ny programstruktur for yrkesfagene 
Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. 
Endringene vil gjelde fra skoleåret 2020-2021, men blir innført gradvis med nye 
utdanningsprogrammer på Vg1 fra 2020-2021 og nye programområder på Vg2 fra 2021-2022. Det blir 
størst endringer for design og håndverk, service og samferdsel og medieproduksjon. Fra høsten 2020-
2021 blir det på Vg1 innført fire nye utdanningsprogrammer; design og tradisjonshåndverk, IKT og 
medieproduksjon, salg, service og reiseliv, og frisør, blomster og interiørdesign.  
 
På Vg2 blir det større endringer med mange nye programområder. Disse blir del av skoletilbudet først 
for skoleåret 2021-2022. Det blir da aktuelt å vurdere hvordan programområdene best mulig skal 
fordeles mellom skolene.  
 
Prosessen med å utvikle felles skoletilbud 
Ei arbeidsgruppe starta i februar utvikling av et felles skoletilbud ut fra et mandat fra direktør for 
opplæring og folkehelse for å sikre involvering, forankring og ivaretakelse av nasjonale og regionale 
styringsmål. Arbeidsgruppa gjennomførte en bred og praksisnær prosess som involverte besøk og 
samtaler med samtlige skoler, samt orienteringer og drøftinger i flere rektorsamlinger og møter med de 
tillitsvalgte. Arbeidsgruppa har brukt tilgjengelig informasjon fra opplæringskontorer og bransjer i 
arbeidet med saken. Sluttresultatet ble felles oppslutning om felles prinsipper/grunnlaget for 
skoletilbudet 2020-2021, og de hovedtillitsvalgte gav sin tilslutning til hovedlinjene i drøftingsmøte 
29. mai. 
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Videre arbeid med utforming av det fremtidige skoletilbudet skal blant annet skje i nært samarbeid 
med næringsliv, bransjer og offentlig sektor når organisasjonen er i normal, operativ drift. 
 
Vest-Telemark avdeling Seljord 
Fylkestinget i Telemark vedtok i sak 60/19 å be om at det blir fremmet en sak om skoletilbudet ved 
Vest-Telemark videregående skole avdeling Seljord innen desember 2019. En rapport fra 
Telemarksforskning om bærekraftig videregående tilbud ved avdelingen skal ligge til grunn for 
arbeidet. Prosjektrådmannen vil legge fram en sak om temaet til det nye fylkestinget for Vestfold og 
Telemark i desember. 
 
Prosjektleders vurdering 
Arbeid og kompetanse er på mange måter de to viktigste samfunnspilarene for fremtidig og 
bærekraftig vekst. Arbeid er den viktigste enkeltvariabelen for å forhindre utenforskap og fattigdom. 
Tett samspill mellom verdiskaping og opplæring er et strategisk prioritert område for den nye 
fylkeskommunen. Derfor bygges nå den nye organisasjonen opp med tett og gjensidig avhengig 
samhandling mellom sektorene opplæring og folkehelse og næring, innovasjon og kompetanse. Dette 
skal medvirke til at fylkeskommunen former en regional kompetansepolitikk i nært samarbeid med 
viktige representanter fra arbeidslivet. Den framtidige tilbudsstrukturen i videregående opplæring vil 
være et viktig og bærende element for å lykkes med dette samarbeidet. 
 
Det nye fylket har stor bredde og variasjon når det gjelder forutsetninger og behov, og vi må erkjenne 
at vi – til tross for mange gode resultater i sektorområdet – fortsatt må jobbe for å heve kvaliteten 
i opplæringen. Høye forventninger til alle elever og lærlinger og høy kvalitet på opplæringen skal være 
viktige veivisere for en ytterligere positiv utvikling. Alle unge skal få mulighet til å finne veien mot 
det eller de yrker de måtte ønske. Uavhengig av forutsetninger, skal alle få sin rett og ha mulighet til å 
utvikle sitt potensial. Dette har konsekvenser for ledelse, for opplæringens innhold, for lærernes 
profesjonsarbeid, og for det denne saken handler om – skoletilbudet. Det er også viktig å ha et 
langsiktig perspektiv. Det tar minst fire år fra en elev starter i videregående til han eller hun er klar for 
arbeidslivet. Det å se hele det nye fylket og alle sektorer ut fra et helhetlig perspektiv er lagt inn som et 
viktig grunnlag ved sammenslåing av fylkene. Dette tilsier at vi skal se alle elever, alle skoler og alle 
utdanningsprogrammer i sammenheng. 
 
Det å slå sammen Vestfold og Telemark kan gi flere gevinster knyttet til opplæringens kvalitet, felles 
kompetanseutvikling, et enda bedre dimensjonert studietilbud og enda smartere ressursbruk totalt sett.. 
For skoletilbudet 2020-2021, som denne saken dreier seg om, foreslår prosjektleder få endringer i 
forhold til dagens situasjon. På lengre sikt vil det være naturlig å se nærmere på om 
utdanningsprogrammer og programområder er balansert godt nok.  
 
Vurderinger knyttet til vedtak 1 
Når skoletilbudet skal utformes, er det behov for å avklare hvilke grunnleggende hensyn som skal 
legges til grunn for vurderingene. Generelle styringssignaler og overordna mål er viktige, men de er 
ikke direkte anvendbare og operasjonelle når skoletilbudet i det nye fylket skal utformes. Når 
fylkeskommunen som skoleeier har definert grunnleggende kriterier for hva som skal vektlegges, blir 
det enklere å styre utviklingen når enkeltsaker kommer opp og mange motstridende interesser skal 
balanseres. Prosjektleder foreslår derfor et sett med grunnleggende hensyn eller prinsipper som 
grunnlag for utforming av skoletilbudet. Det er som regel ikke mulig å tilfredsstille alle disse samtidig 
og med like stor vekt, de må vurderes og balanseres mot hverandre i søket etter å gi alle unge i fylket 
god utdanning.  
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− Samfunnets behov 
For å sikre samfunnets behov for kompetanse, vil fylkeskommunen ved utforming av 
skoletilbudet fordele elevplasser på de ulike utdanningsprogrammene mest mulig i samsvar 
med langsiktige framskriveringer av behovet for arbeidskraft både i fylket, nasjonalt og 
internasjonalt. 

− Elevenes ønsker  
For å sikre at de unge skal kunne velge utdanning ut fra egne forutsetninger og interesser, vil 
fylkeskommunen ved utforming av skoletilbudet legge vekt på elevenes ønsker og søkertall til 
de ulike utdanningsprogrammene. 

− Læreplasser 
For å sikre at alle elever som starter på et yrkesfaglig løp skal kunne fullføre opplæringa, vil 
fylkeskommunen ved utforming av skoletilbudet ta hensyn til mulighetene for å få læreplass. 

− Geografisk fordeling og reisevei 
For å sikre alle elever så like muligheter som mulig til å velge utdanning, vil fylkeskommunen 
ved utforming av skoletilbudet legge vekt på geografisk fordeling av utdanningsprogrammene. 
Flest mulig skal kunne reise daglig mellom hjem og skole. 

− Fagmiljøer og støttefunksjoner 
For å sikre sterke fagmiljøer og profesjonelle støttefunksjoner vil fylkeskommunen ved 
utforming av skoletilbudet legge vekt på å utvikle solide enheter med tilstrekkelig størrelse og 
bredde i tilbudet. 

− Arealutnytting 
For å sikre rasjonell bruk av skolebygg og undervisningslokaler, vil fylkeskommunen ved 
utforming av skoletilbudet fordele programmer og elevplasser slik at bygninger og lokaler blir 
godt utnyttet.  

− Økonomi 
For å sikre optimal bruk av ressursene som settes av til videregående opplæring, vil 
fylkeskommunen ved utforming av skoletilbudet legge vekt på økonomi. Særlig bør det legges 
til rette for god oppfylling av elevgruppene og effektive støttefunksjoner. 
 

Vedlegg 1 gir begrunnelser for valg av grunnleggende prinsipper. 
 
 
Vurderinger knyttet til vedtak 2 
Forslag til skoletilbud for skoleåret 2020-2021 tar utgangspunkt i eksisterende tilbud i de to fylkene. 
Prosjektleder legger ikke opp til vesentlige endringer for første skoleår med nytt fylke, men vil over 
tid legge mer vekt på de grunnleggende prinsippene som er omtalt ovenfor. Det er likevel gjort noen 
mindre justeringer, særlig med tanke på å få en mer enhetlig presentasjon og forenkling av strukturen. 
Særlig gjelder dette utdanningsprogrammet studiespesialisering. Her er det svært mange varianter 
knyttet til fordypning innen ulike idrettsgreiner. I Vestfold drives disse stort sett innafor ordinære 
økonomiske rammer med vanlig timetall på 90 uketimer samla for tre år. Dette gjelder også tilbud om 
forskerlinjer eller fordypning i innovasjon. I Telemark er det færre varianter, men disse har utvida 
timetall, ekstra ressurser og er oppretta på grunnlag av politiske vedtak. Prosjektleder ønsker over tid å 
avvikle slike spesielle søkbare tilbud, og heller åpne for at skolene kan tilby fordypninger med vanlig 
timetall innafor ordinære økonomiske rammer. Gjeldende fag- og timefordeling gir et visst 
handlingsrom for lokale tilpasninger og grunnlag for fordypning.   
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Vedlegg 2 viser en oversikt over plassering av utdanningsprogrammene med en vurdering for hvert
program.

Vurderinger knyttet til vedtak 3
Saken om skoletilbudet har tidligere blitt behandla ulikt i Vestfold og Telemark. I Vestfold har
hovedutvalg for opplæring vedtatt hvilke utdanningsprogrammer hver skole skal tilby.
Fylkesrådmannen har såavgjort plassering av programområder og antall plasser på hvert tilbud.
Eventuelle justeringer etter innsøking er også gjort av fylkesrådmannen. I Telemark har Fylkestinget
vedtatt hele skoletilbudet med plassering av utdanningsprogrammer og programområder, og har
bestemt antall plasser på hvert tilbud. Eventuelle justeringer etter innsøking er vedtatt av hovedutvalg
for kompetanse.

I det nye fylket blir utforming av skoletilbudet en omfattende oppgave. Når 14utdanningsprogrammer
og 56 programområdermed en rekke ulike varianterskal plasseres på 21 skoler, blir det cirka 470
ulike kombinasjoner. Prosjektleder tilrår at plasseringen av hvert enkelt tilbud, med tilhørende antall
elevplasser, er et ansvar for fylkesrådmannen.

Vedlegg 3 viser etforeløpig forslag til plassering av søkbare tilbud skoleåret 2020-2021.

Vedlegg:
Vedlegg 1, Omtale av prinsippene for utforming av skoletilbudet
Vedlegg 2, Omtale av utdanningsprogrammene
Vedlegg 3, Foreløpig oversikt programområder

Vedlegg til sak



37/19 Referatsaker 26.9.19 - 19/00079-19 Referatsaker 26.9.19 : Møteinnkalling Fellesnemnda 24.09.2019

 37  

99/19 Budsjettfordelingsmodell videregående skoler- fastsettelse av 
grunnbeløp og nivå på minste elevtall 
 
Arkivsak-dok. 19/00350-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Emily Geale 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Partssammensatt utvalg 17.09.2019 30/19 

2 Fellesnemnda 24.09.2019 99/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
Fellesnemda vektlegger betydning av gjeldende skolestruktur og prinsipper for 
rammestyring vedtatt av fellesnemda, og anbefaler at prosjektleder ivaretar fastsettelse av 
grunnbeløp og minste elevtall for kompensasjon i det pågående budsjett- og 
økonomiplanarbeidet for 2020-2023. 
 

Bakgrunn for saken 
Det vises til fellesnemdas behandling av sak 20/19 – «Retningslinjer ved utarbeidelse av 
budsjett og økonomiplaner». I saken står det blant annet at «Rammestyring fokuserer i stor 
grad på politisk styring gjennom økonomiske rammer og forventninger, og er i mindre grad 
basert på styring gjennom detaljerte budsjetter. Praktiseringen av rammestyring fungerer best 
dersom det er koblet opp mot overordnede handlingsregler» Utgangspunktet er at rammen 
som tildeles sektorområdet skal fordeles av aktuelt hovedutvalg i samråd med direktør i den 
nye fylkeskommunen. 
 
Forslag til ny budsjettfordelingsmodell ble behandlet i fellesnemda 25.06.2019 i sak 74/19. I 
møtet ble det vedtatt at prosjektleder fremmer ny sak for fellesnemnda i september 2019 
som gjelder fastsetting av nivå til grunnbeløp og nivå for minstetall for kompensasjon av 
elever for budsjett 2020.  
 

 
Saksopplysninger 
Budsjettfordelingsmodellen er fordelingsnøkkelen som skal tildele hver skole en økonomisk 
ramme som blir grunnlaget for deres virksomhet. Den nye budsjettfordelingsmodellen skal 
ivareta alle de 21 skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune som varierer i størrelse fra 
om lag 200 elever til om lag 2000 elever. Modellen skal fordele ressurser for å fremme 
kvalitet i opplæringen uavhengig av skolestørrelse, programtilbud og geografisk plassering. 
Den er utformet helt transparent slik at alle skoler og alle aktører til enhver tid vet hvilke 
kriterier som legges til grunn. Modellen skal støtte opp under gjeldende skolestruktur. Det 
er to komponenter i modellen som særlig bidrar til dette; grunntildeling og minste elevtall. 
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Grunntildeling sikrer alle skolene et beløp som bidrar til forsvarlig drift selv med 
utfordringer når det gjelder skolestørrelse. Komponenten for minste elevtall sikrer at små 
skoler kan opprettholde tilbud selv uten fulle klasser. I tillegg inneholder modellen en faktor 
for spesielle tillegg som kan tildeles enkeltskoler dersom det er betydelige og/eller særskilte 
forhold som skal tas hensyn til.  
 
Grunntildeling 
Grunntildeling er et fast beløp som er likt for alle skolene uavhengig av størrelse og elevtall. 
Isolert sett er grunntildelingen budsjettmessig mer vesentlig for små skoler enn for store 
skoler. Mekanismen ivaretar små skoler og tilhørende smådriftsulemper. 
 
Nivået på minstetall for kompensasjon 
Budsjettfordelingsmodellen inneholder en komponent for korrigering av minste elevtall. 
Det er i utgangspunktet større muligheter for samorganisering av undervisning på større 
skoler med et bredt tilbud. Derfor gjør fylkesrådmannen en vurdering knyttet til hver enkelt 
skole og tilbud i tillegg. Elementet vil dermed være mer betydelig for små skoler.  
 
Budsjettfordelingsmodellen vil ha virkning fra august 2020. I budsjett- og 
økonomiplanarbeidet vil prosjektleder komme tilbake med et budsjettforslag som også 
ivaretar fellesnemndas anbefalinger til det nye Fylkestinget. Nytt hovedutvalg vil få 
anledning til å endelig fastsette prinsipper for fordeling. 
 

Prosjektleders vurdering 
Prosjektleder viser til sak 20/19 – «Retningslinjer ved utarbeidelse av budsjett og 
økonomiplaner» som sitert over i Bakgrunn for saken. Budsjettfordelingsmodellen må ses i 
lys av rammestyring som styringsprinsipp i nye VTFK. Utgangspunktet er at rammen som 
tildeles sektorområdet skal fordeles av aktuelt hovedutvalg i samråd med direktør i den nye 
fylkeskommunen. Prosjektleder vurderer at fastsettelse av grunnbeløp og minste elevtall 
bør gjøres av det nye hovedutvalget.  
 
Det er først i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023 at alle sektorenes rammer blir 
bestemt. Prosjektleder har tidligere signalisert behov for å redusere driftskostnadene i 
kommende økonomiplanperiode. Alle sektorområder må kollektivt bidra til dette og bære 
ansvaret sammen.  
 
Prosjektleder legger gjeldende skolestruktur til grunn, og anerkjenner at enkelte av de 
videregående skolene betyr mye for verdiskaping og bosetting i distriktene. Prosjektleder 
vurderer at det er viktig å skape forutsigbarhet for disse skolene. Gjennom innføring og 
forvaltning av budsjettfordelingsmodellen vil prosjektleder ivareta alle skoler i en tid der det 
økonomiske handlingsrommet blir mindre. I det pågående budsjett- og 
økonomiplanarbeidet vil prosjektleder balansere disse hensynene slik at omstillingsarbeidet 
kan lykkes best mulig. Arbeidet vil gjennomføres i tett samarbeid med berørte skoler. 
Overgangsordninger vurderes når de budsjettmessige endringene av ny 
budsjettfordelingsmodell er kjent for hver enkelt skole.  
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Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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100/19 Høringssvar – NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling – Livslang læring 
for omstilling og konkurranseevne 
 
Arkivsak-dok. 19/00324-4 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Susanne Maria Hammernes 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 24.09.2019 100/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
1. Fellesnemnda i Vestfold og Telemark slutter seg til ambisjonene i NOU 2019:12 som 

omhandler behovet for livslang læring og konkurranseevne. 
2. Fellesnemnda i Vestfold og Telemark støtter at det er viktig å styrke fylkeskommunenes 

brede kompetanserolle for å medvirke til regional verdiskaping, en effektiv offentlig sektor 
og arbeid mot utenforskap i tett samarbeid med næringsliv, UH-sektor og andre offentlige 
aktører. 

3. Fellesnemnda i Vestfold og Telemark støtter ikke at resultatbasert tilskudd til fagskolene bør 
gis til de enkelte fagskolene i stedet for til fylkeskommunene. 

4. Fellesnemnda forutsetter at iverksetting av NOU-ens anbefalte tiltak blir fullfinansiert fra 
staten.  

 
 

Bakgrunn for saken 
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2019:12 som omhandler behovet for livslang 
læring for omstilling og konkurranseevne. Livslang læring viser til det utdanningspolitiske prinsippet 
om at alle skal ha mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og utvikle sine evner gjennom hele livet. 
Utredningen gjør rede for en rekke anbefalinger og konkrete tiltak, med den hensikt å skulle bedre 
mulighetene for å lære gjennom hele yrkeskarrieren.  
 
Tiltakene som er foreslått skal bidra til å oppnå fire mål: 

1. Styrke tilbudet av utdanning og opplæring definert av arbeidslivets behov 

2. Bedre kvaliteten på tilbudet 

3. Øke tilgangen for flere til utdanning og opplæring 

4. Øke det regionale ansvaret for koordinering 

Departementet har bedt om synspunkter på tiltakene, hvorav flere berører fylkeskommunenes 

virksomheter og oppgaver i enkelte sektorer og på tvers av sektorer. Kun forslag som angår 

fylkeskommunens ansvar er kommentert. 

Mange av tiltakene som foreslås må sees i sammenheng med nye oppgaver til regionene, og vil ikke 

bli konkretisert før kommuneproposisjonen 2020 fremlegges. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets distriktsmelding og kommuneproposisjonen kan få innvirkning på 

oppgaver og finansiering. 
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Saksopplysninger 
Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslagene til ekspertutvalget for etter- og videreutdanning 

(EVU) på høring. Bakgrunnen for utvalgets arbeid er den nasjonale kompetansepolitiske strategien 

som ble underskrevet av regjeringen, sametinget, næringslivet og frivilligheten i 2017. Målet med 

strategiene er å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et 

konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og som gjør at færrest mulig står 

utenfor arbeidslivet. EVU er et av flere utvalg som ble oppnevnt som en følge av dette, sammen med 

blant annet Kompetanseutvalget, Livsoppholdsutvalget og Sysselsettingsutvalget. 

Ny teknologi er en vesentlig faktor for økonomisk utvikling, og teknologi driver innovasjon. Samtidig 

vet vi at dette krever omstillingsevne og ny kompetanse. Dersom det lykkes, kan det gi smartere 

organisering, økt produktivitet, nye tjenester og nye produkter.  

Utvalget har en rekke forslag for å oppnå at utdanning gjøres tilgjengelig for flere, at den kan tas i 

kombinasjon med arbeid, men også gjennom større grad av egenfinansiering.  Utvalget gir videre to 

spor for økt deltakelse:  

1) justere eksisterende finansieringssystem for høyere utdanning 

2) styrke kapasiteten for å utvikle skreddersydde tilbud gjennom et særskilt program for 

arbeidslivsdreven kompetansebygging 

 

Etter- og videreutdanningsutvalget har lagt fram forslag til 24 tiltak. Noen tiltak anbefales testet ut i 

mindre skala, noen anbefales iverksatt umiddelbart og noen tiltak anbefales videre utredet. Utvalget 

gir en kort redegjørelse for tiltakene i høringsnotatet vedlagt saken.  

Tiltak som omhandler fylkeskommunens ansvarsområder beskrives i nummerert rekkefølge iht 

høringsnotatet: 

1. Utvidet rett til videregående opplæring  

EVU foreslår rett til nytt fagbrev som et av tiltakene. Bakgrunnen for dette forslaget, er at oppgavene 

som skal løses i framtiden kan være mer komplekse, med behov for større bredde i kompetansen i en 

konkurranseutsatt næring. For en person som står utenfor eller står i fare for å falle utenfor 

arbeidslivet på grunn av en kompetanse som ikke lenger etterspørres, vil rett til nytt yrkesfaglig løp 

være verdifullt. EVU foreslår også at retten til nytt fagbrev også skal gjelde de som har oppnådd 

generell studiekompetanse, men som ønsker en yrkesfaglig kompetanse. 

3. Prøveordning med tilskudd til studieavgift og livsopphold under utdanning og opplæring 

Den viktigste ordningen for livsopphold under utdanning og opplæring finansieres av Lånekassen. 

Deretter kommer NAV, som har ulike opplæringstiltak med ulike ytelser. I tillegg finnes 

finansieringsordninger som stipend fra fagforening eller arbeidsgiverfinansierte kompetansetiltak.  

Å ta utdanning i voksen alder kan være kostbart. Mange utdanninger og kurs må dekkes gjennom 

selvfinansiering. Samtidig kan det innebære at man må ta fri fra jobb og dermed få lavere inntekter i 

en kortere eller lenger periode. For bedrifter vil fravær fra en ansatt utløse behov for mer 

arbeidskraft eller lavere produksjon. Det beskrives én støtteordning for individer og én støtteordning 

for bedrifter. 
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4. Dagpengemottakere med utdatert fagbrev som trenger ny videregående opplæring 

Utvalget foreslår å utvide retten til å motta dagpenger for arbeidsledige som allerede har fullført og 

bestått videregående opplæring. Dette er en utvidelse av det som er foreslått av 

Livsoppholdutvalget, NOU 2018:13, hvor målgruppen var de som ikke har fullført videregående 

tidligere, og skulle få anledning til å få opplæring mens de mottar dagpenger. Utvalget foreslår å 

følge de samme rammene som foreslått av Livsoppholdutvalget, blant annet at retten skal gjelde for 

aldersgruppen 30-55 år og at dagpenger under opplæring settes til 60 prosent av ordinær sats. 

Opplæring på grunnskole og videregående nivå kvalifiserer til lån og stipend i Lånekassen.  

Voksnes rett til videregående opplæring skiller seg fra ungdommenes rett i det at voksne søker på 

ønsket sluttkompetanse. Erfaringsmessig søker mange på en sluttkompetanse som ikke er definert av 

det lokale eller regionale behovet for kompetanse. Dersom opplæring skal gjennomføres mens man 

mottar dagpenger, må det sikres at opplæringen har en effekt og at enkeltpersoner både får tilgang 

til læreplass og arbeid etter endt opplæring. 

5. Program for arbeidsdrevet kompetansebygging 

Utvalget foreslår å opprette program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging der etterspørrere og 

tilbydere kan søke midler til ulike prosjekter for å utvikle nye fleksible utdannings- og 

opplæringstilbud. Programmet er innrettet mot flere målgrupper og kostnadene skal i større grad 

deles mellom det offentlige, næringslivet og deltakerne.  

Det foreslås å etablere et program for arbeidslivsdreven kompetansebygging, som en søknadsbasert 

ordning, og som blir et nasjonalt og sentralt anliggende hvor fylkeskommunene er søkere til 

programmet på lik linje med andre søkere.  

 

7. Fjerne 30-poengsgrensen i fagskolene 

Utvalget anbefaler å fjerne 30-poenggrensen i fagskolene, og gi fagskolene større fleksibilitet i å 

utvikle og tilpasse studieprogram til samfunnets og næringslivets behov. 

8. Fagskoler kan søke selvakkrediteringsrett 

Utvalget anbefaler å gi fagskoler anledning til å søke NOKUT om institusjonsakkreditering på lik linje 

som utdanningsinstitusjoner i UH-sektoren, for å gi fagskolene større fleksibilitet til raskere å utvikle 

og tilpasse studieprogram til samfunnets og næringslivets behov.  

9. Resultatbasert tilskudd til fagskolene bør gis til de enkelte fagskolene i stedet for til 

fylkeskommunene  

Utvalget anbefaler å tildele det resultatbasert tilskuddet til den enkelte fagskole som har produsert 

studiepoengene i stedet for til fylkeskommunen. 

Den nye finansieringsordningen, med basisfinansiering og resultatbasert tilskudd, har gitt 

fylkeskommunen et godt insitament for å arbeide med utvikling av de private og offentlige 

fagskolene i tråd med regionens kompetansebehov. Med dette kan fylkeskommunene sidestilles med 

UH-sektoren, som gjennom det samme prinsippet for finansiering, kan gjøre strategiske valg og 

tilføre institutter økonomisk handlekraft uten å basere tildelingen på produserte studiepoeng. Et 
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eksempel kan være utviklingen av Nanoteknologi ved Universitetet i Sørøst Norge (USN) sett i forhold 

til lærerutdanningen ved det samme universitet. Relativt sett har utdanningen innenfor 

nanoteknologi færre studenter enn ved lærerutdanningen. Instituttet bidrar dermed til færre 

studiepoeng enn lærerutdanningen til det resultatbaserte tilskuddet til USN. Allikevel kan 

universitetet satse på å utvikle nanoteknologi, fordi fagområdet er et regionalt og nasjonalt 

satsingsområde. Dette til tross for at studiet er kostnadskrevende. 

Eksemplet fra UH-sektoren illustrerer at fylkeskommunen med dagens finansieringsmodell har 

mulighet til å forvalte basistilskuddet og resultattilskuddet samlet og betrakte de offentlige og 

private fagskolene som sine «institutter» som skal dekke regionens behov for høyere yrkesfaglig 

utdanning.  

12. Program for livslang læring 

Utvalget foreslår å utvikle et program for livslang læring der hovedformålet med programmet er å 

bidra til at individet og virksomhetene har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig 

næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og som gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.  

Større fleksibilitet i utdanningssystemet innebærer blant annet å se på ulike tilnærminger til 

opplæring og utdanning. Det gjennomføres allerede flere forsøk innenfor videregående opplæring, 

med modulbasert opplæring og digitalisering av tilbud som gjør opplæringen tilgjengelig mens man 

er i et arbeidsforhold.  

13. Kvalitet i Bedriftsintern opplæring (BIO) 

Det finnes veldig svært mange tilbydere av bedriftsintern opplæring, både offentlige og private. 

Utvalget foreslår å utvikle felles kvalifikasjonskrav for tilbydere som skal levere til bedrifter, som får 

BIO-støtte, som et offentlig kvalitetssystem, men det fremkommer ikke hvem som skal forvalte et 

offentlig kvalitetssystem.  Opplæringstiltak integreres, tilpasses, gjøres praksisnær og skal dekke 

arbeidslivets behov for kompetanse. Det kommenteres at når opplæringen trekkes ut av 

arbeidskonteksten og ikke er integrert i verdiskapingen vil den ofte ha mindre relevans og i større 

grad bidra til å belaste produktiviteten. Samt at det utvikles modeller for hvordan arbeidsplassen i 

større grad kan bli en formell, kvalifisert læringsarena og hvordan tilbyderne i større grad kan være 

«kompetanseentreprenører».  

 

17. Utdanning med dagpenger 

Se kommentar under punkt 18. 

18. Utdanning med sykepenger 

Utvalgets anbefalinger for utdanning med dagpenger og utdanning med sykemelding forutsetter et 

kvalitetssikret, modulbasert utdanningstilbud, med fleksibelt opptak. Fordelen med utdanning i 

sykmeldingsperioden eller dagpengeperioden er at tiltaket kan settes inn tidlig.  

Utvalget foreslår at det også legges opp til utdanninger med lite omfang. For personer som har 

annen bakgrunn fra tidligere, vil det kreves det mer enn et yrkesrettet teorikurs eller 10-15 

studiepoeng i et fag for å få økte muligheter til en fast tilknytning til arbeidslivet. 
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EVU understreker at det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til både utdanning med dagpenger 

og utdanning med sykmelding, både med hensyn til utdanningseffekt og muligheter for at 

ordningene kan bli misbrukt. Videre gir det økte utgifter til utdanningen, og økt belastning på 

saksbehandlere i NAV.   

19. Øke støtten til fylkeskommunenes arbeid med mobilisering og koordinering 

Utvalget foreslår å øke tilskuddet knyttet til fylkeskommunenes arbeid med mobilisering og 

koordinering til samme nivå som i 2018.  

I 2017 fikk hver fylkeskommune sju millioner kroner for å «mobilisere til samarbeid mellom bedrifter 

i næringsmiljø og bedre koblinger mellom bedrifter og relevante utdanningsmiljøer for å møte 

næringslivets behov for kunnskap og relevant arbeidskraft» (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, 2018a). Denne posten ble vesentlig redusert i budsjettet for 2019 til 

to millioner.   

22. Aldersbestemt kandidatindikator 

Utvalgets anbefaler at de ulike formene for utdanningstilbud bør få en jevnere stilling i 

finansieringssystemet.  

2017 innførte regjeringen en ny indikator for kandidatproduksjon. Formålet med den nye indikatoren 

var at flere skulle oftere og raskere fullføre en grad. UH-sektoren blir i dag belønnet ut fra hvor 

mange som tar en grad, i tillegg til hvor mange studiepoeng de produserer. 

23. Godkjenningsordning for ikke-formell opplæring 

Utvalget anbefaler at det nedsettes et utvalg for å utrede godkjenningsordninger for ikke-formell 

utdanning. Andelen som tar ikke-formell utdanning er langt høyere enn de som tar formell 

utdanning. Det kommenteres at en kvalitetssikring og godkjenning av ikke-formell utdanning bidrar 

til å bygge opp under betydningen av fleksible og tilpassede utdanningstilbud til den enkelte, 

gjennom hele livet.  

24. Bedre system for realkompetansevurdering 

Det anbefales å bedre systemet for realkompetansevurdering, samt å bevilge midler til et prosjekt for 

å utrede felles digitale verktøy. Utvalget anbefaler også at det settes ned et utvalg for å se på 

realkompetansevurdering, kriterier og godkjenningsordninger.  

Realkompetansevurdering som system for å vurdere voksnes formelle og uformelle kompetanse har 

vært i bruk i mange år. En realkompetansevurdering kan bidra til å korte ned opplæringsløpet med 

flere år. Samtidig ligger det en del begrensninger og tolkningsmuligheter i regelverket for når og 

hvordan realkompetansevurderingen kan brukes. Fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet har 

tidligere forsøkt belyse dette ovenfor Utdanningsdirektoratet.  

Det ligger et stort potensial i realkompetansevurdering som ordning, både når det gjelder selve 

gjennomføringen og i hvilken utstrekning mulighetene blir benyttet.  

 

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser 
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Utvalgets har ikke foretatt en fullstendig vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser av 
tiltakenes omfang, organisering og gjennomføring.  
 
Fylkeskommunale utviklingsmidler foreslås økt til 2018-nivå. Det forutsettes at fylkeskommunen som 
regional utvikler, koordinator og pådriver, tilføres ressurser som står i forhold til oppgavene. En 
øremerking av midlene må heller ikke gå på bekostning av andre utviklingsoppgaver som 
fylkeskommunen står ansvarlig for.  
 
Utvalget foreslår at det er behov for mellom 735-840 mill. kroner over en periode på 10 år for 
program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging. For å lykkes med et kompetanseløft, nye 
opplærings- og utdanningstilbud og en varig effekt av tiltakene som skal bidra til at Norge har et 
konkurransedyktig næringsliv, kreves det samhandling og modellutvikling med fylkeskommunen, 
næringslivet og UH-sektoren som deltakere.  
 
Innenfor godkjenning av ikke-formell læring foreslås det et engangstiltak med en ramme på 5 mill. 
kroner. På bakgrunn av at det er allerede gjort forsøk med en godkjenningsordning i mindre skala, 
men hvor prosjektet hadde et totalbudsjett på over 16 mill. kroner fordelt på Norge, Sverige og 
Danmark, synes utvalgets estimerte kostnad for lav. 
 
Det er foreslått å utvikle et bedre system for realkompetansevurdering som et engangstiltak på 12 
mill. kroner. Et slikt system og en felles forståelse og utvidet bruk av realkompetansevurdering har 
lenge vært etterlyst. Innenfor videregående opplæring legges det opp til realkompetansevurdering 
på annet språk enn norsk og samisk. Dette er ikke belyst i utvalgets anbefalinger, slik at de 
økonomiske rammene bør ta høyde for denne endringen.  
 
Kostnadene knyttet til hver deltaker er økende i voksenopplæringen. Det er flere med 
minoritetsspråklig bakgrunn eller lang tid i utenforskap. Dette innebærer lengre utdanningsløp og 
flere tilrettelagte løp. I 2018 brukte Vestfold og Telemark fylkeskommuner tilsammen 63,6 mill. 
kroner til voksenopplæringen. 
 

 

Prosjektleders vurdering 
Vestfold og Telemark fylkeskommunes organisering for helhetlig tilnærming til samfunnsoppdraget 
samt Fellesnemndas vedtak om «Verdiskaping gjennom grønn omstilling» og «Samhandling for å løse 
komplekse problemstillinger» støtter godt opp under NOU-ens ambisjoner om livslang læring, 
omstillingsevne, forebygging av utenforskap og et konkurransedyktig og effektivt arbeidsliv.  
 
Prosjektleder slutter seg til ambisjonene i NOU 2019:12 og som omhandler behovet for livslang 
læring og konkurranseevne. Det er behov for en gjennomgripende reform som videreutvikler og 
tilpasser dagens system til en situasjon der arbeidstakere skal kunne få bedre muligheter til å lære 
gjennom hele yrkeskarrieren. Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør vil understøttes 
gjennom en systematisk tilnærming der kunnskap om regionens behov står sentralt. Skal tilbudet 
treffe behovet forutsettes det både fagkompetanse, markedsnærhet og operasjonell evne. En 
styrking av fylkeskommunenes rolle i planlegging og dimensjonering av tilbudet vil av den grunn være 
hensiktsmessig og i tråd med regionreformen. 
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Gjennomgående stiller prosjektleder seg positiv til utvalgets anbefalinger. Det foreslås en rekke 

virkningsfulle tiltak, som forutsetter at virkemidlene må sees i sammenheng både nasjonalt, regionalt 

og lokal for å sikre best effekt og god forvaltning. Dette vil styrke fylkeskommunenes brede 

kompetanserolle for å medvirke til regional verdiskaping, en effektiv offentlig sektor og arbeid mot 

utenforskap i tett samarbeid med næringsliv, UH-sektor og andre offentlige aktører. 

 

Prosjektleder slutter seg ikke til at resultatbasert tilskudd til fagskolene bør gis til de enkelte 
fagskolene i stedet for til fylkeskommunene. Fylkeskommunen har med dagens finansieringsmodell 
mulighet til å forvalte basistilskuddet og resultattilskuddet samlet og betrakte de offentlige og 
private fagskolene som sine «institutter» som skal dekke regionens behov for høyere yrkesfaglig 
utdanning. Gjennom dialog og samhandling kan de private og offentlige fagskolene ta et felles ansvar 
for å tilby etterspurt kompetanse i regionen. Prosjektleder er av den oppfatning at samhandling om 
felles målsettinger vil skape flere studiepoeng og en bedre samlet utviklingskraft i regionen.  
Kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning er viktig for Vestfold og Telemark fylkeskommune. Produserte 

studiepoeng, gjennomføringsgrad og resultater på studentbarometeret er sentrale 

kvalitetsindikatorer ved vurderingen av de offentlige og private fagskolene. Utviklingsmidlene til 

fagskoler forvaltes fortsatt av Kunnskapsdepartementet og Diku. Ved å fordele utviklingsmidlene til 

de nye regionene ville det gitt regionene større kraft til fagskolesektoren for å utvikle nye tilbud 

lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Prosjektleder understreker betydningen av at iverksetting av NOU-ens anbefalte tiltak blir 
fullfinansiert fra statens side og at nasjonale, regionale og lokale virkemidler må henge godt sammen 
for best mulig utnyttelse av offentlige og private ressurser. 
 
Det er avgjørende å få til økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og høy sysselsetting i alle deler av 

regionen. Å skape flere arbeidsplasser og øke sysselsettingen er avgjørende for å begrense 

utenforskap, fremme integrering og bedre folkehelsen i regionen. For å lykkes med en økt 

innovasjonstakt og grønn omstilling, er det behov for kontinuerlig tilførsel av tilstrekkelig og relevant 

kompetanse i arbeidslivet. Endringene i arbeidslivet skjer raskt, som følge av digitalisering, 

globalisering og grønn omstilling. Innbyggerne i Vestfold og Telemark må belage seg på hyppigere 

jobbskifte og behov for oppdatering av egen kompetanse. I denne situasjonen vil det være 

avgjørende å tilrettelegge for livslang læring, spesielt i en kontekst der omskolering, etter- og 

videreutdanning gjennomføres uten å ta arbeidstakere ut av verdiskapende aktivitet.  

Omstilling og vekst krever rett kompetanse. Prosjektleder har i sin organisasjonsutforming vektlagt at 

samspillet mellom verdiskaping og kompetanse skal være et strategisk prioritert område. Den 

regionale kompetansepolitikken skal formes i nært samarbeid med arbeidslivets representanter og 

være med på å gi regionen attraktivitet og fortrinn for næringsutvikling. Arbeid og kompetanse er på 

mange måter de to viktigste samfunnspilarene for fremtidig bærekraft og vekst. Arbeid er den 

viktigste enkeltvariabelen for å forhindre utenforskap og fattigdom. Den nye fylkeskommunen vil 

være godt rustet for nye oppgaver og et større samfunnsansvar for integrering, inkludering og 

verdiskaping. Det er behov for tiltak som kan styrke regionens omstilling og konkurranseevne slik det 

beskrives i utredningen, og den nye fylkeskommunen er som samfunnsutvikler og regional aktør 

rigget for oppdraget.  

 
Vedlegg:  
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NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling og konkurranseevne 
https://www.regjeringen.no/contentassets/849b377650a449d599d80835e74805ed/no/pdfs/nou20
1920190012000dddpdfs.pdf 
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101/19 Oppnevning av prøvenemder for Vestfold og Telemark 
fylkeskommune for perioden 1.1.2020 - 31.12.2023 
 
Arkivsak-dok. 19/00332-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Kristina Rabe 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 24.09.2019 101/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
Fellesnemnda vedtar å oppnevne prøvenemnder for Vestfold og Telemark fylkeskommune 
slik det framgår av saken og vedlagte liste over foreslåtte nemnder med medlemmer. 
 

Bakgrunn for saken 
I henhold til Opplæringslova (OPPL) § 4-8 skal fylkeskommunen, etter forslag fra partene i 
arbeidslivet, oppnevne prøvenemnder i fag det er prøvekandidater i. 
 
Oppnevninga foregår i henhold til Forskrift til OPPL § 3-52: 
«Prøvenemnd for fag- og sveineprøve» 
«Prøvenemnda for fag- eller sveineprøva blir oppnemnd og administrert av fylkeskommunen, 
jf. Opplæringslova § 4-8. Ho skal ha minst to medlemmer som har formell fagleg kompetanse 
innanfor fagområdet, og så langt det er mogleg, har oppdatert arbeidslivserfaring i faget. 
Fylkeskommunen skal sikre at det prøvenemnda har tilfredsstillande kompetanse til å vurdere 
prøva. 
 
Fylkeskommunen skal hente inn forslag til medlemmer i prøvenemnda frå partane i 
arbeidslivet. Fylkeskommunen kan om nødvendig hente inn forslag også frå andre. 
 
Medlemmene må normalt vere eksterne i forhold til lærebedrifta eller skolen der 
kandidaten har fått opplæring». 
 
For perioden 1.1.2020 til 31.12.2023 oppnevnes det prøvenemnder for Vestfold og Telemark 
fylkeskommune. Prøvenemndene skal gjennomføre kompetanseheving høsten 2019, slik at 
de er operative fra 1.1.2020. 
 
 

Saksopplysninger 
Vestfold og Telemark begynte sitt samarbeid om prøvenemnder allerede i september 2018. 
De respektive yrkesopplæringsnemndene ble informert i desember 2018 og vedtok føringer 
for nyoppnevning. Den 26. juni 2019, i sak 77/19, vedtok fellesnemnda retningslinjer for 
godtgjøring av prøvenemndene, gjeldende fra 1. januar 2020.  
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Vestfold og Telemark fylkeskommune vil ha behov for mellom 600 og 650 personer for å 
gjennomføre fag-/svenne- og kompetanseprøver i 86 ulike fag. I februar 2019 ble 
medlemmer fra inneværende periode spurt om de var villige til å sitte 4 nye år, dersom de 
ble anbefalt av partene i arbeidslivet. Sittende medlemmer kjenner prøvenemndsarbeidet 
og kan sørge for kompetanseoverføring og kontinuitet i vurderingsarbeidet. 
 
I juni ble det i Fellesnemdas sak 77/19 også vedtatt at det skal opprettes fire halve stillinger i 
Helse- og oppvekstfagene (HO) som skal bidra til en smidigere gjennomføring av prøver og 
en mer enhetlig vurdering av prøver. I saken heter det at: I helsefag og barn- og 
ungdomsarbeiderfaget opprettes 4 halve stillinger, to i hvert fag. Et viktig kriterium for å sitte i 
prøvenemnd er at man må være aktiv innen faget, derfor anbefales halve stillinger. Stillingene 
vil administrere alle prøver og ha ansvar for lederoppgavene. Innenfor stillingen vil man kunne 
delta på mange fagprøver med dobbeltstemme. Det skal gjennomføres en prosess hvor det 
lyses ut mulighet for frikjøp av de fire halve stillingene blant prøvenemndsmedlemmene 
som oppnevnes i HO fagene. De tillitsvalgte er konsultert og vil bli involvert videre i denne 
prosessen. 
 
Prosjektleder er godt fornøyd med at det har kommet mange innspill om nye medlemmer 
fra partene i arbeidslivet. I noen fag er det kommet flere forslag enn det er behov for, mens 
noen medlemmer har sittet mange perioder. I samarbeid med partene i arbeidslivet har 
fylkesrådmennene både i Vestfold og Telemark derfor besluttet at der det er mange nye 
kandidater som ønsker å delta, foretas en utskifting av 1-2 medlemmer. Det er viktig at flere 
bedrifter og virksomheter for ta del i dette kvalitetsarbeidet. 
 
Det har i tillegg vært fokus på å få en god alderssammensetning, og – så langt det er mulig – 
få med representanter for begge kjønn. På grunn av det omfattende arbeidet partene i 
arbeidslivet har gjort, er det ikke mange medlemmer som mangler. 
 
For å sikre tilfredsstillende kompetanse, må samtlige oppnevnte delta på felles 
kompetanseheving. Det er lagt opp til individuelle forberedelser fulgt av en dagssamling. 
Denne vil finne sted i ukene 44, 45 og 46. Målet med opplæringa er å dele og drøfte praksis, 
slik at de nye nemndene gjennomfører og vurderer prøver på samme grunnlag. Informasjon 
om endringer i forskrift til Opplæringslova og progresjonen i fagfornyelsen vil også bli gitt. 
 
Mange bransjer er i rask utvikling, og det er viktig at fag-/svenneprøven og grunnlaget for 
vurdering følger denne utviklinga og samtidig ivaretar nødvendige krav til kvalitet. Arbeidet 
med å kvalitetssikre vurderingsarbeidet vil fortsette parallelt med at representanter for 
prøvenemndene blir bedt om å delta i skolenes og arbeidslivets arbeid med nye læreplaner. 
For fag-/svenneprøven vil nye læreplaner først tre i kraft helt i slutten av kommende 
prøvenemndsperiode. Det er likevel viktig at nemndene deltar i arbeidet med å tolke 
læreplanene også for Vg2, slik at vi får en enhetlig opplæring og sluttvurdering. 
 
Erfaringsmessig er det utskiftninger i prøvenemndene gjennom hele 4-årsperioden, og nye 
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medlemmer vil bli oppnevnt ved behov. Kandidater foreslått av partene i arbeidslivet dette
året vil være de første som blir forespurt, og partene i arbeidslivet vil også bli kontaktet ved
behov for nye medlemmer.

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser
Gjennomføringen av fag-, svenne- og kompetanseprøver koster i overkant av20 millioner i
året i de to nåværende fylkene pr i dag. Det er mulig at frikjøp av de fire halve stillingen i HO
fagene vil gi noe kostnadsreduksjon, men det for tidlig å si. I tillegg til gjennomføringen av
fag-, svenne- og kompetanseprøver er det kostnader knyttet til kompetanseheving av
nemndene. Dette gjelder særlig høsten hvor det oppnevnes nye nemnder. Høsten 2019 vil
Vestfold og Telemark fylkeskommune bruke tilsammen ca. 2,5 mill på kompetanseheving
av neste periodes prøvenemder. Dette deles i år mellom de to nåværende fylkene, og
beløpet er avsatt i gjeldende rammer.
Administrativt er det mye ressurser som brukes både på oppmelding av prøver, samt
godtgjøring, refusjon av tapt arbeidsfortjeneste og reiseregninger for
prøvenemndsmedlemmene. Det er foreløpig uklart hvor mye merkostnader som må
påregnes som følge av at vedtaket i sak 77/19 ga åpning for to alternative
refusjonsordninger.

Prosjektleders vurdering
Prosjektleder har ingen ytterligere bemerkninger.

Vedlegg:
Prøvenemder Vestfold og Telemark fylkeskommune 2020-2023

Vedlegg til sak
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102/19 Forslag om å utrede behov for et eget råd for frivillige i Vestfold og 
Telemark fylkeskommune 
 
Arkivsak-dok. 19/00354-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Kjersti Ulriksen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 24.09.2019 102/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
1. Fellesnemda ber det nye fylkestinget om å utrede behovet for et eget råd for 

frivillige. Utredningen må sikre tett dialog med frivilligheten i Vestfold og Telemark. 
 

Bakgrunn for saken 
Temakomité for politisk organisering fikk i sitt møte 18.06.19 fremlagt et notat om status 
for Råd for frivillige i Telemark. Komiteen drøftet en eventuell videreføring av et råd for 
frivillige i sitt møte den 18.6. 2019, sak C, og fattet slik konklusjon: 

«Temakomiteen er positive til å etablere et råd for frivillige, men ber om at det først 
gjennomføres en evaluering fra Telemark fylkeskommune.» 

Etter dette har det vært forsøkt å gjennomføre en evaluering, men det er kun kommet inn 
seks svar. 
 

Saksopplysninger 
Forum for frivillighet og folkehelse ble etablert i 2013, som et dialogforum mellom Telemark 
fylkeskommune og sentrale regionale frivillige organisasjoner. Dette forumet fikk et vidt 
mandat; et viktig formål var å bidra til å samordne og styrke samarbeidet i 
folkehelsearbeidet mellom de frivillige organisasjonene og offentlige myndigheter på 
regionalt nivå. Samtidig avtalefestet partene at det skulle utredes om forumet kunne bli et 
høringsorgan for administrasjon og politikere i saker som berørte frivilligheten, på vegne av 
det frivillige Telemark.  
I spørreundersøkingen (144 respondenter, alle frivillige foreninger og organisasjoner) som 
ble gjennomført våren 2016 i forbindelse med utarbeidelse av Telemark fylkeskommunes 
frivilligmelding 2016-2020, kom det fram at et høringsorgan for frivillige var sterkt ønsket.  
 
På bakgrunn av denne prosessen vedtok Fylkestinget i Telemark i april 2018 å opprette Råd 
for frivillige. Rådet avholdt tre møter i løpet av oktober-november 2018. I 2019 har de fulgt 
vedtatt møteplan for folkevalgte organer. De har behandlet og uttalt seg i saker innenfor 
deres mandat, og deltatt på samlinger og konferanser på vegne av frivilligheten i Telemark 
der det har vært aktuelt.  
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I forbindelse med etableringen og ønske om evaluering ble det gjennomført en questback 
blant rådsmedlemmene for å ha en baseline for evaluering etter to års virketid. I hovedsak 
var forventningene knyttet til: 

• Tettere samarbeid og dialog med folkevalgte, ha innflytelse, skape forståelse for 
verdien av frivillig arbeid  

• Løfte fram viktige saker  

• Finne felles interesseområder, samarbeide på tvers, sette fokus på frivillig arbeid, 
inspirere til samarbeid, være døråpner og tilrettelegger for samarbeid og dialog, 
koordinator, initiativtaker 

• Styrke og synliggjøre frivilligheten, bidra til en offensiv frivillighetspolitikk, bidra 
med kunnskap, være en samarbeidspartner til det offentlige 

 
Etter ønske fra temakomitèen om en evaluering av rådet for frivillige, ble det sendt ut 
spørsmål til alle medlemmene i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse, som er det 
politiske organet som behandler flest saker som berører frivillig sektor - totalt elleve 
personer og to svar er kommet inn. Spørsmål ble også sendt til alle medlemmene i rådet - 
totalt ni personer og fire svar er kommet inn. 
 
Kort oppsummert er tilbakemeldingen fra hovedutvalgets medlemmer, at rådet fungerer 
etter det vedtatte formålet og at uttalelser fra dem er tatt med i totalvurderingen av 
sakene.   
 
Råd for frivillige består av 7 faste medlemmer og to varamedlemmer. Disse organisasjonene 
er representerte: Kirkens SOS, Telemark Røde Kors, Telemark Idrettskrets, DNT Telemark, 
Frivilligsentralene i Telemark (regional paraplyorganisasjon), Telemark Kulturnettverk, 
Telemark Husflidslag. Varaer: Telemark Innvandrerråd, FRI- Foreningen for kjønns- og 
seksualitetsmangfold i Telemark. 
 
Med utgangspunkt i tidligere questback, fikk de i spørsmål om hvorvidt forventningene de 
hadde ved oppstart, har vist seg å være realistiske. Fire medlemmer har gitt tilbakemelding. 
 
I følge tilbakemeldingene fra rådsmedlemmene har rådsarbeidet ført til tettere samarbeid 
og dialog med folkevalgte, de får innflytelse og rådet er et redskap for å skape forståelse for 
verdien av frivillig arbeid. Rådet har løftet flere viktige saker, avgitt uttalelser, satt 
frivilligheten på dagsorden. Det er også pekt på at frivillighetens rammevilkår, kompetanse 
og egenverdi står helt sentralt i rådets arbeid. Rådet har også hatt fokus på kommunalt 
nivå, og vært med å stimulere til å utarbeide kommunale frivillighetsmeldinger. 
Utenforskap og barnefattigdom er også temaer som opptar rådet. Det er også understreket 
viktigheten av å ha en fellesarena for frivilligheten på regionalt nivå. 
 

Prosjektleders vurdering 
Tilbakemeldingene fra de som er svart på undersøkelsen om erfaringer med et 
fylkeskommunalt råd for frivillige er gjennomgående positive, selv om noen mener at den 
utadvendte virksomheten og synligheten ikke er blitt helt som forventet. Med tanke på den 
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korte tiden rådet har vært i virksomhet (9 mnd.) og den korte tiden en har hatt på å 
gjennomføre en evaluering, er det mer riktig å kalle dette en tilbakemelding, enn en 
evaluering.  
 
Det er klart uttalt mål for den nye fylkeskommunen at frivilligheten skal ha en viktig rolle i 
det felles arbeidet for å styrke den nye regionen. Dette er synliggjort gjennom en tydelig 
plass i organisasjonskartet – «Sektor for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet». 
 
Prosjektleder vil anbefale at det gjennomføres en mer omfattende vurdering, bredt ut mot 
hele frivillighetssektoren, av behov og verdi av å etablere et råd for frivillige i Vestfold og 
Telemark fylkeskommune. Ved etableringen av en ny region kan det være behov for å tenke 
nytt om forankring, mandat og oppgaver da både fylkeskommunen og regionen har endret 
seg med sammenslåing av både kommuner, fylkeskommune og frivilligheten selv. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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103/19 Avtale med Nye Veier AS om finansiering av tiltak på omklassifisert 
lokalvegnett frå Rugtvedt til Dørdal i samband med utbygging av ny E18 
 
Arkivsak-dok. 19/00348-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Anne-Gro Ahnstrøm 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 24.09.2019 103/19 

 
 

Innstilling frå prosjektleiar 
Avtalen takast til orientering 
 
 
Saksopplysningar 
Ny E18 mellom Rugtvedt og Dørdal opnar for trafikk hausten 2019.  Med opninga av denne 
nye firefelts motorvegen vil heile trafikkmønsteret i området endra seg, og dagens vegnett 
vil få andre funksjonar.  Fylkestinget i Telemark har vedteke å overta ein del av det tidlegare 
europavegnettet.  På grunn av endra køyremønster og vegnettet  si nye funksjon, må det 
etablerast gode løysingar for gåande og syklande i området.   
 
Asplan Viak utarbeida eit forprosjekt for Statens vegvesen kalt «Forprosjekt E18 Rugtvedt-
Dørdal – Tiltak eksisterende veg, datert 09.05.2019».  Dei aktuelle tiltaka som avtalen 
omfattar inngjekk i eit anslag/kostnadsoverslag som blei utarbeidd av Statens vegvesen i 
perioden fram til 2015. Anslaget viste eit behov for kr. 65 mill. til i hovudsak tiltak for 
trafikktryggleik.  Beløpet på kr. 65 mill. er oppjustert til 2019-kroner og utgjer i dag kr.  75 
mill. 
 
Som kompensasjon for kostnadane med å gjennomføre tiltak på sidevegnettet og 
omklassifiseringstiltak er det gjort avtale om at Nye Veier AS skal betale fylkeskommunen 
eit tilskot på NOK 75 000 000,-  (syttifem millionar norske kroner) regnet i 2019 kroneverdi.  
Fylkeskommunen tar det fulle og hele ansvar og kostnadsrisiko for å gjennomføre tiltak slik 
det er forklart i avtalen.   
 
Økonomiske, administrative og juridiske konsekvensar 
Når ny E18 frå Rugtvedt til Dørdal er ferdig vil det lokale vegnettet få nye funksjonar.  
Fylkestinget i Telemark godtok omklassifisering av det lokale vegnettet i møte 10.04.2019.  
Telemark fylkeskommune og Nye Veier AS har gjort avtale om kompensasjon på kr. 75 mill. 
for tiltak på sidevegnettet som fylkeskommunen har ansvar for å planleggje og byggje (lagt 
ved). 
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Fylkeskommunen tar ansvar og kostnadsrisiko for planlegging og gjennomføring av
trafikksikkerhetstiltak langs dagens E18 på strekninga Rugtvedt-Dørdal. Dette omfattar
primært tiltak for gang- og sykkeltrafikk. Fylkeskommunen må sjølv vurdere løysingar og
prioritering av delstrekningar innanfor avtalt tilskot.

Prosjektleiar si vurdering
Frå fylkeskommunen si side er avtalen inngått av Telemark fylkeskommune og underteikna
av fylkesrådmannen. Avtalen vil frå 01.01.2020 bli konvertert til å gjelde Vestfold og
Telemark fylkeskommune slik det vert gjort for alle likande avtaler.

Grunne få føringar på tiltak som skal gjennomførast gjer avtalen og tilskottet frå Nye Veier
AS, VTFK moglegheita til å etablere trafikksikre og effektive løysningar for trafikantane på
strekningen med svært låg risiko. Prosjektleiar vurdera dette til å være en god avtale og
spennande utfordring for vår Samferdselsorganisasjon til å få mest mogleg ut av de 75 mill.
kronene.

Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

Vedlegg til sak
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104/19 Moglegheitsstudie E134 Seljord-Vinjesvingen og rv41 Vrådal-
Brunkeberg 
 
Arkivsak-dok. 19/00258-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Anne-Gro Ahnstrøm 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 24.09.2019 104/19 

 
 

Innstilling frå prosjektleiar 
1) Fellesnemda viser til moglegheitsstudien som er omtala i denne saka, og ber Statens 

vegvesen med utgangspunkt i denne å utarbeide ei full bompengeutgreiing som kan 
gje grunnlag for nye politisk handsaming lokalt og regionalt. 

2) Fellesnemda ser det som uaktuelt å legge høgare takst enn kr. 30,- til grunn i det 
vidare arbeidet. 

3) Fellesnemda føreset at kommunane i regionen, fylkeskommunen og andre berørte 
partar blir involvert undervegs i prosessen. 

4) Fellesnemda ber Statens vegvesen medverke til at prosjektet også blir tilført statleg 
medfinansiering. 

5) Fellesnemda har forståing for Kviteseid kommune sitt vedtak om fordeling av 
investeringsmidlane på rv41 og ber Statens vegvesen følgje dette opp i den vidare 
prosessen. 

6) Fellesnemda føreset at alle kostnadene knytt til det vidare arbeidet finansierast utan 
bidrag frå fylkeskommunen. 

 

 
Bakgrunn for saka 
Oppmoding frå Vest-Telemarkrådet 
På oppmoding frå Vest-Telemarkrådet (sak 31/2018, 16.10.2018) fatta 5 av dei 6 
kommunane i Vest-Telemark (Fyresdal, Kviteseid, Tokke, Seljord, Vinje, Tokke) i desember 
2018, og Fylkestinget i Telemark (februar 2019) vedtak om å be Statens Vegvesen lage ein 
moglegheitsstudie for E134 Seljord-Vinjesvingen og rv341 Vrådal-Brunkeberg. 
 

Likelydande vedtak i 5 av 6 kommunar Vedtaket i fylkestinget 
a) …. kommune ber Statens vegvesen om snarast å 

gjennomføre ei mulighetsstudie for å kartlegge 
omfanget av prosjekt på E134 Seljord-Vinje krk. 
og rv41 Vrådal-Brunkeberg som kan finansierast 
gjennom eigenbetaling, dvs. innkreving av 
bompengar 

 

1) TFK ber Statens vegvesen om snarast å 
gjennomføre ein moglegheitsstudie for å 
kartlegge omfanget av prosjekt som på E134 
Seljord-Vinje krk. og rv41 Vrådal-Brunkeberg 
som kan finansierast gjennom eigenbetaling, 
samt at det blir utgreidd og foreslått ei 
spesifisert prosjektportefølje i samsvar med 
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b)  …. kommune ber vidare om at det blir utgreidd 
og foreslått ei spesifisert prosjektportefølje som 
tilsvarar bompengepotensialet med tillegg av 
50% eller meir statleg finanseiring 

 
c) Inntil saka kjem på formell høyring eller vedtak, 

vil Vest-Telemarkrådet ivareta kommunen sine 
interesser i saka. 

likelydande vedtak i kommunane Seljord, 
Kviteseid, Tokke, Fyresdal og Vinje. 

 
2) Moglegheitsstudien blir lagt fram i eit notat til 

fylkestinget 
 
3) Realitetshandsaming av prosjekta inkludert 

finansieringsordninga skal først gjerast i 
fylkestinget etter at moglegheitsstudien ligg 
føre 

 
Utgreiinga blei sendt frå Vegvesenet til kommunane og Telemark fylkeskommune i brev 
datert 29.05.2019.  Statens vegvesen har arrangert work-shop og møter med 
representantar for politisk administrativ leiing i kommunane og fylkeskommunen 
undervegs i arbeidet med studien, det er gjeve «løypemeldingar» til Vest-Telemarktinget, 
hovudutval for samferdsel og fylkesutvalet undervegs i arbeidet. 
 
Det er ønske frå kommunane i Vest-Telemark om å be statens vegvesen om å lage ei 
bompengeutgreiing for utvalde prosjekt på E134 og rv41.  Bompengeutgreiinga skal byggje 
på Moglegheitstudien som ligg til grunn for og er gjort greie for i denne saka. Grunngjevinga 
er at det framleis er viktige prosjekt som ikkje er prioritert i Nasjonal transportplan (NTP), 
og at det er eit ønske om at lokal vilje til å ta i bruk eigenfinansiering saman med statleg 
finansiering vil gjere det mogleg å få prioritet i NTP-samanheng.   
 
Status tiltak/prosjekt på E134 og rv41 
Dei siste åra er det gjennomført fleire tiltak/prosjekt på desse vegane, men mest på E134.  I 
løpet av året vil anleggsarbeidet på prosjekta på E134 i Tokke og Kviteseid blir ferdigstilte 
og tunnelen frå Århus til Gvammen på E134 opnar samstundes med ny E134 gjennom 
Kongsberg.  Nyleg er også E134 Edland-Vinjesvingen utbetra. Det sama gjeld innkøyringa til 
Åmot frå Vest (E134).   
 
På rv41 er to parsellar utbetra mellom Vrådal og Treungen.  Tre parsellar står att og 
forhåpentleg blir dette arbeidet finansiert i løpet av få år.  Til saman har staten tilført Vest-
Telemark i underkant av 3 mrd. Kr. i veginvesteringar dei siste åra. 
 
I handlingsprogram riksveg NTP 2018-2029 er det prioritert å vidareføre utbetringa mellom 
Nissedal og Treungen på rv41 og å utbetra E134 vestover  frå Århusmoen.  Dette siste vil 
fjerne det store standardspranget som følgjer av opninga av tunnelen mellom Århus og 
Gvammen,  Det er også prioritert å delvis utbetra stigninga austover frå Vinje krk. 
Prioriteringar i handlingsprogrammet er avhengig av løyvingar på dei årlege statsbudsjetta 
for å kunne gjennomførast. 
 
Arbeidet med ny E134 over fjellet er venta å kome i gang ved årsskiftet 20232/2023.  Første 
byggetrinn er tunnel Seljestad-Røldal, med ei stipulert kostnad på kr. 3 mrd.  
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Kartet under viser pågåande prosjekt som er finansiert med statlege midlar (sjå også s. 10 i 
moglegheitsstudien): 
 

 
 
Trass i dei store forbetringane som er gjort dei seinaste åra, står det att ein del 
punkt/strekningar som bør utbetrast.  Initiativet frå Vest-Telemarkrådet er ein del av eit 
langsiktig arbeid for å gje betre framkome for trafikantane, trafikktryggleik og reduserte 
avstandskostnader for næringslivet internt i regionane og gjennom regionen.   
 

Saksopplysningar 
I prosessen er det kartlagt på kva strekningar det er behov for tiltak (sjå også s. 15 i 
moglegheitsstudien).  Desse er greidd ut nærare, men likevel på eit overordna nivå.  Kartet 
under viser kva strekningar som er identifisert (sjå også kart på s. 15 i moglegheitsstudien) 



37/19 Referatsaker 26.9.19 - 19/00079-19 Referatsaker 26.9.19 : Møteinnkalling Fellesnemnda 24.09.2019

 59  

 
 
Årsdøgntrafikk og potensialet for bompengeinntekter set ei klar ramme for kva prosjekt 
som kan realiserast. 
 

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvensar 
Konsekvensar av bompengefinansiering av vegprosjekt for fylkeskommunen er at det er 
fylkeskommunen som må stille garanti for låneopptaket som bomselskapet (Vegfinans AS) 
skal foreta for å finansiere bompengedelen i prosjektet.   
 
Moglegheitsstudien er ikkje eit godt nok grunnlag for å ta slik avgjerd, men er eit grunnlag 
for om ein skal gå vidare og djupare i desse problemstillingane i ein bompengeutgreiing.  I 
bompengeutgreiinga går vegvesenet meir i detalj på mellom anna kostnader, takstnivå, 
bomplassering og behovet for garanti for låneopptak.  Når bompengeutgreiinga ligg føre 
skal det takast endeleg stilling lokalt og regionalt om ein ynskjer prosjektet.  Lokal og 
regional semje om dette er grunnlag og ein føresetnad for å gå vidare med ein 
Stortingsproposisjon.  
 
Potensiale for bompengeinntekter 
Tabellen under viser potensialet for bompengeinntekter basert på det som så langt er kjent 
om trafikkmengd.  Statens vegvesen understrekar at berekningane er på eit svært 
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overordna og førebels nivå, og viser truleg bortimot det maksimale potensiale for inntekter 
av bom. 
 

Gjennomsnittstakst Inntektspotensiale 

Kr. 25,- 300 mill. kr. 

Kr. 30,- 360 mill. kr. 

 
Kostnader knytt til dei einskilde strekningane 
Tabellen under viser kva strekning det er behov for utbetring på og kostnad.  Tabell 2 viser 
kva prosjekt/strekning som føreslåast prioritert og i kva rekkjefølge.  For meir detaljert 
informasjon om kva tiltak går ut på sjå kap. 6.2 s. 17 og 18 i vedlagte moglegheitsstudie. 
 

 
Strekning 

Kostnad +/- 40% 
(mill. kr.) 

E134 Seljord-Brunkeberg 160 

E134 Brunkeberg-Hemmestveit 290 

E134 Høydalsmo-Breiland 110 

E134 Åmot-Tveito 90 

E134 Tveito-Særensgrend 190 

E 134 Særensgrend-Bøgrend 160 

E134 Bøgrend-Vinje krk. 110 

rv41 Vrådal-Brunkeberg 10 

rv41 Vrådal-Spjotsodd 30 

rv41 Sundet-Kviteseid sentruk (gs-veg) 80 

rv41 Kryss Kviteseid sentrum 20 

Sum alle prosjekter 1 250 

 
Prioritering 
Tabellen under viser prioriteringsrekkjefølge prioriterte prosjekt og kostnader 

 
Pri 

 
Strekning 

Kostnad +/- 40% 
(mill. kr.) 

1 E134 Seljord-Brunkeberg 160 

2 Div. tiltak rv41 80 

3 E134 Særensgrend-Bøgrend 160 

4 E134 Høydalsmo-Breiland 110 

Sum prioriterte prosjekt 510 

 
Plassering av bom og takstar 
Det sett på ulike alternativ for plassering av bom.  Det er også vurdert bruk av fleire 
bommar.  Fleire bommar vil kunne fordele kostnadene å fleire, men dette vil samstundes 
gje høgare driftskostnader og i ein del tilfelle dele kommunen.  Tilrådinga er derfor at å 
nytta ein bom og at den blir plassert på kommunegrensa mellom Seljord og Kviteseid.  
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Medrekna tiltak på rv41 er dette i dette området det meste av inntektene vil blir nytta (om 
lag 80%).  Det vil derfor være samsvar mellom betaling og nytte. 
 
Det er rekna på to ulike gjennom snittstakster, kr. 25,- og kr. 30,- pr. passering.  Det er lagt 
til grunn at store køyretøy betalar dobbelt eler tredobbelt takst av vanleg personbil, medan 
el-bilar betalar halvparten av taksten for personbilar.  Personbilar med Autopassbrikke får 
automatisk 20% rabatt.  Med gjennomsnittstakst på kr. 25,- blir netto utgift pr. passering 
for vanleg personbil med brikke om lag. Kr. 22,- 
 
Forholdet til framtidig ny veg nord for dagens E134 
Samferdselsdepartementet handsama i februar 2018 konseptvalutgreiinga for E134 
Gvammen-Vågsli, og stadfesta at det strekninga mellom Gvammen og Vågsli skal byggjast i 
ny innkorta trase nord for dagens E134.  Denne innkortinga er førebels ikkje prioritert i NTP, 
og det er uvisst når den blir det.  Uavhengig av innkortinga vil det være behov for 
utbetringar på dagens trase på E134. Det å utbetra dagens trase med dei «mindre» 
prosjekta som er vurdert i moglegheitsstudien vil iflg Statens vegvesen ikkje være til hinder 
for prioritering av innkortinga. Kartet under viser innkortinga mellom Gvammen og Vågsli 
(sjå også kart s. 8 i vedlagte moglegheitsstudie). 
 

 
 
Kommunal handsaming av  moglegheitsstudien 
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Kommunane handsama moglegheitsstudien før sommaren og vedtaka deira dannar eit 
viktig grunnlag for denne saka, og gjerast greie for her: 
 
Kviteseid kommunestyre, 13.06.2019 (sak 27/19) 
1. Kviteseid kommunestyre viser til mulighetsstudiet for E134 Seljord-Vinjesvingen og RV41 

Vrådal-Brunkeberg. Kommunestyret ber Statens Vegvesen med utgangspunkt i denne å 
arbeide vidare med saka og utarbeide ei full bompengeutgreiing som kan gje grunnlag 
for lokal handsaming. 

2. Kommunestyret ser det som uaktuelt å legge høgare gjennomsnittstakst enn 30 kr til 
grunn i det vidare arbeidet. 

3. Kommunestyret føreset at kommunane i regionen, fylkeskommunen og andre berørte 
partar blir involvert i det vidare arbeidet. 

4. Kommunestyret ber Statens Vegvesen medverke til at prosjektet også blir tilført statleg 
medfinansiering. 

5. Innafor ramma på 80 mill kr. som er prioritert brukt på RV41, legg Kviteseid 
kommunestyre til grunn at halvparten blir brukt på trafikksikkerhetstiltak, med prioritet 
for GS-tiltak, på strekninga Opsund sudigard – Gamle Kviteseidbrua 

 
Fyresdal kommunestyre 13.06.2019 (sak 43/19) 
1. Fyresdal kommunestyre viser til mulighetsstudien for E134 Seljord-Vinjesvingen og RV41 

Vrådal-Brunkeberg. Kommunestyret ber Statens Vegvesen med utgangspunkt i denne å 
arbeide vidare med saka og utarbeide ei full bompengeutgreiing som kan gje grunnlag 
for lokal handsaming. 

2. Kommunestyret ser det som uaktuelt å legge høgare gjennomsnittstakst enn 30 kr til 
grunn i det vidare arbeidet. 

3. Kommunestyret føreset at kommunane i regionen, fylkeskommunen og andre berørte 
partar blir involvert i det vidare arbeidet. 

4. Kommunestyret ber Statens Vegvesen medverke til at prosjektet også blir tilført statleg 
medfinansiering. 

 
 Fyresdal kommune er positive under forutsetning av at Kviteseid og Seljord også er 

positive. 
 
Tokke kommunestyre 19.06.2019 (sak 19/50) 
1. Kommunestyret i Tokke viser til moglegheitsstudien for E134 Seljord-Vinjesvingen og 

RV41 Vrådal-Brunkeberg. Kommunestyret ber Statens Vegvesen med utgangspunkt i 
denne å arbeide vidare med saka og utarbeide ei full bompengeutgreiing som kan gje 
grunnlag for lokal handsaming. 

2. Kommunestyret ser det som uaktuelt å legge høgare gjennomsnittstakst enn 30 kr til 
grunn i det vidare arbeidet. 

3. Kommunestyret føreset at kommunane i regionen, fylkeskommunen og andre berørte 
partar blir involvert i det vidare arbeidet. 

4. Kommunestyret ber Statens Vegvesen medverke til at prosjektet også blir tilført statleg 
medfinansiering. 
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Vinje kommunestyre 20.06.2019 
Handsaming i kommunestyret er 5. september. Formannskapet handsama saka 29. august.   
Formannskapets vedtak i denne saka referats her som førebels vedtak, med atterhald om 
vedtak i KST. 
 
Formannskapet i Vinje kommune 29.08.20019 (sak 19/42) 
1. Vinje kommune jobbar ikkje vidare med bompengefinansiering av utbetringstiltak på 

strekninga E134 Åmot – Vinjesvingen. 
2. Vinje kommune krev at staten held fram med å løyve midlar til å ruste opp E134 på 

denne strekninga, slik at den får ein trafikktryggleik og ein regularitet som tilfredsstiller 
dagens krav til ein stamveg. 

 
Seljord kommunestyre 05.09.2019 (sak ??/19) 
Handsaming i kommunestyret er 5. september. Formannskapet handsama saka 22. august.   
Formannskapets vedtak i denne saka referats her som førebels vedtak, med atterhald om 
vedtak i KST. 
 
Formannskapet i Seljord kommune 22.08.2019 (sak 61/19) 
1. Seljord kommunestyre viser til mulighetsstudie for E134 Seljord-Vinjesvingen og RV41 

Vrådal-Brunkeberg. Kommunestyret ber Statens Vegvesen med utgangspunkt i denne 
å arbeide vidare med saka og utarbeide ei full bompengeutgreiing som kan gje 
grunnlag for lokal handsaming. 

2. Kommunestyret ser det som uaktuelt å legge høgare gjennomsnittstakst enn 30 kr til 
grunn i det vidare arbeidet. 

3. Kommunestyret føreset at kommunane i regionen, fylkeskommunen og andre rørte 
partar blir involvert i det vidare arbeidet. 

4. Kommunestyret ber Statens Vegvesen medverke til at prosjektet også blir tilført statleg 
medfinansiering. 

5. Seljord kommunestyre føreset at lokale verknader for trafikk og næringsliv blir 
konsekvensutgreia og vurdert som del av den vidare prosessen. 

6. Seljord kommunestyre vil presisere at kommunen av økonomiske årsaker ikkje kan 
bidra med finansiering av vidare planarbeid. 

7. Seljord kommune føreset at det blir gjort ei vurdering av om tilrådd bomplassering på 
kommunegrensa mellom Seljord og Kviteseid kan finansiere alle dei planlagde tiltaka 

8. Seljord kommune ynskjer å delta i det vidare arbeidet med å få på plass 
reguleringsplanar for aktuelle vegprosjekt på E134/Rv41. 

9. Seljord kommune ber Vest-Telemarkrådet arbeide langsiktig for at staten 
fullfinansierar alle investeringar i staten sine vegar i vårt område. 

 

Prosjektleder si vurdering 
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Tiltaka/prosjekta som er omtala i saka fører til store forbetringar for trafikantane og dei som 
bur langs vegane.  Det er likevel behov for å gjennomføre fleire utbetringsprosjekt for at 
vegen skal gje tilstrekkeleg framkome for trafikantane, trafikktryggleik og reduserte 
avstandskostnader for næringslivet.  Det er  dei viktigaste av desse gjenståande punkta som 
no ønskes greidd ut for bompengefinansiering. 
 
Den eine – Nissedal - av dei 6 kommunane i Vest-Telemarkrådet som bad kommunane og 
Telemark fylkeskommune om å be Statens vegvesen gå i gang med moglegheitsstudiane 
følgde ikkje opp denne oppmodinga frå Vest-Telemarkrådet.  I den fasen saka er inne i no 
skil vedtaket i Vinje kommunes eg frå vedtaka i dei 4 andre kommune (Kviteseid, Tokke, 
Fyresdal og Seljord) sine vedta om å be Statens vegvesen om å gå vidare med ei 
bompengeutgreiing. Nissedal og Vinje kommune er «ytterkant-kommunane» i prosjektet.  
Nissedal ligg lengst sør på rv41 og Vinje ligg lengst vest på E134. 
 
Prosjektleiar meiner saka ville stått sterkast dersom alle dei 6 kommunane i regionen var 
samde om prosessen vidare.   Sidan spørsmålet om å gå vidare med stortingsproposisjon og 
fylkeskommunens rolle som garantist for låneopptak ikkje skal takst stilling til før etter at 
bompengeutgreiinga er ferdig, meiner prosjektleiar at det kan være interessant å få på plass 
meir informasjon om prosjektet gjennom å be statens vegvesen om å gå vidare med ei 
bompengeutgreiing, men då berre med dei prosjekta som ligg i dei 4 kommunane som 
ønsker dette. 
 
Det er viktig å optimalisere løysingane slik at ein får mest mogleg framkome og 
trafikktryggleik innanfor den aktuelle ramma.  Prosjektleiar legg til grunn at det arbeidast 
systematisk med kostnadsoptimalisering og at tiltakshavar er smidig og kreativ når det 
gjeld å finne løysingar som er «gode nok», slik at det beste ikkje vert det gode sin fiende. 
 
Dersom Statens vegvesen går i gang med ei bompengeutgreiing, må den vise tydeleg kva 
konsekvensar det får for innteninga (ådt) på noverande E134 (fylkeskommunal garanti) 
dersom innkortinga i ny trase mellom Gvammen og Vågsli kjem på plass før bom på dagens 
E134 er borte. 
 
Formelle vedtak om takstnivå, bomplassering og garanti for låneopptak (dette siste gjeld 
kun fylkeskommunen) skal først gjerast når bompengeutgreiinga er ferdig. 
 
Prosjektleiar føreset at alle kostnadene knytt til det vidare arbeidet finansierast utan bidrag 
frå fylkeskommunen.  
 
Vedlegg:  
E134 Seljord-Vinjesvingen og rv 41 Vrådal-Brunkeberg - Mulighetsstudie, Statens vegvesen 28. mai 
2019. 
 
 

Vedlegg til sak 
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105/19 Uttalelse til rapport fra Regjeringens ekspertutvalg på tema 
Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet 
 
Arkivsak-dok. 19/00331-2 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Linda Carolina Ehnmark 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 24.09.2019 105/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
Fellesnemnda for Vestfold og Telemark fylkeskommune støtter hovedtrekkene i rapporten 
«Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet». Rapporten reiser mange 
relevante problemstillinger, og må få en sentral plass i det videre arbeidet med å revidere 
Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033). Fellesnemnda ønsker å trekke frem følgende: 

1. Rapporten anbefaler å legge større vekt på samfunnsøkonomiske lønnsomhets- 
beregninger for prioriteringer av prosjekter i kommende NTP, og at NTP må 
stresstestes for å ta høyde for teknologisk utvikling. Fellesnemnda støtter en 
gjennomgang av NTP for å identifisere prosjekter som er sårbare for teknisk risiko. 
Samtidig bør det også vektlegges bredere samfunnsmål enn de som ligger til grunn 
for tradisjonelle samfunnsøkonomiske analyser. Det gjøres fordi analysene er 
mangelfulle i dag, og fanger ikke opp alle samfunnsgevinster ved 
samferdselssatsinger.  

2. Forventinger til muligheter som ligger i ny teknologi må ikke være til hinder for 
investeringer i store infrastrukturprosjekter og samferdselssatsinger som vil utløse 
økt verdiskaping, bidra til ønsket by- og samfunnsutvikling samt gi mer bærekraftige 
transport.  

3. Fellesnemda støtter at nullvekstmålet kan videreutvikles. I dette arbeidet må man i 
tillegg til teknologisk utvikling også vurdere andre samfunns hensyn slik som 
byutvikling, arealutvikling, næringsutvikling og folkehelse.  Fylkeskommunen og de 
aktuelle byområdene må involveres i prosessen. Satsingen på forpliktende 
samarbeid om helhetlig areal og transportutvikling i byene må videreføres og 
utvides med mål om en helhetlig bypolitikk for både store og mellomstore 
byområder. Videre må staten etablere en politikk som fremmer bærekraftig 
bevegelsesfrihet basert på kollektivtransport og nye mobilitetsløsninger i både by- 
og bygdeområder. 

4. Fellesnemnda viser videre til vurderingene av ulike temaer i rapporten slik de er tatt 
inn i saken. 

 

Bakgrunn for saken 
Transportsektoren står fremfor et teknologisk skifte som har potensial til å endre måten 
personer og gods forflyttes i framtiden. Samferdselsdepartementet oppnevnte 2. juli 2018 
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et ekspertutvalg («utvalget») for å vurdere implikasjonene av rask teknologisk endring for 
planlegging av fremtidens infrastrukturutbygging. Rapporten inngår som en del av det 
faglige grunnlaget for arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. 
 
Utvalget leverte sin rapport 27. juni 2019. Samferdselsdepartementet sendte rapporten på 
høring. Høringsfrist er tirsdag 1. oktober 2019. Vestfold og Telemark fylkeskommuner har 
samordnet sine innspill. Det er invitert til å komme med innspill, samt gjennomført et 
innspillsmøte 28. august 2019. 

 
Saksopplysninger 
Utvalgets hovedoppgave var ifølge mandatet å fremme forslag om hvordan samfunnet skal 

håndtere planlegging av fremtidens infrastruktur gitt den raske teknologiske utviklingen i 

sektoren. Dette innebærer å vise hvordan regjeringen i neste Nasjonale transportplan (NTP) 

kan legge til rette for at samfunnet identifiserer nye muligheter og håndterer usikkerhet om 

teknologisk utvikling og dermed gjennomfører investeringer som er mest mulig 

samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det henvises til rapporten for nærmere saksopplysninger 

(vedlegg 1).  

Utvalgets hovedbudskap er at bruk av ny teknologi kan gi bedre mobilitet, samtidig som en 

bruker mindre penger i transportsektoren. Videre kan ny teknologi bidra til å løse problemer 

med utslipp, kostnader, ulykker, trengsel og køer. Ny teknologi kan gi økt bevegelsesfrihet 

til alle, herunder de som har et dårlig transporttilbud i dag ved bedre tilrettelagt, smart 

kollektivtrafikk, og på sikt også førerløse systemer. Ny teknologi kan gi Norge muligheter til 

å bli et foregangsland i utviklingen av nye, bærekraftige mobilitetsløsninger. Ved å legge 

bedre til rette for næringslivet, kan en øke grønn norsk verdiskaping bidra til økt 

konkurransekraft, skape nye og fremtidsrettede arbeidsplasser, og gjøre Norge til et enda 

mer attraktivt land å bo i. 

Rapporten peker på fire hovedtrender som i særlig grad vil prege transportsektoren 

fremover: 

• Elektrifisering: Ekspertutvalget ser en entydig overgang til fornybar og bærekraftig 

energi i alle transportsektorens fremkomstmidler. 

• Selvkjørende transport – automatisering/ autonomi: Utvalget ser en utvikling mot 

stadig økende automatisering av transportmidlene.  

• Nye forretningsmodeller – delingsmobilitet: Det er et voksende mangfold av 

individorienterte forretningsmodeller, skreddersydd for fleksibel deling av 

mobilitetstjenester. Digitale løsninger gjør det enklere å dekke reisebehov uten at en 

trenger å eie et kjøretøy.  

• Samhandlende intelligente transportsystemer (ITS): Utvalget ser en utvikling der 

transportmidler på tvers av transportformer er tilknyttet og samhandler i et felles 
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digitalt økosystem. Utviklingen åpner helt nye muligheter for treffsikker regulering, 

betydelige gevinster innen trafikksikkerhet, klima, og miljø.  

Utvalget mener at transportpolitikken bør ha «bærekraftig bevegelsesfrihet» som mål, og 
bidra til at samfunnet når FNs bærekraftsmål for 2030. 
 

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser 
Det er viktig for Fellesnemnda å uttale seg til rapporten. Utvalget har sett det som sin 
sentrale oppgave å komme med anbefalinger til politikerne om hvordan de kan og bør 
prioritere annerledes i lys av forventede teknologiske endringer. Rapporten kan dermed 
forventes å påvirke prioriteringene i neste NTP (2022-2033), en plan som ikke bare styrer de 
statlige samferdselssatsingene, men som også bestemmer rammene for 
transportpolitikken på regionalt og lokalt nivå.  
 
NTP 2022-2033 legger videre føringer for den by- og samfunnsutviklingen i Vestfold og 
Telemark. Utvalget foreslår en stresstesting av prosjekter i NTP, hvilket vil kunne utsette 
eller stanse prosjekter som har høy politisk prioritet i Vestfold og Telemark fylke.  
 
Vestfold og Telemark fylkeskommuner spiller en viktig rolle for transportsystemet i 

egenskap av å være den største veieier i regionen, organisator av kollektivtransporten, 

deleier i en internasjonal flyplass (Sandefjord lufthavn Torp), regional areal- og 

planmyndighet samt samfunnsutvikler. Teknologi byr på muligheter og risiko for 

fylkeskommunen, og det er viktig at fylkeskommunen følger med på og forstår den 

teknologiske utviklingen, samt er fremoverlent i forhold til å ta nye løsninger i bruk i egen 

virksomhet og i samfunnet i samarbeid med andre aktører.  

Prosjektleders vurdering 
Saken konsentrerer seg om temaer som vurderes å være av størst betydning for Vestfold og 

Telemark fylke.  

Samfunnsøkonomisk analyse og forbedring av modell- og metodeverktøy 

Utvalget foreslår at større vekt legges på samfunnsøkonomiske nytteberegninger for 

prioriteringer av prosjekter i NTP. Utvalget anbefaler videre at dagens analyseverktøy må 

videreutvikles, og blant annet ta mer hensyn til nye teknologiske trender (kap 4.3).  Det 

foreslås en stresstest av planlagte NTP-investeringer for å avdekke muligheter for å oppnå 

større nytte med lavere kostnad.   

Fylkeskommunen er enig i at det er fornuftig å stressteste prosjektene i gjeldende i NTP, 
men ikke kun i forhold til samfunnsøkonomisk nytte, siden det er begrensninger i disse 
beregningene i dag. Fylkeskommunen mener at det er nødvendig at disse verktøyene tar 
inn over seg de helhetlige målene for utviklingen av samfunnet, byer og tettsteder. 
 
Fylkeskommunen er opptatt av at planlegging og bygging av store samferdselsprosjekter, 
som kan utløse store samfunnsgevinster i regionene, ikke må utsettes i påvente av ny 
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teknologi. I så fall vil dette dempe økonomisk aktivitet, verdiskaping samt en omstilling til 
miljøvennlig og aktiv transport.  
 
NTP må legge en visjon for hvilken samfunnsutvikling transport skal bidra til grunn. 
Fylkeskommunen har sammen med andre fylkeskommuner i Østlandssamarbeidet 
forfektet en overordnet visjon for transportpolitikken om en balansert og flerkjernet 
regional utvikling på Østlandet. Intercityutbyggingen, som gir et høykapasitets 
kollektivtilbud, vil bygge opp om denne visjonen. En fullt utbygget Vestfoldbane til 
Porsgrunn/ Skien vil ikke bare knytte sammen bo, service og arbeidsmarkedene i 
byområdene i Telemark og Vestfold fylke og hovedstadsområdet, bygge opp under 
miljøvennlig transport, men gi en nødvendig avlastning til utbyggingspresset i 
hovedstadsområdet. En balansert utvikling minsker også sårbarheten i forhold til et sterkt 
sentralisert utbyggingsmønster. En annen parallell er Regional plan for Bærekraftig 
Arealpolitikk (RPBA) i Vestfold som bl.a. skal bidra til bærekraftig arealutvikling som 
begrenser transportbehovene og bygger opp om miljøvennlig og aktiv transport. 
 
Fylkeskommunen støtter de fagmiljøer (f.eks. Mc Kinsey et al «An integrated perspective on 
the future of mobility») som vurderer at jernbane spiller en rolle for kollektivtransporten i 
byområdene også i framtiden. Vestfoldbanen er ryggraden i kollektivsystemet i Vestfold i 
dag, og en videre IC-utbygging vil spille en viktig rolle i å binde det nye fylket sammen med 
frekvent togtilbud med kortere reisetid.  
 
Videre legger det til rette for ønsket byutvikling med fortetting rundt knutepunkt og 
kollektivårer. Stasjonsbyer som Ski, Moss og Holmestrand som har oppgradert jernbanen tiI 
IC-standard, opplever befolkningsvekst og økt attraktivitet for investeringer.  
 
Fylkeskommunen vurderer at også om det knytter seg usikkerhet til fremtidens 
transportløsninger, vil det være dårlig samfunnsøkonomi og svært uheldig for omleggingen 
mot mer effektiv bærekraftig transport å bremse eller stoppe påbegynte prosjekter. Dette 
betyr bl.a. at Vestfoldbanen og den videre Intercity-utbyggingen i Vestfold og Telemark må 
fullføres som planlagt. 
 
De mindre strekningsvise prosjektene som gir rask avkastning slår bedre ut enn de mer 
omfattende helhetlige infrastrukturutbyggingene, der den fulle samfunnsnytten først kan 
hentes når hele systemet er bygget ut. Eksempler her er Grenlandsbanen, som er en 
fortsettelse av IC-utbyggingen, og vil binde Sør-Norge sammen, samt veiprosjektet E134 
over Haukeli med en arm til Bergen, som fullt utbygget vil fungere som den ene hovedveien 
sør-vest i Sør-Norge. I den sammenheng er det relevant å påpeke at nye veiprosjekter vil 
være en naturlig konsekvens av at konkurransedyktigheten til vei vis-a-vis andre 
transportformer forventes å styrkes. 
 
Utvalget foreslår en rekke forbedringer av statens prosjektmodell for store investeringer –
konseptvalgutredninger (KVU)/ kvalitetssikring (KS)-systemet. Fylkeskommune støtter at 
statens prosjektmodell forbedres – for eksempel anbefalingen om at KVUer må 
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gjennomføres i et samarbeid mellom alle relevante aktører, og ikke i samme omfang som 
tidligere legges til en enkeltetat alene. Fylkeskommunen, på lik linje med andre 
transportetater, bør gis en rolle i KVU.  
 
I den sammenheng ønsker fylkeskommunen å foreslå at statens håndbøker og veinormaler 
fortløpende revideres slik at de tar høyde for den teknologiske utviklingen. 
Fylkeskommunen deler utvalgets vurdering at automatisering og samhandlende 
transportsystemer over tid vil gi sikrere trafikkavvikling, hvilket kan innebære at 
veiinfrastruktur kan løses enklere enn i dag. 
 
Miljøvennlige reiser i byområder og bygdeområder 
Revidering av nullvekstmål 
Rapporten bærer preg av storbytenkning. Det savnes mer helhetlige vurderinger som 
fungerer for mellomstore og mindre byområder. I Vestfold og Telemark er det byer og 
tettsteder med ulik størrelse, behov og muligheter – men hvor mange av rapportens 
anbefalinger vil ha innvirkning. 
 
Utvalget hevder at målet om nullvekst i personbiltrafikk i byer er i ferd med å bli utdatert – 
og at vi kan unngå utslipp og kø med teknologi. Utvalget anbefaler derfor en revisjon av 
nullvekstmålet slik at det blir teknologinøytralt, og at veiprosjekter og kollektivprosjekter 
nær by bør gjennomgås i lys av et revidert mål. Vi støtter at nullvekstmålet kan 
videreutvikles, men det må ikke bare endres for å ta inn over seg mulighetene som ligger i 
ny teknologi, men må også ivareta forholdet til arealutvikling, næringsutvikling, god 
folkehelse og bevaring av landbruks- og naturverdier. Utslippsnøytrale biler vil fortsatt 
skape støy, støv og forurensing. Biler vil fortsatt ta verdifull plass i byen som kan nyttes til 
andre formål og aktiviteter, og nye veier krever mye areal.  
 
Nullvekstmålet har til nå vært det sentrale målet for byvekstavtaler med staten og lokalt 
samarbeid om bypakker. Avtaler som bidrar til å se sammenhengen mellom areal- og 
transportutvikling vil være et viktig verktøy framover for å nå nasjonale, regionale og lokale 
mål i tråd med FN’s bærekraftsmål. Fylkeskommunen presiserer at vi i samarbeid med de 
aktuelle byområdene ønsker å være med på prosessen for å videreutvikle og spesifisere mål 
for framtidige byvekstavtaler. I Vestfold og Telemark vil Byområde Grenland forhandle om 
en byvekstavtale, og vestfoldbyen jobber md å komme i posisjon for en byvekstavtale. 
 
Investeringer i transport i byene handler om mer enn å frakte mennesker. Der mange 
mennesker ferdes, skapes det markeder, som igjen tiltrekker seg investeringer og gjør det 
attraktivt å etablere seg i området. På denne måten handler knutepunktsutvikling både om 
å gjøre transport enklere, samtidig som det bidrar til aktiv, regional samfunnsutvikling. Ved 
forhandlinger om en byvekstavtale for Grenland vil for eksempel nullvekstmålet suppleres 
med mål om at regionen skal være attraktiv for et mangfoldig næringsliv og kompetent 
arbeidskraft, og at byområdet skal være et attraktivt sted å bo med levende bysentra og 
gode transportløsninger. Dette helhetsperspektivet må ivaretas samtidig som teknologien 
utnyttes.  
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Bedre kapasitetsutnyttelse av veisystemet  
Bedre utnyttelse av eksisterende veinett i byområdene er samfunnsøkonomisk fornuftig 
ved at vi kan unngår unødvendige investeringer, både ved hjelp av ny teknologi, regulering 
og prising, som beskrevet i rapporten (kap 3.7). Utvalget peker på at intelligent prising av 
transport er en forutsetning for å tilby god bevegelsesfrihet innenfor begrenset ressursbruk 
til infrastruktur.  
 
Fylkeskommunen støtter anbefalingen om at en bør se på mulighetene innen 
kapasitetsprising som et trafikkregulerende virkemiddel. Likeså må en erkjenne at det vil ta 
tid før kapasitetsprising vil være en realitet, fordi det stiller krav til at kjøretøyer og 
infrastruktur i transportsystemet kan snakke sammen og er koblet sammen. Det videre 
arbeidet med NTP bør belyse potensialet, hvordan og når myndighetene vil kunne ta 
kapasitetsprising i bruk. I den videre prosessen med NTP blir det viktig å synliggjøre alle 
tiltak og virkemidler som bidrar til bedre utnyttelse av veikapasiteten. 
 
Bedre utnyttelse og fremkommelighet kan også oppnås ved å overføre flere bilreiser til 
andre transportformer, uavhengig av hvilke teknologiske løsninger vi vil få fremover. Det 
blir viktig at det offentlige på alle nivåer legger til rette for at ny teknologi styrker 
konkurransedyktigheten til kollektivtransporten. Ny teknologi som ivaretar hele reisekjeden 
og gjør det enklere for folk å benytte seg av kollektivtransport eller samkjøre, sykle og gå 
framfor å kjøre bil, vil også kunne bidra til dette. 
 
Sømløs mobilitet i by og bygd 

En ser stadig nye mobilitetstilbud og tjenestetilbydere i transportmarkedet 

(delesparkesykler, Uber osv.), og konkurransen om de reisende øker, spesielt i storbyene. 

Det nye tjenestene kan gi verdifull bevegelsesfrihet til grupper som i dag ikke har 

kollektivdekning, eller tilgang på bil. Men de nye tjenestene kan også konkurrere direkte 

med kollektivtransporten på en måte som skaper uønsket økning i trafikk. 

Fylkeskommunen ønsker å være pådriver for at det regionale mobilitetstjenestetilbud 

bygger opp om bærekraftsmål og andre samfunnsmål. I sin mest avanserte form kan 

innbyggere kjøpe «mobilitet som en tjeneste» (Mobility as a service – MaaS), der alle 

transportformer inngår. Det vil bli mer attraktivt å kjøpe mobilitet som en tjeneste, og flere 

vil velge å kvitte seg med privatbilen. Det er forretningsmodellen, og ikke teknologi, som er 

utfordrende for å få i stand et slikt MaaS-tilbud. Fylkeskommunen vil gjerne være offensive 

og pådrivere for samhandling mellom kollektivtransport og andre mobilitetstilbydere for å 

kunne tilby sømløse reiser.  Utvalget vier lite oppmerksomhet til «mobilitet som tjeneste»-

konseptet, men her er mange problemstillinger som må belyses i ny NTP. Ny kunnskap og 

erfaringsutveksling for det forretningsmessige, samt hvordan regulator rollen skal ivaretas 

er nødvendig. Den nasjonale «En Tur» må utfordres til å levere en samhandlingsplattform 

for MaaS.  
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Det kan virke som om rapporten underkommuniserer organisatoriske, administrative og 

forretningsmessige barrierer. Rapporten peker på behov for regulering, men her bør en 

også nevne deregulering som et virkemiddel. 

Ny teknologi gir nye muligheter også utenfor byområdene – i tettsteder og bygder. 
Teknologien må tas i bruk forskjellig i by og bygd/distrikt. I områder med begrenset 
markedsgrunnlag må en vurdere hvordan «klassisk» kollektivtjenester kan gjøres mer 
konkurransedyktige i kombinasjon med nye løsninger. Et eksempel er Bygdepakke Bø og 
Sauherad der en ser på hvordan buss, persontrafikktilbud på Sørlandsbanen og 
Bratsbergbanen og andre mobilitetstiltak kan kombineres. Videre prøver Vestfold og 
Telemark fylker ut ordninger med å erstatte lokalbusser med bestillingstransport langs en 
rute til prisen av en bussbillett («Hent meg» i Bø og Flex i Revetal og Horten).  
 
Ta vare på eksisterende infrastruktur 
Fylkeskommunen vurderer på et generelt grunnlag at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt 
å ta vare på fylkesveikapitalen. Fylkeskommunen ønsker å ta de nye løsningene for smart 
drift og vedlikehold i bruk, men ser samtidig at det vil være investeringskostnader før 
besparelsene lar seg realisere.  
 
Utvalget peker på at transportetterspørselen på vei vil øke, delvis grunnet at veitrafikk blir 
mer konkurransedyktig foran andre transportslag. Likeså mener utvalget at samfunnet kan 
unngå kapasitetsutvidelse. Dersom transporten på vei øker i fremtiden vil det være enda 
viktigere å ta være på eksiterende veinettet. I tillegg kommer klimaendringer, som vil øke 
forringelsen av eksisterende infrastruktur. Det er naturlig at fylkeskommunen samarbeider 
med staten om å utvikle og ta i bruk ny teknologi knyttet til drift og vedlikehold av 
infrastruktur.   
 
Helhetlig satsing på verdiskaping knyttet til transport  
Fylkeskommunen støtter utvalgets anbefaling om at NTP må se transportpolitikken i 
sammenheng med kunnskaps- og næringspolitikk. Fylkeskommunen mener at det er viktig 
med statlige rammer, ordninger og virkemidler som kan bidra til å utløse potensialet for 
verdiskaping og omstilling av transportsektoren. Fylkeskommunen må få en sentral rolle i å 
utvikle og ta i bruk nye løsninger. 
 
Vi mener det må satses på miljøer som er langt fremme på forskning og utvikling på 
innovative transportløsninger, og legge til rette for at det offentlige på alle nivåer kan ta de i 
bruk. Norske bedrifter og kunnskapsmiljøer bør gis anledning til å konkurrere om å finne de 
kreative løsningene for morgendagens mobilitet. Et eksempel er konkurransen «Smartere 
transport i Norge» som Samferdselsdepartementet gjennomførte i 2018. Det offentliges 
rolle som tilrettelegger for pilotering og uttesting av nye mobilitetsløsninger vil være viktig.  
Staten må videre ta ansvar for at regelverket ikke blir en hindring for å teste ut nye 
løsninger.  
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Vestfold og Telemark er hjem for flere framragende utviklingsprosjekter. Yara Birkeland AS 
utvikler autonom og utslippsfri logistikk løsninger og det som kan bli verdens første 
autonome containerskip, Yara Birkeland. Det utvikles helautonome logistikkløsninger ved 
Herøya industripark og ny terminal, og snart skal Yara Birkeland testkjøre mellom Herøya 
industripark og containerterminalene i Brevik og Larvik. Grossistbedriften Asko har gitt i 
oppdrag å utvikle autonome transportferger som skal krysse Oslofjorden elektrisk og 
utslippsfritt fra 2024. Universitetet i Sørøst-Norge, med høyteknologimiljøene i Horten, 
Porsgrunn og Notodden-Kongsbergområdet, er ledende internasjonalt og i front på 
utvikling og testing av ny teknologi. En av to norske testarenaer for autonome maritime 
løsninger er lokalisert til Horten.  
Vestfold og Telemark fylke ønsker å ta posisjon som en node (eller «hub») for utvikling av ny 
teknologi og ta en nasjonal og internasjonal rolle i det grønne skiftet i samarbeid med 
sentrale myndigheter. Det bør legges til rette for at Norge kan være et laboratorium (f. eks. 
Living lab) for utvikling og uttesting av nye transportløsninger.  
Det er en forutsetning at digital infrastruktur og kraftnettet utvikles slik at det ikke blir en 
hindring for paradigmeskiftet i transportsektoren. 
 
Luft og sjø  
Vestfold og Telemark fylke har flere betydelige havner og to flyplasser. Sandefjord lufthavn 
Torp spiller en rolle som kollektivknutepunkt med nasjonale og internasjonale forbindelser i 
dag. Med en utvikling mot «utslippsfrie reiser» gjennom overgang fra fossil til biofuel og 
elektrisitet, vil flyreiser kunne fremstå som bærekraftige. Flyreiser krever mindre areal enn 
vei og bane, og det er ventet at flyplassene vil bli mindre arealkrevende i fremtiden. Det 
satses på økt grad av kollektivreising til lufthavnen.  
 
Rapporten mangler tilstrekkelig vurdering av bruk av droner som et fremtidig alternativ 
innen mikrotransport. Det bør ses på potensialet både innen person og varetransport.  
 
NTP bør videre ha større fokus på hvordan teknologi kan bidra til å koble sammen 
tradisjonelle og nye transportformer for gods og varer (intermodalitet) for å få mer sømløse 
overganger og effektiv logistikk. Utvalget foreslår en konsentrert satsing på verdiskaping 
innen maritim transportteknologi, og dette bør inkludere og henge sammen med prosjekter 
i havnene og tilkobling til landtransport. 
  
 
 
Vedlegg:  
Rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» 
 
 

Vedlegg til sak 
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106/19 Høringsinnspill til NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på 
land 
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Saksbehandler Øistein Brinck 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 24.09.2019 106/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
Fellesnemnda for Vestfold og Telemark fylkeskommuner svarer samlet på vegne av nytt fylke og 
eksisterende fylkeskommuner:  
 

1. Vestfold og Telemark fylkeskommuner støtter det arbeidet som NVE har igangsatt for å 
skaffe mest mulig kunnskap om landarealers egnethet som lokaliseringssted for utbygging 
av vindkraft. Slik kunnskap vil forenkle behandlingen av eventuelle konsesjonssøknader. 

2. Vestfold og Telemark fylkeskommuner er imidlertid imot at staten gjennom en 
rammeplan skal utpeke egnede arealer i forkant, delvis på tvers av lokale ønsker. Dette vil 
kunne tilsidesette lokaldemokratiet og skape unødige konflikter. 

3. Grenseområdene mellom Buskerud, Telemark og Vestfold (område 4), bør fjernes fra 
rammen slik området ser ut etter oppdatering av ulike verdsetteringer.  

4. Vestfold og Telemark fylkeskommuner støtter NVEs forslag til allerede ekskluderte 
områder i Nasjonal ramme for vindkraft. Vestfold og Telemark fylkeskommuner gjør 
oppmerksom på at flere aktuelle kommuner fortsatt holder på med kartlegging av blant 
annet friluftsliv. Dette arbeidetvil fortsette utover høsten. Det forventes at oppdatert 
kartlegging og verdisetting vurderes på likt grunnlag som allerede kartlagte data. 

5. Gea Norvegica Unesco Global Geopark og reservedrikkevannskilder må inn som 
eksklusjonskriterier på tilsvarende måte som Unesco verdensarvområder og 
hoveddrikkevannskilder.  

6. Hensynssone Villrein i Heiplanen må inn som eksklusjonskriterie i område Aust-Agder 
7. Mulig konfliktpotensiale mellom vindkraft og vannressurser, samt varig verna vassdrag 

bør inngå i en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget.  
8. Behandling av konsesjonssøknader krever stor ressursbruk på alle forvaltningsnivåer. 

Vestfold og Telemark fylkeskommuner støtter derfor omtalt forslag i nasjonal ramme om 
endring av Energiloven for å kunne gi tidlig avslag på konsesjonssøknader der det 
foreligger åpenbare konflikter.  

9. Kommuner bør i større grad involveres i saker om etablering av vindkraftverk.  
10. Det er uheldig at forslaget fra kraftskatteutvalget ikke foreligger før høringsfristen slik at 

Fellesnemnda  ikke kjenner kraftskatteutvalgets syn på vannkraft og vindkraft når man gir 
høringssvar på nasjonal ramme.  

 

Bakgrunn for saken 



37/19 Referatsaker 26.9.19 - 19/00079-19 Referatsaker 26.9.19 : Møteinnkalling Fellesnemnda 24.09.2019

 76  

Den 9. februar 2017 ga Olje- og energidepartementet (OED) Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) i oppdrag å lede arbeidet med å lage et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. 
Forslaget til en slik kartlegging kom i Stortingsmelding 25 (2015-2016) «Kraft til endring – 
Energipolitikken mot 2030». Formålet med nasjonal ramme er å bidra til at de beste 
vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon. Rammen skal også bidra til økt 
forutsigbarhet, gi en mer effektiv konsesjonsbehandling og dempe konflikter mellom statlige etater.   
 
Den 1. april 2019 la NVE frem forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget består av 
et oppdatert kunnskapsgrunnlag (oppsummert i sluttrapport) om hvordan vindkraft kan påvirke 
miljø- og samfunnsinteresser, i tillegg til kart med utpeking av de mest egnede områdene for 
vindkraft. OED har lagt forslaget ut på høring, med høringsfrist 1. oktober 2019. Departementet 
opplyser i brevet at de ønsker innspill på følgende: 
 

• NVEs forslag til nasjonal ramme  
• Om det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge 

 
Flere områder er pekt på som aktuelle i både Vestfold og Telemark. Begge fylkeskommuner har gitt 
administrative høringssvar til kartlegginga for områdene i vår region.  
 
Dette er eksempel på en sak hvor hensynet til klima og hensynet miljø ofte står mot hverandre. 
Vindkraft er en energiform med lave utslipp – men krever samtidig store miljøinngrep.  
 
Nasjonal ramme for vindkraft har fått stor oppmerksomhet i det offentlige ordskiftet. Den økte 
motstanden skylles nok mest at antallet søknader om å bygge vindkraftparker øker og at størrelsen 
på anleggene og vindmøllene øker. Dette gir at befolkningens erfaringer med konsekvenser, 
dilemmaer og konflikter øker – noe som i sin tur skaper motstand. Vindkraft er en del av en 
kraftstrategi som besluttes sentralt, mens de miljømessige ulempene i stor grad utøves ruralt. 
Kommunenes høringsuttalelser så langt disse var kjent når saken ble skrevet er vedlagt saken.  

 

Saksopplysninger 
I oktober 2018 ga FNs klimapanel ut en spesialrapport som konkluderer med at virkningen av 2 
grader oppvarming globalt er betydelig mer alvorlige enn virkningen av 1,5 grader. For å holde seg 
innen 1,5 graders oppvarming må klimagassutslippene reduseres med 40-50 prosent innen 2030, og 
i 2050 må utslippene være netto null. NVE har tidligere gjort beregninger som viser at behovet for 
fornybar elektrisitet vil øke, særlig grunnet elektrifisering av industri, nye datasenter og 
elektrifisering av transportsektoren. Norge har ført en villet politikk med subsidier av utbygging av 
vindkraft på land siden 2012. Nå er vindkraft på land lønnsom uten støtte.   
 
NVE opplyser at formålet med Nasjonal ramme for vindkraft er å ha et overordnet styringsverktøy 
og å dempe konfliktnivået rundt vindkraft. NVE sier videre at man vil sikre at de beste 
vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon, samt gi økt forutsigbarhet og en mer 
effektiv konsesjonsbehandling i prioriterte områder. Potensielle utbyggere må fortsatt søke 
konsesjon, og konsesjonsbehandlingen vil være like omfattende som den er i dag. NVE sier samtidig 
at de utpekte områdene er et signal om hvor vindkraftutbyggere bør lete etter mulige 
prosjektområder, og at det skal vektlegges i konsesjonsbehandlingen om et prosjekt er innenfor 
eller utenfor et utpekt område 
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NVE har hentet inn og sortert kunnskap på forskjellige temaer i arbeidet med nasjonal ramme for 
vindkraft, og særlig involvert Miljødirektoratet og Riksantikvaren. NVE sier at de ikke vil behandle 
nye konsesjonssøknader før den nasjonale rammen er behandlet.  
 
I høringsperioden til NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft har det blitt stor politisk debatt 
om etablering av vindkraft på land. Det har blitt stilt spørsmål ved hva som finnes av alternativer.  
Regjeringen la før sommeren ut aktuelle områder for havvind på høring. Fagmiljøer er tydelige på at 
det heller ikke konfliktfritt å bygge vindmøller til havs, med tanke på fiskeri, natursystem og fugleliv. 
NVE opplyser i rapporten at havvind fortsatt er en umoden teknologi som trenger betydelig støtte 
for at industrien skal ville satse. Eksempelvis har Equinor fått 2,3 milliarder kroner i støtte fra Enova 
for å bygge 11 flytende havvindmøller, som skal forsyne plattformene Snorre og Gullfaks med 
strøm.  NVE har også sett på potensiale ved oppgradering av eksisterende anlegg for vannkraft, men 
kraften man vil få ut av dette er betydelig mindre enn estimert kraftbehov på nasjonalt nivå.  
 

Vindkraft i Norge 
NVE opplyser i rapporten at det er gode forhold for vindkraft i Norge, grunnet lang kyst og jevne 
vindforhold hele året. Særlig blåser det mye om vinteren, slik at vindkraft kan produsere mest 
strøm, når behovet for kraft er størst. Elektrisitet er ferskvare, og man må til enhver tid produsere 
like mye strøm som markedet forbruker. I simuleringer vil 10 TWh norsk vindkraft i 2025 redusere 
årlige utslipp fra kraftmarkedet i Europa med 5 mill. tonn CO2.  Dette tilsvarer om lag 10 prosent av 
samla utslipp i Norge.  
 
Ved utgangen av 2018 var det 35 vindkraftverk med total 610 operative vindturbiner i Norge, med en 
normalårsproduksjon på 5,3 TWh. Dette tilsvarer nesten 4 prosent av norsk kraftproduksjon, der 94 
prosent kommer fra vannkraften som produserer 135 TWh i et normalår. I 2018 var 13 vindkraftverk 
under bygging.  Ved ferdigstilling vil den samlede kraftproduksjonen fra vind øke til 12,2 TWh. Ved 
samme tid var det gitt konsesjon til 37 prosjekter som ikke var påbegynt. Dersom disse bygges ut vil 
det gi et ytterligere bidrag på 10,7 TWh. En typisk vindturbin i 2018 hadde kapasitet på 4,3 MW og 
var ca. 160 m høy. Prognoser for 2023 antyder en effekt på 6 MW fra en vindturbin, med høyde lik 
ca.  200 m, se figur under.  
 

 
Figur 1: Utvikling i vindkraftteknologi. Bildet er hentet fra Nasjonal ramme for vindkraft, NVE. 
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Arealbruken til vindkraftverk består av veier, oppstillingsplass, transformatorstasjon og driftsbygg. 
De direkte inngrepene varierer fra prosjekt til prosjekt, men Miljødirektoratet anslår at de direkte 
inngrepene i gjennomsnitt er på 2,5 dekar/MW. Et typisk planområde vil ha et areal på 100 
dekar/MW. Veier står for 80 prosent av arealbruken.   
 

Energiloven og konsesjon  
Kommunene behandler søknader om å bygge vindkraftverk på inntil 1 MW etter reglene i plan- og 
bygningsloven. Her er det satt en begrensning på 5 vindturbiner innenfor hvert prosjekt. Alle 
vindkraftverk med en installert effekt over 1 MW, eller mer enn 5 turbiner, må ha konsesjon i 
medhold av energiloven. Den regulerer produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og 
bruk av energi, og har som formål å sikre at dette foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte. 
Loven skal ta hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.  
 
Konsesjon til bygging og drift av vindkraftanlegg gis med en varighet på maksimalt 30 år. 
Konsesjonsprosessen innebærer tre runder med høringer, som gjelder melding om oppstart, endelig 
konsesjon og detaljert miljø og utbyggingsplan.  Kommunen er høringspart og skal etter loven 
tillegges stor vekt når beslutningen om konsesjons skal fattes, men kommuner kan ikke gi veto 
hverken for eller mot prosjekter i sitt område. NVE har til nå avslått ca. 60 prosent av alle søknader 
om vindkraftkonsesjon.   
 

Mulige inntekter og beskatning av vindkraft 
I 2012 innførte Norge elsertifikatordningen, som subsidierer utbygging av ny fornybar energi. Norge 
forpliktet seg gjennom ordningen til å finansiere 13,2 TWh ny fornybar energi innen 2020, og målet 
ble nådd i mai i år. Vindkraft har derfor ikke vært omfattet av den norske kraftverksbeskatningen, 
men omfattes av kommunal eiendomsskatt 
 

Nasjonal ramme for vindkraft er et kunnskapsgrunnlag og områder i kart 
NVE har fått laget 21 temarapporter basert på nasjonale og internasjonale forskningsartikler, som 
omhandler bl.a. friluftsliv, fugleliv, flaggermus, elektronisk kommunikasjon, reiseliv, og 
nabovirkninger. I forslaget er 13 områder pekt ut som de mest egnede områdene for videre 
utbygging av vindkraft i Norge, mens 8 områder er lagt til som nest best egnet. Antall områder som 
defineres over eller under grensen for å være mest egnet, avhenger av hvor mye vekt som legges på 
forskjellige miljø- og samfunnsinteresser, nettkapasitet og produksjonspotensial. NVE har i 
prosessen opplyst at den endelige nasjonale rammen kan omfatte flere eller færre områder enn det 
som nå er foreslått.  
 
For å finne større sammenhengende områder som egner seg for videre utbygging av vindkraft i 
Norge har NVE i første runde ekskludert områder der det er bred enighet om at det ikke skal bygges 
vindkraft. Her ble 2/3 av Norges areal ekskludert. NVE delte de resterende områdene inn i 43 
analyseområder som ble nærmere undersøkt.  
 
Vestfold og Telemark er berørt av tre områder; to blant de mest egnede områdene, og ett blant de 
nest best egnede områdene. Felles for områdene er generelt jevn vindstyrke og lite turbulens, som 
er gunstig for vindkraft, og relativt god nettilgang. Et område med nummer 5 var tidligere med i 
vurderingene. Dette området strakk seg fra Seljord i vest til Rollag og Flesberg kommuner i øst. 
Området er tatt ut av forslag til nasjonal ramme, grunnet verdier knyttet til villrein, friluftsliv og 
Unesco verdensarvområdet Rjukan-Notodden. 
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Figur 2:Bildet viser de tre områdene som er pekt ut i nasjonal ramme for vindkraft på land. De grønne områdene er blant de 
mest egnede områdene, mens det gule er blant de nest best egnede områdene for utbygging av vindkraft på land. 

Grenseområdene mellom Buskerud, Telemark og Vestfold  
Området består av deler av Siljan, Sauherad, Skien, Larvik, Sandefjord og Kongsberg kommuner.  
Området er tettest befolket i sør, og ligger nært større byer. I nord er det flere hytteområder. 
Menneskelig påvirkning er i hovedsak skogsdrift. I NVEs analyse av dette området, opprinnelig kalt 
område 4, påpekes viktige miljø- og samfunnsinteresser, blant annet knyttet til friluftsliv. Samtidig 
skriver NVE at analysen tilsier et «lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet». 
NVE skriver at fordi det aktuelle området har skogsvegetasjon, kan det være behov for høyere tårn 
på vindturbinene, men at inngrepene i forbindelse med utbygging skjules bedre sammenlignet med 
for eksempel høyfjellsområder. NVE har skrevet at det kan skje endringer i den endelige 
avgrensingen av området. De nordlige delene rundt Skrim kan trekkes ut, mens områder i nordøst 
kan bli inkludert.  
 
Store deler av området rundt Luksefjell ble foreslått ekskludert av Miljødirektoratet, fordi det er et 
regionalt viktig friluftsområde. Riksantikvaren foreslo å ekskludere Rajesetra, Tinnosbanen og 
Kjærra fossepark. Disse forslagene til eksklusjon ble tatt til følge av NVE, og reduserte området i 
omfang, sammenlignet med slik analyseområdet var tegnet i utgangspunktet. Analysen har 
imidlertid viktige mangler som er nærmere beskrevet i fortsettelsen.  
 

Aust-Agder  
Hoveddelen av dette området ligger i Aust-Agder, men nordøstre hjørne, som tilsvarer ca. en tidel, 
ligger i deler av Fyresdal og Nissedal kommuner. Området omfatter kupert fjellterreng, der 
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friluftsliv, landbruk og skogsdrift er de største menneskelige påvirkningene. Nordlige deler av 
området har både rovfugl og gaupe. NVE skriver at i høyereliggende områder er det fare for ising og 
at det kan kreves investeringer i lange, regionale kraftlinjer. Den delen av området som dekkes av 
Fyresdal kommune omfattes i sin helhet av regional plan for Setesdalområdet, kalt Heiplanen. Den 
definerer grenser på kart og retningslinjer for arealbruk i ulike soner. Nordlig grense av utpekt 
område i nasjonal ramme, overlapper noe med hensynssone «Villrein».  I Heiplanens retningslinjer 
står det at «I denne hensynssonen skal villreinens interesser tillegges stor vekt i all arealforvaltning 
og saksbehandling».  Resten av området som dekker Fyresdal ligger i hensynssone 
«Bygdeutvikling».  I retningslinjer for denne hensynssonen står det at «Her prioriteres tiltak og 
planer som fremmer en bærekraftig bygdeutvikling».  I utarbeidelse av planen var denne sonen i 
hovedsak tiltenkt hytte- og friluftsliv, landbruk og turisme, mens vindkraftanlegg ikke var aktuelt 
tema i arbeidet. I området øst for utpekt område i Nissedal ligger Jettegrytene, en naturattraksjon 
som er viktig friluftsområde og badeplass.  Friluftsområder er til nå ikke kartlagt og verdsatt i 
nasjonale databaser.   
 

Nissedal 
«Nissedal» er blant de nest mest egna områdene. Det består av deler av Fyresdal, Nissedal, 
Kviteseid og noe av Drangedal kommuner, med hovedsakelig hei- og fjellstrøk. Våmur-Roan 
villreinområde utgjør en stor del av fjellpartiet mellom innsjøene Nisser og Fyresvatn. NVE har 
vurdert villreinstammen som ikke viktig nok til å ta ut av nasjonal ramme, men at 
produksjonsforholda for vindkraft heller ikke er de mest egnede. Riksantikvaren har spilt inn at 
langsmed innsjøen Nisser ligger mange kulturminner, blant annet Nissedal middelalderske kirkested 
og Tveitesund bro i sør.  Innspillene er hensyntatt av NVE og disse områdene er ekskludert. Området 
er svært viktig for friluftsliv og hytteinteresser, med mange utsiktspunkt og turstier, men disse er 
ennå ikke kartlagt og verdsatt i nasjonale databaser.   
 
Faglige innspill og forslag til eksklusjoner 

Friluftsliv 
NVE og Miljødirektoratet har vært tydelige på at de kun har benyttet nasjonalt sammenlignbare 
kartlag som analysegrunnlag i arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft. Eksempelvis har 
Miljødirektoratets kartdatabase (naturbase) vært viktig i dette arbeidet. Det som ikke ligger inne i 
naturbase, har derfor ikke blitt hensyntatt i analysene. Det ligger mye informasjon i eksisterende 
kommuneplaner og regionale planer. I tidligere høringsinnspill har både Fylkesmannen og 
fylkeskommunen påpekt at datagrunnlaget fra kommunene i for liten grad er digitalisert og lagt inn 
i de nasjonale databasene. Mest tydelig gjelder dette lokalt og regionalt viktige friluftsområder.   
 
I løpet av våren og sommeren har Vestfold og Telemark fylkeskommune, sammen med 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, vært i prosess med de berørte kommunene i arbeidsgrupper. 
Arbeidsgruppene har jobbet for et felles oppdatert kunnskapsgrunnlag, basert på metodikken NVE 
har benyttet i nasjonal ramme for vindkraft. Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder følger 
metodikk og kriterier gitt av Miljødirektoratet. Basert på kriteriene NVE har benyttet for å 
ekskludere områder og kartleggingsdata per nå, har arbeidsgruppa kommet med forslag til 
ytterligere eksklusjoner i områdene. Store deler av område 4 (Grenseområdene mellom Buskerud, 
Telemark og Vestfold) har kartlagt regionalt viktige friluftslivsområder. Aktuelle områder har et 
betydelig konfliktpotensial med frilufts- og rekreasjonsinteressene, og arbeidsgruppa mener at 
fragmentering og store arealinngrep i disse områdene vil redusere områdenes kvalitet. 
Friluftslivkartlegging og -verdsetting mangler foreløpig fra Re kommune. Siljan, Sauherad og 
Drangedal er i sluttfasen, mens Nissedal, Kviteseid og Fyresdal er i oppstarten av arbeidet.  
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Landskap, vann- og naturressurser 
Gea Norvegica UNESCO global geopark ligger i Bamble, Kragerø, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan 
og Skien kommuner, og eies av samme kommuner samt Vestfold og Telemark fylkeskommuner. 
Omriss av geoparkområdet er ikke utarbeidet annet enn kommunegrenser i eierkommuner. Det er 
de generelle landskapskvalitetene, og geologi blant annet knyttet til Oslofeltet, som er bakgrunn for 
geoparkstatus. Geoparker er verken omtalt eller definert som eksklusjonskriterium i nasjonal ramme 
for vindkraft, mens verdensarvsområder er ekskludert. Geoparkene er i UNESCO sidestilt i verdi 
med verdensarvs- og biosfæreområder.  
 
Flere av de utpekte områdene har såkalte varig verna vassdrag, som har til hensikt å bevare for 
ettertiden et representativt utvalg av norsk vassdragsnatur, i hele nedbørfeltet til aktuelt vassdrag. 
De faglige begrunnelsene for vern varierer fra vassdrag til vassdrag. Det er derfor en differensiert 
forvaltning etter beliggenhet og miljøtilstand. I NVEs temarapporter er ikke mulig konflikt mellom 
vindkraft og vannressurs omtalt utover betydning for drikkevann. Etter vannforskriften skal vann og 
vassdrag forvaltes helhetlig og nedbørfeltbasert, med mål om at alle vannforekomster skal ha god 
tilstand med godt økologisk potensial. Kunnskap om eventuell påvirkning av vindkraft på 
vandringsmønster eller rekruttering av vannlevende organismer, i anleggsfase eller driftsfase, er 
ikke beskrevet. Drikkevann og en buffersone på to km rundt vannet er i utgangspunktet ekskludert i 
nasjonal ramme, men det er påpekt i arbeidsgruppa at det er hull i dette datagrunnlaget, da f.eks. en 
reservedrikkevannskilde i Larvik kommune ikke er ekskludert.  
 
Fylkesmannen har i arbeidsgruppa pekt på områder med høyt artsmangfold i alle foreslåtte områder 
i nasjonal ramme. Definert hensynssone for villrein i Heiplanen for område Aust-Agder er av 
arbeidsgruppa også lagt til grunn for forslag til nye eksklusjoner.  
 

 
Figur 3: Kartet viser området som er pekt ut i grenseområdene mellom Buskerud, Telemark og Vestfold. Til venstre er NVEs 
eksklusjonsforslag, i midten fylkeskommunens forslag til ytterligere eksklusjoner, og til høyre varig vernede vassdrag. 
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Figur 4: Kartet viser området som er pekt ut i Aust-Agder, som så vidt strekker seg inn i Telemark. Til venstre er 
eksklusjonsforslagene til NVE i blått. Til høyre er omrisset av Heiplanen og vernede vassdrag, i tillegg til villreinområder 
med hensynssoner. 

 

 
Figur 5: Kartet viser området Nissedal, som er pekt ut blant de åtte nest mest egnede for vindkraft. Til venstre eksklusjonene 
til NVE, i midten ytterligere eksklusjoner og til høyre omrisset av heiplanen, villreinområder med hensynssoner og vernede 
vassdrag. 

 

Kulturminner 
NVE har som hovedregel tatt hensyn til innspill om kulturminner fra Riksantikvaren og 
fylkeskommuner videre i forslag til nasjonal ramme. I en overordnet plan som nasjonal ramme, må 
nærmere avklaringer rundt forholdet til kulturminner avklares gjennom senere konsesjonssøknader. 
Også landskapsrommet som kulturminnene er en del av må ivaretas ved at det utarbeides 
sårbarhetsanalyser knyttet til siktlinjer og fjernvirkning. Det er forventet at det finnes ikke kjente 
automatisk fredete kulturminner innenfor områdene som dekkes av planen, ettersom store områder 
ikke er systematisk registrert. Det er derfor ikke nok grunnlagsmateriale for å kunne vurdere 
hvorvidt kommende forslag til arealdisponeringen vil innebære konflikt med automatisk fredete 
kulturminner. Når det gjelder nyere tids kulturminner må nærhet til Tinnosbanen ved Hjuksebø og 
middelalderkirken i Siljan tas hensyn til i evt. senere saker. 

 

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser 
Det er ingen umiddelbare økonomiske, administrative eller juridiske konsekvenser for nye Vestfold 
og Telemark fylkeskommune knyttet til foreslåtte vedtak. Vurdering av mulig regional plan for 
vindkraft kan inkluderes i arbeidet med planprogram, for å være forberedt på høringsinnspill i 
eventuelle nye konsesjonssaker.  

 

Prosjektleders vurdering 
Spørsmål om etablering av vindkraft er omstridt og berører flere av FNs bærekraftsmål, både nr. 7; 
ren energi for alle, nr. 13; stoppe klimaendringene, nr. 14; liv under vann, og nr. 15; liv på land. Fordi 
nesten en tredjedel av det norske energiforbruket kommer fra fossile energikilder, er ytterligere 
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elektrifisering basert på fornybar kraft viktig for at samfunnet skal kunne utvikles i en bærekraftig 
retning. Med regionale planer for klima og tilhørende handlingsprogram har Vestfold og Telemark 
fylkeskommuner startet arbeidet med overgang til fornybarsamfunnet og bidrar allerede til den 
grønne omstillingen på flere måter. Vindkraft har til nå ikke sett ut til å være aktuelt i vår region, og 
har derfor ikke blitt prioritert som tema i regionale planer. Nylig fikk Porsgrunn kommune en 
henvendelse fra selskapet SkogVind, som ønsket å se på muligheten for etablering av en 
vindkraftpark i Langangen. Dette er et eksempel som aktualiserer vindkraft som politikkområde i 
Vestfold og Telemark.  
 
Prosjektleder mener det er positivt at NVE har igangsatt et omfattende arbeid for å skaffe mest 
mulig kunnskap om landarealers egnethet som lokaliseringssted for utbygging av vindkraft. Slik 
kunnskap vil forenkle behandlingen av eventuelle konsesjonssøknader. Prosjektleder har samtidig 
merket seg oppmerksomheten saken har fått som ytterligere har belyst de dilemmaer vi står 
ovenfor etter hvert som utbyggingen har skutt fart i Norge. Prosjektleder stiller spørsmålstegn til 
hvorvidt det er klokt å på forhånd utpeke områder uten at det er tydelig i hvilken grad disse skal 
utbygges. Slik konsesjonsregimet er satt vil NVE kunne tilsidesette lokaldemokratiet og gjennom 
dette skape unødige konflikter i en tid hvor antall søknader og omfanget av utbygginger er økende. 
Prosjektleder mener at man i større grad burde avklart hvilke områder som skal ekskluderes før man 
hadde lagt forslaget ut på høring. Samtidig burde det totale behovet for arealer vært bedre belyst 
målt opp i mot behovet for kraft. Rammen slik den foreligger nå har skapt uro og dels motstand, 
også fordi kunnskapsgrunnlaget er ufullstendig. 
 
Prosjektleder støtter NVEs forslag til allerede ekskluderte områder i Nasjonal ramme for vindkraft. 
Samtidig som det gjøres oppmerksom på at flere aktuelle kommuner fortsatt holder på med 
kartlegging av blant annet friluftsliv. Dette arbeidet vil fortsette utover høsten.  
 
Slik resultatene av kartleggingene nå står betyr dette at grenseområdene mellom Buskerud, 
Telemark og Vestfold (område 4), bør kunne fjernes fra rammen. Verdier som Gea Norvegica 
Unesco Global Geopark og reservedrikkevannskilder må inn som eksklusjonskriterier på tilsvarende 
måte som Unesco verdensarvområder og hoveddrikkevannskilder. Hensynssone Villrein i Heiplanen 
må inn som eksklusjonskriteria i område Aust-Agder. Mulig konfliktpotensiale mellom vindkraft og 
vannressurser, samt varig verna vassdrag bør inngå i en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget.  
 
Prosjektleder anerkjenner at behandling av konsesjonssøknader krever stor ressursbruk på alle 
forvaltningsnivåer. Prosjektleder støtter derfor omtalt forslag i nasjonal ramme om endring av 
Energiloven for å kunne gi tidlig avslag på konsesjonssøknader der det foreligger åpenbare 
konflikter.  
 
Det er uheldig at forslaget fra kraftskatteutvalget ikke foreligger før høringsfristen slik at 
Fellesnemnda ikke kjenner kraftskatteutvalgets syn på vannkraft og vindkraft når man gir 
høringssvar på nasjonal ramme. I dag kan det oppleves som nokså tilfeldig hva en kommune og 
lokalsamfunn sitter igjen med etter en vindkraftutbygging. Når det gjelder vannkraft er det krav til 
offentlig eierskap og det er et omfattende skatteregime som ligger til grunn. Den 22. juni 2018 
oppnevnte Regjeringen et ekspertutvalg som skal gjøre en helhetlig vurdering av 
kraftverksbeskatningen. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. oktober 2019. Hovedoppgaven 
er å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer at samfunnsøkonomiske lønnsomme tiltak blir 
gjennomført. Ifølge utvalgsleder, Per Sanderud, ligger det innenfor mandatet å omtale vindkraft, 
siden vann og vind i stor grad produserer samme produkt.  
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Avslutningsvis mener prosjektleder at kommuner bør i større grad involveres i saker om etablering
av vindkraftverki en tid antall saker og størrelsen på vindkraftparker er økende.

Vedlegg:
Høringsuttalelse fra Drangedal
Høringsuttalelse fra Fyresdal
Høringsuttalelse fra Larvik
Høringsuttalelse fra Midt Telemark
Høringsuttalelse fra Nissedal
Høringsuttalelse fra Sandefjord
Høringsuttalelse fra Siljan
Høringsuttalelse fra Skien

Uttrykte vedlegg:
Samleside for nasjonal ramme på NVEs nettsider:
https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/

Stortingets energi-og miljøkomite sine forslag:
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-
2019/inns-201819-387s/#m2

Vind til havs på høring:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-apning-av-omrader-for-havvind/id2655113/

Vedlegg til sak
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107/19 Justering av budsjett for fellesnemnda 
 
Arkivsak-dok. 19/00109-3 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Rune Terje Hjertaas 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 24.09.2019 107/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
Budsjettet til disposisjon for fellesnemnda økes til 25 mill.    
 

Bakgrunn for saken 
Fellesnemnda behandlet oppdatert prosjektplan den 25.6. i sak 18/00030-6. De to 

fylkeskommunene er tilført 30 mill kroner i statlige omstillingsmidler. Samlet budsjett for 

2019 er på 22,4 mill kroner.   Det er behov for å øke budsjettet for 2019 til 25 mill kroner 

knyttet til vedtak i sak 38/19 om partistøtte. Sak 38/19 omhandler både partistøtte og 

partigruppestøtte. Denne saken redegjør for fastsettelse av partistøtte for 2019 for det nye 

fylkestinget, men uten at det tas hensyn til hvilke partier som sitter i posisjon. Dette vil ikke 

foreligge før konstituering og det er et ønske om at midlene er tilgjengelig umiddelbart 

etter at valgresultatet er klart. 

 

Saksopplysninger 
 
Det skal utbetales partistøtte til partiene hvert år basert på antall stemmer ved siste 

avholdte fylkestingsvalg. Partistøtten følger satsene til Kommunal- og moderniserings-

departementet for både grunnstøtte og partistøtte pr stemme.  

Satsene i 2019 er fastsatt til kr 30,28 per stemme og støtte til ungdomspartier på kr 9,99 per 

stemme. Det utbetales i tillegg årlig grunnstøtte pålydende kr 46.988.  

Partistøtten som utbetales etter valg 2019 vil gjelde for perioden september-desember. 

Dette vil dermed tilsvare en tredjedel av full partistøtte for ett år. Antall stemmer foreligger 

primo september, men tar vi utgangspunkt i valg 2015, så ville dette gitt følgende 

partistøtte:  
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Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser 
 

Forslag til nytt budsjett er følgende: 

   

Poster 2019 Justert 
budsjett 

Forslag til justert 
budsjett 

Kartlegging, kompetanse og kultur                   1 500 000                      1 500 000  

Midl grafisk profil, nettside                      100 000                         100 000  

Medvirkning, frikjøp tillitsvalgte og hovedvernombud                   2 700 000                      2 700 000  

Lønn fylkesrådmann                   2 200 000                      2 200 000  

Politiske møter, fellesnemd, PSU, temakomiteer, nytt fylkesting                1 000 000                      1 000 000  

Fylkesvåpen og ordførerkjede                      500 000                         500 000  

Konsulentbistand og ekstern rekruttering                   1 500 000                      1 500 000  

Digitale konsekvenser ny fylkeskommune                   6 250 000                      6 250 000  

Frikjøp ansatte                   4 200 000                      4 200 000  

Partistøtte, godtgjørelse til politikere, nytt fylkesting og 
hovedutvalg 

                  2 459 030                      5 000 000  

Totalt                22 409 030                   24 950 000  

 

Partistøtte og godtgjørelse til politikere etter høstens valg er vanskelig å anslå. Det er satt 

prinsipp i begge fylkesting om at folkevalgte ikke skal ha godtgjørelse fra både nåværende 

fylke og det nye fylke i perioden fra konstituering og fram til nyttår. Politikere som i dag 

mottar fast godtgjørelse fra hhv TFK og VFK skal ikke motta godtgjørelse fra prosjektet i 

2019. Denne budsjettposten er det knyttet stor usikkerhet til da valgresultatet ikke kan 

Parti Stemmer Grunnstøtte Sats Sum fylkesparti

AP 61803 15 663 13,42 845 265               

Høyre 43049 15 663 13,42 593 524               

FRP 21721 15 663 13,42 307 231               

SP 13374 15 663 13,42 195 186               

KRF 10109 15 663 13,42 151 359               

Venstre 7357 15 663 13,42 114 418               

MDG 8363 15 663 13,42 127 922               

SV 5810 15 663 13,42 93 652                  

Rødt 3018 15 663 13,42 56 174                  

Sum 174604 2 484 732            



37/19 Referatsaker 26.9.19 - 19/00079-19 Referatsaker 26.9.19 : Møteinnkalling Fellesnemnda 24.09.2019

 88  

forutses. I budsjettet er det satt av omtrent halvparten av fast og variabel godtgjørelse for 

2019. 

 

Prosjektleders vurdering 
 
Fylkestingene i Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune vil fortsette sin 
aktivitet frem til 31.12.19 og dagens partigrupper vil ha behov for å benytte bevilget 
partistøtte.  
 
Nye partigrupper i Vestfold og Telemark fylkeskommune vil påbegynne sitt arbeid 

umiddelbart etter valget i september og det er nødvendig at disse partigruppene kan 

forberede aktiviteten i det nye fylket fra 1.1.2020. Det er et omfattende arbeid og blant 

annet er det et omfattende arbeid knyttet til årsbudsjett 2020 og økonomiplanen. 

 
Prosjektleder mener det er viktig at partigruppene har et økonomisk handlingsrom til å 

gjennomføre dette. Det innstilles på at partistøtten for 2019 for det nye fylkestinget 

fastsettes uten at det tas hensyn til hvilke partier som sitter i posisjon. Dette vil ikke 

foreligge før konstituering og midlene bør være tilgjengelig umiddelbart etter at 

valgresultatet er klart. 

 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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108/19 Fylkesordførers myndighet 
 
Arkivsak-dok. 19/00335-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Monica Herstad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 24.09.2019 108/19 

 
 

Temakomiteens innstilling 
Fellesnemnda vedtak:  

1. Delegasjon til fylkesordfører følger av reglementet slik det fremkommer i vedlegg til 
saken. 

 
 
 

 
Bakgrunn for saken 
 
Temakomite for politisk organisering legger frem sin innstilling til delegasjon til 
fylkesordfører, knyttet til et samlet delegasjonsreglement slik beskrevet i sak for 
fellesnemnda i møte 29.01.19, sak 13/19. Temakomiteen behandlet og drøftet sak om 
fylkesordførers myndighet i møte 16.08.19. 
 

Saksopplysninger 
 
Innledning 
Det er et spørsmål om hvilken myndighet fylkesordfører skal tildeles gjennom særskilt 
regulering i reglement for folkevalgte organer i Vestfold og Telemark fylkeskommune.  
Fylkesordførers myndighet til å fatte vedtak og beslutninger på egen hånd er etter dagens 
og ny kommunelov begrenset, men kan innenfor særskilte områder delegeres fra 
fylkestinget og til fylkesordfører. 
 
 
Dagens kommunelov  
Etter kommuneloven § 9 nr. 3 2.pkt er fylkesordfører fylkeskommunens rettslige 
representant og underskriver på vegne av fylkeskommunen i alle tilfelle hvor myndigheten 
ikke er tildelt andre. At fylkesordfører er rettslig representant innebærer at det er 
fylkesordførere som representerer fylkeskommunen ved rettssaker og i forhold til 
domstolene jfr. domstolloven § 191. Rollen som representant kan i stor grad delegeres 
videre til en annen. 
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I dagens kommunelov § 9 nr. 5 kan fylkestinget gi fylkesordfører myndighet til å treffe 
vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.  
 
Det er kun fylkestinget som kan treffe slikt delegeringsvedtak. Fylkesordfører er bare 
underlagt instruksjonsmyndighet fra fylkestinget. Delegasjon er begrenset til saker som 
ikke er av prinsipiell betydning. Hva som er av prinsipiell betydning avgjøres ut fra vedtakets 
karakter og konsekvenser, men vil i stor grad avhenge av fylkestingets eget skjønn. 
 
Det kan for eksempel være aktuelt å gi fullmakt i ferieperioder og/eller i tiden mellom 
fylkesutvalg og fylkestingets møter.  
 
Ny kommunelov 
Fylkesordførers myndighet og oppgaver er regulert i en egen bestemmelse i ny 
kommunelov § 6-1. I bestemmelsens annet avsnitt fremkommer at fylkesordfører er 
fylkeskommunens rettslige representant og underskriver på fylkeskommunens vegne hvis 
ikke myndigheten er tildelt andre. Dette er en videreføring av dagens regel. 
 
Fylkestingets mulighet til å delegere myndighet til fylkesordfører er regulert i § 6-1 fjerde 
avsnitt. Fylkestinget kan delegere vedtakskompetanse i saker som ikke har prinsipiell 
betydning. Bestemmelsen innebærer ingen realitetsendring i forhold til dagens 
kommunelov. 
 
Videre er nytt i ny kommunelov § 6-1 fjerde avsnitt at fylkesordfører kan få myndighet til å 
treffe vedtak i hastesaker etter § 11-8 og opprette utvalg som skal forberede saker som ikke 
har prinsipiell betydning, om ikke fylkestinget beslutter annet. 
 
I NOU 2016:4 Ny kommunelov fremheves fylkesordførers sentrale rolle i fylkeskommunen, 
og som den personen som oppleves som fylkeskommunens øverste leder. Fylkesordføreres 
praktiske rolle står imidlertid i kontrast til den formelle rollen og den begrensede myndighet 
som fylkesordfører har etter dagens kommunelov. Hovedoppgavene til fylkesordførers 
formelle rolle er i hovedsak å være ordstyrer, sette dagsorden og være rettslig representant 
for fylkeskommunen. Fylkesordførers myndighet og oppgaver ble drøftet på denne 
bakgrunn.  
 
Utvalget vurdering (s125): «….ordføreres rolle er viktig, og at det er gode grunner for at 
ordføreren skal ha en sterk rolle. Samtidig må det selvsagt være en balanse i denne rollen. 
Ordføreren er tross alt en enkeltperson, og folkestyre med kollegiale organer som fatter 
beslutninger er sentralt i det norske lokaldemokratiet. Strategiske spørsmål og prinsipielle 
saker bør således behandles i kollegiale organer. Etter en totalvurdering mener utvalget likevel 
at det er gode grunner for å utvide ordføreres myndighetsområde noe» 
 
Fylkesordfører får etter ny kommunelov utvidet rett til å stille forslag i folkevalgte organer 
han ikke er medlem av jfr. ny kommunelov § 6-1 tredje avsnitt. Fylkesordfører har:  
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• Møte, tale og forslagsrett i alle fylkeskommunale organer selv om fylkesordfører 
ikke er medlem. Forslagsretten gjelder ikke i kontrollutvalget. Bestemmelsen 
innebærer at fylkesordfører ikke kan gis stemmerett i folkevalgte organer 
fylkesordføreren ikke selv er valgt som medlem av. 

 
Fylkestinget kan delegere til fylkesordfører hastekompetanse etter dagens og ny 
kommunelov. I ny kommunelov § 6-1 fjerde avsnitt kan fylkestinget også delegere til 
fylkesordfører ytterligere myndighet: 

• b) Treffe vedtak i hastesaker etter kommuneloven § 11-8 

• c) Opprette utvalg som kan drive med saksforberedelse av saker som ikke er 
prinsipielle 

 
I ny kommunelov presiseres at også fylkesutvalget kan gi fylkesordfører myndighet til å 
fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.  
 
I § 6-1 siste avsnitt presiseres at fylkesordfører skal rapportere til fylkestinget om hvordan 
den delegerte myndigheten er benyttet. Uten at dette er særskilt nevnt i bestemmelsen, må 
dette innebære at dersom myndighet er tildelt fra fylkesutvalget, gjelder tilsvarende plikt 
for fylkesordfører til å rapportere til fylkesutvalget om hvordan den delegerte myndigheten 
er benyttet. 
 
Temakomiteens vurderinger 
 
Temakomiteen for politisk organisering behandlet fylkesordførers myndighet i møte 

16.08.19. 

Presiseringer og utvidet myndighet som følger av ny kommunelov er hensyntatt og 

konkretisert i reglement for fylkesordførers myndighet. Når det gjelder fylkesordførers 

tildeling av hastekompetanse konkretiserte temakomiteen at den bare benyttes der det 

viser seg praktisk umulig å avvikle fjernmøte eller skriftlig saksbehandling via epost eller 

lignende.   

Når det gjelder bruk av rettsmidler har både Vestfold fylkeskommune og Telemark 

fylkeskommune delegert til hhv fylkesordfører, fylkesutvalget og fylkesrådmann. De to 

reglementene har vurdert like situasjoner ulikt, skissert slik:  

Myndighet til å reise søksmål delegeres fylkesordfører (Vestfold) fylkesrådmannen (Telemark), 

men i prinsipielle saker til fylkesutvalget (likt). 

Myndighet til å begjære kjæremål og anke delegeres til fylkesordføreren (Vestfold) 

fylkesrådmannen (Telemark), men i prinsipielle saker til fylkesutvalget (likt). 

Myndighet til å inngå forlik i prosess for domstolene delegeres til fylkesordføreren (Vestfold) 

fylkesrådmannen (Telemark), i prinsipielle saker til fylkesutvalget (Vestfold) 
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Myndighet til å gi fullmakt til partsrepresentant delegeres fylkesordfører (Telemark)
fylkesrådmannen (Vestfold)

Prosjektleder vektla i sitt forslag for temakomiteen, at det etter kommuneloven
fremkommer tydelig at fylkesordfører er fylkeskommunens rettslige representant. I tillegg
vil det være naturlig at fylkesrådmannen og fylkesordfører/fylkesutvalget har en ryddig og
god dialog ift rettslig prosess. En rettslig prosess kan kreve både økonomiske og
administrative ressurser og/eller en vurdering av sakens prinsipielle karakter. En rettslig
prosess er i tillegg ofte saker som media vil omtale, og en omforent politisk og administrativ
holdning i sakene vil være fornuftig og hensiktsmessig.

Temakomiteen drøftet forslaget og innstilte på forslaget, men med følgende tillegg i
reglement for fylkesordførers myndighet § 5 første avsnitt (kursiv):

«Myndighet til å reise søksmål og/eller inngå utenrettslig forlik delegeres fylkesordfører,
men i prinsipielle saker til fylkesutvalg».

Vedlegg:
Fylkesordførers myndighet -reglement

Vedlegg til sak
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109/19 Reglement for Særskilt klagenemnd 
 
Arkivsak-dok. 19/00336-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Monica Herstad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 24.09.2019 109/19 

 
 

Temakomiteens innstilling 
Fellesnemnda vedtar: 

1. Det etableres en Særskilt klagenemnd.  
2. Fylkestinget velger 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Funksjonstiden 

følger valgperioden. 
3. Fylkestinget velger leder og nestleder 
4. Reglement for Særskilt klagenemnd vedtas for øvrig slik det fremkommer i vedlegg 

til saken. 
 
 

Bakgrunn for saken 
Temakomite for politisk organisering legger frem sin innstilling om etablering av og 
reglement for Særskilt klagenemnd. Temakomiteen behandlet og drøftet rammene rundt 
og reglement for Særskilt klagenemnd i møte 16.08.19. 
 

Saksopplysninger 
 
Innledning 
Temakomite for politisk organisering delegerte til administrasjonene i de to 
fylkeskommuner å etablere reglement for ett eller flere klagenemnder etter hva som er 
hensiktsmessig, herunder vurdere saksbehandling, sammensetning og krav til kompetanse. 
Forslag fra prosjektleder ble forventet fremlagt høsten 2019. Prosjektleders forslag ble lagt 
frem for temakomiteen for politisk organisering i møte 16.08.19 
 
Følgende ble i hovedsak lagt frem for temakomiteen. 
 
Særskilt klagenemnd som politisk organ 
Fylkestinget kan etablerere en (eller flere) særskilt klagenemnder til å behandle klage på 
enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Alternativet til opprettelse av Særskilte 
klagenemnder er at fylkestinget selv behandler klage på enkeltvedtak, eller fylkesutvalget 
etter delegert myndighet. 
 
Særskilt klagenemnd(er) kan opprettes med hjemmel i forvaltningslovens § 28 2. ledd.  
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«For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om 
kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter 
disses bestemmelse, formannskap eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte 
klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget.» 
 
Særskilt klagenemnd blir etter forvaltningsloven § 28 2. ledd en klageinstans og nærmest 
overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). Som 
klageinstans bør det tilstrebes uavhengighet i rammene rundt organet for å sikre reell 
klagebehandling. 
 
På de fleste saksområder er det likevel med hjemmel i særlovgivningen fastsatt at klage på 
enkeltvedtak skal behandles av et statlig forvaltningsorgan som kan være departement, 
fylkesmannen eller andre. 
 
Ny kommunelov 
Ny kommunelov har ikke ført til endringer i fylkestingets adgang til å etablere særskilte 
klagenemnd (er) etter forvaltningslovens § 28 2 ledd.  
 
Saker som behandles i Særskilt klagenemnd 
I en eller flere opprettede Særskilte klagenemnder kan behandles klage på enkeltvedtak i 
samsvar med bestemmelsene i forvaltningsloven i tilfeller der klagemyndigheten etter 
særlovgivningen er lagt til fylkestinget. Typisk ved disse sakene er det forhold at 
fylkeskommunen er tillagt offentlig myndighet og fatter enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven. 
 
Enkeltvedtak er avgjørelser som gjelder rettigheter og plikter til en eller flere bestemte 
personer på områder hvor avgjørelsen treffes under utøving av offentlig myndighet, jfr. 
forvaltningsloven § 2 b) 
 
I Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune er følgende hovedområder med 
angitt hovedsakstype (ikke uttømmende liste), delegert til Særskilt klagenemnd å fatte 
klagevedtak på klage på enkeltvedtak. 
 
 
 
Videregående opplæring 

• klage på vedtak om avslag på skoleskyss 

• klage på bortvisning fra skole (fra lovendring juli 2017) 

• klage på heving av lærekontrakt (kan være delegert fylkesrådmannen som i VFK) 
 
 Yrkestransportløyver (området kan bortfalle på grunn av endringer i veglov) 

• Klage på tilbakekall av løyver 

• Klage på ikke å ha fått tildelt løyve 
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Veglova (i tilknytning til fylkesveier fattes vedtak i dag av Statens vegvesen, men etter 
01.01.20 av Vestfold og Telemark fylkeskommune) 

• Klage på avslag på dispensasjon fra byggegrense 

• Klage på avslag på utvidet/endret avkjørsel 

• Klage på pålegg om rivning av oppsatt innretning, for eksempel støyskjerm 
 
Arbeidsforhold 

• Klage på gyldigheten av advarsel gitt i arbeidsforhold 
 
Transportordning for funksjonshemmede (TT ordning) 
 
Videregående opplæring  
Innenfor videregående opplæring gjelder opplæringslova og forskrift til denne,  
Hovedregelen er at forvaltningslovens regler om klageinstans i § 28 2 ledd gjelder, med 
mindre det følger av særreglene i opplæringsloven og forskrift til denne. I særreglene vil 
departement eller annen statlig klageinstans være klageinstans på enkeltvedtak. 
 
Unntatt fylkestingets kompetanseområder er etter særregler i opplæringslova og forskrift, 
klage på formelle feil ved eksamen, klage på bedømming av kompetanseprøver, fag-
svenneprøve og praksisbrevprøve, klage på inntak, utvidet rett til opplæring og skoleplass, 
klage på spesialundervisning.  
 
Klage på standpunktkarakter 
Etter forskrift til opplæringslova § 5-1 kan det klages på standpunktkarakter.  
 
I både Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune er klage på 
standpunktkarakter håndtert av fylkesrådmannen. Det er ikke ansett hensiktsmessig med 
en egen politisk opprettet klagenemnd til dette formålet av følgende hensyn: 
 
I nye Vestfold og Telemark fylkeskommune kan det anslagsvis komme inn mellom 100-120 
klager fra enkeltelever som avslutter videregående skoler hver vår.  Antall kan variere også 
fra år til år. 
 
På bakgrunn av antall klagesaker har det i begge fylkeskommuner vært ansett 
hensiktsmessig at fylkesrådmannen selv håndterer behandling av og fatter vedtak i disse 
sakene. Som klageinstans skal fylkesrådmannen kun se om det foreligger formelle 
saksbehandlingsfeil som kan ha hatt betydning for fastsetting av standpunktkarakter, noe 
som er en faglig vurdering.  
Formelle feil er knyttet til anførsel om feil ved: 1) standpunktkarakteren  2) karakter i orden 
og atferd  3) ikke fått standpunktkarakter  4)  gjennomføring av eksamen. 
 
Hvis det foreligger formelle feil skal saken sendes tilbake til skolen for ny fastsettelse av 
standpunktkarakter. Det er ved klagesaksbehandling behov for god kjennskap til 
opplæringslova og de ulike saksbehandlingsregler som gjelder. Samtidig er det behov for en 
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rask og effektiv håndtering av klagesakene. En raskt avklaring av endelig 
standpunktkarakter i ett eller flere fag kan ha betydning for elevens videre valg av og 
mulighet til inntak i høgskole, universitet el.l. 
 
På grunn av omfang av saker og behovet for rask saksprosess anbefales at behandling av 
disse sakene fortsatt håndteres av fylkesrådmannen. 
 
Det foreslås at fellesnemnda (nye fylkestinget i Vestfold og Telemark fylkeskommune) 
delegerer myndighet og kompetanse til å behandle klage på standpunktkarakter til 
fylkesrådmannen. Det vil da være opp til fylkesrådmannen å rigge en hensiktsmessig 
organisering av egne ressurser for å sikre en korrekt og raskt, faglig og reell behandling av 
hver enkelt klage. 
 
 
Hvilke regler gjelder for saksbehandling 
 
For Særskilt klagenemnd som politisk organ gjelder kommunelovens regler for 
saksbehandlingen. Det er imidlertid adgang til å fastsette eget reglement for de enkelte 
utvalg, med mindre det bryter med kommunelovens ufravikelige regler, for eksempel regler 
om kjønnsbalanse.  
 
Når det gjelder klage på enkeltvedtak gjelder forvaltningsloven. Forvaltningsloven stiller 
egne krav til klagefrist, klagens form, regler om oversittelse av klagefrist, krav til 
saksforberedelse og innholdet i et klagevedtak. I tillegg bør klagene behandles så raskt som 
mulig i klagenemnda, noe som tilsier hyppig møtefrekvens. Både Telemark og Vestfold 
fylkeskommune har fastsatt egne reglement for Særskilt klagenemnd. 
 
Der det fastsettes egne saksbehandlingsregler for Særskilt klagenemd(er) som avviker fra 
saksbehandlingsregler i kommuneloven gjelder reglement for Særskilt klagenemnd.  
 
I reglementet § 9 kan Særskilt klagenemnd også selv fastsette ytterligere retningslinjer for 
sin saksbehandling. I retningslinjer vil det kunne inntas regler møtefrekvens og frist for 
utsendelse av sak. I tillegg kan inntas regler som allerede følger av forvaltningsloven regler 
om klage kap VI §§ 28-36 og som er til informasjon; oversittelse av klagefrist, adgang til å 
treffe nytt vedtak, oppheve underinstansens vedtak og hjemsendelse av sak til 
fylkesrådmann, utilstrekkelig dokumentasjon i sak,  
 
 
Temakomiteens behandling 
 
Det foreslås at det opprettes en Særskilt klagenemnd i det nye Vestfold og Telemark 
fylkeskommune.  
 
Sammensetning og kompetanse 
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I dag har Vestfold fylkeskommune en Særskilt klagenemnd med 5 medlemmer. Telemark
fylkeskommune har en Særskilt klagenemnd med 5 medlemmer og en Særskilt klagenemd
for skolesaker med 3 medlemmer.

Det foreslås å øke antall medlemmer til 7 medlemmer i en Særskilt klagenemnd, 2 mer enn i
dagens ordning.

Fylkestinget velger leder og nestleder.

Særskilt klagenemnd er et politisk opprettet utvalg slik at kommunelovens kapittel 11 om
saksbehandlingsregler får anvendelse. Dette er presisert i reglementet § 9.

Prosjektleder har i fremlagt reglement etter temakomiteens møte foretatt enkelte små
justeringer som ikke har innvirkning på reglementets innhold, for eksempel en henvisning til
bestemte lovhjemler.

Vedlegg:
Reglement for Særskilt klagenemnd

Vedlegg til sak
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110/19 Reglement for Yrkesopplæringsnemnda 
 
Arkivsak-dok. 19/00352-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Monica Herstad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 24.09.2019 110/19 

 
 

Temakomiteens innstilling 
Fellesnemnda vedtar: 

1. Yrkesopplæringsnemnda skal ha 13 medlemmer med personlige varamedlemmer: 
2. Yrkesopplæringsnemnda sammensettes slik: Tre medlemmer som representerer 

skoleeier hvorav en velges fra hovedutvalg for næring og to fra hovedutvalg for 
utdanning. Fire medlemmer etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene, hvorav 
en fra Utdanningsforbundet. Fire medlemmer etter forslag fra 
arbeidsgiverorganisasjonene, hvorav en fra KS. To lærling- eller 
lærekandidatrepresentanter eller praksisbrevkandidater etter forslag fra 
organisasjonene. Ett medlem oppnevnes etter forslag fra Utdanningsforbundet. En 
representant fra NAV og en får representant fra Opplæringskontorene i Vestfold og 
Telemark får møte og talerett i møtene. 

3. Yrkesopplæringsnemnda velger selv leder og nestleder. Som leder velges 

representant for NHO og LO med to-års rullerende intervall.   
4. Sammensetning av yrkesopplæringsnemnda evalueres etter to år  
5. Reglement for yrkesopplæringsnemnda vedtas for øvrig slik det fremkommer i 

vedlegg til saken  
 
  

 

Bakgrunn for saken 
  
Temakomite for politisk organisering behandlet i sitt møte 18. juni 2019 forslag fra 
temakomite kompetanse til reglement for yrkesopplæringsnemnda før saken ble fremlagt 
fellesnemnda i møte 25.06.19. Saken ble i fellesnemndas møte vedtatt utsatt. Til saken var 
vedlagt møtereferat fra møte 27.05.19 i temakomite kompetanse hvor det der ble påpekt at 
forslag til sammensetning av yrkesopplæringsnemnda må oppdateres om det nye 
lovforslaget Ot.prp. 88 ble vedtatt i Stortinget. 
 
Ved lov 21.06.2019 nr. 60 er det vedtatt endring i § 12-3 annet ledd i opplæringslova med 
virkning fra 01.08.19. Lovendring får betydning for sammensetningen av 
yrkesopplæringsnemnda. På denne bakgrunn fremmes ny innstilling for reglement for 
yrkesopplæringsnemnda.   
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Saksopplysninger 
 
Før 01.08.19 gav opplæringslova § 12-3 ikke føringer på hvilke organisasjoner som skulle 
være representert i yrkesopplæringsnemnda.  
 
Vedtagelse av lovforslaget innebærer en endring i krav til sammensetning av nemndas 
medlemmer på en slik måte at sammensetningen av yrkesopplæringsnemndene skal speile 
det nasjonale systemet for representasjon i Samarbeidsrådet.  Bestemmelsen sikrer at alle 
hovedorganisasjonene i det nasjonale partssystemet innenfor fag- og yrkesopplæring blir 
invitert til å sitte i nemnda 
 
Praksisbrevkandidater blir nevnt på lik linje med elever, lærlinger og lærekandidater. Dette 
bidrar til en bredere representasjon og bedre kvalitet i arbeidet.  
 
Opplæringslova § 12-3 lyder fra og med 01.08.19 (lovfestet tillegg i svart uthevet skrift): 
 
«§ 12-3.Yrkesopplæringsnemnder og yrkesutval 
Fylkeskommunen nemner opp yrkesopplæringsnemnd med oppgåver etter §§ 4-3, 12-3 og 12-4. 
 
Nemnda skal ha medlemmer med personlege varamedlemmer som til saman skal ha brei 
innsikt i heile fag- og yrkesopplæringa og i nærings- og sysselsetjingsspørsmål. Det skal i alle 
høve nemnast opp medlemmer frå partane i arbeidslivet etter forslag frå 
arbeidstakarorganisasjonane og etter forslag frå arbeidsgivarorganisasjonane. Alle 
organisasjonar som er representerte i organ for samarbeid om fag- og yrkesopplæringa jf. 
§ 12-1, har rett til å vere representerte i nemnda. Partane i arbeidslivet skal ha fleirtal i 
nemnda. Dessutan skal det nemnast opp minst éin representant for elevar, lærlingar, 
praksisbrevkandidatar eller lærekandidatar etter forslag frå organisasjonar eller organ som 
representerer desse. Fylkeskommunen kan be lærarorganisasjonane om forslag til medlemmer i 
nemnda». 
 
 
 
 
 
Bestemmelsen § 12-3 annet ledd vil være førende for sammensetning av 
yrkesopplæringsnemnda på følgende måte:  
 
I Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er det i dag en sammensetning hvor det 
inviteres fra: 

• arbeidsgiverorganisasjoner: KS, NHO, Spekter og VIRKE (4)  
• arbeidstakersiden: LO og YS (2) 
• skoleeier; her er ikke antall spesifisert; 1-4  
• Utdanningsforbundet skal inviteres med fast plass; 1  
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• lærlingerepresentant og eventuelt rep. for praksisbrevkandidat; 1-2
• NAV og opplæringskontorer er ikke pålagt.

Forslag til sammensetning blir da som følger:
• Firemedlemmer oppnevnes etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene, hvorav

en fra Utdanningsforbundet
• Fire medlemmer oppnevnes etter forslag fra arbeidsgiverorganisasjonene, hvorav en

fra KS
• Tre medlemmer som representerer skoleeier
• To lærling-, lærekandidat- eller praksisbrevkandidatrepresentanter (Her kan en av

representantene være yrkesfagelev)

Alle hovedorganisasjonene i det nasjonale partssystemet innenfor fag- og yrkesopplæring
skal bli invitert til å sitte i yrkesopplæringsnemnda. Fylkeskommunen er pålagt en plikt til å
forespørre organisasjonene. Organisasjonene har en tilsvarende rett til å bli forespurt, men
har ikke en plikt til å fremme forslag til representanter.

Temakomite kompetanse innstilte i sitt møte 27.05.19 på at en representant fra NAV og en
representant fra Oppæringskontorene i Vestfold og Telemark.

Når det gjelder temakomite politisk organiserings behandling av reglement for
Yrkesopplæringsnemnda for øvrig, vises til sak om reglement for Yrkesopplæringsnemnda i
fellesnemndas møte 25.06.19.

Vedlegg:
Reglement for Yrkesopplæringsnemnda

Vedlegg til sak
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111/19 Eventuelt - fellesnemnda 24.09.19 
 
Arkivsak-dok. 19/00008-50 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Iren Cecilie Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 24.09.2019 111/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
Ingen forslag til vedtak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
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Arkivsak-dok. 19/00089-11 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 26.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt i møte 26.9.19 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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Arkivsak-dok. 19/15719-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 27.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Tilbakemelding til fylkesmannen etter tilsyn - Spesialundervisning i 

vidaregåande skule.  

 

Forslag frå sekretariatet: 
Saka takast til orientering.  

 

 

Bakgrunn for saka: 
Fylkesmannen hadde vår 2018 tilsyn retta mot spesialundervisning ved Skien vidaregåande skule. 

Rapporten gav fleire pålegg om endring, med frist for retting 1. september 2019. Kontrollutvalet fekk lagt 

fram rapporten som referatsaker i møte 14. mars 2019. Dei bad da om å lagt fram fylkeskommunens 

tilbakemelding til fylkesmannen.  

 

Saksopplysningar: 
Telemark fylkeskommune fekk utvida svarfrist i saka. Tilbakemelding til fylkesmannen etter tilsynet med 

Skien vidaregåande er no klar og kontrollutvalet har som etterspurt fått tilsendt kopi av denne.  

 

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Ansvaret for å sjå til at tilsynsrapportane blir følgt opp fell på den aktuelle tilsynsaktøren som utførte 

tilsynet. Det er likevel av interesse for kontrollutvalet å bli orientert om aktuelle tilsyn for å holde seg 

oppdatert på dei funn som tilsynsrapportene har og korleis fylkeskommunen tek tak i desse.  

 

 

Vedlegg:  

- Endeleg tilsynsrapport – Spesialundervisning Skien vidaregåande. 

- Oversendelsesbrev etter tilsyn med spesialundervisning 

- Svar på endelig tilsynsrapport for Skien videregående skole 
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 Fylkesmannen i Telemark  
 
 
Til Telemark fylkeskommune  
ved fylkesopplæringssjefen 
  
 

Endelig tilsynsrapport  
 

Spesialundervisning 
 

Telemark fylkeskommune 

Skien videregående skole 

 

 

 

 

 

 

November 2018 
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Sammendrag 

Tilsynsrapporten gir ikke en helhetlig vurdering av skolen. Rapporten omhandler 
bare resultater knyttet til temaet som er valgt og på det tidspunktet tilsynet er 
gjennomført. Når det gjelder metode for tilsyn etter opplæringsloven, har 
Utdanningsdirektoratet utarbeidet en egen håndbok som Fylkesmannen skal 
benytte. Håndboken ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

Tema og formål 
Temaet for tilsynet er rettet mot spesialundervisningen på skolen. Det 
overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får et godt utbytte 
av opplæringen.  

Hovedpunkter i tilsynet har vært: 

 Fylkeskommunens ansvar for å fatte vedtak som oppfyller retten til 
spesialundervisning 

 Fylkeskommunens ansvar for å planlegge, gjennomføre og følge opp 
spesialundervisningen 

 
Gjennomføring 
Tilsyn med Telemark fylkeskommune ble åpnet gjennom brev 01.03.2018. 
Åpningsmøte og gjennomføringen av intervjuer ble avholdt 17.04.2018. Det ble 
gjennomført sluttmøte 23.05.2018. 
 
Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig 
dokumentasjon, egenvurderingsskjema i RefLex, samtale med elever og 
opplysninger fra intervju med lærere, elevveiledere og ledelsen ved skolen.  
 
Etter sluttmøte fikk Skien videregående skole anledning til å uttale seg til 
rapporten, og frist for tilbakemeldinger var 15.06.18. Fylkesmannen mottok 
tilbakemelding fra skolen innen fristen. I tilbakemeldingene er det både 
innsigelser til den foreløpige rapporten, og ny dokumentasjon som skolen har 
sendt for å sannsynliggjøre at lovbrudd er rettet.  I tillegg har PP-tjenesten gitt 
en tilbakemelding etter tilsynet.  
 
Fylkesmannen har vurdert tilbakemeldingene under de tilhørende temaene i 
rapporten.  
 
Frist for retting av brudd på regelverk  
Fylkesmannen har konstatert lovbrudd. I denne rapporten gis Telemark 
fylkeskommune en frist til å rette. Frist for retting er 1. september 2019. 
 



39/19 Tilbakemelding til fylkesmannen etter tilsyn - Spesialundervisning i vidaregåande skule.  - 19/15719-1 Tilbakemelding til fylkesmannen etter tilsyn - Spesialundervisning i vidaregåande skule.  : Endelig tilsynsrapport- Spesialundervisning Skien videregående skole

5 

Det er fylkeskommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i 
opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven §13-10 første ledd. 
Fylkeskommunen er derfor adressat for den endelige tilsynsrapporten. 

Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i denne rapporten: 

Fatte vedtak om spesialundervisning  

Telemark Fylkeskommune må sørge for å fatte vedtak som oppfyller retten til 
spesialundervisning, jf. opplæringsloven §§ 5-1, 5-3 og 5-4. Fylkeskommunen 
må i den forbindelse se til at skolen:  

1. sørger for at enkeltvedtakene inneholder opplysninger om omfanget av 
avvik fra de ordinære læreplanene (punkt 3.7) 

2. sørger for at enkeltvedtakene synliggjør hvordan skolen har vurdert 
hva som er elevens beste (punkt 3.7 og 3.8) 

3. sørger for at de fatter vedtak uten ugrunnet opphold i alle saker, etter 
at det foreligger en sakkyndig vurdering (punkt 3.9) 
 

Telemark Fylkeskommune må sørge for at saksbehandlingen ved enkeltvedtak 
som gjelder spesialundervisning, oppfyller forvaltningslovens krav til 
enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven §§ 24, 25 og 27 Fylkeskommunen må i den 
forbindelse se til at skolen:  

4. sørger for at enkeltvedtakene viser hvilke faktiske forhold som er 
grunnlaget for vedtaket (punkt 3.11) 

 
Planlegge spesialundervisningen 
 
Telemark fylkeskommune må sørge for at skolen utarbeider individuelle 
opplæringsplaner som er i samsvar med enkeltvedtaket jf. Opplæringsloven §§5-
3 og 5-5. Fylkeskommunen må i den forbindelse se til at skolen: 

 
5. utarbeider IOP-er som viser hvilke kompetansemål arbeidsmålene er 

hentet fra (punkt 4.2) 
 
Gjennomføre og følge opp spesialundervisningen  
 
Telemark fylkeskommune må sørge for at skolen gjennomfører 
spesialundervisningen i samsvar med vedtaket og følger opp dette, jf. 
Opplæringsloven §§5-1, 5-3 og 5-5. Fylkeskommunen må i den forbindelse se til 
at skolen: 
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6. oppfyller kravet til en vurdering av utviklingen til elevene ut fra målene 
i IOP-en blir oppfylt. (punkt 4.9) 

1. Innledning  

Skien videregående skole har to avdelinger, en avdeling Prestejordet og en 
avdeling Brekkeby. Fylkesmannen har hatt tilsyn med begge avdelingene. 
Hovedvekten av elevmappene vi har sett på er fra avdeling Brekkeby.  

Fylkesmannen har innhentet 13 elevmapper som inneholder sakkyndig 
vurdering, enkeltvedtak, Individuell opplæringsplan (IOP) og årsrapport. Skolen 
har også sendt inn 3 vedtak der sakkyndig vurdering ikke var vedlagt. 
Elevsakene kommer i hovedsak fra Service og samferdsel som er et yrkesfaglig 
utdanningsprogram ved skolen, og de 16 sakene er alle elevsakene som skolen 
har ved tilsynsøyeblikket. En av elevsakene er avsluttet med et enkeltvedtak 
halvveis i skoleåret.  

Som dokumentasjon har Fylkesmannen sett på de 13 elevsakene med tilhørende 
sakkyndig vurdering, enkeltvedtak, IOP for skoleåret 2017-2018 og årsrapport. 
Skolen har også besvart spørsmålene i egenvurderingsskjemaet i RefLex. Vi har 
også hatt intervjuer med ledelsen, lærere, elevveiledere og elever ved skolen.  

Felles nasjonalt tilsyn 2018-22 har mange temaer. Følgende temaer:  
 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen 
 Skolebasert vurdering 
 Tidlig innsats 
 Spesialundervisning 
 Skolemiljø 
 Grunnskoleopplæring for voksne 
 Videregående opplæring til voksne 

Denne rapporten omhandler tema spesialundervisning; Fatte vedtak om 
spesialundervisning og Planlegge, gjennomføre og følge opp 
spesialundervisningen. 
Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell1 knyttet til tilsynet.  

Fylkesmannens kommentarer til fylkeskommunens praksis:  

Fylkesmannen er kjent med at fylkeskommunen har fått en ny modell som gjør 
at ressurser til særskilt tilrettelegging i ordinære grupper har blitt mindre. Der vil 
Fylkesmannen korrigere tidligere omtalt saksframlegg til fylkestingsak 54/16. 
Spesialundervisning for elever med store og omfattende behov for tilrettelegging 
– ny tildelingsmodell, vedtatt 07.05.18. 
Modellen er begrunnet blant annet i at det er mer målrettet - mer rettet inn mot 
de gruppene som virkelig trenger spesialundervisning.  Det sies også om 
tildelingsmodellen at den understøtter fylkeskommunens innsats med å vende 

 
1 https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/    
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fokus bort fra omfattende bruk av spesialundervisning, til mer vekt på tilpasset 
opplæring for elevene. 
 
På sine hjemmesider har fylkeskommunen gjort en presisering under 
hovedoverskriften ”Tilrettelagt opplæring”.  Her leser vi følgende: 

”Har du behov for tilpasset opplæring? 
Ordinært inntak 
De fleste som søker seg inn i videregående opplæring søker om ordinært 
inntak med søknadsfrist 1. mars.  Dette gjelder også ved mindre 
tilretteleggingsbehov, for eksempel mindre lese- og skrivevansker, 
medisinske vansker (medregnet allergi og reumatisme), psykososiale 
vansker, fagvansker eller andre tilretteleggingsbehov.  
I tillegg til å søke på ordinært inntak må skjemaet ”Melding om 
tilrettelegging” fylles ut.  Det er også nødvendig med dokumentasjon som 
støtter tilretteleggingsbehovet. 
Søkere som sender ”Melding om tilrettelegging”, men som ikke legger ved 
dokumentasjon som støtter det, blir ansett som ordinære elever av 
skolen.” 

 
Fylkesmannen minner om at det ikke er tvil om at alle elever har rett til tilpasset 
opplæring, og at skolen har plikt til å følge med på om elevene har 
tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen.  Sitatet ovenfor kan 
misforståes dithen at elevene selv må vurdere behov for tilrettelegging før de 
begynner på videregående skole.  I den grad det finnes dokumentasjon på lese- 
og skrivevansker, fagvansker og psykososiale vansker, så er det PP-tjenestens 
oppgave å dokumentere dette – også om eleven har «mindre vansker».  
 
Fylkesmannen har fått opplyst at fylkeskommunen i fjor hadde en «§ 13-10 
undersøkelse» på sine skoler om hvordan rutinene for spesialundervisning 
fungerte.  En veileder for «Saksbehandling av søknader etter fortrinnsrett og 
individuell behandling» er nå under utarbeiding, jf. dokument versjon 1 datert 
29.1.2018. 
 
Vi har sett i dette tilsynet at skolens forståelse for og gjennomføring av 
spesialundervisningen bygger på retningslinjer gitt av fylkeskommunen sentralt. 
På bakgrunn av dette ville det være naturlig å følge opp funnene med et tilsyn 
rettet mot fylkeskommunens ansvar for at kravene i opplæringsloven og 
forskriftene til loven blir oppfylt, jf. § 13-10 første ledd.  

 
Det har også kommet frem at det både i fylkeskommunen og på skolen pågår et 
arbeid med å endre rutiner i saksbehandlingen rundt spesialundervisningen.  
Siden fylkeskommunen har et pågående kvalitetsarbeid på området varsler vi 
ikke tilsyn med § 13-10 nå.  
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I rapporten viser Fylkesmannen til det vi har sett som indikerer et 
utviklingspotensial. Dette kan forhåpentligvis bidra inn i det videre arbeidet med 
saksbehandlingen rundt spesialundervisning. Fylkesmannen vil følge det 
pågående arbeidet med revisjon av rutiner for spesialundervisning, og vil vurdere 
tilsyn på et senere tidspunkt. 
 

2. Om tilsynet med Telemark fylkeskommune – Skien videregående 
skole: 

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler  

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven § 14-1 første 
ledd, jf. kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet 
er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven § 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige 
skoler er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler 
for dette.  

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, 
betegnes dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller 
forskrifter som er brutt. 

2.2 Tema for tilsynet  

Temaet for tilsynet er rettet mot spesialundervisningen på skolen. Det 
overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får et godt utbytte 
av opplæringen.  

Hovedpunkter i tilsynet vil være: 

 Fylkeskommunens ansvar for å fatte vedtak som oppfyller retten til 
spesialundervisning 

 Fylkeskommunens ansvar for å planlegge, gjennomføre og følge opp 
spesialundervisningen 

 

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet 

Tilsyn med Telemark fylkeskommune ble åpnet gjennom brev av 01.03.2018. 
Fylkeskommunen er blitt pålagt å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen 
med hjemmel i kommuneloven § 60 c.  

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig 
dokumentasjon, egenvurderingsskjema i RefLex, samtale med elever og 
opplysninger fra intervju med lærere, elevveiledere og ledelsen ved skolen.  
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3. Fylkeskommunens ansvar for å fatte vedtak som oppfyller 
retten til spesialundervisning  

VEDTAK SOM OPPFYLLER RETTEN TIL SPESIALUNDERVSINING 

3.1 Skolen skal innhente samtykke fra eleven før skolen henviser eleven 
til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

Rettslige krav:  
Skolen skal innhente samtykke fra elever over 15 år før dere kan henvise eleven 
til sakkyndig vurdering hos Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), jf. 
opplæringsloven § 5-4 andre ledd. 
 
Undersøkelse: 
Skolen opplyser i intervju at eleven alltid skriver under på tilmeldingen til PPT, og 
at tilmeldingen ikke sendes uten elevens underskrift. I flere av de sakkyndige 
vurderingene som er sendt inn går det frem at PPT foretar en sakkyndig 
vurdering etter samtykke fra eleven. På hjemmesiden til Telemark 
Fylkeskommune ligger skjemaet tilmeldingsskjema individsak. I skjemaet er det 
en egen rubrikk for elevens underskrift, og en rubrikk for eventuell foresatt.  
 
Vurdering: 
At henvisningen til PPT ikke sendes uten elevens underskrift sikrer at det gis 
samtykke før det settes i gang utredning av behovet for spesialundervisning. 
Dette bekreftes av de sakkyndige vurderingene som er sendt inn, og av skjemaet 
«tilmeldingsskjema individsak».  
 
Dersom eleven eller foresatte har bedt om spesialundervisning, trenger de ikke 
samtykke til en sakkyndig vurdering. Samtykket vil da ligge som en forutsetning 
i henvendelsen. 
 
Konklusjon: 
Skolen innhenter samtykke fra eleven før skolen henviser eleven til PPT. 
 
 

3.2 Skolen skal henvise elever til PPT så snart som mulig 

Rettslig krav: 
Skolen skal henvise eleven til PPT så snart som mulig etter at dere har avdekket 
at eleven ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, jf. 
forvaltningsloven § 11a og opplæringsloven §§ 5-3 første ledd og 5-4 første ledd. 
For at kravet skal være oppfylt må dere prøve ut tilpasninger i den ordinære 
opplæringen når dere har avdekket at eleven ikke kan få tilfredsstillende utbytte 
av den ordinære opplæringen. Videre må dere melde eleven til PPT etter at dere 
har prøvd ut tilpasninger og det viser seg at eleven ikke kan få tilfredsstillende 
utbytte av den ordinære opplæringen. Dersom en elev over 15 år eller foreldrene 
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til en elev under 15 år ber om en sakkyndig vurdering, skal dere alltid henvise 
eleven til PPT med en gang. 
 
Undersøkelse: 
Ledelsen ved Skien videregående svarer ja på spørsmålet om skolen prøver ut 
tilpasninger i opplæringen så snart som mulig etter at det er avdekket at en elev 
ikke får tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Ledelsen skriver at sakene 
tas opp i klasselærerråd, Triangelmøter og videre til TPO. Dette blir bekreftet i 
intervju av lærerne og ledelsen. I møtene blir de enige om å prøve ut ulike tiltak 
en stund. I intervju sier at lærerne at de prøver ut tilpasninger i undervisningen 
før eleven blir henvist til PPT, ved for eksempel egen mattegruppe, varierte 
undervisningsmetoder, flere vurderingssituasjoner, muntlige prøver og samtaler 
med eleven. Hvilke tilpasninger som er prøvd ut blir fylt ut i et skjema.  
 
Skolen skal melde eleven til PPT etter at det er prøvd ut tilpasninger og det 
fortsatt viser seg at eleven ikke får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen.  
Ledelsen sier i intervjuet at dersom tiltakene ikke fungerer blir saken meldt til 
TPO. I noen saker blir kontaktlærer innkalt til TPO-møter. TPO-teamet beslutter 
om saken skal meldes til PPT eller ikke. Ledelsen sier i intervjuet at det ikke tar 
lang tid å beslutte om en sak skal tilmeldes, men at det ofte tar lang tid å få til 
møter og innhente rapporter fra lærerne. Ledelsen sier også at det noen ganger 
går lang tid fordi man ønsker å prøve ut tiltak for lenge. Ledelsen sier videre at 
rutinene skal endres fra neste skoleår. 
 
Vurdering: 
Skolen prøver ut tilpasninger i den ordinære opplæringen før eleven henvises til 
PPT. Det tar etter vår vurdering for langt tid fra skolen har avdekket at eleven 
ikke får et tilfredsstillende utbytte av undervisningen, til tross for 
tilretteleggingene til eleven blir oppmeldt. Fylkesmannen har likevel vurdert at 
rutinene som er under arbeid vil sikre dette bedre, enn dagens praksis der skolen 
prøver ut tiltak for lenge.   
 
Konklusjon: 
Skolen henviser elevene til PPT så snart som mulig.  
 
 

3.3 Eleven og foreldrene skal få uttale seg om den sakkyndige 
vurderingen 

Rettslig krav: 
Skolen må undersøke hva som er elevens syn på innholdet i den sakkyndige 
vurderingen, jf. opplæringsloven § 5-4 andre og tredje ledd og 
Barnekonvensjonen artikkel 12. Eleven kan ha med seg foreldrene eller andre 
som støtte, eller få dem til å uttale seg på sine vegne. Elever og foreldre kan 
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hente inn en alternativ vurdering fra andre sakkyndige. Dere må i så fall ta den 
alternative vurderingen med når dere fatter vedtak. 
Undersøkelse: 
I egenvurderingsskjemaet svarer skolens ledelse ja på spørsmålet om de gir 
eleven mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen før 
det fattes enkeltvedtak. Skolens ledelse opplyser i intervjuet at PPT innkaller 
eleven til tilbakemeldingssamtale, der også elevtjenesten ved skolen er innkalt. 
Leder av elevtjenesten tar også nesten alltid kontakt med eleven før det blir 
laget et vedtak. I nesten samtlige av de enkeltvedtakene som vi har sett på går 
det frem at samtaler med eleven, eller eleven og foresatte er en del av det 
faktiske grunnlaget for vedtaket om spesialundervisning.   
 
Vurderinger: 
Skolens ledelse opplyser at PPT innkaller skolen på tilbakemeldingssamtalene og 
elevtjenesten tar kontakt med eleven i nesten alle saker, her gis det anledning 
for eleven til å uttale seg om innholdet. Selv om skolen i intervjuet sier at dette 
ikke skjer i absolutt alle saker, er den jevne praksis at eleven får muligheten til å 
uttale seg, dette bekreftes også av enkeltvedtakene.  
 
Konklusjon: 
Skolen gir eleven og foreldrene mulighet til å uttale seg om den sakkyndige 
vurderingen. 
 

3.4 Skolen skal innhente samtykke til å fatte vedtak om 
spesialundervisning 

Rettslig krav: 
Elever over 15 år må gi sitt samtykke før skolen kan fatte vedtak om 
spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-4 andre ledd. Dersom de har 
fremmet et ønske om spesialundervisning, eller underveis i prosessen har gitt 
klart uttrykk for at de ønsker spesialundervisning, er det ikke nødvendig med et 
særskilt samtykke til vedtak. Det er ikke tilstrekkelig at eleven har samtykket før 
skolen henviser eleven til PPT, eleven må også ytre et ønske om 
spesialundervisning. Det er ikke et samtykke at eleven eller foreldrene ikke 
protesterer mot vedtak om spesialundervisning. 

Undersøkelse: 
På spørsmål om skolen innhenter samtykke før vedtaket fattes, svarer ledelsen 
ja i egenvurderingsskjemaet. Det går ikke frem av vedtakene at samtykke er gitt 
før vedtaket fattes. I intervju utdyper ledelsen dette med at eleven alltid skriver 
under på henvisningen til PPT, og at skolen snakker med eleven om 
spesialundervisning før henvisningen sendes. Eleven får også uttale seg om 
sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. Det blir i hele prosessen lagt vekt 
på at målet med henvisningen er spesialundervisning.  
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Vurdering: 
Samtykke til å fatte vedtak om spesialundervisning er et vanskelig lovkrav å 
kontrollere, siden det ikke er nødvendig med særskilt samtykke dersom det klart 
har kommet frem i prosessen at eleven ønsker det.  Vi legger til grunn at ved at 
skolen snakker med eleven før tilmeldingen sendes, og tilmeldingen sendes til 
PPT i samråd med eleven, blir det gitt et implisitt samtykke til 
spesialundervisning. Dette fordi eleven får mulighet til å gi tilbakemelding på om 
han/hun ønsker spesialundervisning. Det er likevel viktig at skolen er bevist på at 
spesialundervisning er en rettighet, og ikke en plikt for eleven.   
 
Konklusjon: 
Skolen sikrer at eleven samtykker til vedtak om spesialundervisning.  
 
 

3.5 Skolen skal fatte enkeltvedtak etter at PPT har gjort sakkyndig 
vurdering 

Rettslig krav: 
Dersom eleven eller foreldrene har samtykket til spesialundervisning, skal skolen 
fatte et skriftlig enkeltvedtak etter at PPT har gjort en sakkyndige vurdering, jf. 
opplæringsloven § 5-1 første ledd, jf. forvaltningsloven §§ 2 og 23. Kravet om å 
fatte vedtak gjelder uavhengig av hva som er konklusjonen i den sakkyndige 
vurderingen. Dersom utredningen eller anbefalingen i den sakkyndige 
vurderingen er mangelfull, eller dere mangler andre opplysninger i saken, må 
dere be PPT eller andre om supplerende opplysninger før dere fatter vedtak. 
 
Undersøkelse: 
På spørsmål om skolen alltid fatter vedtak etter at PPT har gjort sakkyndig 
vurdering svarer skolen ja. På spørsmål om det fattes vedtak i de tilfeller der PPT 
ikke anbefaler spesialundervisning svarer ledelsen på tilsynsdagen at det ikke 
har vært tilfeller de siste årene der PPT ikke anbefaler spesialundervisning. Dette 
har de hatt tidligere, og da fattet de vedtak om avslag. I en av sakene 
Fylkesmannen har sett på ønsker ikke eleven lengre spesialundervisning, og 
skolen fatter da vedtak om at innvilgelse av spesialundervisning blir trukket 
tilbake.  
 
Ledelsen opplyser at i de tilfeller der den sakkyndige vurderingen er mangelfull 
tar de kontakt med PPT for å diskutere saken. I de vedtakene vi har sett på 
henvises det til samtaler med PPT. I intervjuet oppgir ledelsen at de ikke 
etterspør hvilken kompetanse personalet skal ha.  
 
Vurdering:                                                                                                        
I de elevmappene vi har fått tilsendt så ligger det enkeltvedtak om 
spesialundervisning i alle sakene. Skolen har også sannsynliggjort en praksis der 
det blir fattet vedtak om avslag - i de tilfellene PPT ikke tilrår spesialundervisning 
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i den sakkyndige vurderingen. I de tilfeller den sakkyndige vurderingen er 
mangelfull spør skolen PPT om manglende opplysninger, det er imidlertid flere 
opplysninger som PPT ikke har spesifisert og som skolen ikke etterspør, som for 
eksempel krav til kompetanse og en nærmere beskrivelse av avvikene i 
læreplanene.  
 
Fylkesmannen vurderer at skolen fatter vedtak i alle saker etter at PPT har gjort 
sakkyndig vurdering.  
  
Konklusjon: 
Skolen fatter enkeltvedtak etter at PPT har gjort sakkyndig vurdering.  
 
 

3.6 Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om varighet 

Rettslig krav: 
Vedtaket skal vise hva som er vedtakets varighet, jf. opplæringsloven § 5-1 
første ledd og forvaltningsloven §§ 2, 23 og 25. Enkeltvedtaket kan ikke ha 
lengre varighet enn den sakkyndige vurderingen vedtaket bygger på. 

Undersøkelse: 
I samtlige av vedtakene som Fylkesmannen har sett på står det angitt hvilket 
programområde og årstrinn eleven er tatt inn som elev på. Det står ikke i 
vedtakene angitt perioden vedtaket er gyldig.  Ledelsen opplyser i intervju at 
vedtakene gjelder for ett skoleår dersom det ikke står noe annet, dette fordi 
elevene bytter fag og organisering etter hvert skoleår.  
 
Vurdering: 
Det kommer frem i intervjuet at vedtakene har en varighet knyttet opp hvilket 
årstrinn eleven går på. Enkeltvedtak om spesialundervisning er en viktig 
avgjørelse, og det er derfor viktig at vedtaket er så klart og tydelig som mulig. 
Vedtakets varighet bør derfor være nevnt presist, dette spesielt for de elevene 
som får vedtak om spesialundervisning sent i løpet av skoleåret. Det er 
vedtakets varighet som avgjør hvor lenge eleven har rett på spesialundervisning.   
 
Skolens tilbakemelding på foreløpig rapport 
I skolens tilbakemelding på foreløpig rapport skriver de at varigheten på 
vedtaket er ut skoleåret som vedtaket skrives i, hvis ikke annet er angitt. Videre 
at de har gjort midlertidige vedtak, da inneholder det opplysninger om varighet. 
De skriver at elevene søkes inn hvert år, slik at det blir gjort vedtak hvert år.  
 
Skolen har også sendt inn en ny mal for enkeltvedtak om spesialundervisning. 
Her står det som underoverskrift: «Innvilgelse av spesialundervisning for 
skoleåret 2018-19». Fylkesmannen mener at dette ivaretar at enkeltvedtaket 
skal inneholde opplysninger om varighet.  
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Ny konklusjon: 
Enkeltvedtaket inneholder opplysninger om varighet.  
 
 

3.7 Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om 
spesialundervisningen 

Rettslig krav: 
Vedtaket skal vise antall timer med spesialundervisning samlet og i de aktuelle 
fagene, hvilke fag og områder spesialundervisningen skal dekke, om det skal 
være avvik fra læreplanene, hvordan dere skal organisere spesialundervisningen, 
og hvilken kompetanse personalet skal ha, jf. opplæringsloven § 5-1, jf. 
forvaltningsloven §§ 2, 23 og 25. 
Dersom anbefalingen i den sakkyndige vurderingen skal gjelde og det går klart 
frem hva PPT anbefaler, kan vedtaket vise til opplysninger i den sakkyndige 
vurderingen.  
 
Skolen skal vurdere hva som er til elevens beste når dere tar stilling til hvilket 
omfang, innhold og organisering spesialundervisningen skal ha, og hvilken 
kompetanse de som skal gjennomføre opplæringen skal ha, jf. 
Barnekonvensjonen artikkel 3. Elevens syn er svært viktig når dere vurderer hva 
som er til elevens beste. Det skal sterke hensyn til for at dere kan sette elevens 
beste til side. 
 
Undersøkelse: 
Det er laget maler for spesialundervisning som vi ser er brukt. Under overskriften 
«vedtak» kommer det frem opplysninger om følgende: målsetting, fag, omfang 
og organisering. I tillegg står det angitt hvilken kompetanse den som skal gi 
spesialundervisningen skal ha. Malen tar opp i seg alle punktene som kommer 
inn under dette lovkravet.  
 
Omfang og områder:  
Samtlige vedtak som vi har sett på angir om eleven skal få hele eller deler av 
opplæringstilbudet gitt som spesialundervisning. I tillegg spesifiserer vedtaket 
hvor mange årstimer eleven totalt sett skal få spesialundervisning. Videre viser 
enkeltvedtaket fordelingen på hvor mange timer eleven skal ha 
spesialundervisning i det enkelte faget.    
 
Avvik:  
Skolens ledelse svarer ja på spørsmålet om enkeltvedtakene inneholder 
opplysninger om hvilke avvik skolen eventuelt skal gjøre fra de ordinære 
læreplanene, og hvilke fag avvikene skal gjelder for. I malen som skolen bruker 
er det ikke et eget punkt som inneholder avvik, men det kommer frem under 
punktet målsetting. Der angis det at eleven enten skal ha mål om full 
kompetanse i alle fag, grunnkompetanse eller grunnkompetanse i noen fag. Av 
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de 14 sakene vi har sett på er det syv elever som har mål om grunnkompetanse, 
to elever som har mål om grunnkompetanse i enkelte fag og fire elever som har 
mål om full kompetanse i alle fag. Under intervjuene blir grunnkompetanse 
definert som avvik fra læreplanene. Det kommer ikke frem av vedtakene hvor 
omfattende avvikene skal være, og det er ikke spesifisert hvilke kompetansemål 
eleven skal nå.  
 
Organisering:  
I vedtakene er organisering av spesialundervisning i fagene spesifisert. Her står 
det om spesialundervisningen skal bli gitt i ordinær klasse, en- til en, størrelsen 
på eventuelle grupper, størrelsen på klassen, tolærersystem og hvilken 
kompetanse som er knyttet til de forskjellige gruppene.  
 
Kompetanse:  
Samtlige av vedtakene angir hvilken kompetanse den som skal gi 
spesialundervisningen skal ha.  
 
Barnets beste vurderingen:  
På spørsmål om skolen tar hensyn til elvens beste når de bestemmer innholdet i 
spesialundervisningen svarer de ja i kontrollskjemaet. Under intervjuet sier 
ledelsen at de har elevens beste som et førende prinsipp i alt de gjør. Det er 
også en diskusjon i perioden før henvisningen om hva som vil være elevens 
beste. Før vedtaket fattes snakker de med eleven om hvordan organiseringen av 
spesialundervisningen kan bli løst på en best mulig måte. Lederen for 
elevtjenesten sier at det er mange elever som ikke vil skille seg ut, og at 
spesialundervisningen derfor blir tilpasset.  
 
Vurdering: 
Fylkesmannen vurderer at malen, som vedtakene er bygget på, i stor grad 
tilfredsstiller lovkravet. Vedtakene spesifiserer antall timer med 
spesialundervisning samlet og i de aktuelle fagene, hvilke fag og områder 
spesialundervisningen skal dekke, hvordan spesialundervisningen skal 
organiseres og hvilken kompetanse personalet skal ha.  
 
I ni av vedtakene Fylkesmannen har sett på er det sagt at eleven skal ha 
målsetting om grunnkompetanse i alle fag eller i noen spesifiserte fag. 
Grunnkompetanse vil si det samme som avvik fra de ordinære læreplanene, og 
eleven vil ikke oppnå full kompetanse, og får ikke vitnemål eller fagbrev, men et 
kompetansebevis.  
 
Læreplanene angir kompetansemålene på hvert hovedtrinn i grunnskolen. For 
videregående opplæring angir læreplanene kompetansemålene for hvert årstrinn 
i nesten alle fag. Det er avvik fra de ordinære læreplanene hvis eleven ikke skal 
ha opplæring i alle kompetansemålene for sitt hovedtrinn eller årstrinn. Det er 
også avvik fra læreplanene når eleven skal få opplæring knyttet til 
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kompetansemål på lavere trinn enn det hovedtrinnet eller årstrinnet eleven går 
på. Hvis det blir gjort avvik fra de ordinære læreplanene, må det fremgå av 
vedtaket hvilke kompetansemål eleven skal nå. 
   
Dersom det skal gjøres avvik fra de ordinære læreplanene, må det fremgå av 
vedtaket i hvilket omfang det skal gjøres avvik, igjennom at det blir tydeliggjort 
hvilke kompetansemål eleven skal nå. I vedtakene fra Skien videregående er det 
i vedtakene spesifisert at eleven skal ha grunnkompetanse, men ikke hvilke 
kompetansemål eleven skal nå. Enkeltvedtak om spesialundervisning er et viktig 
vedtak for eleven, og det er dette eleven kan klage på. Enkeltvedtaket må derfor 
spesifisere nærmere hva avviket fra de ordinære læreplanene skal gå ut på, og 
hvilke kompetansemål eleven skal nå.  
 
Videre skal skolen vurdere elevens beste når det fattes vedtak om 
spesialundervisning. Skolen har gitt klart utrykk for, og sannsynliggjort at 
elevens beste er styrende for hvordan spesialundervisningen blir lagt opp. Det 
blir imidlertid ikke synliggjort i vedtakene. Når skolen sier at de snakker med 
eleven om hvordan han eller hun ønsker at spesialundervisningen blir gitt, går 
det ikke frem av vedtaket hva eleven har sagt, dette må gå klarere frem av 
vedtakene. Skolen må synliggjøre i vedtakene hvordan de har vurdert hva som 
er elevens beste.  
 
Skolens tilbakemelding på foreløpig rapport 
Skien videregående skole skriver i sin tilbakemelding at skolen ikke mener det er 
hensiktsmessig at enkeltvedtaket brytes ned på kompetansemål. De skriver at 
malen fra UDIR er litt uklar på dette punktet. Skolen skriver at de skal være så 
presise som mulig, men at det ikke er praktisk mulig hvis det ikke skal gjøres slik 
at faglærer lager IOP før vedtaket er klart og mål fra IOP kopieres inn i vedtaket. 
Dette mener skolen er feil da IOP ikke er et enkeltvedtak som kan klages på.  
 
Fylkesmannen vil presisere at dersom det skal gjøres avvik fra læreplanene, må 
det fremgå av enkeltvedtaket i hvilket omfang det skal gjøres avvik. Vi viser til 
Veilederen spesialundervisning side 6 der det står at «dersom det er behov for 
større eller mindre avvik fra kompetansemålene i Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet, enten for hele fag eller deler av fag, må det komme frem i 
enkeltvedtaket om spesialundervisning. Elevens individuelle opplæringsplan 
(IOP) må også utdype dette ytterligere. 
Det er i prinsippet ingen grenser for hvor store avvik som kan fastsettes, så 
lenge avviket er basert på den sakkyndige vurderingen og er tatt inn i 
enkeltvedtaket om spesialundervisning.» 
 
Vi viser også til vårt oversendelsesbrev, der vi har utdypet forholdet mellom den 
sakkyndige vurderingen, enkeltvedtaket og IOP. Fylkesmannen opprettholder 
derfor sin konklusjon på dette punktet.  
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Konklusjon: 
Enkeltvedtaket inneholder opplysninger om antall timer med spesialundervisning 
samlet og i de aktuelle fagene, hvilke fag og områder spesialundervisningen skal 
dekke, hvordan spesialundervisningen skal organiseres, og hvilken kompetanse 
personalet skal ha. 
Enkeltvedtaket inneholder ikke opplysninger om omfanget av avvik fra de 
ordinære læreplanene.  
Enkeltvedtaket synliggjør ikke hvordan skolen har vurdert hva som er elevens 
beste.  
 
 

3.8 Vedtak som ikke samsvarer med den sakkyndige vurderingen skal 
vise hvorfor eleven likevel kan få et forsvarlig utbytte av opplæringen 

Rettslig krav: 
Dersom dere fatter vedtak som avviker fra anbefalingen i den sakkyndige 
vurderingen, må dere få frem hvorfor dere vurderer at eleven likevel kan få et 
forsvarlig utbytte av opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-3 fjerde ledd. Dette 
gjelder enten avviket er knyttet til om eleven har behov for spesialundervisning, 
eller om avviket handler om hvilken spesialundervisning eleven skal få.  
 
Skolen skal vurdere hva som er til elevens beste når dere tar stilling til om dere 
skal avvike fra anbefalingen i den sakkyndige vurderingen, jf. 
Barnekonvensjonen artikkel 3. Elevens syn er svært viktig når dere vurderer hva 
som er til elevens beste. Det skal sterke hensyn til for at dere kan sette elevens 
beste til side.  
 
Undersøkelse: 
I egenvurderingsskjemaet svarer skolen ja på spørsmålet om de begrunner 
vedtak som ikke samsvarer med den sakkyndige vurderingen. I intervjuet sier 
skolen at de som regel følger den sakkyndige vurderingen, og dersom de avviker 
er det i de tilfellene de gir flere timer.  
 
I elevsakene finner vi fire saker der den sakkyndige vurderingen har tilrådd 
spesialundervisning i alle fag, mens vedtaket gir spesialundervisning i alle fag 
med unntak av kroppsøving. Avviket er begrunnet med at det enten er spesiell 
tilrettelegging i kroppsøving, ikke behov for tilrettelegging eller at det er mulig å 
gjøre tilpasninger. I intervjuene sa ledelsen at elevene kunne følge klassen i 
faget og derfor ikke hadde behov for spesialundervisning.  
 
I en av elevsakene står det under omfang av den spesialpedagogiske hjelpen: 
«omfanget av spesialundervisningen er diskutert med PPT rådgiver og er i tråd 
med tilrådningen fra PPT, med unntak av timeantall og kroppsøving. I 
kroppsøving er det spesiell tilrettelegging. Det samme gjelder de andre fagene, 
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hvor tolærer og/eller miljøarbeider er til stede i de aller fleste timene. Vi mener 
det vil gi deg tilfredsstillende utbytte av undervisningen og muligheten til å 
oppnå karakter i noen fag». I den sakkyndige vurderingen som er lagt ved står 
det under punktet omfang at «all undervisning bør bli gitt som 
spesialundervisning».   
 
På spørsmål om skolen tar hensyn til elvens beste når de bestemmer innholdet i 
spesialundervisningen svarer de ja i egenvurderingsskjemaet. Under intervjuet 
sier ledelsen at de har elevens beste som et førende prinsipp i alt de gjør. 
Lederen for elevtjenesten sier at det er mange elever som ikke vil skille seg ut, 
og at spesialundervisningen derfor blir tilpasset, dette gjelder særlig i 
kroppsøving.   
 
Vurdering: 
Skolen kan avvike fra den sakkyndige vurderingen så lenge det begrunnes 
hvorfor det vurderes at eleven likevel kan få et tilfredsstillende utbytte av 
undervisningen. Plikten til begrunnelse skal sikre at eleven får informasjon om 
skolens vurderinger. Begrunnelsen vil være til nytte for eleven i vurdering om de 
ønsker å klage på vedtaket.  
 
I de vedtakene der skolen har gitt færre timer enn det sakkyndig vurdering tilrår 
går det frem hvorfor eleven likevel får et forsvarlig utbytte av opplæringen. 
Begrunnelsen for hvorfor eleven kan få et forsvarlig utbytte i kroppsøving kunne 
vært mer utfyllende. Fylkesmannen vurderer likevel at skolen har en praksis der 
vedtak som ikke samsvarer med den sakkyndige vurderingen viser hvorfor 
eleven likevel kan få et forsvarlig utbytte av opplæringen. Det er imidlertid ikke 
mulig å se hvordan elevens beste er vurdert og vektet når avgjørelsen er tatt. 
Hva som er elevens beste skal alltid vurderes, og må være synlig for dem som 
leser vedtaket. Det er ikke gjort her.   
 
Konklusjon: 
Vedtak som ikke samsvarer med den sakkyndige vurderingen viser hvorfor 
eleven likevel kan få et forsvarlig utbytte av opplæringen.  
Vedtakene synliggjør ikke hvordan elevens beste er vurdert og vektet når 
avgjørelsen er tatt.  
 

 

3.9 Skolen skal fatte vedtak om spesialundervisning uten ugrunnet 
opphold 

Rettslig krav: 
Skolen skal fatte vedtak så snart det foreligger en sakkyndig vurdering og saken 
er tilstrekkelig utredet, jf. forvaltningsloven § 11a. Økonomiske og 
kapasitetsmessige årsaker er som hovedregel ikke en gyldig grunn til at det tar 
lang tid å fatte vedtak. I unntakstilfeller kan kravet være oppfylt selv om 
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saksbehandlingen tar lengre tid enn det som er vanlig.  Kapasitetsmessige 
utfordringer som oppstår gjentatte ganger eller som er av lengre varighet, er 
ikke en gyldig grunn til at det tar lang tid å fatte vedtak. 
 
Undersøkelse: 
I egenvurderingsskjemaet i RefLex svarer skolen ja på spørsmålet om de fatter 
vedtak så snart som mulig etter sakkyndig vurdering. Av de 13 elevsakene vi har 
fått inn har ni av elevene sakkyndig vurdering som var klar før skolestart 21. 
august 2018. De sakkyndige vurderingene er datert i perioden 23.2.16 – 
31.7.17. Skolens enkeltvedtak for denne elevgruppen er datert i perioden 
11.9.17-16.1.18. For de fire øvrige elevene, der vi har fått tilsendt sakkyndig 
vurdering, tar det i to av sakene 10 dager, og i en tar det en måned og i den 
siste en og en halv måned. I intervjuet sier skolen at med unntak av et par saker 
så går det raskt. Det har også vært problemer med arkivsystemet, slik at det 
ikke har kommet opp at sakkyndig vurdering er klar. Videre stemmer ikke 
datoen på den sakkyndige vurdering med når leder for elevtjenesten ser den 
sakkyndige vurderingen i arkivsystemet 360, systemet skal være bedret nå. 
Videre tar det noe tid, fordi både lærere og elever skal informeres.  
 
 
Vurdering: 
Utgangspunktet er at tilbudet skal gis innen rimelig tid. Hva som skal regnes som 
rimelig tid må vurderes i forhold til hva som vil være forsvarlig 
saksbehandlingstid. Elevenes behov for å få avklart sine rettigheter raskt som 
mulig er en viktig del ved å vurdere saksbehandlingstiden. Fylkesmannen ser at i 
de sakene der det foreligger sakkyndig vurdering midt i skoleåret tar det ikke alt 
for lang tid før vedtaket fattes. I de sakene der sakkyndig vurdering foreligger 
før skolen starter, er det uheldig at vedtaket ikke er klart før tidligst i 
begynnelsen av oktober, og noen ikke før i midten av januar. I unntakstilfeller 
kan kravet være oppfylt selv om det tar lengre tid enn det som er vanlig, men 
her kan det se ut til at det er praksis at en venter med å fatte vedtak om 
spesialundervisning. Skolen har gitt utrykk for en holdning der en venter og ser, 
og at en skal bli kjent med elevene før det settes i gang spesialundervisning. 
Denne praksisen gjør at elevene ikke får vedtak om spesialundervisning uten 
ugrunnet opphold etter at det foreligger en sakkyndig vurdering.  
 
Skolens tilbakemelding på foreløpig rapport 
Skien videregående skole skriver i sin tilbakemelding på rapporten at skolen i 
mange tilfeller ikke mottar sakkyndig vurdering før eleven er tatt inn på skolen, i 
enkelte tilfeller i begynnelsen av august.  
 
Skolen viser også til Fylkesmannens beskrivelse av en praksis der en venter med 
å fatte vedtak om spesialundervisning. Skolen skriver at dette ikke er en praksis 
ved skolen, men at skolen vet om enkelte tilfeller hvor det har tatt for lang tid å 
fatte vedtak, det er det ulike grunner til.  
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Vi ser av innsendt dokumentasjon «Veileder for saksbehandling, søknader etter 
fortrinnsrett og individuell behandling skoleåret 2018/2019» at enkeltvedtak for 
søkere på fortrinn skal være på plass før skolestart.  
 
Fylkesmannen vurderer at det tar for lang tid fra eleven er tatt inn på skolen, og 
til enkeltvedtaket er fattet. I flere av sakene vi har sett eksempler på burde og 
kunne vedtakene vært klare før eleven begynte på skolen. Vi ser av veilederen 
fra Telemark Fylkeskommune at det kan bli en praksis at enkeltvedtakene er 
klare før skoleåret starter. Fylkesmannen opprettholder konklusjonen, fordi 
skolen ikke har dokumentert at praksisen er at de fatter vedtak før skolestart. Vi 
viser også til våre vurderinger ovenfor.  
 
 
Konklusjon: 
Skolen fatter ikke vedtak uten ugrunnet opphold i alle saker, etter at det 
foreligger en sakkyndig vurdering. 
 

 

VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKAL OPPFYLLE KRAVENE 
TIL ENKELTVEDTAK I FORVALTNINGSLOVEN 

3.10 Enkeltvedtaket skal vise hvilke lovbestemmelser avgjørelsen 
bygger på 

Rettslig krav: 
Enkeltvedtak om spesialundervisning må være hjemlet i lov og vedtakene må 
derfor inneholde en henvisning til opplæringsloven § 5-1, jf. forvaltningsloven §§ 
24 og 25. 
 
Undersøkelse: 
Vi ser at der er brukt standardtekst i vedtakene. I flertallet av sakene under 
punket «rettslig grunnlag for vedtaket», står at «du har søkt om 
spesialundervisning ut fra sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten datert XXX, jf. 
opplæringsloven § 5-1 Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredstillande 
utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett på spesialundervisning.» I 
de øvrige sakene står det under punktet at «du har søkt om spesialundervisning 
ut fra sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten datert XXX, jf. opplæringsloven § 6-
22: for søkjarar med rett til spesialundervisning etter opplæringslova 5-1, og 
som manglar karakter i meir enn halvparten av faga, skal det ikkje reknast ut 
poeng. Inntaket skjer da på individuelt».   
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Vurdering: 
For at kravet skal være oppfylt må vedtaket inneholde en henvisning til 
opplæringsloven § 5-1. Det store flertallet av vedtakene inneholder denne 
henvisningen, mens fire av vedtakene kun viser til § 6-22 i forskriften til 
opplæringsloven, som regulerer inntaket til videregående skole for elever som 
har rett på spesialundervisning. Fylkesmannen vurderer her at den vanlige 
praksisen for skolen er å henvise til § 5-1 i opplæringsloven. Fylkesmannen vil 
likevel bemerke at en henvisning til § 6-22 i forskrift til opplæringsloven ikke er 
tilstrekkelig, og at det i tillegg må henvises til opplæringsloven § 5-1.  
 
Konklusjon: 
Enkeltvedtaket viser hvilke lovbestemmelser avgjørelsen bygger på. 

 
 

3.11 Enkeltvedtaket skal vise hvilke faktiske forhold som er grunnlaget 
for vedtaket 

Rettslig krav: 
Det må fremgå av enkeltvedtaket hvilke vansker eleven har eller eventuelt hvilke 
andre grunner det er til at det ordinære opplæringstilbudet ikke er tilstrekkelig, 
jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25. Dersom opplysningene fremgår av den 
sakkyndige vurderingen er det ikke nødvendig å gjengi eller sitere fra denne, 
men det må fremgå tydelig av vedtaket hvilke faktiske forhold som er grunnlaget 
for vedtaket. 
 
Undersøkelse: 
Skolen bruker en mal for alle vedtakene, der den ene underoverskriften er 
bakgrunn for saken. Det er ingen av vedtakene vi har sett på der det fremgår 
hvilke vansker eleven har eller eventuelle andre grunner for vedtaket. I samtlige 
av vedtakene står det at «vedtaket er fattet på grunnlag av sakkyndige 
vurderinger fra PPT.»  I flere av sakene vises det også til «pedagogiske 
rapporter». Under det rettslige grunnlaget står det at eleven «har søkt om 
spesialundervisning ut fra sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten datert XXX» 
 
Vurdering: 
Dersom opplysningene om hvilke vansker eleven har fremgår av den sakkyndige 
vurderingen, er det ikke nødvendig å gjengi eller sitere fra denne, men det må 
gå tydelig frem av vedtaket hva som er det faktiske grunnlaget. I dette ligger det 
at det må klart frem hvilken sakkyndig vurdering og andre dokumenter vedtaket 
bygger på. Datoen på den sakkyndige vurderingen kommer frem under det 
rettslige grunnlaget. Det kan likevel være tvil om hvilken sakkyndig vurdering 
som det vises til i vedtaket, da det under bakgrunnen for saken vises til 
sakkyndige vurderinger, i flertallsform. Det vises også til pedagogiske rapporter i 
flertallsform. Når det ikke siteres fra den sakkyndige vurderingen eller andre 
dokumenter i vedtaket, må det gå klart frem av vedtaket hvilken sakkyndig 
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vurdering, og andre dokumenter som er en del av det faktiske grunnlaget. For 
den enkelte elev som mottar et enkeltvedtak om spesialundervisning fremstår 
det ikke som tydelig hvilke dokumenter vedtaket faktisk bygger på.    
 
Konklusjon: 
Enkeltvedtaket viser ikke tydelig til hvilke faktisk forhold som er grunnlag for 
vedtaket. 

 

3.12 Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klage 

Rettslig krav: 
Vedtaket skal inneholde informasjon som setter elever over 15 år og foreldre til 
elever under 15 år, i stand til å klage på vedtaket. Vedtaket skal derfor informere 
om klageadgang, klagefrist, klageinstans og hvor klagen skal sendes, jf. 
forvaltningsloven § 27 tredje ledd. 
 
Undersøkelse: 
Samtlige vedtak inneholder standardisert tekst som opplyser om klageadgang, 
klagefrist, klageinstans og hvor klagen skal sendes.  
 
Vurdering: 
Vedtakene inneholder opplysninger som gjør elevene i stand til å klage på 
vedtaket.   
 
Konklusjon: 
Enkeltvedtakene inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, 
klageinstans og fremgangsmåte ved klage.   

 
 

3.13 Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om retten til å se 
saksdokumentene 

Rettslig krav: 
Enkeltvedtaket skal informere om at mottakeren av vedtaket, enten det er en 
elev over 15 år eller foreldrene til en elev under 15 år, har rett til å se sakens 
dokumenter, jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd.  
 
Undersøkelse: 
Ingen av vedtakene Fylkesmannen har sett på inneholder informasjon om retten 
til å se sakens dokumenter.  
 
Vurdering: 
Da vedtaket ikke inneholder informasjon om å se sakens dokumenter er ikke 
praksis i samsvar med loven.  



39/19 Tilbakemelding til fylkesmannen etter tilsyn - Spesialundervisning i vidaregåande skule.  - 19/15719-1 Tilbakemelding til fylkesmannen etter tilsyn - Spesialundervisning i vidaregåande skule.  : Endelig tilsynsrapport- Spesialundervisning Skien videregående skole

23 

Skolens ettersendelse av dokumentasjon  
Skolen har sendt inn ny mal for enkeltvedtak om spesialundervisning. I den nye 
malen er det tatt inn informasjon om retten til å se dokumentene i saken, med 
henvisning til forvaltningsloven §§ 18 og 19.  
 
Fylkesmannen vurderer at dette sannsynliggjør at vedtakene nå inneholder 
opplysninger om retten til å se sakens dokumenter.  
 
 
Ny konklusjon: 
Enkeltvedtakene inneholder informasjon om å se sakens dokumenter.  

 

 

4. Fylkeskommunens ansvar for å planlegge, gjennomføre og følge opp 
spesialundervisningen 

 

PLANLEGGE SPESIALUNDERVISNINGEN 

4.1 Skolen skal utarbeide IOP-er for elever som har vedtak om 
spesialundervisning 

Rettslige krav:  
Skolen skal lage en individuell opplæringsplan (IOP) som bygger på vedtaket, jf. 
opplæringsloven (oppll.) §§ 5-1 og 5-5.  Hvis vedtaket viser til den sakkyndige 
vurderingen, kan skolen bygge på denne når dere lager IOP-en. 
 
Skolen må starte arbeidet med IOP-en senest når vedtaket er fattet.  Hvor lang 
tid dere kan bruke på å utarbeide en IOP, avhenger av sakens omfang og 
kompleksitet.  Kapasitetsmessige utfordringer som oppstår gjentatte ganger, 
eller som er av lengre varighet, vil ikke være gyldig grunn til at det det tar lang 
tid å utarbeide IOP-ene. 
 
Skolen kan starte arbeidet med å utarbeide IOP-en allerede når den sakkyndige 
vurderingen foreligger.  Dere kan gjøre tilpasningen i opplæringstilbudet til 
eleven innenfor den ordinære opplæringen, men dere kan ikke avvike fra 
læreplanene eller ta eleven alene ut av klassen før dere har fattet vedtak om 
spesialundervisning. 
 
Undersøkelse: 
Som dokumentasjon på arbeidet med individuelle opplæringsplaner har 
Fylkesmannen innhentet 13 elevsaker med tilhørende sakkyndig vurdering, 
enkeltvedtak, IOP fra skoleåret 2017-2018 og årsrapport. En av elevene har mål 
om grunnkompetanse med yrkesrettet tilnærming. Tre av elevene har mål om 
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full kompetanse i alle fag, men med ulik form for tilrettelegging. Skolen har brukt 
en lik mal for IOP-ene. Den har en inndeling med: 1. Mål for opplæringen – på 
kort sikt og lang sikt. 2. IOP med mål fra læreplanens generelle del, innhold, 
arbeidsmåter og organisering og plass til årsrapport i en kolonne til høyre.    

Alle de 13 elevsakene har en sakkyndig vurdering. Under begrunnelsen for 
vedtaket står det i at «vedtaket er fattet på grunnlag av sakkyndig vurderinger 
fra PPT, skolens pedagogiske vurdering, tidligere pedagogiske rapporter og 
samtaler med deg.» 

De sakkyndige vurderingene fra PPT foreligger fra januar og gjennom hele året til 
desember. Ikke alle IOP-ene er daterte, men det er angitt skoleåret som det 
gjelder for. Skolens arkivsystem viser når det er registrert i 360, og datoen for 
når IOP-ene er ferdige er ikke synlig. Fylkesmannen har etterspurt den datoen 
og fått denne informasjon i etterkant av tilsynet.  

I intervjuene forteller ledelsen at arbeidet med å lage IOP-er kan komme litt 
seint i gang jf. Informasjon fra Telemark fylkeskommune i en lokal forskrift om 
inntak. Det settes inn ulike tiltak for elevene i klassen; gjør tilpasninger, 
alternative vurderingsformer, tilpasset opplæring, to-lærer som for eksempel 
mindre elevgruppe, ekstra hjelp i klassen eller en mulighet for å gå ut med 
miljøterapeuten. Lærere utarbeider en pedagogisk rapport, mens en venter på at 
den sakkyndige utredningen og at vedtaket og IOP-en skal være klare. For noen 
av elevene blir ikke opptaket klart før ved skolestart.  Arbeidet med IOP starter 
da.  Men skolen opplyser at de også må ha tid til å bli kjent med elevene først 
siden de nå er på en ny arena.  

Leder for elevtjenesten sier i intervjuet at hun gir kontaktlærere et ansvar for å 
koordinere arbeidet med å lage en IOP så snart de forstår at eleven vil trenge 
spesialundervisning. De faglærerne som er involvert får et utgangspunkt for en 
IOP og beskjed om å lese den sakkyndige vurderingen når den er klar. Leder for 
elevtjenesten gir en frist etter det, for så å sammenfatte IOP-ene. Hun sier at i 
de fleste elevsakene går det kort tid fra vedtaket er klart og til IOP-en er 
utarbeidet. I den ettersendte dokumentasjonen kan vi se at det tar alt fra 7 
dager til 2 måneder fra enkeltvedtaket er klart til IOP-en klar. I skolens 
begrunnelse ligger forklaringen i at det kunne ta lang tid på grunn av at eleven 
ikke ønsket en IOP, foreldre hadde noen kommentarer som skulle bli tatt til følge 
eller at de hadde startet opplæringen ut fra en IOP tidligere enn da 
enkeltvedtaket forelå.  

I intervjuene med ledelsen og lærerne sier de at det er kontaktlærer som har 
oppgaven med å koordinere arbeidet med å lage IOP-er. Det er faglærer som 
utarbeider IOP-en. Det er leder for elevtjenesten som samordner og sluttfører 
IOP-ene og legger de inn i arkivsystemet 360 
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Vurdering: 
Alle elevene som har et vedtak om spesialundervisning ved Skien videregående 
skole har en IOP som bygger på vedtaket. En IOP er et arbeidsredskap for 
lærerne og skal være en praktisk plan til hjelp i planleggingen, gjennomføringen 
og evalueringen av opplæringen for elever som får spesialundervisning.  I de 
innsendte IOP-ene fra skolen er det litt ulik utforming og omfang. Malen er lik, 
men det er ikke alle IOP-ene som er like beskrivende i mål, innhold, 
arbeidsmåter og organisering slik at den blir det gode arbeidsverktøyet den er 
ment å være. Det kan være at vedtakene som er laget ikke er entydige nok, men 
som gir lærerne valgmuligheter når de skal lage IOP-en. Flere av IOP-ene er for 
omfattende og uoversiktlige til å være til praktisk hjelp for læreren i 
spesialundervisningen. Det er ikke alle elever som vil trenge en omfattende IOP. 
For de elevene som har store sammensatte vansker og der en større del av 
opplæringen er spesialundervisning, vil IOP-en bli mer omfattende.  
 
Skolen har en rutine for arbeidet med å lage IOP-er, men prosessen frem til IOP 
tar for lang tid før den er klar. Det er i strid med loven å bruke IOP-en før 
vedtaket er klart. Skolen setter i gang å tilrettelegge opplæringen for elevene før 
IOP-en er klar. Organiseringen blir kalt «Tilrettelegging», jf. informasjon fra 
Telemark fylkeskommune. 

IOP-en er ikke et dokument som elever og foresatte skal godkjenne. Det er 
vedtaket som har klagemulighet, men eleven skal være involvert i innholdet og 
hvordan den har blitt laget. I intervjuet med lærerne kom det frem at de i liten 
grad brukte selve dokumentet, men at de hadde innholdet klart for seg likevel. 
Elevene var i liten grad involvert i utarbeidelsen og underveis i skoleåret. Skolen 
beskriver en praksis der læreren vet hva opplæringen skal inneholde og hvordan 
den skal gjennomføres, men IOP-en blir ikke det arbeidsverktøyet det er ment å 
være. 
 
Slik det er lagt opp til på de videregående skolene i Telemark - jf. opplysningene 
fra fylkeskommunens hjemmeside - kan det se ut som lærerne må bli kjent med 
elevene før de kan avgjøre om eleven vil kunne ha behov for spesial-          
undervisning.  Fylkesmannen har fått litt forskjellige eksempler på hvilke tiltak 
og tilpasninger som blir prøvd ut innenfor den ordinære opplæringen.  En «vente 
og se» praksis når eleven har hatt spesialundervisning på ungdomsskolen burde 
vært unngått. Det kan føre til en lang vei frem til å få retten sin til 
spesialundervisning oppfylt. I første omgang vil det altså ikke bli utarbeidet en 
sakkyndig vurdering fra den fylkeskommunale PP-tjenesten i Grenland for elever 
som søker seg til ordinære grupper.  Det vil kunne ta lang tid før ny sakkyndig 
vurdering blir utarbeidet, og elevens rett til spesialundervisning blir utsatt.  
 
Konklusjon: 
Fylkesmannen legger til grunn at skolen utarbeider IOP-er for elever som har rett 
til spesialundervisning, men at det tar for lang tid fra behovet blir meldt til IOP-
en er klar. 
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4.2 IOP-en skal vise hvordan skolen skal organisere opplæringen og vise 
hvilket innhold spesialundervisningen skal ha 

Rettslige krav: 

IOP-en skal beskrive hvordan skolen skal organisere spesialundervisningen, og 
hvor mye tid eleven skal ha i klassen, i gruppen, som eneundervisning eller på 
en alternativ arena, jf. oppll. § 5-5. 
 
Det må gå tydelig fram av IOP-en hva det faglige innholdet i spesialunder-
visningen skal være, det vil si hvilke fag eller områder eleven skal få 
spesialundervisning i.  Videre må IOP-en vise hvilke avvik skolen eventuelt skal 
gjøre fra de ordinære læreplanene, og hvilke fag avvikene skal gjelde for, jf. 
oppll. § 5-5 første ledd.  Det er avvik fra de ordinære læreplanene hvis eleven 
ikke skal ha opplæring i alle kompetansemålene for sitt hovedtrinn eller årstrinn.  
Det er også avvik fra læreplanene når eleven skal få opplæring knyttet til 
kompetansemål på lavere trinn enn hovedtrinnet eller årstrinnet eleven går på.   
 
IOP-en skal inneholde tydelige og realistiske mål for spesialundervisningen, jf. 
oppll. § 5-5 første ledd. Skolen må formulere egne mål hvis elevens opplæring 
skal avvike fra kompetansemålene i de ordinære læreplanene.  Dere må sette 
målene med utgangspunkt i enkeltvedtaket og kompetansemålene i læreplanene.  
Målene for spesialundervisningen og innholdet i opplæringen må henge nøye 
sammen, og dere må utforme innholdet på grunnlag av målene for opplæringen.  
 
Undersøkelse: 
I de innsendte IOP-ene kommer det frem hvordan elevene skal organiseres i 
opplæringen. Det er angitt ved: eget rom, klasse med 15 elever, to-lærer, 
miljøarbeider til stede, ekstra klasserom, liten gruppe, egen kontaktlærer, 
utplassering i praksisbedrift, individuell veiledning, en til en veiledning, en til en 
undervisning i eget rom. Noen IOP-er angir flere alternative former for 
organisering. Arbeidsmåtene som er beskrevet er i flere av IOP-ene beskrevet 
som ulike valg eller kombinasjoner som for eksempel ulike skriveoppgaver, 
muntlige presentasjoner, gruppearbeid, klasseromssamtaler, nettbaserte 
ressurser, tavlegjennomgang, lese korte tilpassede tekster, individuell 
veiledning, egenstudier, bruk av PC, film, feltarbeid, utplassering. 

I IOP-ene vi har undersøkt er det definert hvilke fag det gjelder for, og noen 
ganger med henvisning til læreplanmålene for klassen. Læreplanmålene som er 
laget for den enkelte elev er noen ganger også konkrete med utdrag fra 
fagmålene. Det er også angitt alle målene til for eksempel Markedsføring og salg. 
Det står i IOP-en at læreplanen skal legge grunnlaget for undervisningen, mens 
hele opplæringen skal gis som spesialundervisning. I en annen IOP er det plukket 
ut noen mål fra Administrasjon og økonomi, der eleven har som mål 
grunnkompetanse. I to IOP-er skal det jobbes med mål fra generell del av 
læreplanen. I en IOP er det fag som ikke har mål, mens for de andre fagene er 
det mange mål. En IOP viser at eleven har som mål å oppnå full 
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studiekompetanse med hjelp av spesialundervisning- som går ut på 
sosialpedagogisk oppfølging i 76 årstimer. 

I flere av IOP-ene er målet for opplæring «grunnkompetanse». For en elev er det 
angitt som «Opplæringsplan for utplassering mot fagbrev», «…..m/yrkesrettet 
tilnærming», «Deler av opplæringstilbudet (ett fag)», «grunnkompetanse i 
matematikk og ADOK, ellers full kompetanse», «Store deler av opplæringen vil 
bli gitt som spesialundervisning», «Hele opplæringstilbudet, unntatt kroppsøving, 
blir gitt som spesialundervisning, resten som spesielt tilrettelagt undervisning 
med målsetting om grunnkompetanse».  

Det er ikke tatt stilling til i alle vedtakene om eleven skal ha avvik fra 
læreplanmål, derfor er det heller ikke tatt med i alle IOP-ene. Der elevene skal 
ha grunnkompetanse forteller skolen i intervjuet at det betyr avvik fra 
læreplanene.  

Det står i flere IOP-er at «den er lagt vekt på at undervisningen her i størst mulig 
grad skal følger opp innholdet i den ordinære undervisningen, og de arbeidskrav 
og innleveringer som gis her». I en annen IOP er hele opplæringstilbudet 
organisert utenfor skolen med oppfølging av lærer i praksis.  

 
Vurdering: 
Fylkesmannen kan se at det er lagt til rette for klasser med færre elever. Det er 
ofte for elever som ønsker, men som ikke har forutsetninger for å oppnå full 
yrkes- eller studiekompetanse.  Elevene går isteden planlagte løp som gir 
kompetanse på lavere nivå.  Dette er elever som har enkeltvedtak om 
spesialundervisning i ett eller flere fag, og som ikke skal ha opplæring i alle 
kompetansemålene i læreplanen.  Disse tar en planlagt grunnkompetanse.    
 
Skolen har ikke definert avvik fra kompetansemålene i verken enkeltvedtak eller 
IOP-er.  Det er angitt avvik fra kompetansemålene i en av de sakkyndige 
vurderingene. Begrepet avvik blir ikke omtalt selv om det ligger implisitt i 
formuleringen grunnkompetanse.   
 
IOP-ene vi har sett viser hvilken organisering og arbeidsmåter som 
spesialundervisningen skal ha. Fylkesmannen legger til grunn ut fra den 
dokumentasjonen vi har fått tilsendt at IOP-ene viser kompetansemål, og hvilke 
fag som det skal gis spesialundervisning i.  
 
I de IOP-ene der målet er grunnkompetanse er det vanskelig å se hvilke mål som 
gjelder for spesialundervisningen siden hele fagplanen er gjengitt eller at det blir 
henvist til lærebøker i faget. I noen IOP-er står det at det skal være færre mål 
og forenklinger uten at det kommer frem hva det betyr. At hele 
opplæringstilbudet skal bli gitt som spesialundervisning kan bli litt overordnet 
siden denne retten er en individuell rett. I den IOP-en som gjelder utplassering 
er det tydelig hva som er målene for spesialundervisningen. I tillegg kan vi se 
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målene i de IOP-ene der det bare er spesialundervisning i ett fag eller gitt som 
en spesialpedagogisk oppfølging.  
 
Konklusjon: 
Ikke alle IOP-er viser hvilke kompetansemål arbeidsmålene er hentet fra slik at 
det sikrer en individuell rett. 
 
IOP-ene viser hvordan skolen skal organisere opplæringen.  
IOP-ene viser hvilket innhold spesialundervisningen skal ha. 
 
 

4.3 IOP-en skal være i samsvar med enkeltvedtaket 

Rettslige krav: 
IOP-en kan ikke gi eleven færre eller flere rettigheter enn det som følger av 
enkeltvedtaket om spesialundervisning.  Innholdet i IOP-en må derfor være i 
samsvar med vedtaket.  Det gjelder både hvilke fag eller deler av fag 
spesialundervisningen skal omfatte, hvilke mål som gjelder særskilt for 
spesialundervisningen og om spesialundervisningen skal foregå i klassen, i egen 
gruppe, som eneundervisning eller på en alternativ arena.  Opplysningene i IOP-
en om hvor mange timer spesialundervisning eleven skal ha i de enkelte fagene 
og samlet, må også samsvare med vedtaket. 
 
Undersøkelse:                                                                                       
De innsendte vedtakene er standardiserte. De viser til at «du» er tatt opp som 
elev, vedtaket bygger på sakkyndig vurdering og den tilrådningen om timer som 
er gitt. Hvem som skal gjennomføre undervisningen er også lik for alle, med rom 
for alternative løsninger. Alle vedtakene har en formulering om «du har søkt om 
spesialundervisning ut fra sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten».  Bakgrunn for 
saken er også lik tekst for alle vedtakene. Vedtaket bruker formuleringer som 
«spesialpedagogisk hjelp» og «spesiell tilrettelegging».  

I de fleste IOP-ene som vi har fått tilsendt er det samme fag, timetall og måter å 
organisere på som står i vedtaket. I et par av vedtakene er det ikke samsvar i 
faget kroppsøving. I intervjuet med ledelsen fortalte de at det var gjort etter 
avtale med PPT og eleven. I en elevsak er det laget et midlertidig vedtak i 
påvente av sakkyndig vurdering. I en annen elevsak er det ikke angitt 
utplassering i vedtaket, mens i IOP-en skal eleven utplasseres 3 uker 1.termin 
og 3 uker 2.termin.  

I de IOP-ene der målet er grunnkompetanse er det vanskelig å se hvilke mål som 
gjelder for spesialundervisningen siden hele fagplanen er gjengitt eller at det blir 
henvist til lærebøker i faget. I noen IOP-er står det at det skal være færre mål 
og forenklinger, uten at det kommer tydelig frem hva det betyr.  
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I den IOP-en som gjelder utplassering er det tydelig hva som er målene for 
spesialundervisningen. Målene er også tydelige i de IOP-ene der det bare er 
spesialundervisning i ett fag, eller gitt som en spesialpedagogisk oppfølging.  

 
Vurdering: 
Fylkesmannen fikk under intervjuet eksempler på at skolen tilrettela opplæringen 
helt fra oppstarten av skoleåret. Det ble laget små klasser og grupper som 
elevene skulle få en tilrettelagt opplæring innenfor. Skolen har en praksis der de 
gjør «tilpasninger» og legger til rette på skolen og for utplassering. Vi vurderer 
at bruken av begreper som «tilpasninger» kan gjøre retten til 
spesialundervisning litt utydelig. At hele opplæringstilbudet skal bli gitt som 
spesialundervisning kan bli litt for overordnet og lite konkret siden denne retten 
er en individuell rett.  

Det er vanskelig å se om det er samsvar eller ikke mellom det vedtakene sier og 
det som står i IOP-ene. Vedtakene er både standardiserte og gir rom for 
fleksibilitet i hva som kan bli praksis. Den fleksibiliteten kan åpne for at IOP-en 
kan inneholde mer og få en større betydning enn vedtaket, uten at vi kan 
konkludere med det. Der det er avvik mellom sakkyndig vurdering og vedtaket 
sier skolen at de har gjort avtale med PPT og eleven.  

Fylkesmannen vurderer at det ikke er alle IOP-ene som er et arbeidsverktøy for 
spesialundervisningen. Vi legger likevel til grunn ut fra praksis og det skolen 
fortalte, at IOP-ene i stor grad samsvarer med enkeltvedtaket. 

Konklusjon: 
IOP-en er i samsvar med enkeltvedtaket. 
 
 

GJENNOMFØRE OG FØLGE OPP SPESIALUNDERVISNINGEN 

4.4 Skolen skal gi spesialundervisning i samsvar med IOP-en og 
vedtaket 

Rettslige krav: 
Det faglige innholdet i spesialundervisningen, organiseringen og antall timer med 
spesialundervisning, skal være slik det er angitt i IOP-en, jf. oppll. §§ 5-1 og 5-5.  
De som gjennomfører spesialundervisningen, må oppfylle de kravene til 
kompetanse som er beskrevet i vedtaket eller den sakkyndige vurderingen som 
er lagt til grunn for vedtaket. 

Dere kan ikke endre innholdet, organiseringen, timetallet, målene eller kravet til 
kompetanse, uten at det foreligger et nytt vedtak og en ny IOP. 

Noen ganger inneholder ikke vedtaket eller den sakkyndige vurderingen egne 
krav til kompetanse eller unntak fra de generelle kravene i loven.  Dere må da 
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sørge for at lærerne som gjennomfører spesialundervisningen, oppfyller de 
generelle kravene til kompetanse som følger av faget de underviser i. 

Undersøkelse: 
I IOP-ene er grunnlaget for opplæringen blant annet tatt fra fagplanen, generell 
del, lærebøker, nettsteder, videoer og egne læremidler. I IOP-ene står det antall 
timer for spesialundervisning og ofte med en timeplan for alle fagene.  
 
I intervju med lærere og ledelse ved skolen kom det frem at de som 
gjennomfører spesialundervisningen oppfyller de kravene som er beskrevet i 
vedtaket. Det er leder for elevtjenesten som setter sammen team med faglærer, 
kontaktlærer og elevveileder/miljøarbeider. 
 
I ett av de innsendte vedtakene er innvilgelsen om spesialundervisning blitt 
trukket tilbake. Eleven følger et ordinært opplæringsløp og går for full 
kompetanse i alle fag. Ellers er det flere omgjøringer i vedtakene som er gjort 
etter diskusjon med PPT; lavere timetall på grunn av vedtak seint på året og 
flere timer. Det er bestemt grunnkompetanse i stedet for full kompetanse i 
engelsk etter ønske fra eleven. For en av elevene vi snakket med har han gått 
fra grunnkompetanse til en mulighet for full kompetanse i flere fag. Det 
foreligger ikke noe nytt vedtak eller IOP.  
 
Vurdering: 
Det er ikke alltid like lett å lese ut av de innsendte IOP-en om det er samsvar 
mellom det faglige innholdet i spesialundervisningen, organiseringen og antall 
timer. Å velge innhold i en IOP krever en operasjonalisering av 
kompetansemålene i læreplanen for faget. Det handler om lokalt læreplanarbeid. 
I intervju med ledelsen så de et forbedringspotensiale i å koble lokalt 
læreplanarbeid med arbeide med IOP-er for blant annet å sikre innhold og 
timetall. 
 
Lærerne sier i intervjuet at de forholder seg til vedtaket og IOP-en, men at de 
ikke har en praksis på å ta frem den skriftlige IOP-en underveis.  
 
Fylkesmannen legger til grunn at leder for elevtjensten har et overordnet system 
som sikrer at innholdet i spesialundervisningen samsvarer med IOP-en og 
vedtaket. Hun kontakter PPT og foreldrene ved endringer. Det er hun som fatter 
vedtakene og legger til rette for arbeidet med IOP-ene, setter sammen 
lærerteam og fordeler elevveiledere/miljøarbeidere. Hun kvalitetssjekker IOP-ene 
før de legges i arkiv.  
 
Konklusjon: 
Fylkesmannen legger til grunn at skolen gir spesialundervisning i samsvar med 
IOP-en og vedtaket. 
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4.5 Assistenter og andre ufaglærte skal få nødvendig veiledning 

Rettslige krav: 
Dersom assistenter og andre ufaglærte skal bidra til gjennomføringen av 
spesialundervisningen, må de få nødvendig veiledning av en lærer som oppfyller 
kravene til kompetanse i faget, jf. oppll. § 10-11.  Hva som er nødvendig 
veiledning, vil variere ut fra utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring til den 
aktuelle personen, og hvilke oppgaver han eller hun skal ha.  
 
 
Undersøkelse: 
Fylkesmannen intervjuet to av de seks elevveilederne/miljøarbeiderne ved 
skolen. Begge hadde en formell bakgrunn med relevant utdannelse inn i 
arbeidet, og med en lang fartstid i skolen. De forteller at de har etterspurt mer 
veiledning, men sier at de diskuterer og samarbeider med faglærer underveis og 
at de av og til deltar i klassemøter. De kunne ønske seg avsatt tid sammen med 
lærer og fast deltakelse i klassemøtene. 

Det hender at de blir benyttet som vikar for lærere. Da får de et opplegg som 
skal gjennomføres.  

Leder for elevtjenesten bestemmer hvilken klasse de skal inn i ut fra hvilken 
kompetanse de har og hva som er best for eleven og klassen. Hun fordeler 
elevveilederne/miljøarbeiderne etter hvor de vil passe best. De blir koblet 
sammen med lærere på trinn og fag.  

I innsendt egenvurderingsskjema skriver ledelsen at «assistenter (eller 
elevveiledere og miljøarbeidere som de har blitt kalt ved vår skole) får veiledning 
av faglærere og veiledning av en spesialpedagog i tillegg, ved behov».  

 

Vurdering 
De elevveilederne/miljøarbeiderne som vi intervjuet hadde en høy kompetanse 
som de brukte sammen med faglærer. Lærerne vi intervjuet var svært fornøyde 
med elevveilederne/miljøarbeiderne. 
 
Ved en mer forpliktende veiledning, ville elevveilederne/miljøarbeiderne slippe å 
etterspørre den. Siden denne yrkesgruppen har en annen arbeidsavtale enn 
lærerne, kan det være årsaken til at det ikke er avsatt fast møtetid. 
 
Slik Fylkesmannen vurderer det, vil leder for elevtjenesten sikre den 
kompetansen som det er behov for overfor den enkelte elev sammen med 
faglærer.  
 
Konklusjon 
Elevveilederne/miljøarbeiderne får nødvendig veiledningen. 
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4.6 Elever med spesialundervisning skal få timetallet som følger av 
vedtaket  

Rettslige krav: 
Elever med spesialundervisning skal ha det samme timetallet som andre elever 
per fag, jf. oppll. § 5-1.  Det gjelder både faget der eleven får spesialunder-
visning, og fag der eleven får ordinær opplæring.  Det betyr at eleven også skal 
ha det samme timetallet samlet sett.   
 
Dere kan ikke ta timer fra et fag og gi spesialundervisning i et annet fag, med 
mindre vedtaket bestemmer dette.  Dere kan heller ikke tilby færre timer totalt 
sett, med mindre vedtaket åpner for dette.  
 
Skolen må registrere de timene som eleven eventuelt mister på grunn av 
endringer i timeplanen, lærers fravær eller andre grunner.  Videre må skolen 
følge opp at timer som faller bort, for eksempel som følge av manglende vikarer, 
blir erstattet, slik at eleven får det timetallet for fagene som følger av vedtaket 
og IOP-en, jf. oppll. §§ 5-1, 5-3 og 9-1.  Dere har ikke plikt til å erstatte timer 
som eleven ikke har fått på grunn av elevens eget fravær.   
 
Undersøkelse: 
I alle vedtakene er det angitt timetall for spesialundervisning. En av elevene med 
vedtak har mye av sin opplæring ute i bedrift. Skolen tilbyr i hovedsak det 
samme timetallet som er anbefalt i sakkyndig vurdering. I noen tilfeller har 
skolen spurt PPT om de kan fravike spesialundervisning i kroppsøving siden 
eleven har mulighet for å følge klassen i faget.  
Skolen tilbyr for et par elever flere årstimer spesialundervisning enn anbefalt. De 
setter også opp ekstra timer «på toppen» av det ordinære timetallet hvis eleven 
ønsker det. Både skolen og elevene beskriver en opplæring som stort sett er inne 
i klassen eller i en gruppe. Denne organiseringen skjer parallelt med den 
ordinære opplæringen. 
 
Skolen har ikke noen registrering av de timene som eleven mister på grunn av 
endringer. Det fremkommer fra intervjuer at de heller ikke har noe system for å 
følge opp timer som bortfaller av ulike årsaker, men at enetimer er skjermet så 
langt som mulig.  
 
 
Vurdering: 
Fylkesmannen vurderer på bakgrunn av både innsendt dokumentasjon av vedtak 
og IOP-er og intervjuer, at elever med spesialundervisning får det samme 
timetallet som andre elever. Skolen var veldig bevisst på å gi elevene den 
opplæringen som var bestemt i vedtaket selv om de ikke hadde et system for å 
registrere timer som bortfaller, og skolen skjermer enetimer. 
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Konklusjon: 
Elever med spesialundervisning får timetallet som følger av vedtaket. 
 
 

4.7 Spesialundervisningen skal være samordnet med den ordinære 
opplæringen 

Rettslige krav: 
Sammen med den ordinære opplæringen, skal spesialundervisningen gi eleven et 
forsvarlig utbytte av opplæringen.  Hvis eleven får både ordinære opplæring 
sammen med klassen og spesialundervisning, må opplæringen være samordnet 
for at elevens utbytte skal bli forsvarlig, jf. oppll. §§ 5-1, 5-3 og 9-1.  Kravet til 
samordning gjelder både innholdet i og gjennomføringen av spesialunder-
visningen.  Rektor må avklare hvem som har ansvaret for at elevens 
spesialundervisning samordnes med den ordinære opplæringen i klassen.  Rektor 
må følge opp at dere i praksis samordner spesialundervisningen med den 
opplæringen eleven får sammen med klassen. 

Undersøkelse: 
Fra en rutinebeskrivelse for oppfølging av elever står det blant annet at 
kontaktlærer samordner opplæringen i blant annet klasselærerråd. Det er en 
arena for å følge opp elever. Det blir avholdt minimum 5 ganger per. år. Hvis 
saken er mer kompleks sendes den til leder for elevtjenesten. Det er leder for 
elevtjensten som har et helhetlig ansvar for TPO og spesialundervisning.  
 
Vurdering: 
Fylkesmannen fikk opplysninger i intervjuet som tilsa at lærerne var opptatt av å 
inkludere elever med IOP. Dette ble gjort ved at det var en ekstra lærer eller 
elevveileder/miljøarbeider i rommet, bruk av grupperom. Kontaktlærer og 
faglærer ivaretok den løpende oppfølgingen. 
 
Fylkesmannen legger til grunn, at i skolens rutinebeskrivelse for elever som 
trenger oppfølging er det gjort avklaringer om hvem som har ansvar for de ulike 
oppgavene. Det er også bestemt i hvilke møter og arenaer som det skal tas opp.  
Det er leder for elevtjenesten som sikrer at rutinen blir fulgt.  
 
Konklusjon: 
Spesialundervisningen er samordnet med den ordinære opplæringen.  
 

4.8 Den samlede opplæringen skal dekke de individuelle 
opplæringsmålene som følger av IOP-en 

Rettslige krav: 
Alle elever som har vedtak om spesialundervisning, skal ha en IOP som viser den 
spesialundervisningen eleven skal ha jf. oppll.5-1, 5-5, 2-3 fjerde ledd og 9-1. I 
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planen kan eleven ha egne mål ut over eller til erstatning for målene i de 
nasjonale læreplanene, 

Skolen skal ha en pedagogisk ledelse som følger opp at lærerne gjennomfører 
opplæringen i samsvar med målene i læreplanene eller de egne målene i IOP-en. 
Rektor må legge til rette for at lærerne kan planlegge og tilpasse opplæringen 
underveis, slik at den samlet dekker de individuelle opplæringsmålene i IOP-ene. 
I tillegg må rektor sørge følge opp at lærerne planlegger og tilpasser 
opplæringen fortløpende.  

Undersøkelse: 
I noen av de IOP-ene som vi har fått er målet grunnkompetanse. Det er klipt mål 
fra læreplanen i fagene eller en lenke til den aktuelle læreplanen. Det er også 
henvisninger til lærebøker i faget og nettressurser. I noen IOP-er står det at det 
skal være «fokus på de enkleste områdene», «fokusere på grunnleggende 
ferdigheter», «ikke alle målene vil være realistiske å arbeide med». 
 
Rektor har delegert ansvaret for å følge opp spesialundervisningen til leder for 
elevtjenesten. Rektor deltar ikke fast i TPO-møtene, men møter av og til. I de 
innsendte rutinene for en oppfølging av elever er en av møtearenaene 
«Klasselærerråd», der faglærere, rådgivere og kontaktlærere løpende følger opp 
elever. Det er møteplikt for alle faglærere og rådgivere på disse møtene.  
Elevveilederne/miljøarbeiderne blir invitert etter behov.  
 
Vurdering: 
Fylkesmannen legger til grunn at skolen har en innarbeidet rutine for at lærerne 
skal kunne gjennomføre og følge opp den samlede opplæringen for elever med 
IOP. 
 
Konklusjon: 
Den samlede opplæringen dekker de individuelle opplæringsmålene som følger 
av IOP-en. 
 
                                        

4.9 Skolen skal hvert år utarbeide en skriftlig rapport for elever som får 
spesialundervisning, som gir oversikt over den opplæringen som eleven 
har fått og en vurdering av utviklingen til elevene ut fra målene i IOP-en 

Rettslige krav: 
Skolen skal hvert år utarbeide en skriftlig årsrapport for elever som får 
spesialundervisning, jf. oppll. §5-5 andre ledd. Rapporten skal ta utgangspunkt i 
elevens IOP. Den skal vise hvilken opplæring eleven har fått. I rapporten skal 
dere også vurdere utviklingen til eleven sett ut fra målene som gjaldt for 
spesialundervisningen. Det gjelder enten eleven har egne mål, eller eleven skal 
få opplæring for å nå målene i den ordinære læreplanen. Dere må ta stilling til 
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om eleven har behov for videre spesialundervisning, eller om eleven kan få 
tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.  

Skolen må rådføre seg med eleven når dere utarbeider årsrapport. Det er viktig 
at eleven får nødvendig informasjon for å kunne ta stilling til om hun eller han vil 
uttale seg, hva saken gjelder, hvorfor dere vil gjennomføre samtalen. Eleven kan 
ha med seg foreldre eller andre som støtte, eller få dem til å uttale seg på sine 
vegne. Dere skal legge vekt på synspunktene til eleven i samsvar med elevens 
alder og modenhet, jf. Barnekonvensjonen artikkel 12. 

Undersøkelse:.  
I malen for IOP er det en kolonne for «Pedagogisk årsrapport». Der er det plass 
for en årsvurdering. Skolen utarbeider årsrapport for alle elevene som legges inn 
i skolens arkivsystem -360.  
 
I de årsrapportene som Fylkesmannen har hatt tilgang til er flere eksempler som 
dette: «eleven har hatt stort fravær…» eller et annet: «han har liten utholdenhet 
i forhold til oppgavene han har……», «han viser glimtvis stor interesse for 
oppgaver med anvendelse av teori», «det er en hyggelig klasse……»,»har hatt 
nytte av oppfølgingen…….». I enkelte årsrapporter kan vi finne andre eksempler: 
«….en del ord, uttrykk og grammatikk som ikke har festet seg……trenger tett 
oppfølging også neste år….», «har hatt god faglig utvikling gjennom dette 
skoleåret» og en årsrapport der det henvises til tre læreplanmål med en 
evaluering. 
I innsendt dokumentasjon fra RefLex skriver ledelsen: « Svarer nei for 
nåsituasjonen, her har det vært mangelfull rapportering om måloppnåelse på 
enkelte mål. Dette har vi nå tatt tak i og jobber med nye rutiner for å få dette 
til:» 
 
Leder for elevtjenesten har flere møter med elevene ved utarbeidelsen av IOP-
en. I intervjuene med skolen kom det frem at elevene ikke var involvert i 
utarbeidelsen av IOP-en. I samtale med elever følte de seg likevel ivaretatt og at 
lærerne lytter til deres ønsker underveis i opplæringen. I egenvurderings-
skjemaet svarer både lærerne og ledelsen at de snakker med elevene gjennom 
skoleåret om læring og utvikling.  
 
Vurdering: 
I de årsrapportene som Fylkesmannen har fått er det ikke sikret at vurderingen 
gis ut fra målene som gjelder for spesialundervisningen, men mest en vurdering 
av innsats, orden og andre betraktninger rundt eleven/klassen. Vurderingene er 
generelle og gir derfor ikke den oversikten opplæringen eleven har fått i forhold 
til målene i IOP-en og en vurdering av utviklingen. Det skal også komme frem 
om målene fortsatt er relevante eller om det er behov for å justere. Bør tiltakene 
som gjelder organisering og arbeidsmåter justeres, og er det fortsatt behov for 
spesialundervisning?  Elevene skal trekkes aktivt med i vurderingen av sin 
trivsel, læring og utvikling.  
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Vurderingene som Fylkesmannen har fått tilsendt gir i liten grad en evaluering av 
den spesialundervisningen som eleven har fått og målene det har vært arbeidet 
med i IOP-en. Det er vanskelig å se ut av vurderingene om det behov for en 
justering. Det kommer heller ikke tydelig frem hvordan elevinvolveringen er 
ivaretatt. 
 
Ledelsen sier også at rapporteringen er mangelfull. Lærerne fortalte i intervjuet 
at de savnet halvårsrapporten. Den ga de et bedre grunnlag for 
årsrapporteringen. Fra og med 1. august 2013 er opplæringsloven endret og den 
tidligere halvårsrapporten er erstattet med en årlig rapport. Fylkesmannen vil 
minne om at det er de samme rettighetene for de elevene som har 
spesialundervisning som for elever i et ordinært løp; rett til underveisvurdering 
og en halvårsvurdering i alle fag- også uten karakter. 
 
I denne vurderingen legger vi til grunn et hovedinntrykk av årsrapportene. Selv 
om det i noen rapporter er gode vurderinger som tilfredsstiller lovkravet tar ikke 
de fleste rapportene utgangspunkt i elevens IOP, utvikling og eventuelle 
justeringer. 
 
Konklusjon: 
Kravet til en vurdering av utviklingen til elevene ut fra målene i IOP-en er ikke 
oppfylt. 

       

4.10 Skolen skal sende en henvisning til PPT dersom elevens behov 
endrer seg 

Rettslige krav: 
Hvis perioden for den sakkyndige vurderingen er utløpt eller dere vurderer at 
elevens behov er endret, skal dere henvise eleven til PP-tjenesten på nytt. Dere 
kan ikke henvise eleven på nytt uten et samtykke fra eleven, jf. oppll. §§5-3 
første ledd og 5-5 andre ledd. 

Dersom elevens utvikling er relativt stabil og behovet for spesialundervisning er 
godt dokumentert gjennom tidligere utredninger, kan det være tilstrekkelig å 
bygge videre på disse utredningene uten å foreta en ny sakkyndig vurdering. 

Undersøkelse: 
Skolens TPO-møter vurderer behov for å henvise eleven på nytt. I 
egenvurderingsskjemaet fra RefLex skriver skolens ledelse at «dette gjøres etter 
drøftinger i TPO, som igjen har fått saker fra klasselærerråd, triangelmøter eller 
direkte henvendelser fra elev/lærere/foresatte». Lærere som vi intervjuet 
opplevde at det kunne være vanskelig å få henvist elever. Skolen opplever at det 
er lang ventetid på utredning fra PPT. 
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Skolen fatter vedtak for ett skoleår av gangen uten at det er foretatt en ny 
sakkyndig vurdering. Årsrapporten blir tatt frem ved skolestart for å se om det er 
grunn til å gjøre endringer. Ved endringer av utdanningsprogram ber ikke skolen 
om en ny utredning. 
 
 
Vurdering: 
Skolen har som en rutine å ta opp utvikling og endringer i skolens TPO-møte. 
Dette sikrer at elevens behov blir tatt opp til ny vurdering. Fylkesmannen 
oppfattet at det i liten grad ble en ny oppmelding til PPT. En av årsakene kan 
være en lang saksbehandlingstid selv om PP-tjenesten skal sørge for at det blir 
utarbeidet sakkyndig vurdering når loven krever det. 
 
Konklusjon: 
Skolen sender en henvisning til PPT dersom elevens behov endrer seg. 
 
                      

5. Forhåndsvarsel om pålegg om endring 

Fylkesmannens foreløpige vurdering er at tilsynet har avdekket lovbrudd. I 
denne rapporten gis Telemark fylkeskommune en frist til å rette brudd på 
regelverket.  

Frist for retting er 1. september 2019. Skoleeier må innen denne datoen sende 
Fylkesmannen en erklæring om at bruddet på regelverket er rettet og en 
redegjørelse for hvordan bruddet er rettet. Skolen må sende inn følgende 
dokumentasjon:  

 5 årsrapporter fra skoleåret 2018/2019 
 5 elevmapper for skoleåret 2019/2020, med sakkyndig vurdering, 

enkeltvedtak og IOP  

Dersom brudd på regelverket ikke rettes innen den fastsatte fristen, vil 
Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha 
status som vedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI 

Skoleeier har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 

Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i denne rapporten: 

Fatte vedtak om spesialundervisning  

Telemark Fylkeskommune må sørge for å fatte vedtak som oppfyller retten til 
spesialundervisning, jf. opplæringsloven §§ 5-1, 5-3 og 5-4. Fylkeskommunen 
må i den forbindelse se til at skolen:  
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1. sørger for at enkeltvedtakene inneholder opplysninger om omfanget av 
avvik fra de ordinære læreplanene (punkt 3.7) 

2. sørger for at enkeltvedtakene synliggjør hvordan skolen har vurdert hva 
som er elevens beste (punkt 3.7 og 3.8) 

3. sørger for at de fatter vedtak uten ugrunnet opphold i alle saker, etter at 
det foreligger en sakkyndig vurdering (punkt 3.9) 

 

Telemark Fylkeskommune må sørge for at saksbehandlingen ved enkeltvedtak 
som gjelder spesialundervisning, oppfyller forvaltningslovens krav til 
enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven §§ 24, 25 og 27 Fylkeskommunen må i den 
forbindelse se til at skolen:  

4. sørger for at enkeltvedtakene viser hvilke faktiske forhold som er 
grunnlaget for vedtaket (punkt 3.11) 

 
Planlegge spesialundervisningen 

 
Telemark fylkeskommune må sørge for at skolen utarbeider individuelle 
opplæringsplaner som er i samsvar med enkeltvedtaket jf. Opplæringsloven §§5-
3 og 5-5. Fylkeskommunen må i den forbindelse se til at skolen: 

 
5. utarbeider IOP-er som viser hvilke kompetansemål arbeidsmålene er 

hentet fra (punkt 4.2) 
 
Gjennomføre og følge opp spesialundervisningen  
 
Telemark fylkeskommune må sørge for at skolen gjennomfører 
spesialundervisningen i samsvar med vedtaket og følger opp dette, jf. 
Opplæringsloven §§5-1, 5-3 og 5-5. Fylkeskommunen må i den forbindelse se til 
at skolen: 
 

6. oppfyller kravet til en vurdering av utviklingen til elevene ut fra målene i 
IOP-en blir oppfylt. (punkt 4.9). 

Fylkeskommunen kan ta kontakt med Fylkesmannen om det er ønske om 
veiledning knyttet til noen av punktene. 

 

Skien, 26. november 2018 

Berit Aarnes         Trine Billehaug
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Saksbeh.:  Berit Moen, 35 58 63 53 
 

Vår dato 
14.12.2018 

Vår ref. 
2018/940 

 

Deres dato 
 

Deres ref. 
 

    
    
    
Postadresse Besøksadresse Telefon E-post 
Postboks 2603 Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien 35 58 61 00 fmtepost@fylkesmannen.no  
3702 Skien Organisasjonsnummer Telefaks Internett 
 974 762 684 35 52 85 90 www.fylkesmannen.no/telemark  

 
Telemark fylkeskommune  
v/fylkesopplæringssjef Helge Galdal 
Postboks 2844  
3702  SKIEN 
 
 

             
 
 
Oversendelsesbrev etter tilsyn med spesialundervisning 
 
Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med Telemark fylkeskommune i perioden 01.03.2018 og 
frem til i dag.  I tilsynet har vi funnet at fylkeskommunen ikke oppfyller deler av regelverket på 
området spesialundervisning.  
Vi gjør oppmerksom på at tilsynsrapporter er offentlige dokumenter som blir publisert på vår 
hjemmeside.  
 
Fylkesmannen beklager lang saksbehandlingstid.    
 
Tilbakemelding på foreløpig rapport  
Fylkesmannen viser til tilbakemelding på foreløpig rapport fra Telemark fylkeskommune, deres ref. 
18/06488-5 datert 25.6.2018 og innspill fra PPT datert 15.6.2018.  I tillegg viser vi til 
tilbakemelding fra Hjalmar Johansen og Skien videregående skoler datert 15.6.2018.  I 
tilbakemeldingene blir det stilt en rekke spørsmål om avklaringer som berører begge skolene. Vi har 
valgt å svare opp spørsmålene i dette felles oversendelsesbrevet.  
 
Fylkeskommunens kommentar til feil saksnummer 
Under innledningen i rapportene har Fylkesmannen skrevet om fylkeskommunens nye modell for 
ressurser til tilrettelegging, med henvisning til sak 14/733.  Fylkeskommunen regner med at saken 
gjelder fylkesting-sak 54/16.  Fylkesmannen viste til grunnlagsdokumentet fra saksbehandler i 
stedet for fylkestingssaken, og har rettet feilen i tilsynsrapporten.   
 
Fylkeskommunens kommentar til tidsaspekt - sakkyndig vurdering 
Fylkeskommunen påpeker at lang saksbehandlingstid i PP-tjenesten på langt nær gjelder alle, men 
når det skjer har det bakgrunn i kapasitet hos PP-tjenesten, samt planlegging og organisering av et 
best mulig opplæringstilbud tilpasset den enkelte elev.  Fylkesmannen minner om at det er 
skoleeieres plikt å sørge for at kravene i opplæringslov og forskrifter blir oppfylt, og å stille til 
disposisjon de ressursene som er nødvendig for at kravene skal kunne oppfylles, jf. oppll. § 13-10 
første ledd.  Det innebærer å dimensjonere PP-tjenesten slik at den kan løse de oppgavene loven 
krever etter reglene i forvaltningsloven og de særregler som opplæringsloven gir, når det gjelder 
saksbehandling.  Kravet om at saken skal behandles innen rimelig tid, innebærer for eksempel at 
verken skoleeier eller PPT kan innføre ventelister for sakkyndig vurdering fordi dette vil stride mot 
elevens rett til spesialundervisning.   
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Side 2 

 
Fylkeskommunens kommentar til temaet: Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om 
spesialundervisning  
Fylkesmannen har konkludert med at enkeltvedtakene ikke inneholder tilstrekkelig med 
opplysninger om spesialundervisningen, ved at de ikke er tydelige nok på hvilke avvik fra 
læreplanmålene de ulike elevene skal ha. I tilbakemeldingen viser fylkeskommunen til 
Utdanningsdirektoratets Veilederen Spesialundervisning.  Fylkeskommunen sier at avvikene i 
læreplanen ikke skal omtales i selve vedtaket, men i elevens IOP.  De viser også til uttalelse fra PP-
tjenesten datert 15.6.2018 som hevder det samme.  I tillegg viser PP-tjenesten til kommunikasjon 
med den fylkeskommunale PP-tjenesten i Vestfold som hevder at Fylkesmannen der har uttalt 
følgende i en tilsynsrapport: «PPT skal imidlertid ikke komme med de enkelte kunnskapsmål i hvert 
fag, det ligger til pedagogene i IOP.»  Ut fra dette ber fylkeskommunen Fylkesmannen om å 
vurdere sin konklusjon på nytt.   
 
Vi har kontaktet Fylkesmannen i Vestfold for å avklare dette.  Der sier de at sitatet er hentet fra et 
tilsyn med fem spesifikke elever med store lærevansker i et grunnkompetansetilbud, og er tatt ut av 
sin sammenheng.  Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har lik lovtolkning på dette området.   
 
Opplæringsloven er ikke alltid like klar på hva rettsreglene innebærer.  Ulike veiledere har blitt 
utgitt for å bidra til felles forståelse, og dermed likhet for loven.  Veilederen Spesialundervisning er 
detaljert i bekrivelsene.  I kapittel 6 Sakkyndig vurdering av elevens behov – fase 3 står det blant 
annet at den sakkyndige vurderingen skal være så utførlig at skolen ikke er i tvil om hva PP-
tjenesten egentlig tilrår, når enkeltvedtak skal gjøres.  Vurderingen må være utfyllende både når det 
gjelder utredninger og tilrådninger.  Det er også viktig at PPT sier noe om innholdet i timene, blant 
annet forholdet til Læreplanene og eventuelle avvik fra disse.  Opplæringsloven sier ikke hvor 
konkret PPT må være i sin redegjørelse.  Udir mener dette har ført til ulik praksis som er uheldig.  
Vurderingen og konklusjonen i rapporten på dette punktet blir stående.   
 
 
Om PP-tjenestens rolle og funksjon 
Den fylkeskommunale PP-tjenesten har ikke vært en del av det gjennomførte tilsynet.  
Fylkesmannen ser at avklaringer likevel er nødvendig, og svarer dermed opp enkelte spørsmål i 
dette oversendelsesbrevet.   
 
PP-tjenesten spør hvor grensen går mellom PP-rådgivers skjønn og en faglærers faglig vurdering i 
fag.  I Veilederen Spesialundervisning under pkt 6.2 Tilrådning står det hva tilrådningen skal være 
knyttet til.  Punkt 1 gjelder realistiske opplæringsmål for eleven; sitat:  
«Elevens realistiske opplæringsmål må ta utgangspunkt i læreplanene for fag som definerer den 
kompetansen eleven skal ha tilegnet seg i faget etter ulike trinn.  Kompetansemålene angir hva 
eleven skal mestre etter endt opplæring på ulike trinn».  Videre står det: «Kompetansemålene må 
ses i sammenheng med formålet for faget, hovedområder, grunnleggende ferdigheter og 
retningslinjer for sluttvurdering».  
 
For å få oversikt over hva innholdet i opplæringen skal være for elever med behov for 
spesialundervisning, er det nyttig og viktig å se Veilederen i sammenheng.  Det vil gi en bedre 
oversikt og dermed innsikt i hva lovgiver har ment om innholdet i og utførelsen av oppgaver knyttet 
til spesialundervisning. 
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PP-tjenesten har flere muligheter når den skal vurdere og tilrå eventuelle avvik.  Opplæringsmålene 
kan enten være alle kompetansemålene i et fag, et utvalg av kompetansemålene, omformuleringer 
av kompetansemålene eller nye mål.  Dette skal synliggjøres i enkeltvedtaket, og utdypes i IOPen.  
Hvis det ikke står konkret i vedtaket hva avviket er, må faglærer kunne finne det i den sakkyndige 
vurderingen.  Det er PP-tjenesten som skal gjøre en skjønnsmessig vurdering av dette ut fra skolens 
lokale læreplaner.  
 
PP-tjenesten i Telemark fylkeskommune spør hvor grensegangen går mellom en PP-rådgivers 
skjønn og faglærers faglige vurderinger i faget.  PP-tjenestens skjønn skal være basert på en faglig 
utredning.  Dette kan være ulike tester for identifisering av elevens vansker.  PP-tjenesten skal 
kunne finne ut det skolen ikke selv kan finne ut av.  Det handler om hva som hindrer eleven i å 
lære, og hvilke konsekvenser det har for elevens læringsmål og for undervisningen. 
 
I det omtalte tilsynet i Vestfold fylkeskommune mente Fylkesmannen at PPT måtte ha en langt 
større detaljering i de sakkyndige vurderingene.  Fylkesmannen i Telemark mener dette er riktig for 
å sikre at elevene får en forsvarlig opplæring ut fra evner og forutsetninger. 
 
 
Spørsmål om IOP i tilbakemeldingen på foreløpig rapport formulert av de to skolene 
Skolen ber fylkesmannen avklare om IOP skal være et statisk dokument skrevet i starten av 
vedtaket om spesialundervisning, eller om det kan justeres underveis.  Spørsmålet har bakgrunn i 
uttalelser gitt i de to separate sluttmøtene som ble holdt med henholdsvis Skien og Hjalmar 
Johansen videregående skoler.   
 
I Veilederen under punkt 8.3 står det at innholdet i IOP-en må samsvare med enkeltvedtakets 
vurdering av elevens behov, evner og forutsetninger, beskrivelse av opplæringsmål, omfang, avvik 
fra læreplanverket eller opplæringsloven for øvrig.  Hvis det i sakkyndig vurdering og enkeltvedtak 
bare står at eleven skal ha grunnkompetanse som mål, tilfredsstiller det ikke kravene til utdyping av 
realistiske opplæringsmål i tilrådningen fra PP-tjenesten eller kravet til at enkeltvedtaket også skal 
inneholde mål for opplæringen.  
 
Målene for spesialundervisningen skal knyttes til faglig kompetanse så langt det er mulig.  Da er det 
viktig å se helheten i læreplanverket.  Når måloppnåelse skal vurderes, er det nødvendig å ha lagt en 
progresjon i spesialundervisningen via kompetansemålene som nettopp uttrykker en progresjon 
gjennom opplæringen i faget.  Elever har en individuell rett til spesialundervisning.  Det må tas 
hensyn til evner og forutsetninger, og det skal særlig legges vekt på utviklingsutsiktene til eleven, 
jf. oppll. § 5-1 andre ledd.  Grunnkompetanse er dermed ikke et tilstrekkelig mål i seg selv. 
 
Det er altså i enkeltvedtaket at retten skal stadfestes.  Tiltak som ikke kan utledes av enkeltvedtaket, 
kan ikke skisseres i IOP.  På spørsmålet om hvor mye skolen kan justere IOP før nytt enkeltvedtak 
må fattes, sier Veilederen følgende: «For hvert tilfelle må det vurderes om justeringene eller 
endringene i IOP er innenfor enkeltvedtaket, eller om det er nødvendig å fatte et nytt enkeltvedtak.»  
Som Fylkesmannen orienterte om i begge sluttmøtene, kan skolen justere IOP – hvis det er 
nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig læringsutbytte.  I den grad skolene mener at 
enkeltvedtaket er et statisk – forstått som rigid – dokument, så er det altså ikke det.  Men det er 
elevens utbytte og måloppnåelse underveis som gir handlingsrommet, og enkeltvedtaket som 
likevel skal definere retten.   
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Spørsmål fra Skien videregående skole om sammendrag av rapporten  
Fylkesmannen følger Metodehåndboken for tilsyn. Der åpnes det for å lage et sammendrag av 
rapporten som kommunene/fylkeskommunene kan sende til elever og foreldre.  Fylkesmannen i 
Telemark har så langt ikke gått inn i denne praksisen.  Vi ber skolene om å formidle innholdet av 
rapporten til elever og foreldre. 
 
 
Frist for retting 
Se den enkelte rapport. 
Dersom det er ønske om veiledning, tar dere kontakt med oss for nærmere avtale. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Solrun Nistad Fleischer Berit Moen 
utdanningsdirektør seniorrådgiver 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift 
 
 
Vedlegg 
To tilsynsrapporter 
 
Kopi til: 
Hjalmar Johansen videregående skole    
Skien videregående skole    
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Postadresse: Besøksadresse: Sentralbord Foretaksregisteret: 940 192 226 

Postboks 2844    35 91 70 00 E-post: post@t-fk.no 

3702 Skien     www.telemark.no 

 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

Postboks 2076 

3103 TØNSBERG 
Vår dato 20.09.2019 

Deres dato    

Vår referanse 18/06488-19 

Deres referanse    

Vår saksbehandler Heidi Roland Vik 

    

 

 

Svar på- endelig tilsynsrapport for Skien videregående skole - 

oppfølging av pålegg 
 

Telemark fylkeskommune mottok 18.12.18 endelig tilsynsrapport fra Fylkesmannens tilsyn ved Skien 

videregående skole og Hjalmar Johansen videregående skole. Dette tilsvaret omhandler tilsynet ved 

Skien videregående skole.  

 

All dokumentasjon vil bli sendt i et eget brev.  

 

Tema for tilsynet: Planlegging av spesialundervisning  

 

Fylkesmannen har konkludert med seks avvik. Det er avvik på tre hovedområder:  

 Fatte vedtak om spesialundervisning 

 Planlegge spesialundervisningen  

 Gjennomføre og følge opp spesialundervisningen  

 

Telemark fylkeskommune jobber jevnt og systematisk for å være i tråd med lov og forskrift. Vi arbeider 

for felles begrepsbruk og reviderer jevnlig skjemaene våre. Vi ser likevel at det er ulik praksis på 

skolene.  

 

T-ledersamlingen er hovedarena for å drøfte spørsmål vedr. spesialundervisning. T-lederne møtes fire 

ganger i året. Våre revideringer og endringer blir tatt opp på T-ledersamling. Temaet kan også komme 

opp ifm styringsdialogen med den enkelte skole. 

 

a) Pålegg om endring punkt 3.7 

Fylkeskommunen oppfatter at Fylkesmannen gir påbud om at enkeltvedtaket skal inneholde 

opplysninger om omfanget av avvik fra de ordinære læreplanene. Enkeltvedtak skal synliggjøre hva 

som er elevens beste. Vårt svar følger under.  

 

Generelt 

Fylkesmannen ber oss å sende inn 5 elevmapper for skoleåret 2019/2020 som inneholder sakkyndig 

vurdering, enkeltvedtak og IOP. Elevmappene representerer elever som har mål om full kompetanse 

og elever som har mål om grunnkompetanse.   

 

Konkret sak 

For å svare opp dette avviket har vi valgt ut fem elevmapper. Disse har følgende referansenummer:  

18/11569  

18/02097  

/Inntak 
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17/14395  

18/00240  

18/02169 

 

I vedtak 18/11569-16, 18/02097-31 og 17/14395-26 har elevene målsetting om grunnkompetanse og 

avvik fra læreplanen. I to av sakene omtaler sakkyndig vurdering avvik i fellesfag. Det skal hentes 

mål fra mellomtrinnet.  

I sak 17/14395-26 presiserer sakkyndig vurdering at eleven har mål om grunnkompetanse på det 

utdanningsprogrammet hun kommer inn på. Avvik i fellesfag omtales ikke. 

 

I vedtak 18/00240-31fremkommer det at skolen har avveket fra sakkyndig vurdering. Sakkyndig 

vurdering anbefaler grunnkompetanse i alle fag ved oppstart på vg1. Eleven gjennomførte vg1 med 

vurdering i alle fag. På bakgrunn av dette blir det gjort vurdering om målsetting om full kompetanse 

i alle fag på vg2.  

 

I vedtak 18/02169 har eleven målsetting om full kompetanse, dette er i tråd med anbefalingen i 

sakkyndig vurdering.  

 

Sak Mål i sakkyndig vurdering  Vedtak 

18/11569 IOP i alle fag. Kompetansemål på 3-

4.trinn 

Skolen må sammen med elev og PPT 

vurdere hvilke fag og kompetansemål 

som er mest hensiktsmessig å 

vektlegge i videregående skole. 

Kompetansemål i ett fag må ses i 

sammenheng med formålet for faget, 

hovedområder, grunnleggende 

ferdigheter og retningslinjer for 

sluttvurdering. 

Målsetting: Grunnkompetanse 

Norsk 5-7.trinn 

Engelsk 8 trinn-vg1 

Matematikk 3-8.trinn  

Naturfag 2-7. trinn 

Kroppsøving 3-8.trinn 

Samfunnsfag 4-10.trinn 

 

Programfag- smakebiter fra SSS. 

Mål fra vg1 og andre fag på lavere 

trinn. ADL trening 

 

Yrkesfaglig fordypning- enkle 

læreplanmål fra vg1 og fra andre 

fag på lavere trinn. Utplassering i 

bedrift. ADL  

 

Sosiale ferdigheter- mål fra 

overordnet plan. Frammøte. Sosial 

trening og integrering, samspill, 

kommunikasjonsevne  

 

 

18/02097 Kompetansebevis i ordinær bedrift 

som realistisk opplæringsmål. Eleven 

jobber med kompetansemål fra 

mellomtrinnet i engelsk, matematikk, 

norsk og naturfag. 

Han vil streve med programfagene 

som stiller krav til dokumentasjon 

gjennom skriftlig arbeid.  

Målsetting: Grunnkompetanse 

Norsk 7.trinn- Vg1 

Engelsk 8 trinn-Vg1 

Matematikk 5-10.trinn  

Naturfag 7-10. trinn 

Kroppsøving 9.trinn- Vg1 

Samfunnsfag, mål fra grunnskolen 

og vgs. 
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Yrkesfaglig for dypning- enkle 

læreplanmål fra vg1 og fra andre 

fag på lavere trinn. Utplassering i 

bedrift.  

 

Programfag- smakebiter fra SSS. 

Mål fra vg1 og andre fag på lavere 

trinn. ADL trening 

 

Sosiale ferdigheter- mål fra 

overordnet plan. Sosial trening og 

integrering, samspill, 

kommunikasjonsevne, 

mestringstillit og å ha kontroll. 

 

17/14395 Eleven vil ha realistisk mulighet til å få 

opplæring i og vurdering etter 

kompetansemålene i 

utdanningsprogrammet med mål om 

grunnkompetanse. All undervisning 

gitt som spesialundervisning.   

Målsetting: Grunnkompetanse 

Norsk 7.trinn- Vg1. 

Engelsk 8 trinn-Vg1 

Matematikk 5-10.trinn  

Naturfag 7-10. trinn 

Kroppsøving 9.trinn- Vg1 

Samfunnsfag, mål fra grunnskolen 

og vgs.  

ADL trening 

 

Yrkesfaglig for dypning- enkle 

læreplanmål fra vg1 og fra andre 

fag på lavere trinn. Utplassering i 

bedrift.  

ADL trening 

 

Programfag- smakebiter fra SSS. 

Mål fra Vg1 og andre fag på lavere 

trinn.  

ADL trening 

 

Sosiale ferdigheter- mål fra 

overordnet plan. Sosial trening og 

integrering, samspill, 

kommunikasjonsevne, 

mestringstillit og å ha kontroll. 

ADL trening. 

 

18/00240 PPT vurderer at eleven vil ha realistisk 

mulighet til å få opplæring i og vurdert 

etter kompetansemålene i 

utdanningsprogrammet med siktemål 

på grunnkompetanse. PPT anbefaler at 

eleven starter opp med målsetting om 

grunnkompetanse i alle fag.  

Norsk: Følger læreplanmål for 

faget. Organisering med faglærer 

og elevveileder 

Engelsk: Følger læreplanmål for 

faget. Organisering med faglærer 

og elevveileder 
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Målsetting: Full kompetanse, skolen 

begrunner hvorfor de avviker fra 

sakkyndig vurdering. 

Samfunnsfag: Følger læreplanmål 

for faget. Organisering med 

faglærer og elevveileder. 

 

Drift og vedlikehold: Følger 

læreplanmål i faget. Organisering 

med faglærer og elevveileder.  

Yrkesfaglig fordypning: Følger 

læreplanmål i faget. Organisering 

med faglærer og elevveileder. 

 

Bruker – og driftsstøtte: Følger 

læreplanmål i faget. Organisering 

med faglærer og elevveileder. 

 

Virksomhetsstøtte: Følger 

læreplanmål i faget. Organisering 

med faglærer og elevveileder. 

 

Sosiale ferdigheter- mål fra 

overordnet plan: Faglærer og 

elevveileder. 

 

18/02169 Eleven har realistisk mulighet til å få 

opplæring i og vurdert etter 

kompetansemålene i 

utdanningsprogrammet med sikte på 

yrkeskompetanse. 

Full kompetanse 

Drift og vedlikehold: Følger 

læreplanmål i faget. Organisering 

med faglærer og elevveileder.  

 

Bruker – og driftsstøtte: Følger 

læreplanmål i faget. Organisering 

med faglærer og elevveileder. 

 

Virksomhetsstøtte: Følger 

læreplanmål i faget. Organisering 

med faglærer og elevveileder. 

 

 

Enkeltvedtak skal synliggjøre hva som er elevens beste. Samtlige vedtak synliggjør hva som er 

elevens beste. 

 

Når sakkyndig vurdering er uklar på opplæringsmål er det vanskelig for skolen å skrive presise 

vedtak. Vi registrerer en usikkerhet, men skolen kartlegger elevens ferdigheter og justerer vedtaket i 

etterkant av oppstart i videregående skole.  

 

 

b) Pålegg om endring punkt 3.8 

Fylkeskommunen oppfatter at Fylkesmannen gir påbud om at enkeltvedtaket skal vise hvordan elevens 

beste er vurdert og vektet når en avgjørelse er tatt. Vårt svar følger under.  

 

Generelt 
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Fylkesmannen ber oss om å sende inn 5 elevmapper for skoleåret 2019/2020 som inneholder 

sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP. Elevmappene representerer elever som har mål om full 

kompetanse og elever som har mål om grunnkompetanse.   

 

 

Konkret 

De fem overnevnte elevmappene med vedtak synliggjør hvordan elevens beste er vurdert og vektet når 

en avgjørelse er tatt.  

 

c) Pålegg om endring punkt 3.9 

Fylkeskommunen oppfatter at Fylkesmannen gir påbud om at skolen skal fatter vedtak uten ugrunnet 

opphold i alle saker, etter at det foreligger en sakkyndig vurdering. Vårt svar følger under. 

 

Generelt 

Fylkesmannen ber oss å sende inn 5 elevmapper for skoleåret 2019/2020 som inneholder sakkyndig 

vurdering, enkeltvedtak og IOP. Elevmappene representerer elever som har mål om full kompetanse 

og elever som har mål om grunnkompetanse.   

 

Konkret 

Av de fem vedtakene i elevmappen går fire av elevene på Vg2, disse har sakkyndig vurdering fra Vg1. 

Alle har nye vedtak som er fattet før skolestart på Vg2. En elev går på Vg1. For denne eleven er det 

fattet tre vedtak. Det første vedtaket var klart før skolestart. Det ble fattet nye vedtak i saken på 

bakgrunn av erfaringer ved skolestart og dialog med avdeling for videregående opplæring.   

 

d) Pålegg om endring punkt 3.11 

Fylkeskommunen oppfatter at Fylkesmannen gir påbud om at enkeltvedtakene tydelig viser hvilke 

faktiske forhold som er grunnlaget for vedtaket.  

 

Generelt 

Fylkesmannen ber oss å sende inn 5 elevmapper for skoleåret 2019/2020 som inneholder sakkyndig 

vurdering, enkeltvedtak og IOP. Elevmappene representerer elever som har mål om full kompetanse 

og elever som har mål om grunnkompetanse.   

 

Konkret 

De fem vedtakene i elevmappen viser alle hvilke faktiske forhold som er grunnlaget for vedtaket. 

Det fremgår av sakkyndig vurdering hvilke vansker eleven har, dette er ikke gjengitt eller sitert fra i 

vedtaket. Dette er i tråd med den endelige tilsynsrapporten fra Fylkesmannen.   

 

 

e) Pålegg om endring punkt 4.2 

Fylkeskommunen oppfatter at Fylkesmannen gir påbud om at alle IOP-er må vise hvilke 

kompetansemål arbeidsmålene er hentet fra slik at de sikrer en individuell rett.  

 

Generelt 

Fylkesmannen ber oss å sende inn 5 elevmapper for skoleåret 2019/2020 som inneholder sakkyndig 

vurdering, enkeltvedtak og IOP. Elevmappene representerer elever som har mål om full kompetanse 

og elever som har mål om grunnkompetanse.   

 

Konkret 
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Når det fremgår av enkeltvedtaket at eleven skal ha grunnkompetanse betyr dette at eleven har avvik 

fra læreplanene. Elever som har målsetting om full kompetanse følger alle læreplanmål i faget. 

Begrepet avvik er ikke brukt da det ligger implisitt i formuleringen grunnkompetanse. 

 

Under følger en vurdering av læreplanmål i IOP, alle med målsetting om grunnkompetanse. Dette 

gjelder sak 18/11569, 18/02097 og 17/14395. 

 

IOP i norsk for elever som har målsetting om grunnkompetanse viser i stor grad like mål og en del 

likt på «tiltak, metode og læringsmateriell». En av elevene har læreplanmål fra 5-7 trinn, men har de 

samme målene som de to andre eleven som har læreplanmål fra 7.trinn- Vg1. Det er ikke samsvar 

mellom IOP og sakkyndig vurdering. IOP viser ikke frem hvilke trinn målet er hentet fra eller om 

det er formulert egne mål for elevene. For eleven som har mål fra 5-7 tinn er det ikke samsvar 

mellom sakkyndig vurdering og IOP. 

 

IOP i engelsk viser hvor kompetansemålene er hentet fra.  

 

I IOP for faget naturfag fremkommer det hvor kompetansemålene er hentet fra. En av IOP-ene har 

mål fra lavere trinn. Dette fremkommer i elevens IOP. I de to andre IOP-ene som hadde 

måloppnåelse for 7. trinn -Vg1 arbeidet de også etter mål i IOP fra lavere trinn. Det er ikke samsvar 

mellom IOP og sakkyndig vurdering.  

 

IOP i matematikk viser hvor kompetansemålene er hentet fra. Det er flere kompetansemål IOP for 

de to elevene som har høyere måloppnåelse.   

 

Sakkyndig vurdering omtaler ikke hvilke mål eleven skal arbeide med i de ulike programfagene. 

Dette kan ha sammenheng med at sakkyndig vurdering er skrevet før eleven starter på videregående 

skole.  Enkeltvedtaket omtaler mål i programfagene. IOP samsvarer med de målene som er 

beskrevet i vedtaket. 

 

I elevmappe 18/02169 og 18/00240 har elevene en IOP med målsetting om full kompetanse. Det er 

ikke avvik fra ordinære læreplaner. Spesialundervisning er i form av organisering og 

tilretteleggingstiltak for eleven. 

 

Skoleeier ser at det er avvik mellom sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP. Skoleeier vil følge 

opp skolen på dette området.  

 

   

 

f) Pålegg om endring punkt 4.9 

Fylkeskommunen oppfatter at Fylkesmannen gir påbud om at kravet til vurdering av utviklingen til 

eleven ut fra målene i IOP-en skal være oppfylt. 

 

Generelt 

Fylkesmannen ber oss om å sende inn 5 årsrapporter for skoleåret 2018/2019.  

 

Konkret sak 

For å svare opp dette avviket har vi valgt ut fem årsrapporter for skoleåret 2018/2019. Disse har 

følgende referansenummer:  

14/03706 

17/14393 
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17/14395 

17/00734 

17/01772 

 

Årsrapportene evaluerer spesialundervisningen. De ulike årsrapportene er av varierende kvalitet. Dette 

kan ha sammenheng med at faglærerne formulerer seg ulikt. Vi ser likevel en fremgang i forhold til 

årsrapportens innhold. Dersom det eventuelt er behov for en justering av IOP fremkommer ikke dette 

tydelig nok i årsrapportene. Unntaket er en elev som avsluttet Vg2 våren 2019. I de fleste årsrapportene 

fremkommer det at eleven har vært involvert i evalueringen. Skoleeier ser at skolen fortsatt må jobbe 

med kvaliteten på årsrapportene. Vi vil følge opp skolen på dette området. 

 

Avslutning 

Telemark fylkeskommune har god dialog med Fylkesmannen. Vi ser behov for at temaet 

spesialundervisning tas opp jevnlig, f.eks i forbindelse med kontaktmøtene. Fylkeskommunen ser også 

at det er viktig med helhetstenkning på området, samt kompetansepåfyll. I forbindelse med 

fylkessammenslåingen vil vi se på de ulike rutinene innenfor området spesialundervisning i de to 

fylkene.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Heidi Roland Vik 

   
heidi.roland.vik@vtfk.no 

+47 35 91 74 29 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
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Vår dato 20.09.2019 

Vår referanse 18/06488-19 

 

 

Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

Fylkesmannen i 

Vestfold og Telemark 

           Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

 

Kopimottaker Kontaktperson Adresse Post 

Klikk her for å skrive 

inn tekst. 

Klikk her for å skrive 

inn tekst. 

Klikk her for å skrive 

inn tekst. 

Klikk her for å skrive 

inn tekst. 

 

/Inntak 
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