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Høring - Regulering av konverteringsterapi 

 

Sammendrag 

Saken gjelder høring av lovforslag om regulering av konverteringsterapi. Det er god 

dokumentasjon for begrunnelsen for lovforslaget, men det er spørsmål knyttet til 
innholdet i loven.  

I vurderingen er det lagt vekt på menneskerettighetene, likeverdsprinsippet og 

Strategi mot utenforskap som fylkeskommunen arbeider med. 

Regulering i en spesiallov vil kunne få en mer pedagogisk utforming og synes mer 

hensiktsmessig enn plassering av ny lovregulering i straffeloven. I en spesiallov vil 
det også være rom for at ulike lovbestemmelser møtes med ulike reaksjoner, det vil 
si både strafferettslige og administrative reaksjoner. 

Det er kjent at konverteringsterapi kan ha uheldige virkninger og være helseskadelig. 
På denne bakgrunn må tilbud om, utøvelse og markedsføring av konverteringsterapi 

forbys. 

Bakgrunn 

Kulturdepartementet har sendt på høring lovforslag om regulering av 

konverteringsterapi med høringsfrist 15. oktober 2021. Det er gitt utsettelse på frist 
for å avgi høringsinnspill til 21. oktober slik at saken kan behandles av Fylkestinget. 

Det er et viktig mål for regjeringen å sikre lhbtiq-personers rettigheter, bidra til 
åpenhet og aktivt motarbeide diskriminering. Lhbt er en bokstavforkortelse brukt som 
samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Lhbtqi er en 

samlebetegnelse for personer og grupper som bryter med normer for kjønn og 
seksualitet. I-en står for interseksualitet og q-en for queerpersoner (skeiv er en norsk 

oversettelse for queer, mennesker som ikke finner seg til rette med betegnelse som 
heterofil, lesbisk, homofil eller bifil).  

Problemstilling 

Regulering av konverteringsterapi medfører krevende avveininger. I noen 
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sammenhenger kan det være vanskelig å definere hvor grensene skal gå mellom hva 

som skal være tillatt og ikke. 

Departementet foreslår at konverteringsterapi i loven skal defineres som 

«behandlingslignende handlinger som har som formål å få en annen til å endre eller 
fornekte (ev. undertrykke) sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet». 

Departementet foreslår at det skal være straffbart å utføre konverteringsterapi overfor 

barn under 16 år. Overfor denne persongruppen foreslår departementet at forbudet 
skal være absolutt. Departementet mener som utgangspunkt at et slikt absolutt 

forbud også skal gjelde der konverteringsterapi utføres overfor barn mellom 16 og 18 
år, men har valgt å holde dette spørsmålet åpent i høringen.  

Når det gjelder konverteringsterapi som utføres overfor voksne (og ev. barn over 16 

år), foreslår departementet at det skal være straffbart å utføre konverteringsterapi 
overfor disse dersom handlingen er begått uten samtykke eller under omstendigheter 

som gjør handlingen utilbørlig. 

Videre foreslår departementet at det skal være straffbart å forlede eller ved utilbørlig 
press tvinge en annen til å motta konverteringsterapi i Norge eller i utlandet.  

Departementet ber også om høringsinstansenes syn på om det bør foreslås et forbud 
mot å markedsføre konverteringsterapi, hvordan et slikt forbud eventuelt bør 

utformes og hvem som eventuelt bør håndheve et slikt forbud (kapittel 10 i 
høringsnotatet). 

Drøfting 

I sin rapport til FNs menneskerettsråd fra mai 2020 anbefaler FNs uavhengige 
ekspert på beskyttelse mot vold og diskriminering på grunn av seksuell orientering og 

kjønnsidentitet, statene å forby slik praksis. I 2015 leverte FNs høykommisær for 
menneskerettigheter en rapport til FNs menneskerettsråd om diskriminering og vold 
som skjer på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet. I rapporten slås det 

fast at konverteringsterapi er uetisk, uvitenskapelig og ineffektivt, og at det i noen 
tilfeller må anses som tortur. FNs medlemsstater blir i rapporten oppfordret til å forby 

praksisen. Også FNs barnekomite har i sin generelle kommentar nr. 20 fra 2016 om 
implementering av barns rettigheter i ungdomstiden, oppfordret statene til å avskaffe 
slik praksis. 

Nasjonale og internasjonale helseorganisasjoner har også avgitt erklæringer og 
uttalelser om konverteringsterapi der praksisen karakteriseres som 

menneskerettighetsbrudd overfor den som blir utsatt og en alvorlig trussel for 
vedkommende sin helse. Behandlingen er uetisk og mangler vitenskapelige bevis når 
det gjelder effektivitet. Det understrekes at konverteringsterapi ikke har noen 

medisinsk indikasjon, og at det er uetisk for leger å delta i slik praksis.  

Det finnes lite forskning på omfanget av konverteringsterapi i Norge, men det er 

indikasjon på at konverteringsterapi forekommer i Norge, også overfor barn. Det er 
gjort vitenskapelige studier i USA, Storbritannia og Canada som det er relevant å se 
hen til. Basert på Bufdirs kartlegging av 13 aktørers kjennskap til konverteringsterapi i 
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Norge, er det grunn til å anta at praksisen ikke foregår på samme måte i Norge som 

forskningen fra USA, Storbritannia og Canada beskriver. For eksempel viser den 
internasjonale forskningen at profesjonelle (herunder psykologer og annet 

helsepersonell) er blant utøverne av konverteringsterapi. Bufdirs kartlegging antyder 
at konverteringsterapi i Norge i hovedsak foregår i en religiøs kontekst (trossamfunn, 
religiøse organisasjoner og andre religiøse aktører) og i nære relasjoner 

(foreldre/foresatt og annen familie). 

Negativ innvirkning på psykisk helse er den mest utbredte konsekvensen av 

konverteringsterapi.  

SSBs befolkningsundersøkelse om livskvalitet fra 2020 viser at ikke-heterofile er 
blant gruppene med lavest subjektiv livskvalitet i Norge.  

I 2016 ble Malta det første europeiske landet til å forby konverteringsterapi. Den 
tyske nasjonalforsamlingen vedtok i 2020 lov om beskyttelse mot 

konverteringsbehandling. Formålet med loven er å beskytte personers 
selvbestemmelse og utviklingen av deres seksualitet og kjønn, personers fysiske 
integritet og rett til respekt. Loven forbyr å utføre konverteringsterapi overfor personer 

under 18 år, og under visse omstendigheter også overfor personer over 18 år. Loven 
forbyr også markedsføring og tilbud om konverteringsterapi. I Spania har flere 

provinser og autonome regioner innført forbud mot konverteringsterapi. Disse forbyr 
også markedsføring av konverteringsterapi. I Canada behandles lovforslag om å 
innta forbud mot konverteringsterapi i straffeloven. Noen provinser i Canada har 

vedtatt reguleringer for å forhindre konverteringsterapi. Tre av Australias delstater har 
siden 2020 vedtatt egne lover som forbyr konverteringsterapi. 

Norsk lovgivning inneholder ikke et eksplisitt forbud mot konverteringsterapi. I 
høringsnotatet redegjør departementet for hvilke handlinger knyttet til 
konverteringsterapi som likevel kan rammes av gjeldende lovgivning. 

Konverteringsterapi som utføres av helsepersonell må regnes som helsehjelp som 
omfattes av helsepersonelloven. Loven gjelder derimot ikke når konverteringsterapi 

utføres utenfor helse- og omsorgstjenesten i kraft av for eksempel å være religiøs 
leder, åndelig veileder, coach eller forelder. På bakgrunn av bestemmelser i 
helsepersonelloven er det forbudt for helsepersonell å tilby konverteringsterapi. 

Helsepersonells markedsføring av konverteringsterapi vil være i strid med 
helsepersonellovens §13. 

Lov om alternativ behandling av sykdom mv. gir et rammeverk for alternativ 
behandling i Norge. Konverteringsterapi vil etter denne loven være forbudt i noen 
tilfeller. Siden konverteringsterapi ikke er nevnt verken i lovtekst eller forarbeider 

følger dette av en fortolkning av de generelle reglene i loven. Alminnelig religiøs 
virksomhet regnes ikke som alternativ behandling og faller utenfor loven. 

Konverteringsterapi som skjer utenfor en religiøs kontekst, må regnes som alternativ 
behandling. Dette vil omfattes av loven og være forbudt fordi slik terapi kan føre til 
vesentlig helseskade. Konverteringsterapi som skjer i religiøs sammenheng og som 

er religiøst begrunnet omfattes derimot ikke av lovens forbud. Slik behandling kan 
ikke sies å være helserelatert fordi den ikke har til hensikt å lindre eller behandle 
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sykdom eller skade. 

Menneskerettighetene setter grenser for lovgivers adgang til å regulere borgernes 
handlinger. En regulering kan ikke eliminere andres grunnleggende 

menneskerettigheter. Justisdepartementets lovavdeling har vurdert det 
menneskerettslige handlingsrommet for å regulere konverteringsterapi. 
Lovavdelingen vurderer det dithen at det foreslåtte forbudet mot konverteringsterapi 

overfor voksne i tilstrekkelig grad balanserer retten til selvbestemmelse, 
religionsfrihet og ytringsfrihet for potensielle mottakere av «terapi» mot hensynet til å 

beskytte disses helse og rett til personlig utvikling og identitet og til å hindre 
diskriminering. Forbudet vil derfor etter Lovavdelingens syn være innenfor den 
skjønnsmarginen statene har på dette området. Lovavdelingen har særlig vektlagt at 

utilbørlighetsbegrensningen medfører at forbudet ikke vil ramme tilfeller der det 
foreligger et klart samtykke til konverteringsterapi, og at retten til personlig autonomi 

derfor er ivaretatt. Derimot finner Lovavdelingen at det er mye som taler for at en 
alternativ regulering med et absolutt forbud mot konverteringsterapi også overfor 
personer over 18 år, trolig er i strid med blant annet retten til respekt for privatliv og 

retten til religionsfrihet. Etter Lovavdelingens syn taler hensynet til barnets beste for 
at et absolutt forbud mot konverteringsterapi overfor barn ikke er et uforholdsmessig 

inngrep i barns rett til respekt for sitt privatliv, rett til religionsfrihet og rett til 
ytringsfrihet. 

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har på oppdrag fra 

Kulturdepartementet foretatt en vurdering at et mulig forbud mot å utføre, 
markedsføre og tilby konverteringsterapi – forholdet til menneskerettslige forpliktelser 

etter Grunnloven og internasjonale konvensjoner. Det er konkludert med at disse ikke 
er til hinder for det skisserte forbudet mot å fremsette konkrete tilbud om 
konverteringsterapi eller markedsføring av konverteringsterapi.  

I høringen bes det også om høringsinstansenes syn på om de foreslåtte 
straffebudene bør plasseres i straffeloven eller i ny spesiallov. Departementet viser til 

argumenter som taler for at straffebudene bør være plassert i straffeloven. På den 
annen side vises det til at regulering i en spesiallov vil kunne få en mer pedagogisk 
utforming ved at definisjonen av konverteringsterapi kan plasseres i en egen 

paragraf. I en spesiallov vil det også være mulig å ha en formålsbestemmelse, noe 
man ikke finner i straffeloven. I en spesiallov vil det dessuten kunne være rom for å 

gjøre tilføyelser dersom det på sikt skulle være behov for å legge til flere 
lovbestemmelser. I en spesiallov vil det også være rom for at ulike lovbestemmelser 
møtes med ulike reaksjoner, det vil si både strafferettslige og administrative 

reaksjoner. Etter departementets syn bør for eksempel et eventuelt 
markedsføringsforbud møtes med administrative og ikke strafferettslige reaksjoner. 

Medvirkning 

Reguleringsforslaget er sendt til medvirkningsorganene og det er bedt om innspill. 
Fra Eldrerådet kom det et innspill om at det er viktig at fylkeskommunen avgir 

høringssvar og at vi må være tydelig på at menneskerettighetene ivaretas. 
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Fylkesrådets vurdering 

I fylkesrådets vurdering av saken, er det lagt vekt på menneskerettighetene, 

likeverdsprinsippet og Strategi mot ungt utenforskap som fylkeskommunen arbeider 
med. Nordland fylkeskommunes nullvisjon mot selvmord er også relevant i denne 
sammenhengen. 

Fylkesrådet kan ikke se at det er lagt fram dokumentasjon på at konverteringsterapi 
har effekt. Konverteringsterapi kan tvert imot ha skadelig virkning. Slik virksomhet er 

uansvarlig, uetisk og kan være helsefarlig. Det er derfor god grunn til å lovregulere 
slik virksomhet slik flere andre land har gjort. For helsepersonell vil det være ulovlig å 
utføre, markedsføre og tilby konverteringsterapi. Dette kan utledes fra gjeldende 

lover. Det som gjenstår, er virksomhet som foregår i en religiøs eller åndelig kontekst.  

Regulering i en spesiallov vil kunne få en mer pedagogisk utforming, og synes mer 

hensiktsmessig enn plassering av ny lovregulering i straffeloven ved at definisjonen 
av konverteringsterapi kan plasseres i en egen paragraf. I en spesiallov vil det også 
være mulig å ha en formålsbestemmelse, noe man ikke finner i straffeloven. I en 

spesiallov vil det dessuten kunne være rom for å gjøre tilføyelser dersom det på sikt 
skulle være behov for å legge til flere lovbestemmelser. I en spesiallov vil det også 

være rom for at ulike lovbestemmelser møtes med ulike reaksjoner, det vil si både 
strafferettslige og administrative reaksjoner. 

Fylkesrådet mener at det må innføres et absolutt forbud mot tilbud om og utøvelse av 

konverteringsterapi. Det er kjent at konverteringsterapi kan ha uheldige virkninger og 
være helseskadelig. På denne bakgrunn bør alle beskyttes mot denne typen terapi 

uavhengig om man er over eller under 18 år. 

Det er nødvendig at det offentlige går i front og synliggjør at det er plass til alle og at 
alle har egenverd akkurat som de er. Markedsføring av konverteringsterapi kan bidra 

til å skape usikkerhet om dette og medføre negative konsekvenser for ungdommers 
opplevelse av tilhørighet. 

Det bør også foreslås et generelt forbud mot å markedsføre konverteringsterapi. 

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 

Saken har ikke økonomiske eller personellmessige konsekvenser for Nordland 

fylkeskommune. 

Andre konsekvenser 

Saken vil være positiv for likestilling og folkehelse. Saken har ikke konsekvenser for 
klima/miljø eller universellutforming. 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

1. Fylkestinget mener det er positivt og nødvendig at konverteringsterapi lovreguleres. 



  

12 

 

I vurderingen er det lagt vekt på menneskerettighetene, likeverdsprinsippet og 
Strategi mot utenforskap som fylkeskommunen arbeider med. 

2. Regulering i en spesiallov vil kunne få en mer pedagogisk utforming og synes mer 
hensiktsmessig enn plassering av ny lovregulering i straffeloven ved at definisjonen 
av konverteringsterapi kan plasseres i en egen paragraf. I en spesiallov vil det også 
være mulig å ha en formålsbestemmelse, noe man ikke finner i straffeloven. I en 
spesiallov vil det dessuten kunne være rom for å gjøre tilføyelser dersom det på sikt 
skulle være behov for å legge til flere lovbestemmelser, for eksempel om 
markedsføring. I en spesiallov vil det også være rom for at ulike lovbestemmelser 
møtes med ulike reaksjoner, det vil si både strafferettslige og administrative 
reaksjoner. 

3. Fylkesrådet mener konverteringsterapi må forbys. Det er kjent at 
konverteringsterapi kan ha uheldige virkninger og være helseskadelig. På denne 
bakgrunn bør alle beskyttes mot denne type terapi, uavhengig om man er myndig 
eller ikke.  

4. Fylkestinget mener det må foreslås et generelt forbud mot å tilby og markedsføre 
konverteringsterapi. 

 

Bodø den 21.09.2021  

Tomas Norvoll Kirsti Saxi 

Fylkesrådsleder fylkesråd for kultur, klima og miljø 

Sign sign 
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Program Bedre Vann 2022 - 2025 

 

Sammendrag 

Vannforsyning og vannkvalitet er viktige satsingsområder i fylkeskommunens arbeid 
med tilrettelegging for næringsutvikling. FNs bærekraftsmål 6 og 17 kan legges til 

grunn for dette arbeidet. En viktig del av dette er støtte til Driftsassistanse vann og 
avløp som er et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen, hvor målet er å 
sikre god vannkvalitet for næringsliv og befolkning.  

Å bidra til god vannkvalitet og pålitelig vannforsyning i fylket har gjennom mange år 
bl.a. vært forankret gjennom Program Bedre Vann, som senest ble behandlet i 

fylkestinget som sak 154/2016, med forlengelse av programperioden med et år i FT-
sak 102/2020. Fylkesrådet ønsker å styrke dette arbeidet gjennom videreføring av 
Program Bedre Vann. Dette er spesielt viktig med hensyn til en fortsatt positiv 

utvikling for næringsmiddelindustrien i fylket. Programmets overordnede mål er å 
være en kompetansestøtte for kommunale- og interkommunale vann og 

avløpsorganisasjoner i Nordland. Gjennom denne satsingen bidrar fylkeskommunen 
til å sikre gode levekår og gode lokaliseringsmuligheter for folk og næringsliv. 

Det er forøvrig utfordringer med å skaffe kvalifiserte fagfolk innen vann og avløp, og 

det er derfor nødvendig å stimulere til tiltak for å øke rekrutteringen innen 
fagområdet. Dette blir spesielt viktig i tiden framover ettersom vannforskriften vil 

pålegge kommuner og avløpssektoren oppgaver som krever økte ressurser.  

Bakgrunn 

Program for vannforsyning var en egen tilskuddsordning i perioden 1995 – 2002. 

Vannverk kunne søke om tilskudd til kvalitetsforbedrende tiltak. Dette programmet 
utløste den mest omfattende utbedring av norske vannverk noensinne. Nordland 

fylkeskommune overtok tilskuddsordningen i 2003 (innenfor tilskudd til kommunal 
infrastruktur), og fylkeskommunen har videreført dette arbeidet. 
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Nordland fylkeskommune tok i 1998 initiativ til å få etablert en Driftsassistanse vann i 

Nordland. Det ble tildelt kr 500.000,- gjennom Program for vannforsyning i 1999. 
Øvrig finansiering var midler fra Nordland fylkeskommune og kommuner i Nordland. 

Resultatet ble to organisasjoner; en for kommunene på Helgeland (HEVA) og en for 
kommunene i Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen (Driftsassistanse VA i nordre 
Nordland). Program Bedre Vann beskriver Driftsassistansenes overordnede mål, 

som er å være en kompetansestøtte for kommunale og interkommunale vann- og 
avløpsorganisasjoner i Nordland. 

Program Bedre Vann har hatt 2 programperioder, og ble vedtatt i FT-sak 087/2013 
og i FT-sak 154/2016. Siste programperiode ble forlenget med et år på grunn av 
covid-19 (FT-sak 102/2020). Styrene i Driftsassistansene består av ansatte i 

kommunene som har ansvar for vann- og avløpsfunksjonene. Helse- og 
omsorgsdepartementet har definert disse som personell med ansvar for kritiske 

samfunnsfunksjoner. Det var ikke mulig å gjennomføre fysiske møter i 2020 da 
styrene representerer til sammen 13 kommuner. 

Problemstilling 

Vann er menneskets viktigste næringsmiddel. Vi forbruker rundt 160 liter vann per 
person hver dag. Ca. 10 liter brukes til drikke og matlaging, mens resten går til 

renhold, hygiene, klesvask, toalettspyling m.m. En tilfredsstillende vannforsyning og 
avløpshåndtering er en forutsetning for det moderne samfunnet. Dette er en av de 
vesentligste forutsetningene for å etablere næringsvirksomhet, offentlige 

virksomheter og private boliger. Vann er helt nødvendig i næringsmiddelproduksjon 
(fiskeindustri ol.), skoler, barnehager, offentlige institusjoner (sykehus, helsesenter 

mv.) og brannvesenet. Store deler av samfunnet er sårbart overfor svikt i vann og 
avløpstjenestene. 

Vann- og avløpsområdet står overfor enorme investeringsbehov og utfordringer i 

årene fremover. Avløpssystemene er underdimensjonert i forhold til den økende 
nedbørsmengden som kommer av klimaendringene. Et betydelig etterslep på 

vedlikehold av ledningsnettet og en forventet befolkningsvekst krever store 
investeringer. Vann- og avløpssektoren har – og må ha – strenge kvalitets- og 
sikkerhetskrav, men dette krever teknologi, økonomi og kompetanse. 

I Norge har vi god tilgang på drikkevann. 90 % er vann fra overflatekilder og 10 % er 
vann fra grunnvannskilder. Gjennom økt fokus på sikkerhet, ledningsnett og 

kompetanse har vi et meget godt utgangspunkt for å sikre tilfredsstillende 
vannforsyning for hele befolkningen. Uansett kommunestørrelse vil det være behov 
for robuste, kommunale kompetansemiljøer som kan sikre en innovativ og 

kostnadseffektiv utvikling på vann- og avløpsområdet. Driftsassistansene er en 
kompetanseorganisasjon på tvers av kommunegrensene. 

Drøfting 

Program Bedre Vanns overordnede mål er å være en kompetansestøtte for 
kommunale- og interkommunale vann og avløpsorganisasjoner i Nordland. Som 

vannregionmyndighet har fylkeskommunen også et viktig ansvar med å koordinere 
arbeidet med vannforskriften i fylket. I følge regional plan for vannforvaltning er det 

behov for tiltak innen flere kommunale avløpsrenseanlegg og på avløpsnettet/ 
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overvannsnettet. Kommunene er i hovedsak eiere av renseanleggene og 

ledningsnettet. Tiltak innen avløpssektoren er kostbare tiltak og planen forutsetter at 
stat og kommune setter av midler og prioriterer arbeidet med å få gjennomført de 

forbedringer, utbygginger, pålegg osv. i de områdene som er mest utsatt i forhold til 
dagens tilstand. Dette er viktig også med hensyn på klimaendringer og 
befolkningsøkning i årene som kommer. En viktig oppgave her er å gi kommunene 

de nødvendige rammer og veiledning for gjennomføring av arbeidet med å bedre 
vannkvaliteten i fylket. 

Vann- og avløpsområdet ivaretas i dag i hovedsak av kommunene eller kommunalt 
eide selskaper. Ifølge Norsk Vann rapport 259/2021 «Kommunalt investeringsbehov 
for vann og avløp 2021 – 2040» er det i Norge tilsammen 1100 vannverk og 2250 

avløpsanlegg som er eid av kommuner eller kommunalt eide selskaper. Til sammen 
forsyner disse anleggene ca. 90 % av befolkningen med drikkevann og renser 

avløpet for ca. 85 % av befolkningen. 

SSB har i 2020 registrert at 98,5 % av innbyggerne i Nordland får levert drikkevann 
fra kommunale vannverk.  

Det er 41 kommuner i fylket, hvor den minste kommunen har 440 innbyggere og den 
største har 52 500 innbyggere. De mindre kommunene må forholde seg til de samme 

rammebetingelsene som de store kommunene, og har de samme utfordringene med 
hensyn til økende kvalitetskrav. Det er krevende for små fagmiljø å rekruttere og 
beholde den nødvendige kompetanse for å levere gode vann- og avløpstjenester. 

Mindre kommuner har små fagmiljø, der gjerne en person har ansvaret for mange 
administrative og kommunaltekniske oppgaver slik at vann og avløp bare blir en 

deltidsjobb. Også de største fagmiljøene har utfordringer med å rekruttere ønsket 
kompetanse til sine organisasjoner, da det er knapt med vann- og avløpskompetanse 
i markedet. 

Norsk Vann rapport 259/2021 har utarbeidet en fylkesvis prognose for 
investeringsbehov og gebyrutvikling frem mot 2040: 

Nordland  Dagens 
gebyr¹  

Investeringsbehov  Estimert gebyrvekst fram til 
2040  

Vann  3 800  10,1 mrd. kr  143 %  

Avløp  3 550  15,1 mrd. kr  273 %  

Totalt  7 350  25,1 mrd. kr  206 %  

Tabell 1: Tabellen viser prognosen for investeringsbehov og gebyrutvik ling fram til 2040 i Nordland 

fylke. 1)Gjennomsnittlig gebyr per abonnent er basert på satser for en standard bolig på 120 m² eller 
et forbruk på 150 m³ per år. 

Prognosen i rapporten viser at Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark 

kan forvente den høyeste gebyrveksten. Når disse investeringene skal realiseres vil 
det være et stort behov for tilgang på ressurser og kompetanse. 

Vann og avløp er definert som samfunnskritisk infrastruktur. Derfor er det nødvendig 
for kommunene å samarbeide på områder som kompetanseheving og 
erfaringsutveksling for både driftspersonell og ingeniører. Driftsassistansene skaper 

slike arenaer for kommunene gjennom sitt arbeid. Nettverksbygging, 
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kompetanseheving og erfaringsutveksling mellom kommunene er viktige 

satsningsområder for Driftsassistansene. 

Fylkesrådets vurdering 

Vannforsyning og vannkvalitet er viktige satsingsområder i fylkeskommunens arbeid 
med tilrettelegging for næringsutvikling. FNs bærekraftsmål 6 og 17 kan legges til 
grunn for dette arbeidet. En viktig del av dette er støtte til Driftsassistanse vann og 

avløp som er et partnerskap mellom kommunene og fylkeskommunen, hvor målet er 
å sikre god vannkvalitet for næringsliv og befolkning. Gjennom denne satsingen 

bidrar fylkeskommunen til å sikre gode levekår og gode lokaliseringsmuligheter for 
folk og næringsliv. Dette bidrar også til å utvikle et internasjonalt konkurransedyktig 
næringsliv i Nordland.  

Driftsassistansene bidrar gjennom kurs, fagsamlinger og veiledning til å øke 
kompetansen innen vann- og avløpssektoren. Nettverket som er etablert gjennom 

Driftsassistansene fører til at medlemskommunene drar veksler på hverandres 
erfaringer. Medlemmene har en arena for å ta opp problemstillinger og benytte seg 
av andre kommuners kompetanse.  

Fylkesrådet ønsker fortsatt å ha et sterkt fokus på vannkvalitet gjennom 
Driftsassistansenes arbeid. Denne formen for samarbeid mellom kommunene i 

Nordland og fylkeskommunen har vist seg å være svært vellykket. Program Bedre 
Vanns overordnede mål er å være en kompetansestøtte for kommunale- og 
interkommunale vann og avløpsorganisasjoner i Nordland. 

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 

Fylkeskommunens andel til videreføring av Program Bedre Vann ligger inne i vedtatt 

økonomiplan.  

Andre konsekvenser 

Tiltaket har en positiv effekt for miljø og folkehelse. 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

1. Fylkestinget erkjenner at videre satsing på vann og avløp gjennom 
Driftsassistansenes arbeid er en svært viktig faktor for å utvikle fylkets næringsliv og 
skape attraktive boområder.  

2. Fylkestinget registrerer at det er utfordringer med å skaffe kvalifiserte fagfolk innen 
vann og avløp, og ser derfor nødvendigheten av å stimulere til tiltak for å øke 
rekrutteringen innen fagområdet. Dette blir også spesielt viktig fremover da 
vannforskriften vil pålegge kommunene og avløpssektoren et økende ressursbehov. 

3. Fylkestinget er bekymret for det store etterslepet på kommunal infrastruktur innen 
både vann og avløp og fylkesrådet bes om å se nærmere på hvordan det kan 
jobbes videre med denne problemstillingen i Nordland. Fylkestinget fremhever også 
viktigheten av å se dette i sammenheng med regional plan for vannforvaltning. 

4. Fylkestinget vedtar Program Bedre Vann 2022 - 2025. 
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Bodø den 21.09.2021  

Tomas Norvoll Linda Helén Haukland 

fylkesrådsleder fylkesråd for plan og næring 

sign Sign 
 

 

21.09.2021 Fylkesrådet 

 

Votering i Fylkesrådet 

Enstemmig 
 

Innstilling fra Fylkesrådet 

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 
 

 

 

Vedlegg 

 

Tittel DokID 

Program Bedre Vann 2022_2025 198541 
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  Journalpost:21/94432 

 Arkivsak: 20/18078-6 

 

  

FYLKESTINGSSAK 

Saksnummer Utvalg/komite Dato 

113/2021 
 

Fylkestinget 18.10.2021 

218/2021 
 

Fylkesrådet 24.09.2021 
 

Fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelser fra 

fylkestinget i juni 2021 

 

Sammendrag 

På fylkestingets samling i juni 2021 ble følgende vedtatt oversendt uten 
realitetsbehandling:  

· FT-sak 069.04/2021 - Interpellasjon fra Thomas Johansen, Miljøpartiet De Grønne - 
Tilslutning til grønnvaskingsplakaten 

· FT-sak 069.05/2021 - Interpellasjon fra Geir Jørgensen, Rødt - Forskerlinja - 
Polarsirkelen videregående skole 

 
Saken redegjør for fylkesrådets oppfølging og behandlingen av oversendte forslag og 

uttalelser. 

Bakgrunn 

Fylkestinget vedtok i revidering av kontrollutvalgets reglement at fylkesrådet 
regelmessig skal legge frem melding om oppfølging og saksbehandling av 
oversendte forslag og uttalelser. FT- sak 067/2020 Kontrollutvalgets reglement – 

Revidering av reglementets §9 Særskilte og spesielle oppgaver punkt 3: 

«Fylkestinget ber fylkesrådet fortløpende legge frem melding om sine vedtak som er 

truffet i medhold av kommuneloven § 11-8, 1 ledd og fylkesrådets oppfølging og 
saksbehandling av oversendte forslag og uttalelser til fylkestinget. 

Problemstilling 

Saken gir oversikt av fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelser fra 
fylkestingets samling i april 2021. 

Behandling 
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Fylkesrådet fikk oversendt forslagene fra fylkestinget den 22.06.2021. 

Status på fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelser er som følger: 

· FT-sak 069.05/2021 - Interpellasjon fra Geir Jørgensen, Rødt - Forskerlinja - 
Polarsirkelen videregående skole 

Status: Denne saken ble behandlet i fylkesrådet 07.09.2021 sak 209/2021, der 
fylkesrådet fattet følgende vedtak: 

«Fylkesrådet i Nordland støtter ikke det oversendte forslaget i interpellasjonen.» 

· FT-sak 069.04/2021 - Interpellasjon fra Thomas Johansen, Miljøpartiet De Grønne - 
Tilslutning til grønnvaskingsplakaten 

Status: Denne saken ble behandlet i fylkesrådet 14.09.2021 sak 211/2021, der 
fylkesrådet fattet følgende vedtak: 

«1. Fylkestinget har i juni 2021 sluttet seg til intensjonen for grønnvaskingsplakaten, 
men fylkeskommunen har også som virksomhet anledning til formelt å slutte seg til 

plakaten og signere den. 

2. Fylkesrådet vil snarlig legge frem en fylkestingsak til fylkestinget der det vil bli tatt 
stilling til prinsippene rundt grønnvaskingsplakaten og hvilke konsekvenser en formell 

tilslutning vil ha for fylkeskommunen.» 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

Nordland fylkesting tar fylkesrådets tilbakemelding vedrørende behandling av 
oversendte forslag og uttalelser til orientering.  

 

Bodø den 24.09.2021  

Tomas Norvoll  

fylkesrådsleder  

sign  
 

 

24.09.2021 Fylkesrådet 

Votering i Fylkesrådet 

Enstemmig 
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Innstilling fra Fylkesrådet 

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 
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  Journalpost:21/94428 

 Arkivsak: 20/18074-6 

 

  

FYLKESTINGSSAK 

Saksnummer Utvalg/komite Dato 

114/2021 
 

Fylkestinget 18.10.2021 

219/2021 
 

Fylkesrådet 24.09.2021 
 

Melding om vedtak etter kommunelovens §11-8 - Hastesaker 

 

Sammendrag 

Fylkesrådet har i perioden 22.05.2021 – 24.09.2021 ikke behandlet saker med 

hjemmel i kommuneloven § 11- 8 Hastesaker. 

Bakgrunn 

Det vises til kommuneloven § 11-8 Hastesaker, samt til FT sak 067/2020 

Kontrollutvalgets reglement - Revidering av reglementets § 9 Særrskilte og spesielle 
oppgaver, pkt.3: 

« Fylkestinget ber fylkesrådet fortløpende legge frem melding om sine vedtak som er 
truffet i medhold av kommuneloven § 11-8, 1 ledd og fylkesrådets oppfølging og 
saksbehandling av oversendte forslag og uttalelser til fylkestinget». 

Vurdering 

Fylkesrådet skal regelmessig legge frem for fylkestinget oversikt av fylkesrådets bruk 

av kommuneloven § 11-8 Hastesaker.  Gjennomgangen viser at fylkesrådet har ikke 
behandlet noen saker med hjemmel i kommunelovens § 11-8 . 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

Nordland fylkesting tar fylkesrådets melding om at fylkesrådet har ikke behandlet 

noen saker med hjemmel i kommuneloven § 11-8 hastesaker, i perioden 22.05.2021 
– 24.09.2021. 

Bodø den 24.09.2021  

Tomas Norvoll  

fylkesrådsleder  

sign  
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24.09.2021 Fylkesrådet 

 

Votering i Fylkesrådet 

Enstemmig 
 

Innstilling fra Fylkesrådet 

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 
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  Journalpost:21/99040 

 Arkivsak: 21/19181-2 

 

  

FYLKESTINGSSAK 

Saksnummer Utvalg/komite Dato 

220/2021 
 

Fylkesrådet 24.09.2021 

115/2021 
 

Fylkestinget 18.10.2021 
 

Høring - forslag til ny forskrift om energi- og miljøkrav ved 

anskaffelser av kjøretøy til veitransport 

 

Sammendrag 

Revidert «forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til 
veitransport» er nå ute på høring. Samferdselsdepartementet foreslår å innføre 

nullutslippskrav ved offentlige anskaffelser av kjøretøy til veitransport. Dette gjelder 
anskaffelser av personbiler, lette varebiler og bybusser. 

Forskriften inneholder også nye bestemmelser om terskelverdi ved offentlige 

anskaffelser av kjøretøy til veitransport og mulighet for unntak fra kravet om 
nullutslipp dersom det primære transportbehovet ikke kan dekkes ved bruk av 

nullutslippskjøretøy. 

Det utløsende behovet for å endre forskriften er å bidra til reduksjon i Norges utslipp 
av klimagasser. Den nye forskriften er planlagt å tre i kraft fra 1. januar 2022. Kravet 

til utslippsfrie bybusser vil være gjeldende fra 2025. 

Bakgrunn 

Samferdselsdepartementet har ute på høring forslag til ny «forskrift om energi- og 
miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport», med hjemmel i lov 17. 
juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser § 16 fjerde ledd og lov 21. juni 2002 nr. 5 

om yrkestransport med motorvogn og fartøy § 11a. Denne nye forskriften skal 
erstatte dagens forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til 

veitransport, som ble vedtatt 11. desember 2017 og trådte i kraft 1. januar 2018. 

Den nye forskriften er planlagt å tre i kraft fra 1. januar 2022. 

Forskriften gjennomfører EU-direktiv 2009/33/EF om fremme av renere og mer 

energieffektive veigående motorvogner. Det overordnede formålet med direktivet er å 
stimulere etterspørselssiden for renere kjøretøy. Dette gjøres ved å forsterke 

betydningen offentlige anskaffelser har på markedsintroduksjonen av rene og 
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energieffektive kjøretøy. 

I klimaplan for 2021-2030 (Meld. St. 13, 2020-2021) går det fram at regjeringen vil 
innføre nullutslippskrav til offentlige anskaffelser av personbiler, lette varebiler og 

bybusser. Bakgrunnen for den foreslåtte endringen er å redusere Norges utslipp av 
klimagasser. Med nullutslipp menes bruk av en teknologi eller -løsning som ikke har 
direkte utslipp av klimagasser og eksos ved bruk. Dette kan være kjøretøy drevet på 

elektrisitet eller hydrogen, samt at forskriften åpner for bruk av biogass som drivstoff 
for bybusser. 

Problemstilling 

Samferdselsdepartementet foreslår å innføre nullutslippskrav ved offentlige 
anskaffelser av kjøretøy, med nye bestemmelser om terskelverdier og mulige unntak 

fra nullutslippskravet. Bestemmelsene om formål, virkeområde og det generelle 
unntaket fra forskriften foreslås videreført tilnærmet uendret i den nye forskriften. 

Forskriften gjelder for anskaffelser utført av aktører som omfattes av 
anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften, samt operatører som omfattes av 
yrkestransportlova eller underleverandører til disse. Dette betyr at forskriften bl.a. 

gjelder for kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter, herunder også 
statlig eide foretak. Forskriften omfatter både kjøp, leie og leasing av kjøretøy, samt 

transporttjenester som utføres på oppdrag fra disse virksomhetene.  

Etter anskaffelsesforskriften er det angitt terskelverdier som er bestemmende for 
hvilken anskaffelsesprosess som skal gjennomføres. Det foreslås nå å fjerne dagens 

bestemmelse som angir at forskriften om energi- og miljøkrav først gjelder for 
kontrakter med en anslått verdi lik eller over 1,3 mill. kr ekskl. mva. (hjemlet i § 4). 

Anskaffelsesloven § 2 stadfester at anskaffelser med en anslått verdi under 100 000 
kr ekskl. mva. er unntatt fra anskaffelsesregelverket. Terskelverdien etter ny forskrift 
om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport vil derfor bli på 

100 000 kr. 

Drøfting 

Norge har ambisiøse mål og store forpliktelser på klimaområdet. Transportsektorens 
utslipp av klimagasser utgjør 60 % av Norges utslipp i ikke-kvotepliktig sektor og hvor 
veitrafikken står for halvparten av transportsektorens utslipp. 

Klimaplan for 2021-2030 inneholder måltall for innfasing av nullutslippskjøretøy i 
samfunnet: 

· Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025 
· Nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025 
· Innen 2030 skal alle nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 

50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy 
· Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentrene være tilnærmet 

nullutslipp 

Forbedring av teknologisk modenhet i de ulike delene av transportsektoren, slik at 
nullutslippsløsninger blir konkurransedyktige med konvensjonelle løsninger ligger til 
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grunn for måltallene. Innføring av krav i offentlige anskaffelser kan være et effektivt 

virkemiddel for å sørge for at aktører velger klimavennlige løsninger når disse er 
konkurransedyktige. Personbiler, lette varebiler og bybusser er de kjøretøyene der 

forholdene ligger best til rette for nullutslippskrav på kort sikt. Tiden er nå moden for å 
stille krav om nullutslipp for personbiler, lette varebiler og bybusser gjennom den nye 
forskriften, på bakgrunn av de klimapolitiske målsetningene og teknologiutviklingen. 

Med ny terskelverdi på 100 000 kr, vil i realiteten alle anskaffelser av kjøretøy til 
veitransport i offentlig regi være omfattet av kravet om nullutslipp. I praksis fjernes 

dermed muligheten for at anskaffelsen kan innrettes på en slik måte at miljøkravene 
omgås. Bortfallet av opprinnelig terskelverdi vil samtidig gjøre det lettere å forholde 
seg til forskriften, etter som anskaffelse av kjøretøy nesten uten unntak alltid vil 

overstige en kostnad på 100 000 kr.  

Departementet foreslår at nullutslippskravet for offentlige anskaffelser av personbiler 

og lette varebiler skal gjelde fra 2022, mens kravet til bybusser skal gjelde fra 2025. 
Det er foreslått tatt inn i forskriften et unntak fra nullutslippskravet der det primære 
transportbehovet ikke kan dekkes ved bruk av nullutslippskjøretøy. Selv om 

personbiler, lette varebiler og bybusser er beregnet å være konkurransedyktige fra 
det tidspunkt kravet trer i kraft, må det tas høyde for at det vil være tilfeller der det av 

tekniske årsaker ikke finnes kjøretøy som kan dekke transportbehovet. 

Offentlig innkjøp og leasing av kjøretøy kan gjennomføres på ulike måter, men for 
alle anskaffelser gjelder de grunnleggende prinsippene etter anskaffelsesloven § 4 

om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og 
forholdsmessighet. For de fleste anskaffelsene vil et nullutslippskjøretøy innebære 

lavere kostnader når man tar hensyn til både innkjøp og driftskostnader over 
levetiden. Utviklingen går fort og stadig flere av de behovene som ikke dekkes i dag, 
vil kunne dekkes om relativt kort tid. 

Ikke alle transportbehov kan dekkes av kjøretøy med nullutslippsteknologi på det 
tidspunktet forskriftens bestemmelser trer i kraft. Nullutslippskravene kan ikke være til 

hinder for at offentlig sektor kan gjennomføre sin tjenesteproduksjon. Det er derfor 
foreslått to unntak fra nullutslippskravet: 

· Anskaffelser der det primære transportbehovet ikke kan dekkes ved bruk av 
nullutslippskjøretøy.  

· Bruk av biogass i bybusser. 

Unntaket vil gjelde der det ikke eksisterer nullutslippskjøretøy i det segmentet av 
kjøretøy som etterspørres. Det samme vil gjelde der transportbehovet som skal 

dekkes innebærer tekniske krav som et nullutslippskjøretøy ikke klarer å innfri, for 
eksempel spesifikke kjøretøytyper i kombinasjon med krav om tilhengerfeste/-vekt, 

nyttelast, taklast og rekkevidde. 

Det er også åpnet for bruk av biogass til bybusser ved bruk av 100 % biogass. 

Det er grunn til å anta nullutslippskjøretøy etter hvert vil kunne dekke de aller fleste 
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transportbehov og at unntaket fra nullutslippskravet blir mindre og mindre relevant. 

Bestemmelsen om dispensasjon videreføres også i ny forskrift og er ment for bruk i 
helt spesielle tilfeller. I de fleste tilfeller der aktørene ikke kan oppfylle 

nullutslippskravet, vil de være omfattet av den foreslåtte unntaksbestemmelsen. 
Myndighet til å innvilge dispensasjon delegeres til Statens vegvesen. 

Samferdselsdepartementet vurderer at teknologien foreløpig ikke er tilstrekkelig 

moden til at det er grunnlag for å fastsette forskriftskrav om nullutslipp fra tyngre 
varebiler, langdistansebusser og lastebiler. Disse kjøretøygruppene vil først omfattes 

av et slikt krav på et senere tidspunkt. 

Medvirkning 

Medvirkningsrådene har vært forespurt om å komme med innspill i forkant av 

utarbeidelsen av saken. 

Fylkesrådets vurdering 

Klimaendringene og målene Norge har satt seg på området, gjør det nødvendig med 
gjennomføring av konkrete tiltak i samfunnet. Ved innføring av forskriften settes det 
nullutslippskrav for offentlige anskaffelser av personbiler, lette varebiler og bybusser. 

I arbeidet med å få redusert klimagassutslippene er det nødvendig at det offentlige 
tar på seg ledertrøyen for å styre utviklingen i ønsket retning. Forskriften vurderes til 

å være et positivt virkemiddel for å bidra til en raskere innfasing av utslippsfrie 
kjøretøy og dermed reduksjon av klimagassutslipp. 

Bestemmelsen om terskelverdi er endret, slik at forskriften gjøres gjeldende for 

anskaffelser over 100 000 kr. Dette vil i praksis bety at alle offentlige anskaffelser av 
kjøretøy innenfor de aktuelle kategoriene nå blir omfattet av forskriften (bybusser 

først fra 2025). Endring av terskelverdien gjør at det blir vanskelig å tilpasse 
anskaffelsen på en slik måte at miljøkravene kan omgås, og fylkesrådet ser dette 
som et godt grep for å sikre at forskriftens intensjon bli oppfylt. 

Den teknologiske utviklingen har nå kommet så langt at det i mange tilfeller vil være 
relativt uproblematisk å benytte nullutslippskjøretøy, sammenlignet med tradisjonelle 

kjøretøy på fossilt drivstoff. I de tilfeller der det primære transportbehovet ikke kan 
dekkes ved bruk av nullutslippskjøretøy, åpner forskriften for at det kan gis unntak. 
Dette sikrer at kravet om nullutslipp ikke skal være til hinder for at offentlig sektor kan 

gjennomføre sin tjenesteproduksjon. 

Antall el-biler er sterkt økende og utviklingen forventes å fortsette. Dette stiller krav til 

utbygging av landeinfrastruktur. Det er viktig å sørge for at ikke mangel på 
lademuligheter blir en flaskehals for videre overgang til nullutslippskjøretøy. 
Fylkesrådet forventer at staten tar et særlig ansvar knyttet til dette, og at det tas grep 

som gjør at ladeinfrastrukturen vil holde tritt med det økende antall el-biler. Det er 
særlig viktig å stimulere til utbygging av hurtigladere i distriktene, hvor det ofte i dag 

ikke er kommersielt lønnsomt å etablere anlegg. Det er en forutsetning at 
infrastruktur er utbygd før en fullskala innføring vil la seg realisere. Vi er ikke der i dag 
i Nordland, og staten med ENOVA må sørge for at vi har tilstrekkelig dekningsgrad. 



  

27 

 

Gjennomføring av det grønne skiftet gir en del ekstra kostnader, særlig knyttet til 

etablering av ladeinfrastruktur enten det er snakk om innfasing av elektriske ferjer 
eller bybusser. Det er avgjørende at staten bidrar med tilstrekkelig finansiering i 

overføringene til fylkeskommunen, slik at omstillingen kan skje raskt og effektivt og 
uten at andre viktige oppgaver blir skadelidende. Dessverre har vi de siste åree sett 
at fylkeskommunen har blitt pålagt krav fra regjeringen Solberg uten at tilstrekkelige 

midler har blitt tilført. Dette synliggjøres godt innenfor elektrifisering av ferger hvor 
DNV-GL anslår et finansieringsbehov fra fylket tilsvarende om lag 1,5 milliarder 

utover statens bidrag. Det må være en sammenheng mellom krav og mulighet til å 
innfri krav fra statens side når fylket blir pålagt oppgaver. Dette for å forhindre at en 
øker sosiale og geografiske forskjeller i Norge gjennom at befolkningen i de 

respektive områder får en økt kostnad. 

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 

Økonomiske og personellmessige konsekvenser 
De økonomiske konsekvensene ved anskaffelse av nullutslippskjøretøy antas først 
og fremst å være knyttet til etablering av ladeinfrastruktur. Elektriske tjenestebiler må 

kunne lades på de forskjellige lokasjonene. Dette er kostnader som det må tas høyde 
for i anskaffelsene.  

Fylkeskommunen har erfaring med anskaffelse av elektriske bybusser i  Bodø og har i 
den sammenheng sett at det påløper betydelige kostnader til etablering av 
nødvendig ladeinfrastruktur. Forskriften har krav om at nye bybusser som anskaffes 

etter 2025 skal være utslippsfrie, og det må ved gjennomføring av slike anskaffelser 
settes av midler til etablering av ladeinfrastruktur. 

Andre konsekvenser 

Krav om anskaffelse av nullutslippskjøretøy vil være positivt for klima og miljø, og vil 
bidra til at fylkeskommunens klimagassutslipp kan reduseres. 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

1. Fylkestinget støtter forslaget til ny «forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlig 
anskaffelse av kjøretøy til veitransport». 

2. Fylkestinget mener at klimaendringene, Norges miljømål og den teknologiske 
utviklingen gjør at tidspunktet nå er riktig for å stille strengere miljøkrav til offentlige 
anskaffelser av kjøretøy. 

3. Fylkestinget ber om at staten tar et særlig ansvar for å sikre en tilstrekkelig 
utbygging av ladeinfrastruktur for lading av el-biler langs vegnettet. Spesielt vil dette 
være viktig i distriktene, hvor kommersielle aktører ikke finner det lønnsomt å 
gjennomføre utbygginger.  

4. Fylkestinget ber om at staten gjennom overføringene til fylkeskommunen sikrer en 
tilstrekkelig finansiering av det grønne skiftet, med tanke på de store kostnadene 
ved etablering av ladeinfrastruktur for bybusser og ferjer m.m. Slik at det er 
sammenheng mellom kravene og muligheten til å innfri kravene som kommer. 
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Høring - forslag til ny forskrift om nasjonal beredskap for 

jernbanevirksomheter 

 

Sammendrag 

Ny «forskrift om nasjonal beredskap for jernbanevirksomheter» er sendt på høring fra 
Samferdselsdepartementet. Forskriften tydeliggjør og detaljerer beredskapskravene 

til jernbanesektoren med hjemmel i § 6 b i jernbaneloven.  

Kravene som stilles til sektoren gjennom forskriften er godt beredskapsfaglig fundert 
og vektlegger krav til beredskapsplaner, oversikter, gjennomføring av øvelser og 

deltakelse i samarbeidsforum. Forskriften har også bestemmelser om vederlag i de 
tilfeller der jernbanevirksomhetene blir pålagt oppgaver av 

Samferdselsdepartementet ved håndtering av alvorlige hendelser og kriser av 
nasjonal betydning.  

Kravene skal sikre en forberedt beredskap, slik at sektoren raskt og effektivt kan stille 

med jernbanetjenester ved pålegg fra Samferdselsdepartementet dersom en 
nasjonal situasjonsforståelse eller tidskritiske hendelser gjør det nødvendig. 

Forskriften inngår i arbeidet med å videreutvikle totalforsvaret, som siden 2016 har 
vært en prioritert oppgave på nasjonalt nivå for å styrke samfunnets samlede 
beredskap. 

Bakgrunn 

Samferdselsdepartementet har ute på høring forslag til ny «forskrift om nasjonal 

beredskap for jernbanevirksomheter». Forskriften er hjemlet i jernbaneloven § 6 b. 
Gjennom forslaget til ny forskrift gis det nærmere regler etter § 6 b i jernbaneloven, 
for å sikre at jernbanevirksomheter har beredskap for ekstraordinære situasjoner og 

dermed en effektiv tilgang til jernbaneressurser dersom en større hendelse eller krise 
inntreffer. Forskriften er utformet med tanke på å kunne ha beredskap i hele 

krisespekteret fra sivile hendelser til krig og krigslignende hendelser. 

Bestemmelsen i jernbaneloven § 6 b ble vedtatt ved lov 16. desember 2016 og trådte 
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i kraft den 1. januar 2017. Det har siden ikrafttredelsen vært forutsatt at 

bestemmelsen skulle suppleres med en forskrift med utfyllende bestemmelser. 

Problemstilling 

Et mer komplekst og sammensatt samfunn hvor de forskjellige sektorene i større 
grad er gjensidig avhengig av hverandre, gjør at sårbarheten i samfunnet er økende. 
Denne utviklingen gjør at det derfor stilles stadig større krav til beredskap, samarbeid 

mellom berørte sivile og militære aktører, offentlige og private virksomheter og 
frivillige aktører, for å kunne håndtere hendelser og opprettholde samfunnskritiske 

funksjoner. Videreutvikling av totalforsvaret har de senere år vært en prioritert 
oppgave for å styrke samfunnets samlede beredskap. 

Samfunnet er avhengig av en rekke samfunnskritiske funksjoner, hvor 

transportsektoren er definert som en av disse. Et mer sammensatt trusselbilde og 
strukturelle endringer i transportsektoren, stiller nye krav til beredskap. En godt 

planlagt beredskap gjør ansvarlige aktører bedre i stand til å håndtere hendelser og å 
gjenopprette samfunnets grunnleggende funksjoner raskt. Flere større hendelser og 
kriser de senere årene viser at transportsektoren må planlegge for å bidra ved 

ukjente og uventede hendelser, og at det må planlegges ut over den alminnelige 
beredskapen. 

Økt gjensidig avhengighet mellom ressurser fra Forsvaret og fra det sivile samfunnet 
har gjort det sivil-militære samarbeidet viktig de senere årene. Det har derfor vært 
satset målrettet på modernisering av totalforsvarskonseptet for å styrke den samlede 

beredskapen. Totalforsvarskonseptet innebærer at samfunnets samlede ressurser 
skal kunne benyttes dersom det er behov for det i en krise eller krig, både i sivile og 

militære hendelser. 

Sterke transportsystemer er et mål i samfunnssikkerhetsarbeidet i transportsektoren. 
Arbeidet med en forskrift til jernbaneloven § 6 b er en del av arbeidet med å utvikle 

jernbanesektorens planverk og kompetanse for å sikre effektive bidrag til samfunnet 
som en del av totalforsvaret. 

Samferdselsdepartementet har ansvaret for bidrag fra transportsektoren ved 
krisehåndtering av nasjonale ekstraordinære hendelser (i samsvar med 
ansvarsprinsippet). Dersom det er behov for jernbaneressurser i en hendelse som 

krever nasjonal koordinering og krisehåndtering, vil Samferdselsdepartementet 
kunne ta i bruk påleggshjemmelen i jernbanelovens § 6 b for å sikre bidrag fra 

jernbanevirksomhetene. 

§ 6 b i jernbaneloven gir Samferdselsdepartementet hjemmel til å pålegge den som 
driver aktivitet knyttet til jernbane krav til beredskap og oppgaver ved ekstraordinære 

situasjoner, kriser og krig. I bestemmelsens første ledd listes det opp pålegg om 
oppgaver som kan gis. Bestemmelsens andre ledd gir regler om at staten skal yte et 

rimelig vederlag dersom et pålegg medfører vesentlige kostnader for den det er rettet 
mot, og at disse ikke oppveies av tilsvarende fordeler. Bestemmelsens tredje ledd 
omfatter hjemmel for departementet til å gi forskrift hvor nærmere regler om pålegg 

etter første ledd og vederlag etter andre ledd fastsettes. Det er med bakgrunn i dette 
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hjemmelsgrunnlaget at forskriften blir fremmet. 

Drøfting 

God samfunnssikkerhet bygger på innsatsen til en rekke aktører som ivaretar ulike 

deler av ansvaret, både offentlige aktører på ulike forvaltningsnivå, det private 
næringsliv og frivillige organisasjoner. Forutsetningen for en vellykket håndtering av 
en hendelse er at aktørene er best mulig forberedt, og at de kjenner egne og andres 

roller, ansvar og myndighet. Målet er at ressursbruken blir godt koordinert og at det 
samarbeides effektivt ved større hendelser og kriser. 

Forslaget til en forskrift etter jernbaneloven § 6 b er utformet med tanke på at det er 
behov for å gi utfyllende regler til lovhjemmelen, for å sikre at jernbanesektoren har 
planlagt beredskap for ekstraordinære hendelser. Forskriftens oppbygging er todelt, 

og består i første del av regler som angir krav om at jernbanevirksomheter skal ha 
beredskap og beredskapsplaner. I andre del gis det nærmere regler om retten til 

vederlag og hvordan vederlag skal beregnes. 

Forskriften §§ 3, 4 og 5 om krav til beredskap, beredskapsøvelser og deltakelse i 
Samarbeidsforum for sikring og nasjonal beredskap gjelder for alle 

jernbanevirksomheter unntatt museumsbaner og godsbaner (på privat infrastruktur). 
Jernbanevirksomheter er et samlebegrep for jernbaneforetak og de som ivaretar 

infrastrukturen. Forskriften §§ 6, 7 og 8 om rett til vederlag, hvordan vederlaget 
beregnes og regress gjelder for alle som pålegges oppgaver etter jernbaneloven § 6 
b, det vil si hele jernbaneloven § 6 b sitt virkeområde.  

Det følger av forslaget til § 3 at virksomhetene skal ha beredskap, dvs. være i stand 
til å operasjonalisere beredskapsplaner og på en effektiv måte utføre 

jernbanetjenester i ekstraordinære hendelser, krise og krig. Jernbanevirksomhetene 
må utarbeide beredskapsplaner for organisasjonen som identifiserer egne ressurser 
og hvordan disse kan stilles til disposisjon. For å sikre et effektivt bidrag er det også 

stilt krav om at virksomhetene skal ha oversikt over avhengigheter de måtte ha mot 
andre for å være i stand til å yte bistand. Beredskapsplanen må være dokumentert 

og ha en tydelig ansvarsfordeling med varslingslister og operasjonelle planer for å ta 
imot og iverksette pålegg eller anmodninger om bistand. Videre er det stilt krav om at 
beredskapsplanene skal være samordnet med andre relevante aktører, i den grad 

det er nødvendig for å sikre beredskapen. 

§ 4 i forskriften har krav om at jernbanevirksomhetene skal gjennomføre og delta i 

beredskapsøvelser. Godt beredskapsarbeid forutsetter at involverte ressurser vet hva 
som skal gjøres og hvordan man skal handle når en hendelse inntreffer. En av de 
mest effektive metodene å skaffe seg slik kompetanse på, er gjennom 

beredskapsøvelser. Ved å følge opp læringspunkter etter øvelser vil dette bidra til en 
kontinuerlig forbedring av beredskapsplanene der det er nødvendig. 

Forskriften § 5 stiller krav om obligatorisk deltakelse i Samarbeidsforum for sikring og 
nasjonal beredskap. Formålet med Samarbeidsforumet er å være en viktig arena for 
aktørene for å ivareta samvirkeprinsippet innenfor nasjonal beredskap. 

Forslaget til forskrift §§ 6, 7 og 8 inneholder nærmere regler om vederlag. 
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Bestemmelsene gjelder for de tilfellene hvor det blir gitt et pålegg etter jernbaneloven 

§ 6 b, og ikke for forskriftens øvrige krav til beredskap i §§ 3, 4 og 5. Rett til vederlag 
gjelder for de tilfeller der de som driver aktivitet knyttet til jernbane blir gitt pålegg om 

bidrag med ressurser, og dette medfører vesentlige kostnader. Det foreslås at 
Jernbanedirektoratet blir den myndigheten som skal ta imot og behandle søknader 
om vederlag, og at Samferdselsdepartementet skal være klageinstans for vedtaket. 

Av § 9 i forskriften går det fram at Statens jernbanetilsyn skal føre tilsyn med 
etterlevelsen av forskriften. Hjemmelen for tilsyn følger av jernbaneloven § 11. 

Tilsynet er avgrenset til bestemmelsene §§ 3, 4 og 5 som omhandler kravene til 
beredskap, beredskapsplanlegging og deltakelse i Samarbeidsforum for sikring og 
nasjonal beredskap. Det er en forutsetning for reell gjennomføring av forskriften at 

den etterleves og at pålegg etterkommes. Statens jernbanetilsyn vil også få ansvar 
for veiledning om kravene i regelverket. Statens jernbanetilsyn kan ilegge 

tvangsmulkt etter jernbaneloven § 13. Bestemmelsene om tilsyn og reaksjoner er 
ment som insentiver til etterlevelse og for å sikre gjennomføring av forskriften. 

Forslaget inneholder en bestemmelse i § 10 om at det er adgang til å gi unntak fra 

forskriften. Det er foreslått at det må foreligge "særlige grunner" for å få unntak, noe 
som innebærer at terskelen skal være høy. Det er videre foreslått gjennom § 11 i 

forskriften at manglende etterlevelse av forskriften, eller enkeltvedtak gitt i medhold 
av forskriften, er straffbart.  

Forskriften er ny og etablerer dermed nye beredskapskrav til jernbaneaktørene, samt 

administrative oppgaver for Jernbanedirektoratet, Statens jernbanetilsyn og 
Samferdselsdepartementet. Forskriftskravene vil i noen grad gi administrative og 

økonomiske konsekvenser for aktørene. Kravene i forskriften framstår som 
nødvendige bidrag for å styrke totalforsvaret i Norge, og vil medføre en redusert 
sårbarhet dersom forskriften etterleves. Det kan ha store kostnader for samfunnet 

dersom det ikke er etablert tilfredsstillende beredskap. Gevinsten ved å innføre 
kravene må anses som større enn de ulemper og kostnader som forslaget kan 

innebære. Samlet sett er det rimelig å slå fast at forskriften ikke oppstiller 
uforholdsmessige krav til jernbanevirksomhetene eller myndighetene, vurdert opp 
mot betydningen av å sikre tilstrekkelig beredskap i jernbanesektoren. 

Medvirkning 

Medvirkningsrådene har vært forespurt om å komme med innspill i forkant av 

utarbeidelsen av saken. 

Fylkesrådets vurdering 

Den nye «forskrift om nasjonal beredskap for jernbanevirksomheter» som nå er ute 

på høring, framstår som en godt begrunnet detaljering av nødvendige 
beredskapskrav som stilles til jernbanesektoren. Krav til beredskap gjennom 

planverk, oversikter, øvelser og deltakelse i samarbeidsforum må sies å være i tråd 
med god faglig praksis innenfor beredskapsområdet. Forskriften oppstiller et 
rammeverk for beredskapen innen sektoren, og dersom kravene etterleves av 

jernbanevirksomhetene burde dette gi et godt grunnlag for ivaretakelsen av 
beredskapsansvaret. 
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Transportsektoren er en samfunnskritisk funksjon og det er av stor betydning for 

samfunnet at sektoren forblir mest mulig operativ ved større hendelser og kriser. 
Tydelig krav til beredskap i sektoren er et viktig bidrag for å sikre at dette hensynet 

blir ivaretatt. Et mer komplekst og sammensatt samfunn gir også økt sårbarhet og 
dermed et større behov for et systematisk beredskapsarbeid innenfor alle kritiske 
sektorer. Det er derfor positivt at jernbanesektoren gjennom forskriften får tydeliggjort 

sine beredskapskrav. 

Fylkeskommunen er ikke direkte involvert i jernbanesektoren, men er en betydelig 

aktør innenfor transportsektoren gjennom vårt ansvar innenfor fylkesveger og 
kollektivtrafikk. Hendelser innenfor en del av transportsektoren vil ofte kunne påvirke 
øvrige deler av sektoren, samt at større kriser i samfunnet sannsynligvis vil påvirke 

hele transportsektoren. Det er derfor viktig med et godt samarbeid på tvers av 
transportsektoren, hvor de forskjellige delene av sektoren kjenner godt til hverandre 

og kan samarbeide om å disponere ressursene på en effektiv måte. 
Samfunnsutviklingen gjør at aktørene i økende grad må samarbeide, koordinere sine 
ressurser og utarbeide beredskapsplaner som både er fleksible og detaljerte nok til å 

håndtere de stadig mer sammensatte hendelser og kriser som kan oppstå. Behovet 
for mer tverrfaglig og koordinert innsats vil øke, noe som eksempelvis korona-

epidemien tydelig har demonstrert. 

Klimaendringer med økt hyppighet av ekstreme værhendelser vil påvirke 
infrastrukturen og tjenestene som ytes, og er med på å understreke viktigheten av 

god beredskap i samfunnet. For å motvirke klimaendringene er transportsektoren nå i 
gang med «det grønne skiftet». Nordland fylkeskommune har innenfor sitt 

ansvarsområde bl.a. startet arbeidet med å elektrifisere ferjesamband og 
kollektivtrafikken i byområder. Denne utviklingen gir noen nye utfordringer for 
beredskapsarbeidet som planleggingen må ta høyde for, gjennom at f.eks. ferje- og 

bussmateriell som er basert på elektrisk drift, ikke like enkelt som materiell på fossile 
drivstoff, kan flyttes rundt der hvor transportbehovet er størst. Avhengigheten av 

ladeinfrastruktur gjør at fleksibiliteten til dette materiellet foreløpig har en del 
begrensinger i en beredskapssituasjon. Denne type utfordringer vil best kunne løses 
gjennom et tverrfaglig samarbeid på tvers av transportsektoren og samfunnet, hvor 

det legges vekt på et fleksibelt planverk og koordinering av ressurser. 

Vi har i løpet av de siste årene opplevd stadig stenging av veg som følge av mer snø 

og uvær. I denne sammenhengen får jernbanen en tydeligere og viktigere rolle som 
transportalternativ i fylket vårt. I 2020 var E6 Saltfjellet og E10 Bjørnfjell kolonnekjørt 
eller stengt tilsvarende om lag 84 døgn ut fra vegvesenet sine tall, og en ser at 

jernbanens driftssikkerhet i slike situasjoner fører til en viktigere rolle for jernbanen i 
årene fremover all tid regjeringen har nedprioritert budsjettposten knyttet til 

vinterstengte veger i nasjonal transportplan. 

Jernbanen har også en viktig funksjon for Forsvaret og deployering av materiell som 
må tas høyde for i denne sammenhengen. Fylkesrådet oppfordrer departementet til å 

ta en dialog med Forsvaret knyttet til dette. En realisering av Nord-Norgebanen vil 
også skape et handlingsrom som vil ha militær betydning. Dette vil således styrke 

behovet for gode beredskapsplaner knyttet til jernbane i Nord-Norge.  
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Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 

Økonomiske og personellmessige konsekvenser 
Forslag til ny «forskrift om nasjonal beredskap for jernbanevirksomheter» har ingen 

direkte økonomiske eller personellmessige konsekvenser for Nordland 
fylkeskommune. 
 

Andre konsekvenser 
Generelt kan det understrekes at samfunnsutviklingen i økende grad krever at 

beredskapsarbeidet legger til rette for utstrakt samarbeid mellom aktørene, 
koordinering av ressurser og utarbeidelse av beredskapsplaner som både er fleksible 
og samtidig tilstrekkelig detaljerte. 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

1. Fylkestinget støtter forslaget til ny «forskrift om nasjonal beredskap for 
jernbanevirksomheter», og den tydeliggjøring og detaljering av beredskapskrav til 
jernbanesektoren som det her legges opp til. 

2. Fylkestinget vil framheve behovet for en sterkere tverrsektoriell tilnærming til 
beredskapsutfordringene innen transportsektoren, gjennom samarbeid, 
koordinering av ressurser og utarbeidelse av operasjonelle beredskapsplaner. 

 

Bodø den 24.09.2021  

Tomas Norvoll Bent-Joacim Bentzen 

fylkesrådsleder fylkesråd for transport og infrastruktur 

sign sign 
 

 

24.09.2021 Fylkesrådet 

 

Votering i Fylkesrådet 

Enstemmig 
 

Innstilling fra Fylkesrådet 

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 
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Korrespondansepunkt for hurtigbåtruter på Helgeland 

 

Sammendrag 

Fylkestinget vedtar å flytte korrespondansepunktet mellom Helgelandspendelen og 

Nordlandsekspressen fra Stokkvågen til Onøy. 

Nytt korrespondansepunkt vil gi mer stabilitet i rutene, senere oppstart om morgenen 
for Helgelandspendelen og kortere reisevei til fylkeshovedstad Bodø fra Træna og de 

sørligste øyene i Lurøy. 

Bakgrunn 

I fylkestingssak 17/143 – Fremtidig ferje- og hurtigbåttilbud i Nordland ble det vedtatt 
å flytte korrespondansepunkt mellom Helgelandspendelen og Nordlandsekspressen 
(NEX I) fra Onøy til Stokkvågen. Dette ble gjennomført ved oppstart av nytt anbud i 

NEX-sambandene 1. mars 2019. Ruteforløpet til NEX I ble fra denne dato endret 
noe, samtidig ble det nødvendig å justere Helgelandspendelen og øvrige 

korresponderende ruter for å fortsatt oppnå korrespondanse med 
Nordlandsekspressen. 

Reisetiden på NEX I ble redusert med ti minutter nordover og 40 minutter sørover. 

Ankomst Bodø ble framskyndet fra om lag 12:00 til 11:10. Dette er positivt både for 
videre korrespondanser med fly og for helsereiser til Sykehus i Bodø/Tromsø. 

Tidligere oppstart fra Sandnessjøen og kortere reisetid medførte at 
korresponderende ruter også fikk tidligere oppstart. Flytting av korrespondansepunkt 
fra Onøy til Stokkvågen betyr 20 minutter ekstra seilingstid for Helgelandspendelen 

før korrespondansen inntreffer. Konsekvensen av dette er at reisende fra Træna 
spesielt, men også de fleste øyene i Lurøy kommune må reise tidligere om 

morgenen. Reisetiden til Bodø fra nevnte områder har blitt lengre. Til Mo i Rana og 
Sandnessjøen er det ingen endringer i tidsbruken.  

Etter endringen av knutepunktet, samt endringer av ruteplaner, har vi fått et 

ruteopplegg som er særdeles presset på tid. Bakgrunnen er et ønske om effektiv og 
konkurransedyktig framføringstid, og å ha båter mest mulig i drift for å sikre et 
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fleksibelt tilbud som gir befolkningen flere reisemuligheter. Operatør har i senere 

møter rettet søkelys på at det bør gjøres grep for å forhindre at en stram ruteplan 
medfører kanselleringer og større forsinkelser. Dersom korrespondansepunktet 

endres til Onøy vil det medføre mindre seilingstid og dermed litt romsligere ruteplan 
for Helgelandspendelen, noe som er etterspurt av de fleste kommunene ruten 
betjener.  

Problemstilling 

Flere av de berørte kommunene har på ulike måter uttrykt et ønske om å flytte 

korrespondansepunktet tilbake til Onøy. Blant annet har Træna kommune gjort et 
politisk vedtak om at de er positive til flytting av korrespondansepunkt, ettersom dette 
vil medføre mulighet for senere avgang fra Selvær og Husøy på morgenen. 

Alstahaug, Nesna og Rødøy kommune oppleves også som positive til dette. Lurøy 
kommune framstår som delt i sitt syn på hvor korrespondansepunktet bør være.  

Nordlandsekspressen er ryggraden i hurtigbåtilbudet i Nordland og ruten med 
desidert flest passasjerer. Den store andelen passasjerer har sammenheng med stor 
dekningsflate samt rask og effektiv framføring. Den betjener Nordlandskysten hele 

veien fra Svolvær til Sandnessjøen og har svært mange korrespondanser med buss, 
båt og ferge.  

En eventuell flytting av korrespondansepunkt fra Stokkvågen til Onøy vil kunne 
resultere i endringer i øvrig kollektivtrafikk i Nordland, ettersom lokalbåter benyttes 
som tilførselsårer til NEX. Sommerrutene i NEX-sambandene vil også kunne bli 

berørt.  

I forkant av endringene i NEX-rutene fra mars 2019, ble det gjort en stor administrativ 

jobb med å tilpasse alle korresponderende ruter for å fortsatt legge til rette for 
attraktive og sømløse reisemuligheter. Noen tidligere reisemuligheter ble borte og 
andre oppstod. Det ble gjort en bred høringsprosess der svært mange kommuner ble 

hørt.  

Drøfting 

Den umiddelbare fordelen med Onøy er at reisende fra Træna, Lovund, Sleneset og 
Onøy vil få senere avreisetidspunkt på morgenen og litt tidligere ankomst på kveld. 
Det vil etter all sannsynlighet gi en mer pålitelig ruteplan, og det vil igjen kunne være 

mulig å reise fra øyene i Rødøy med hurtigbåt til Sandnessjøen på morgenen. 
Samlet reisetid fra Træna og øyene i Lurøy vil også reduseres noe. Kompenserende 

tiltak med ferge vil være lettere å legge til rette for med korrespondansepunkt Onøy. 

Stokkvågen er på mange måter godt egnet som korrespondansepunkt. Det er god 
plass til to store fartøy, fergekaien er i umiddelbar nærhet, det er 

busskorrespondanse til og fra Mo i Rana flere ganger om dagen. I tillegg er det en 
stor biloppstillingsplass for de som ikke ser behovet for å ta bilene med seg ut i 

øyene. 

På Onøy benyttes i dag fergekaien som anløpssted for Helgelandspendelen og det 
er ikke plass til to fartøy samtidig. Dette gjelder også for dampskipskaien som heller 

ikke er stor nok til flere fartøy. I vinterhalvåret er reisende til og fra Træna tenkt 
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henvist til bruk av ferge. Det betyr at tre fartøy skal korrespondere med hverandre på 

samme kai. Dette vil kunne gi logistiske utfordringer, spesielt når det oppstår mindre 
forsinkelser og normal plan ikke kan gjennomføres. Ved flytting til Onøy vil det også 

bli utfordrende å gjennomføre sommerruten i NEX I som forutsatt. 

Den største ulempen med Stokkvågen er at ruteoppstarten i Træna blir svært tidlig 
og reisetiden for de som skal nordover blir unødvendig lang. Ruteplanen i 

Helgelandspendelen slik den går i dag er i tillegg svært stram og har lite rom for 
uforutsette forsinkelser.  

Et alternativ som kan løse fastlandskorrespondansen uten at seilingstiden på 
Nordlandsekspressen utøkes nevneverdig, er at lokalbåten i Lurøy kan utføre rutetur 
fra Onøy til Stokkvågen på kveld. Da vil Nordlandsekspressen, med unntak av 

gjennom Lurøy kommune, i all hovedsak kunne utføre ruten som i dag. 

Knutepunktdiskusjonen fremstår som den gordiske knute i problematikken knyttet til 

samferdsel på Helgeland og det utfordrende å trekke bastante konklusjoner på hva 
som vil være den beste løsningen. 

Medvirkning 

Berørte kommuner har vært hørt i form av skriftlig høringsprosess. I tillegg har det 
vært gjennomført flere møter med ordførere og lokalutvalg. 

Fylkesrådets vurdering 

For Nordlands befolkning er det i hovedsak to momenter som er viktig knyttet til 
hurtigbåt. Frekvens og regularitet. Fylkesrådets intensjon er å bedre regulariteten på 

hurtigbåt på Helgeland gjennom å skape mer tid i ruteplanene til å kunne redusere 
fart over krevende sjøfartsområder. 

Fylkesrådet viser til at det er fordeler og ulemper med både Stokkvågen og Onøy 
som korrespondansepunkt, men at det basert på en helhetlig vurdering vil være 
formålstjenlig å ha korrespondansepunktet mellom NEX og Helgelandspendelen på 

Onøy. Fylkesrådet mener en bør etterstrebe å ta vare på de som bor ytterst. I så 
måte vil en endring av korrespondansepunktet sørge for at en kan reise fra øyene 

med senere oppstart på morgenen, noe som er etterspurt i stor grad fra Træna. Det 
vil også etterleve ønsket operatør har uttrykt i saken. 

Fylkesrådets vurdering er at det er fornuftig å lytte til kommunene på Helgeland og 

deres tilbakemeldinger i saken. Dette i lys av at det trolig vil bedre ruteopplegget og 
regulariteten på hurtigbåtene. Det er samtidig ønskelig at færrest mulig berøres av 

dette og det bør dermed legges opp til at endringene på Nordlandsekspressen i liten 
eller ingen grad påvirker ruten og korrespondansene utenfor 
korrespondansepunktets kjerneområde. 

De aller fleste nærliggende kommunene er tydelig på at de ønsker å flytte 
korrespondansepunktet til Onøy. 

Fylkesrådet viser til at det er viktig å påpeke at selv om flere av kommunene har 
uttrykt ønske om Onøy som korrespondansepunkt så vil flyttingen kunne medføre en 
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ulempe for enkelte, noe en vil måtte ta i betraktning når ruteplaner etableres. En vil 

derfor gå i dialog med berørte parter i forkant av at ruteplan utformes både privat 
næringsliv, næringsaktører, kaieiere og kommuner på ordinær måte. 

Fylkesrådet viser til at det ikke vil være mulig å reversere rutene til å bli identisk slik 
de var sist Onøy var korrespondansepunkt i 2017. Dette ettersom det nå er 2 fartøy 
som kjører nordlandsekspressen sammenlignet med 3 tidligere. 

Å flytte knutepunktet til Onøy vil trolig også sikre tryggere forbindelser for skoleelever 
på Mo i Rana, samt Nesna. 

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 
Økonomiske konsekvenser 

De økonomiske konsekvensene er vanskelig å vurdere eksakt. Samlet produsert 

distanse på hurtigbåt vil bli relativt likt uavhengig av hvor korrespondansen skal 
foregå. Stokkvågen vil gi mer produksjon på Helgelandspendelen og mindre på NEX. 

Onøy vil gi motsatt effekt. Fartøyene i sambandene er tilnærmet identiske, både når 
det gjelder drivstofforbruk og besetning. Nytt korrespondansepunkt vil sannsynligvis 
ikke medføre endringer i skiftordningene på de ulike fartøyene, og de økonomiske 

konsekvensene forventes dermed å være relativt begrenset. 

Andre konsekvenser 

Området er samferdselsmessig utfordrende. Det er mange anløpssteder, noen med 
relativt høy befolkningstetthet og stor næringsaktivitet, andre igjen har for det meste 
fritidsbebyggelse og tilnærmet ingen næringsaktivitet. Ruteendringer som er positive 

for noen, vil kunne være negative for andre. Samlet sett er det et stort behov for 
forutsigbare og stabile løsninger som både kan stå seg over tid og være stabile selv 

om værforhold og tilhørende forsinkelser skaper utfordringer. 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

1. Fylkestinget i Nordland vedtar å flytte korrespondansepunkt mellom 
Helgelandspendelen og Nordlandsekspressen fra Stokkvågen til Onøy. 

2. Fylkestinget i Nordland oppfordrer fylkesrådet til å fine løsninger slik at 
Nordlandsekspressen i så stor grad som mulig fortsetter å gå etter samme ruteplan 
som i dag sør for Nesna og nord for Tonnes.  

3. Fylkestinget i Nordland ber fylkesrådet sørge for at korrespondanse fra Onøy til 
Stokkvågen på kveld søkes løst gjennom økt produksjon på lokalbåten i Lurøy 
søndag til fredag. Lørdag søkes eventuell korrespondanse løst med ferge.  

4. Fylkestinget i Nordland viser til at den nedkortede seilingstiden i 
Helgelandspendelen skal i hovedsak skal benyttes til å trygge korrespondansene og 
sørge for at ruten kan gjennomføres også når dårlig vær medfører redusert 
seilingshastighet.  

5. Fylkestinget i Nordland ber fylkesrådet om at bruk av nytt korrespondansepunkt 
iverksettes tidligst 01.02.2022, alternativt når sommerruter 2022 trer i kraft. 
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Bodø den 24.09.2021  

Tomas Norvoll Bent-Joacim Bentzen 

fylkesrådsleder fylkesråd for transport og infrastruktur 

sign sign 
 

 

24.09.2021 Fylkesrådet 

 

Votering i Fylkesrådet 

Enstemmig 
 

Innstilling fra Fylkesrådet 

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 
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Saksnummer Utvalg/komite Dato 

223/2021 
 

Fylkesrådet 24.09.2021 

118/2021 
 

Fylkestinget 18.10.2021 
 

Høring - en skole for vår tid 

 

Sammendrag 

Kunnskapsdepartementets nedsatte ekspertutvalg for skolebidrag har levert sin 

hovedrapport, som nå er ute på høring. 

Skolebidrag kan forstås som forskjellen mellom faktisk oppnådde resultater og det 
resultatet vi forventer at elevgruppen skulle fått, gitt tidligere resultater og 

foreldrebakgrunn. Et positivt skolebidrag betyr at skole løfter eleven mer enn 
forventet ut fra forutsetningene. 

Ekspertutvalgets hovedfunn er at det er vanskelig å identifisere de faktorene som 
betyr mest for skolebidraget, det vil si hvor mye skolene bidrar til elevenes læring. 
Gruppen peker på flere forhold som er viktige for god og systematisk skoleutvikling 

som bedrer elevenes læring. Her er støtte fra skoleeier og høy skolefaglig 
kompetanse trukket fram som viktige områder. Ekspertgruppen har identifisert 

kjennetegn ved velfungerende kvalitetsvurderingssystemer, og vurderer at det ikke 
har vært god nok felles forståelse om prinsipper for god kvalitetsutvikling. 
Tallmateriell og statistikker har vært fragmenterte og vanskelig å forstå. Nordland 

fylkesting er glade for at viktigheten av felles forståelse understrekes. 

Gjennom strategisk og målrettet arbeid har det vært jobbet systematisk for å oppnå 

de målene som er vedtatt i Nordlandsmodellen. Hovedrapporten understreker 
viktigheten av det arbeidet som gjøres for å nå Nordlands målsetting om full 
gjennomføring i videregående opplæring. Slik er rapporten en inspirasjon til videre 

arbeid med videregående opplæring i Nordland. 

Departementet ber om svar på tre høringsspørsmål knyttet til kunnskapsinnhenting 

og bruken av kunnskapsgrunnlaget. Spørsmålene skal besvares med ja eller nei. Det 
vurderes av fylkesrådet at det gis tilslutning til høringsspørsmålene: 

Gir beskrivelsene av kunnskapsgrunnlaget og analysene en god beskrivelse av hva 
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som skal til for å drive et godt kvalitetsutviklingsarbeid i skoler og kommuner? 

Ivaretar forslagene til tiltak kunnskapsgrunnlaget og analysene på en god måte? 

Ivaretar forslagene til tiltak behovene i skoler og kommuner til å drive et systematisk 

kvalitetsutviklingsarbeid lokalt? 

Nordland fylkesting vil, i den offisielle høringen svare ja på alle tre høringsspørsmål. I 
tillegg blir det gitt innspill på øvrig innhold i rapporten fra ekspertgruppen. 

Bakgrunn 

Kunnskapsdepartementet satt ned en bredt sammensatt ekspertgruppe for 

skolebidrag i desember 2019, ledet av Sølvi Lillejord, fagdirektør ved universitetet i 
Bergen. Gruppens oppdrag var å anbefale tiltak som skal bidra til å redusere den 
betydningen elevens kjønn, bakgrunn og tidligere resultater kan ha for utbyttet av 

opplæringen. Videre skulle gruppen vurdere hvordan skoleeier og skoler bedre kan 
drive et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid for å løfte kvaliteten på opplæringen for 

elevene, og gjennom dette bidra til bedre læringsresultater. 

Gruppen leverte sin sluttrapport 4. mai 2021, og kunnskapsdepartementet ønsker 
synspunkter på og innspill til ekspertgruppens utredning og forslag til tiltak innen 1. 

november 2021. 

Problemstilling 

Sammenlignet med mange andre land, er det forholdsvis små sosiale forskjeller 
knyttet til elevenes læringsutbytte i Norge. Samtidig er det også i Norge systematisk 
sammenheng mellom sosial bakgrunn og skoleresultater. Ekspertgruppen har 

beskrevet hva som kjennetegner skoler og kommuner som lykkes best i å løfte 
kvaliteten. Ekspertgruppen har spesielt sett på hva som skal til for at skoler med lavt 

skolebidrag over tid kan løfte kvaliteten på opplæringen, og gitt sine anbefalinger 
rettet mot både skolenivå og nasjonalt nivå. Gruppen har konsentrert seg om 
grunnskolenivået. 

Drøfting 

I sin vurdering av hvordan skoleeier og skoler bedre kan drive et systematisk 

kvalitetsutviklingsarbeid legger ekspertgruppen stor vekt på skoleeiers rolle. 
Skoleeier for offentlige skoler er kommunene og fylkeskommunene, ved 
kommunestyrene og fylkestingene. Ekspertgruppen har i stor grad søkelys på 

administrativ skoleeier. 

Ekspertgruppen for skolebidrag har levert en delrapport (2020) og en hovedrapport, 

og i delrapporten pekte de på at det er vanskelig å identifisere de faktorene som 
betyr mest for skolebidraget, det vil si hvor mye skolene bidrar til elevenes læring. 
Gruppen har likevel pekt på flere forhold som er viktige for å utvikle god utdanning: 

Tett samarbeid mellom skolemyndigheter, skoler og ansatte anses som en 
betydningsfull faktor. Det er viktig at ledelsen ved skolene støtter det profesjonelle 

læringsfellesskapet mellom lærerne, og øker kompetansen omkring hvordan 
forskning og skoleresultater skal brukes i utviklingsarbeidet. Skoler som systematisk 
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vurderer egen praksis og bruker det aktivt for å utvikle kvaliteten er de som lykkes 

best i å løfte elevenes resultater. Ekspertgruppen legger vekt på at utvikling av 
kvalitet må skje i lys av lokale forhold på den enkelte skole, og at elevene må delta i 

kvalitetsutviklingen. 

God kvalitetsutvikling forutsetter høy skolefaglig kompetanse og medvirkning. 
Forventningen er at skolene skal bruke resultatdata fra nasjonale og lokale 

informasjonskilder og omsette informasjonen til bedre praksis. Dette er et arbeid som 
krever kompetanse og kapasitet på både skoleeier- og skolenivået. Ekspertgruppen 

mener at innføringen av en modell med lokal kompetanseutvikling (DEKOM) legger 
forholdene til rette for å tydeliggjøre koblingene mellom skolebasert vurdering og 
skolebasert kompetanseutvikling, både for skoleeiere og for skoleledere. Gruppen 

bemerker at forskning viser at det er stor variasjon for hvordan skoler forholder seg til 
skolebasert vurdering. Videre at det varierer hvor systematisk arbeidet er, om 

arbeidet blir dokumentert, hvordan det følges opp og hvilke metoder som blir brukt. 

Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet består av flere informasjonskilder som gir 
informasjon om læringsmiljø og elevenes resultater. Denne informasjonen skal 

brukes av skoleledere og lærere for å utvikle bedre praksis i skolen, men det viser 
seg at mange har hatt problemer med å komme i gang fordi det er uenighet om 

formål og hensikt, informasjonen er fragmentert og det er manglende 
tolkningskompetanse. Ekspertgruppen har gått gjennom forskning publisert i 
perioden 2003–2020, og har identifisert kjennetegn ved velfungerende 

kvalitetsvurderingssystemer: 

· Det må være felles forståelse om prinsipper for god kvalitetsutvikling 
· Man må ha enighet om hvordan resultater skal følges opp 
· Tall må presenteres slik at lærerne kan bruke dem 
· Skolelederne må skape sammenhenger mellom faglig læringsmiljø og sosialt 

fellesskap.  

Ekspertgruppen kommer med en anbefaling knyttet til skolebidragsindikatorer. 
Gruppen mener de ikke har grunnlag for å anbefale endringer i 
skolebidragsindikatorene og anbefaler at skolebidragsindikatorene brukes varsomt, 

som en tilleggsinformasjon til annen informasjon. Ekspertgruppen påpeker 
viktigheten av at skolebidragsindikatorene ikke tillegges for mye vekt eller brukes til 

styringsinformasjon isolert sett. 

Forslag fra gruppen om tiltak for hvordan skoler og skoleeiere kan jobbe bedre med 
kvalitetsutvikling: 

Ekspertgruppen mener skolebasert vurdering er en grunnleggende forutsetning for 
systematisk kvalitetsutviklingsarbeid. Dialogmøtene med skoler og skoleeiere viser at 

skolene som lykkes med å løfte stabilt høyt, har satt skolebasert vurdering i system. 
Ledelsen ved disse skolene tar ansvar for å gjøre vurderingsdata forståelige, og 
utviklingsarbeidet skjer gjennom utstrakt lærersamarbeid som ledelsen følger opp. 

Ekspertgruppen anbefaler at Kunnskapsdepartementet i samarbeid med 
referansegruppen og Utdanningsdirektoratet legger en strategi for hvordan nasjonale 
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myndigheter kan støtte arbeidet med å vurdere og utvikle kvalitet i skolen. Gruppen 

foreslår en omforent tolkning av opplæringsloven § 13-3e, Plikt for kommunen og 
fylkeskommunen til å arbeide med kvalitetsutvikling. På grunn av ulike forutsetninger 

for kommunene, ønsker gruppen at det skal utarbeides nasjonale rammer for 
skolefaglig kompetanse.  

Det foreslås at Statsforvalteren skal få i oppdrag å samordne og koordinere regional 

veiledningskompetanse, som kan støtte skoleeiere og skoler som har utfordringer i 
arbeidet med kvalitetsutvikling. Dette kan da ses i sammenheng med tiltak som 

desentralisert ordning for kompetanseutvikling og oppfølgingsordninger (som finnes i 
grunnskoler med behov). 

Gruppen vurderer også at det kan være nødvendig å iverksette tilsyn fra 

Statsforvalteren for å sikre at de innholdsmessige kravene og intensjonene med 
skolebasert vurdering overholdes. Ekspertgruppen mener det er nødvendig å ha 

sanksjoner for skoleeiere som over tid har skoler med lave resultater, høye mobbetall 
og lignende, og som ikke kan dokumentere at de har iverksatt kunnskapsbaserte 
tiltak for å støtte skole. 

Medvirkning 

Medvirkningsrådene har vært forespurt om å komme med innspill i forkant av 

utarbeidelsen av saken. I tillegg er dette er en åpen høring som alle 
organisasjoner/aktører selv kan besvare. 

Fylkesrådets vurdering 

Hovedvekten av ekspertgruppens arbeid ligger på grunnskolefeltet, videregående opplæring 
er bare inkludert i første del, kunnskapsinnhentingen. Det betyr at ekspertgruppen ikke har 
være i dialog med fylkeskommunene eller skoleledere og lærere i videregående skoler for å 
få innspill til tiltak. Dette er derfor en høring rettet mot grunnskolene, men de råd som 
ekspertgruppen konkluderer med har overføringsverdi til videregående opplæring. Dette 
anses som en viktig høring også for videregående opplæring som en del av det 13-årige 
opplæringsløpet og mener det er mange momenter i rapporten som vi kan ta videre i vårt 
arbeid for å heve kvaliteten i opplæringen. 

Ekspertgruppens rapport bekrefter og forsterker viktigheten av samhandling på tvers 
av aktører og nivåer, og høy grad av medvirkning for å lykkes med god 

kvalitetsutvikling i skolen. I vurderingen av saken har fylkesrådet merket seg 
ekspertutvalgets fokusering på betydningen av skoleeiers rolle i 
kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen. Gjennom Nordlandsmodellen har Nordland 

fylkesting satt et klart søkelys på resultater og forventninger til den videregående 
opplæringen i Nordland. Dette er fulgt opp gjennom saker som er fremmet for 

fylkestinget. Her kan det nevnes felles elev- og lærlingetjeneste, fylkeskommunal PP-
tjeneste og kompetansestrategi for Nordland. Gjennom tilstandsrapporten orienteres 
fylkestinget hvert år om tilstanden i de videregående skolen både når det gjelder 

gjennomføring, resultater og en rekke andre variabler. Nordland fylkesting tar sin rolle 
som skoleeier på største alvor og vil fortsatt holde høyt fokus på skoleutvikling. 

Gjennom regionreformen har fylkeskommunen fått en sterkere rolle som 
samfunnsutvikler, og det er inngått regionvekstavtaler med de ulike regionene i 
Nordland. Ett av målene i regionvekstavtalene er knyttet til utdanning og fokuserer på 
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sterkere kobling mellom grunn- og videregående skole. Tett samarbeid rundt 

overganger mellom grunn- og videregående opplæring er av avgjørende betydning 
for å øke andelen ungdom som fullfører og består videregående opplæring. Slik vil 

det kunne tilrettelegges for best mulig læring for alle elever. 

Forpliktende samarbeidsavtaler mellom grunnskole og videregående skole, gode 
overgangsrutiner og god yrkes- og utdanningsrådgivning hjelper elevene til å gjøre 

bevisste valg og å målrette opplæringen. Spesielt samarbeidet med 
rådgivningstjenesten i grunnskolen anses det som viktig å videreutvikle. 

Fylkesrådet vurderer også at det bør være en målsetning at det utvikles 
samarbeidsrutiner knyttet til læring, hvordan kommuner og fylkeskommune best kan 
samarbeide om å høyne det faglige nivået for elevene gjennom hele 

opplæringsløpet. Fylkesrådet vurderer derfor at ekspertgruppens anbefaling om at 
Kunnskapsdepartementet, i samarbeid med referansegruppe og 

Utdanningsdirektoratet, bør legge en strategi for hvordan nasjonale myndigheter kan 
støtte arbeidet med å vurdere og utvikle kvalitet i skolen bør støttes. 

Overordnet del av læreplanen understreker også det ansvaret som skoleeiere, 

skoleledere og lærere har for å legge til rette for god utvikling i skolen basert på sine 
roller. Fagavdelingen i fylkeskommunen følger opp de videregående skolene 

metodisk med resultatoppfølginger og skolebesøk der både elever, ansatte og 
ledelse gir innspill til representanter for skoleeier. Her er resultatene fra 
elevundersøkelsen er viktige, og disse brukes også i kvalitetsarbeidet innad i 

skolene. Strategiplaner og virksomhetsplaner utarbeides for å nå målene i 
Nordlandsmodellen, og resultatavvik analyseres og følges opp.  

Visjonen om full gjennomføring i videregående opplæring gjelder for alle elever. Her 
er det gjort vedtak og bestemmelser som er i samsvar med fullføringsretten som er 
under innføring. Spesielt kan en her nevne Fylkestinget i Nordland sitt vedtak om 

innføring av en felles elev- og lærlingetjeneste som skal sikre tidlig identifisering og 
oppfølging av utsatte og sårbare elever og styrke læringsmiljøet til elever og 

lærlinger. Tjenesten skal bidra til økt kvalitet og samarbeid i grunnopplæringen, mer 
tverrfaglig samarbeid, og best mulig ivaretakelse av den enkelte elev. Innføringen av 
fylkeskommunal PP-tjeneste legger til rette for godt systemrettet arbeid med 

målsetting å gi alle elever tilpasset opplæring. 

Ekspertgruppen mener at innføringen av en modell med lokal kompetanseutvikling 

(DEKOM) legger forholdene til rette for å tydeliggjøre koblingene mellom skolebasert 
vurdering og skolebasert kompetanseutvikling, både for skoleeiere og for 
skoleledere. Fylkesrådet vurderer at desentralisert kompetanseutvikling er en metode 

som kan løfte skolene - ut fra en ståstedsanalyse som viser den enkelte skoles 
behov for kompetanseutvikling, men at dette betinger et godt samarbeid mellom 

skole og høgskole/universitet. Erfaringer hittil viser at den desentraliserte 
kompetanseutviklingen ikke har fungert så godt som ønsket ved alle skolene. Her er 
det rom for forbedringer i samarbeidet med UH-sektoren, men også i det 

samordningsarbeidet som statsforvalteren er satt til å utføre. Det brukes mye tid og 
ressurser til utvikling og organisering av ordningen. 
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Fylkesrådet merker seg ekspertgruppens forslag om at det kan være nødvendig å 

iverksette tilsyn fra statsforvalteren for å sikre at de innholdsmessige kravene og 
intensjonene med skolebasert vurdering overholdes, samt forslaget om at det bør 

vurderes å sette inn sanksjoner for skoleeiere som over tid har skoler med lave 
resultater, høye mobbetall og lignende, og som ikke kan dokumentere at de har 
iverksatt kunnskapsbaserte tiltak for å støtte skole. 

Det anses som viktig at statsforvalteren har kompetanse innenfor veiledning overfor 
skoler og kommuner og fokuserer arbeidet sitt på veiledning i tilsyn. 

Skolemyndighetene har motivasjon til å gi et best mulig undervisningstilbud til 
elevene, men kompetansen i skolene og hos skoleeier er ulik. Statsforvalteren bør ha 
ressurser til å tilby veiledning til de som har lave resultater slik at kvaliteten kan økes, 

dette vil gi bedre effekt enn fokusering på kontroll og sanksjoner. 

Når det gjelder de tre høringsspørsmål som departementet ber om svar på, så slutter 

fylkesrådet seg til disse vurderingene fra ekspertgruppen. Fylkesrådet mener 
innhentet kunnskapsgrunnlag og analyser av dette gir et godt grunnlag for å drive et 
godt kvalitetsutviklingsprogram i skoler og kommuner. Forslagene fra ekspertgruppen 

ivaretar kunnskapsgrunnlaget og de analysene som er gjort. De forslag om tiltak som 
ekspertgruppen foreslår ivaretar behovene i skoler og kommuner for å drive 

systematisk utviklingsarbeid. 

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 

Saken har ikke økonomiske eller personellmessige konsekvenser for Nordland 

fylkeskommune per i dag. Bestemmelser som fattes av departementet i etterkant av 
høringen kan få konsekvenser for utgifter til etterutdanning av ansatte. 

Andre konsekvenser: 

Saken vil være positiv for likestilling og folkehelse. Saken har ikke konsekvenser for 
klima/miljø eller universell utforming. 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

1. Fylkestinget i Nordland er enig i at støtte fra skoleeier og høy skolefaglig 
kompetanse er viktig for å bidra til elevenes læring. I Nordlandsmodellen er det 
beskrevet tiltak for å oppnå full gjennomføring. I vårt videre arbeid med 
Nordlandsmodellen vil vi søke å bruke funnene fra grunnskolen i arbeidet med økt 
kvalitet i videregående opplæring i Nordland.  

2. Fylkestinget i Nordland mener kunnskapsgrunnlaget og analysene gir et godt 
grunnlag for å drive en god kvalitetsutvikling skoler og kommuner. Nordland 
fylkesting ønsker å understreke viktigheten av å drive systematisk utviklingsarbeid. 
Rapporten understøtter Nordland fylkeskommunes arbeid med nettopp dette. 

3. Fylkestinget i Nordland støtter ekspertgruppens anbefaling om at 
Kunnskapsdepartementet i samarbeid med referansegruppe og 
Utdanningsdirektoratet legger en strategi for hvordan nasjonale myndigheter kan 
støtte arbeidet med å vurdere og utvikle kvalitet i skolen. Det vil være viktig å 
fokusere på samarbeidet mellom grunnskole og videregående opplæring og se det 
13-årlige opplæringsløpet i sammenheng. 
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Bodø den 24.09.2021  

Tomas Norvoll Elin Dahlseng Eide 

fylkesrådsleder fylkesråd for utdanning og kompetanse 

sign sign 
 

 

24.09.2021 Fylkesrådet 

 

Votering i Fylkesrådet 

Enstemmig 
 

Innstilling fra Fylkesrådet 

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 
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FYLKESTINGSSAK 

Saksnummer Utvalg/komite Dato 

224/2021 
 

Fylkesrådet 24.09.2021 

119/2021 
 

Fylkestinget 18.10.2021 
 

Høring - Innspill til endringer i sameloven (samelovens språkregler) 

 

Sammendrag 

Samisk språkutvalg leverte sin utredning NOU 2016: 18 Hjertespråket i oktober 2016. 

Språkutvalget foreslo lovendringer og tiltak på ulike departementers ansvarsområder. 
Som en del av oppfølgningen av rapporten, sender Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet et forslag til endringer i samelovens språkregler på 

alminnelig høring. Departementet ønsker å gjøre endringer i regelverket for å legge til 
rette for at flere kommuner blir med i forvaltningsområdet for samisk språk, og med 

det er med på å bevare og utvikle de samiske språkene. 

Bakgrunn 

Høringsnotatet omhandler i hovedsak:  

· Hvordan forvaltningsområdet for samisk språk skal organiseres.  
· Hvilken plikt det offentlige skal ha til å besvare henvendelser på samisk.  
· Offentlige organers plikt til å informere om retten til å benytte samisk.  
· Hvilke offentlige organ er ansvarlige for å oversette informasjon til samisk. 
· Likestilling av samisk språk i kommuneadministrasjonen. 
· Innføring av krav om kommunal- og fylkeskommunal planlegging for å styrke 

samiske  
· språk. 
· Krav til samiskkompetansen ved rekruttering til offentlig organ. 
· Ansattes rett til utdanningspermisjon for etterutdanning i samiske språk. 

Departementet foreslår en forvaltningsområdeordning med tre kommunekategorier; 

språkutviklingskommuner, språkvitaliseringskommuner og bykommuner med særlig 
ansvar for samiske språk. Ved å differensiere rettighetsnivået i de tre 

kommunekategoriene, legger forslaget til rette for et mer fleksibelt system som kan 
passe for flere kommuner. Videre kan innføringen av et samisk språkområde med tre 
kommunekategorier også legge til rette for differensiering av tiltak og virkemidler på 

andre områder enn hva som reguleres i sameloven. Departementet foreslår også 
endringer og tilpasninger i loven for at reguleringen skal passe bedre med dagens 
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organisering av offentlig forvaltning. 

Problemstilling 

Departementet ønsker å gjøre endringer i regelverket for å legge til rette for at flere 

kommuner blir med i forvaltningsområdet for samisk språk. Det foreslås å dele inn 
det samiske forvaltningsområdet i tre kommunekategorier; språkutviklingskommuner, 
språkvitaliseringskommuner og bykommuner med særlig ansvar for samiske språk. 

Det begrunnes med å legge til rette for at flere kommuner blir med i 
forvaltningsområdet for samiske språk, og dermed er med på å bevare og utvikle de 

samiske språkene. 

Drøfting 

Med forslaget får Bodø og andre byer i Nordland mulighet til å søke om å få bli 

forvaltningskommune under kategorien bykommuner med særlig ansvar for samiske 
språk. Dette vil være positivt i arbeidet med å utvikle, styrke og synliggjøre samisk 

språk, kultur og samfunnsliv i Nordland. 

Nordland fylkeskommune jobber i dag aktivt for å styrke samisk språk, kultur og 
samfunnsliv i alle fylkeskommunens virksomhetsområder. Nordland fylkeskommune 

har vært sentral i etableringen av Stormen samiske senter i Bodø. Fylkeskommunen 
har tett samarbeid med alle de samiske kultursentrene i Nordland, og har en egen 

samarbeidsavtale med alle de fire samiske språksentrene i Nordland. 

Med forslaget gis byene i Nordland mulighet til å bli en foregangskommune for 
samisk språk og kultur, og synliggjøre mangfoldet av samiske språk i regionen. For å 

få dette til må regelverk og insentiver endres. Nordland fylkeskommune støtter opp 
om disse endringene. Det må likevel påpekes at det er et statlig ansvar å få 

tilrettelagt for dette, og fokuset og mulighet for å få dette gjennomført må ligge hos 
staten. 

Kompetansehevingstiltak og vedvarende styrking av de minste samiske språkene 

krever stor innsats fra den samiske befolkningen og utdanningsinstitusjoner for å 
imøtekomme språkkravene. Status for språkene må opp. Gode 

rekrutteringsordninger i form av stipend og jobb etter utdanning foreslås brukt 
virkemidler i denne prosessen. Det må komme statlige virkemidler inn på dette 
området slik at alle intensjoner i høringsnotatet oppfylles. 

De fire minste språkene vi har representert i Nordland – lule-, pite-, ume- og 
sørsamisk - er de mest kritisk. Det kreves derfor ekstra tilrettelegging for å 

synliggjøre og utvikle disse språkene. For at Nordland skal bli i stand til å etterkomme 
dette, og stimulere til økt satsning på området, må det tilføres midler til arbeidet. 

Nordland fylkeskommune har særskilt søkelys på barn og unge. Grønnåsen skole, 

som tilbyr samiskundervisning både lokalt og via fjernundervisning, kan i framtiden bli 
pilotskole for samiske språk. Det samme gjelder innenfor barnehage. For å få dette 

gjennomført, er det behov for økt kompetanse. Gjerne i samarbeid med Nord 
Universitet, som vil sikre rekruttering av personell med samiskkompetanse innen alle 
samfunnsfunksjoner. 
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NOU Hjertespråket og høringsnotatet er ambisiøst, og krever at det stilles ressurser 

til rådighet for både kommune og fylkeskommune. Staten og Sametinget må i 
fellesskap legge til rette slik at alle punkter i NOU Hjertespråket oppfylles. 

Medvirkning 

Det vurderes at det ikke er behov for ytterligere medvirkning i denne saken. 

Fylkesrådets vurdering 

NOU Hjertespråket og høringsnotatet er ambisiøst, og krever at det stilles ressurser 
til rådighet for både kommune og fylkeskommune. Staten og Sametinget må i 

fellesskap legge til rette slik at alle punkter i NOU Hjertespråket oppfylles. 

Konsekvenser 

Tiltaket får ikke økonomiske og administrative konsekvenser for Nordland 

fylkeskommune, da regionen - med Hamarøy kommune og Hattfjelldal kommune – 
anses som en del av språkforvaltningsområdet. 

Andre konsekvenser 

Nordland fylkeskommune består av et sammensatt fellesskap av nordmenn og 
samiske folkegrupper. Å satse på de minste samiske språkene anses som 

likeverdstiltak for Nordlands befolkning. 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

Nordland fylkeskommune støtter arbeidet med omlegging av samelovens 
språkregler. Fylkeskommunen mener det er spesielt viktig at følgende punkter følges 

opp i prosessen: 
1. Differensiere regelverket slik at det blir enklere for kommuner å innlemmes i 

forvaltningsområdet, som vist i forslaget i høringsnotatet. 
2. Gjøre det attraktivt for byene i Nordland å søke om å bli med i forvaltningsområdet. 
3. Omleggingen må også ivareta utvikling av de små samiske språkene pite-, ume-, sør- 

og lulesamisk. 
4. Det må gjennomføres kompetansehevingstiltak innenfor samisk språk, kultur og 

samfunnsliv i alle samfunnsledd som opplæring, helsevesen, rettsvesen, 
utdanningsinstitusjoner m.m. 

5. Styrking av rekrutteringen av språkbrukere i alle samfunnsfunksjoner. 
6. Barn og unge og personer med omsorgsbehov prioriteres. 
7. Nødvendige økonomiske rammer stilt til disposisjon til dette arbeidet. 

Bodø den 24.09.2021  

Tomas Norvoll  

fylkesrådsleder  

sign  
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24.09.2021 Fylkesrådet 

 

Votering i Fylkesrådet 

Enstemmig 
 

Innstilling fra Fylkesrådet 

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 
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FYLKESTINGSSAK 

Saksnummer Utvalg/komite Dato 

225/2021 
 

Fylkesrådet 24.09.2021 

120/2021 
 

Fylkestinget 18.10.2021 
 

Høring - Revisjon av vilkårene for reguleringen av Rauvatn med 

Ildgrubfossen kraftverk i Rana kommune 

 

Sammendrag 

I denne saken inviteres fylkestinget til å gi innspill til revisjon av vilkårene for 
regulering av Rauvatn med Ildgruben vannkraftverk. Det er mulig å foreslå til 

endringer av vilkårene for utbyggingen og tiltak for å rette opp forhold som har 
oppstått som følge av reguleringen. Selve konsesjonen og høyeste og laveste 
regulerte vannstand (HRV og LRV) for Rauvatn kan imidlertid ikke endres. 

Fylkesrådet mener det er positivt at vilkårene for regulering av Rauvatn med 
Ildgruben kraftverk blir tatt opp til revisjon for å bedre miljøforholdene i vassdraget. 

Det er viktig at det i revisjonsprosessen blir tatt avgjørelser som skaper en god 
balanse mellom viktige miljøverdier og samfunnets behov for kraft. 

Miljømål og prioriteringer i Regional plan for vannforvaltning, samt at vassdraget er et 

nasjonalt laksevassdrag, tilsier at det må slippes minstevannføring i nedre deler av 
Tverråga. Revisjonen må sees i sammenheng med den pågående revisjonen for 

Bjerka-Plura reguleringene. Dette slik at en kan gjøre en helhetlig vurdering der 
bedring av miljøforholdene vurderes opp mot det egentlige formålet for 
konsesjonene, som er kraftproduksjon. 

Revisjonen av konsesjonsvilkårene gir mulighet til å bøte på manglene ved 
opprinnelig konsesjonsbehandling og regulering. Det stilles derfor krav om at 

kartlegging, registrering og utgravning av kulturminner i områder berørt av 
utbyggingen, tas inn i konsesjonsvilkårene for reguleringen.  

Eldre vannkraftkonsesjoner er ofte gitt uten moderne vilkår. Standardvilkår må derfor 

tas inn i de nye konsesjonsvilkårene. Fylkesrådet støtter kravet om ombygging av 
terskler i Tverråga som et tiltak for å bedre forholdene for laks og sjøørret i det 

nasjonale laksevassdraget. 
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Bakgrunn 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt revisjon av vilkårene for 
reguleringen av Rauvatn med Ildgrubfossen kraftverk i Rana kommune på høring. 

Høringsfrist er satt til 20. oktober 2021. 

NVE vedtok revisjon av konsesjonsvilkårene for reguleringen og vannkraftverket den 
26.06.2020. NVE la vekt på at Tverråga er en del av Ranavassdraget, som er et 

nasjonalt laksevassdrag, og er gitt høyeste prioritet i NVE-rapport 49/2013 ved 
åpning for revisjon. Beslutningen ble også begrunnet med at anadrom strekning (laks 

og sjøørret) av Tverråga er prioritert som en strekning der en kan vurdere miljøtiltak 
som kan medføre krafttap, jf. vannforvaltningsplanen for Nordland og Jan Mayen. 

Hva omfattes av revisjonen? 

Det er forholdet til allmenne interesser som reguleres i konsesjonen, og som er 
gjenstand for revisjon. Hovedformålet med en revisjon av konsesjonsvilkår er å bedre 

miljøforholdene i regulerte vassdrag. Dette gjøres ved å gi nye vilkår for å rette opp 
miljøskader og ulemper som har oppstått som følge av reguleringen. Dette avveies 
mot det egentlige formålet med konsesjonen, som er kraftproduksjon. 

Det er bare vilkårene for konsesjonen som kan revideres, ikke selve konsesjonen. 
Manøvreringsreglementet, dvs. bestemmelser om fylling og tapping (manøvrering) av 

reguleringsmagasiner, er en del av vilkårene og kan revideres. Tillatte overføringer 
mellom vassdrag, samt høyeste og laveste regulerte vannstand (HRV og LRV) for 
regulerte vann, er ikke gjenstand for revisjon. Privatrettslige forhold omfattes ikke, og 

normalt heller ikke økonomiske vilkår som ikke kan knyttes direkte til miljøforholdene. 

Standardvilkår 

Ved tildeling av konsesjoner for vannkraftverk og reguleringer settes det i dag 
standardvilkår. Her pålegges gjennomføring av nødvendige miljøtiltak og 
undersøkelser. Dette omfatter blant annet erosjonssikring, terskelbygging, 

biotopjustering, naturfaglige- og kulturminnefaglige undersøkelser. Tema som 
fiskeutsetting, næringsfond og fiskefond kan tilpasses til lokale forhold i de enkelte 

sakene. 

Om reguleringen 
Ildgrubfossen kraftverk ble etablert i 1919 og Rauvatnet ble regulert i 1948. I 1967 

ble Tverrvatnet overført til Rana kraftverk (Statkraft). Dermed ble ca. 51 % av 
nedbørfeltet til lakseførende strekning i Tverråga fraført og produksjonen i 

Ildgrubfossen redusert. Vassdraget er i dag regulert uten krav om minstevannføring 
på de berørte strekningene. Helgeland Kraft holder vannstanden høyt i Rauvatnet om 
sommeren av hensyn til landskap og friluftsliv, etter ønsker fra brukerne der. 

Ildgrubfossen bidrar med en kraftproduksjon på ca. 29 GWh/år og gir strøm til ca. 
1500 husstander. I en normal situasjon har kraftverket en marginal betydning for 

forsyningssikkerheten i området, men ved linjebrudd eller i en knapphetssituasjon vil 
kraftverket være svært viktig lokalt. 



  

54 

 

 

Figur 1. Kart over reguleringsområde med tekniske installasjoner og overføringer. 
Tverrvatnet med ca. 51 % av nedbørfeltet i Tverråga er overført til Rana kraftverk.  

Nasjonalt laksevassdrag 
Ordningen med nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder ble vedtatt av 
Stortinget våren 2007. Ranavassdraget inkludert Tverråga inngår i ordningen som 

omfatter hele den potensielt lakseførende delen av vassdraget. For Tverråga gjelder 
dette opp til Ildgrubfossen (ca. 12 km). Laksen i de nasjonale laksevassdragene og 

laksefjordene skal forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares, og 
faktorer som truer laksen skal identifiseres og fjernes. Der dette ikke er mulig, skal 
trusselfaktorenes virkning på laksebestandenes produksjon, størrelse og 

sammensetning motvirkes eller oppheves gjennom tiltak. 

Friluftsliv 

En kartlegging av områder med verdi for friluftslivet gjennomført av Rana kommune, 
viser at det meste av vassdraget har verdi for friluftslivet. Rauvatnet og ned mot 
inntaket til Ildgrubfossen er svært viktig grunnet høy brukerfrekvens og god 

tilgjengelighet. Nedre deler av Tverråga er også svært viktig, men her som et lett 
tilgjengelig og mye brukt helårs nærturområde for innbyggere i Mo i Rana. 

Landskapskartlegging for Nordland  

Kartleggingen viser at Tverråga renner gjennom et variert landskap, fra daler og åser 
i innlandet til et landskap preget av nærhet til kysten nærmere utløpet. Landskapet er 

preget av tekniske inngrep som bebyggelse, infrastruktur og industri i nedre deler, 
men det er også områder med mindre grad av inngrep i øvre deler av vassdraget. 
Landskapsområdene med størst grad av inngrep har for det meste middels verdi, 
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mens Raudvatnet/Tverrvatnet er registrert med stor verdi. 

Problemstilling 

Det er fremsatt flere krav til revisjonen. Helgeland Kraft har utarbeidet et 

revisjonsdokument som beskriver vannkraftutbyggingen, innkomne krav til endring av 
konsesjonsvilkårene og Helgeland Kraft sin vurdering av disse. Dokumentet ligger 
som vedlegg til denne saken. 

Fremsatte krav til revisjonen 

1. Statsforvalteren i Nordland, Rana jeger- og fiskeforening og FNF Nordland mener 
det må slippes minstevannføring i nedre deler av Tverråga, av hensyn til anadrom 
fisk. 

2. Statsforvalteren mener det er behov for ombygging av terskler nedstrøms utløpet av 
Ildgrubfossen kraftverk, for å bedre vandringsforholdene for anadrom fisk. 

3. Rana kommune og Tverråga elveeierlag krever at det skal slippes en 
minstevannføring på 1 m³/s i Tverråga mellom Tverrvatn og Rauvatn, noe de 
forventer vil ha positive virkninger også i nedre deler av Tverråga.  

Kravet om slipp av minstevannføring mellom Tverrvatn og Rauvatn omfattes ikke av 

denne revisjonen, ettersom regulering av Tverrvatnet inngår statsreguleringen av 
Bjerka-Plura. Det er likevel verdt å nevne kravet her ettersom overføringen av vann 
fra Tverrvatn til Bjerka-Plura-reguleringen har betydning for miljøforholdene i 

Tverråga. 

Helgeland Kraft sin vurdering av kravene 

Helgeland Kraft har vurdert kravene og behovet for nye konsesjonsvilkår i 
revisjonsdokumentet som nå er på høring. 

1. Helgeland Kraft mener at det ikke er nok vann i vassdraget til å både tilfredsstille 
kravet om økt vannføring i nedre deler av Tverråga og ønsket om høy vannstand i 
Rauvatnet uten at det slippes vann fra Tverrvatnet. Dersom det pålegges 
minstevannføring i Tverråga eller endret reguleringspraksis ønsker Helgelands kraft 
at dette etableres som et prøvereglement, som kan evalueres etter 3-5 år.  

2. Helgeland Kraft viser til at det er Statkraft som har eier- og vedlikeholdsansvar for 
tersklene, da det er bortføringen av vann fra Tverråvassdraget gjennom Bjerka-
Plura utbyggingen som gjorde tersklene nødvendig. Helgeland Kraft mener derfor at 
det er Statkraft, som eier av tersklene, som må vurdere behov for utbedring eller 
ombygging. 

Helgeland Kraft viser ellers til gode erfaringer med dagens praksis med å holde høy 
vannstand i Rauvatnet om sommeren og ser ikke nødvendigheten av at dette tas inn 

i magasinrestriksjoner. 

Fylkeskommunens ansvarsområder 

Kulturminnefaglig vurdering 
Innledningsvis påpeker fylkeskommunen at det i revisjonsdokumentet kapittel 7 er 
nevnt kulturminner som et av flere særskilt viktig tema som skal omtales. 
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Fylkeskommunen kan ikke se at kulturminnetemaet er nærmere beskrevet. 

Det ble ikke utført kulturminnefaglige undersøkelser ved konsesjonstidspunktet i 
1949. Det ble utført omfattende arkeologiske undersøkelser i 1960 - 69 av 

nærliggende vassdrag, blant annet Kjennsvatnet, Storakersvatnet og Gressvatnet 
(Ranaundersøkelsene). Undersøkelsene omfattet ikke Rauvatnet som på dette 
tidspunktet allerede var regulert.  

Området omkring Rauvatnet vurderes å ha høyt potensial for påvisning av hittil 
ukjente kulturminner, særlig knyttet til strandsonen. Rauvatnet ligger i en av 

transportkorridorene fra Ranfjorden mot de store innsjøene nevnt over. De antatte 
kulturminnene ved Rauvatnet kan bidra til å sannsynliggjøre ferdselsveier og vise 
bruken av landskapet i forhistorisk tid. 

I andre sammenlignbare vassdrag (med manglende kulturhistoriske undersøkelser) 
er det i reguleringssonen påvist ildsteder, teltringer, hustufter og gjenstander som i 

ulik grad er bevart. Dette avhengig av blant annet overliggende sedimenter, 
utvasking, isgang og bølgeforhold. Andre igjen kan ligge over høyeste regulerte 
vannstand, men i områder som er under stadig påvirkning gjennom erosjon. 

På tross av endringene og skadene på landskap og kulturminner viser undersøkelser 
fra sammenlignbare, undersøkte vassdrag (Aursjømagasinet i Møre og Romsdal og 

Oppland fylkeskommuner) at mulighetene for å sikre unikt materiale fortsatt er til 
stede. Ved fortsatt regulering vil de aller fleste kulturminnene i overskuelig framtid gå 
tapt eller bli skjult under tykke sedimenter. Revisjonen av konsesjonsvilkårene åpner 

for undersøkelser og sikring av vitenskapelig materiale av høy verdi i tråd med 
dagens samfunnsmessige holdninger til fagområdet. 

I de senere år er det utarbeidet en ordning med sektoravgift til kulturminnevern i 
vassdrag for utbygginger tidligere enn 1960, slik det fremkommer i Retningslinjer for 
revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer (Olje- og 

energidepartementet, 2012). Her fremgår det blant annet at:  

«I 2008 ble det innført en ny sektoravgift for bidrag til kulturminnevern i vassdrag. Det 

følger av St.prp. nr. 1 for Olje- og energidepartementet kapittel 5582 post 70 – bidrag 
til kulturminnevern. Forutsetningen for å pålegge dette vilkåret er at det ikke har vært 
foretatt undersøkelser tidligere i tråd med de krav som da gjaldt, enten dette var etter 

nåværende eller tidligere lovgivning.» 

Når reviderte vilkår er fastsatt og fornyet konsesjon er gitt skal konsesjonæren betale 

et engangsbeløp per GWh magasinkapasitet til kulturminnevern i vassdrag. For 
revisjon av vilkår for Rauvatnet skal engangsbeløpet utgjøre kr 7 000 (2006-kroner) 
per GWh magasinkapasitet. Det innbetalte beløpet skal dekke utgifter til 

registreringer, undersøkelser, utgravinger, konservering og sikringstiltak, og omfatter 
alle automatisk fredede kulturminner innenfor områder som berøres av reguleringen. 

I retningslinjene for sektoravgiftsordningen, fastsatt av Miljøverndepartementet 8.juni 
2010, revidert 1.april 2011, redegjøres det for formål, hvilke vassdrag som faller inn 
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under ordningen og ordningens omfang. Riksantikvaren forvalter ordningen. 

Forholdet til vannforskriften 

Ved nasjonal godkjenning av Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland 

og Jan Mayen (2015-2021) ble det gjort en overordnet vurdering av hvilke 
vannforekomster som kan godkjennes med miljømål der tiltak kan føre til tap av 
kraftproduksjon. Av vannforekomstene som omfattes av revisjonen angår dette 

«Tverråga nedstrøms Ildgruben kraftverk». 

Den nasjonale godkjenningen fremsatte også hvilke vannforekomster der det kan 

gjennomføres andre typer tiltak, som for eksempel biotoptiltak. Av vannforekomstene 
som omfattes av revisjonen angår dette «Tverråga Nedstrøms Ildgruben kraftverk, 
anadrom del». 

I tillegg til de nevnte vannforekomstene er også «Store Rauvatnet», «Tverråga 
mellom Rauvatn og inntaksdam» og «Tverråga mellom Ildgruben Kraftverk og 

inntaksdam – Reinkollbekken» berørt av revisjonen. For Store Rauvatnet er tiltaket 
«vurdere behov for utsetting av ørret» foreslått. Mens for de to andre er tiltaket «slipp 
av minstevannføring eller miljøbasert vannføring fra Rauvatn» foreslått. Alle 

vannforekomstene som omfattes av revisjonen er vurdert som «sterkt modifiserte 
vannforekomster» (SMVF). Årsaken til dette er overføringen av Tverrvatnet uten 

minstevannføring, samt dammer, barrierer og sluser for vannkraft i selve vassdraget. 

Andre instansers uttalelse 

Rana kommune: Uttalelsen vil legges ved saken etter behandling i MPR-utvalget den 

30. september. 

Statsforvalteren: Uttalelsen vil legges ved saken dersom den mottas før behandling i  

fylkestinget. 

Drøfting 

Det er svært positivt at eldre konsesjoner tas opp til revisjon med formål om å bedre 

miljøforholdene i vassdraget. Tverråga har en betydelig verdi som del av et nasjonalt 
laksevassdrag. Det vil derfor være viktig å fastsette forutsigbare vilkår som bidrar til 

at forholdene for laks- og sjøørretbestandene bedres. 

Vassdraget har også stor verdi for friluftslivet ved at det er lett tilgjengelig for 
befolkningen i Mo i Rana og har høy brukerfrekvens ettersom det er et populært 

hytteområde. Det fremgår av revisjonsdokumentet at å opprettholde en høy 
vannstand i Rauvatnet på sommeren er svært viktig for friluftslivet og landskapet i 

dette området. 

Gjeldende konsesjon har ingen krav om minstevannføring. Det er derfor fremmet 
krav om at minstevannføring i nedre deler av Tverråga tas inn i de oppdaterte 

vilkårene. Formålet med kravet er å bedre forholdene for laks og sjøørret i 
vassdraget. Økt vannføring vil være positivt ved at flere funksjonsområder blir 

tilgengelig for fisken og produksjon av laksefisk kan øke. Dette kan igjen gi en 
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betydelig gevinst for fiskeinteresserte og friluftslivet i regionen. 

Olje og energidepartementets Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for 
vassdragsreguleringer, fremsetter at godkjente vannforvaltningsplaner skal legges til 

grunn for blant annet revisjonssaker. I henhold til Regional plan for vannforvaltning i 
vannregion Nordland og Jan Mayen, og nasjonal godkjenning av planen, er Tverråga 
nedstrøms Ildgruben kraftverk prioritert med miljømål der tiltak kan føre til tap av 

kraftproduksjon. Elvestrekningen er også prioritert med miljømål som kan medføre 
andre typer tiltak som kan pålegges vannkraftsektoren. 

Disse prioriteringene er gjort med bakgrunn i nasjonale kost-nytte vurderinger og det 
er konkludert med at de samfunnsmessige gevinstene av mulige miljøforbedringer vil 
overstige de samfunnsmessige kostnadene i form av redusert fornybar og regulerbar 

kraftproduksjon. Vurderingene er imidlertid gjort på et svært overordnet nivå og det 
foreligger ikke konkrete tall på potensielt krafttap. 

Prioriteringer i regional plan for vannforvaltning og elvens status som nasjonalt 
laksevassdrag tilsier at hensynet til laks og sjøørret og innføring av minstevannføring 
bør prioriteres høyt i revisjonen. 

Dersom kravet om minstevannføring skal løses ved revisjon av vilkårene for 
reguleringen av Rauvatn med Ildgrubfossen kraftverk, vil dette kreve at det slippes 

mer vann fra Rauvatnet. Her holder Helgeland Kraft vannstanden høy om sommeren 
etter ønske fra brukerne av området. Helgeland Kraft mener at det ikke nok vann i 
vassdraget til begge formålene og viser til at økt vannføring i Tverråga vil kreve at det 

tilføres vann fra Tverrvatn, som er en del av Bjerka-Plura-reguleringen. 

Det er fremstår som naturlig at revisjonen for regulering av Rauvatn med Ildgruben 

kraftverk sees i sammenheng med den pågående revisjonen for Bjerka-Plura. Begge 
reguleringene påvirker Ranavassdraget og revisjon av den ene konsesjonen vil ha 
konsekvenser for den andre. En helhetlig tilnærming til formålet om å bedre 

miljøforholdene i vassdraget vil bety at man kan vurdere minstevannføring i Tverråga 
opp mot kraftproduksjon, eller andre avbøtende tiltak i Bjerka-Plura-reguleringen, og 

at den mest samfunnsnyttige løsningen overordnet sett kan velges. Dette vil også 
være i tråd med formålet med revisjon av konsesjonsvilkår der bedring av 
miljøforhold avveies mot det egentlige formålet for konsesjonen, som er 

kraftproduksjon. 

Det er også fremmet krav om ombygging av terskler nedstrøms utløpet av 

Ildgrubfossen kraftverk, for å bedre vandringsforholdene for anadrom fisk. Kravet er i 
tråd med prioriteringer i regional plan for vannforvaltning og vurderes å ha positiv 
virkning for Tverrågas betydning som del av et nasjonalt laksevassdrag. 

Ranaundersøkelsene (Bjerka-Plura) i perioden 1960-1969 avdekket et rikt 
kulturminnetilfang knyttet til de store innsjøene Akersvatnet, Gressvatnet og 

Kjennsvatnet med flere. Rauvatnet var på dette tidspunktet allerede regulert og 
inngikk ikke i undersøkelsene.  

Undersøkelser ved Rauvatnet kan supplere resultatene fra Ranaundersøkelsene 
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med nye problemstillinger og undersøkelsesmetoder utviklet i løpet av de mer enn 50 

årene som er gått siden. Det er derfor et betydelig kunnskapspotensial som hittil ikke 
er avdekket og belyst når det gjelder kulturminner som er berørt av eksisterende 

regulering av vassdraget. 

Registreringer og utgravninger i flere regulerte vassdrag i Sør-Norge i løpet av det 
siste tiår viser et stort mangfold av hittil dårlig definerte og lite synlige 

kulturminnetyper, som for eksempel fiskeinnretninger og fiskeutstyr (Aursjøen og 
Tesse blant flere). Dette er spor som er enklest å påvise i reguleringssonen eller ved 

marinarkeologiske undersøkelser.  

Rauvatnet ligger i en av de naturlige innfallsportene til de store innsjøene fra fjorden 
og har potensial for å belyse en mulig transportvei for råstoff (kvartsitt) fra 

verkstedplasser som tidligere er undersøkt. 

Medvirkning 

Saken har verken direkte eller indirekte konsekvenser for barn og unge, eldre eller 
personer med funksjonsnedsettelser. 

Fylkesrådets vurdering 

Fylkesrådet er positiv til at konsesjonsvilkårene for reguleringen av Rauvatn med 
Ildgrubfossen kraftverk blir tatt opp til revisjon for å bedre miljøforholdene i 

vassdraget. Fylkesrådet forutsetter at standardvilkår tas inn i de nye 
konsesjonsvilkårene. 

Fylkesrådet er opptatt av at man i revisjonsprosessen treffer avgjørelser som skaper 

en god balanse mellom viktige miljøverdier og samfunnets behov for kraft. Nordland 
er en ledende produsent av fornybar og miljøvennlig energi, denne rollen skal vi 

fortsatt ha og også videreutvikle. 

Eldre vannkraftkonsesjoner er ofte gitt uten moderne vilkår. Fylkesrådet ser det 
derfor som svært positivt og også rimelig, at disse konsesjonene blir tilpasset dagens 

krav og bruk av vassdraget. Fylkesrådet forutsetter at standardvilkår tas inn i de nye 
konsesjonsvilkårene. Fylkesplan for Nordland (2013-2025), fremsetter at hensynet til 

biologisk mangfold og naturens tåleevne skal ligge til grunn for all arealforvaltning i 
fylket. Dette gjelder også innen utbygging av vannkraft. 

Gjennom regional plan for vannforvaltning og godkjenning av denne, er det fremsatt 

hvilke vannforekomster man kan påregne tiltak i som kan medføre krafttap. For 
denne revisjonen gjelder dette Tverråga nedstrøms Ildgruben kraftverk. Fylkesrådet 

mener det her må innføres minstevannføring. Det gjennomført nasjonal kost-nytte 
vurderinger og det er konkludert med at de samfunnsmessige gevinstene av mulige 
miljøforbedringer vil overstige de samfunnsmessige kostnadene i form av redusert 

fornybar og regulerbar kraftproduksjon. Ettersom vurderingene er gjort på et 
overordnet nivå forutsetter fylkesrådet at NVE gjør en endelig kost-nyttevurdering når 

konkrete tall på potensielt krafttap ligger til grunn. 

Fylkesrådet ser at reguleringen av Rauvatn med Ildgruben kraftverk er nært knyttet 
opp mot Bjerka-Plura reguleringen og mener at vurdering av minstevannføring i 
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Tverråga må sees i sammenheng med den pågående revisjonen for Bjerka-Plura. 

Fylkesrådet mener at NVE også må vurdere slipp av vann fra Tverrvatnet som en 
mulighet for å etablere minstevannføring i Tverråga. Dette som en del av en helhetlig 

vurdering der målet om å bedre miljøforholdene innen begge reguleringene vurderes 
opp mot det egentlige formålet for konsesjonene, som er kraftproduksjon. 

Fylkesrådet støtter kraver om ombygging av terskler nedstrøms utløpet av 

Ildgrubfossen kraftverk, for å bedre vandringsforholdene for anadrom fisk. Kravet er i 
tråd med prioriteringer i regional plan for vannforvaltning og vurderes å ha positiv 

virkning for Tverrågas betydning som del av et nasjonalt laksevassdrag. 

Reviderte konsesjonsvilkår og krav om minstevannføring kan medføre utgifter for 
regulanten. I tillegg til slipp av mer vann kan det bli snakk om kompenserende tiltak 

som biotoptiltak og naturfaglige undersøkelser. Fylkesrådet er opptatt av at man skal 
skape gode og forutsigbare løsninger både for allmennhetens interesser og 

regulanten. På bakgrunn av dette mener fylkesrådet at krav om minstevannføring, og 
andre kompenserende tiltak må tas inn i konsesjonsvilkårene på en balansert måte. 

Fylkesrådet konstaterer at revisjonen av konsesjonsvilkårene åpner for 

kulturminnefaglige undersøkelser og sikring av vitenskapelig materiale av høy verdi i 
tråd med dagens samfunnsmessige holdninger til fagområdet. Denne revisjonen må 

bøte på manglene ved opprinnelig konsesjonsbehandling og regulering. 
Kulturminnepotensialet har stor kunnskapsverdi når det gjelder å belyse endring og 
utvikling i forholdet mellom kyst og innland. Det er derfor viktig at det settes krav om 

nødvendige undersøkelser i områder berørt av utbyggingen, og at det avsettes midler 
gjennom sektoravgiften i henhold til retningslinjene for revisjon av konsesjonsvilkår. 

Det forutsettes at NVE utarbeider vilkår om gode samarbeids- og varslingsrutiner 
mellom konsesjonæren og kulturminneforvaltningen ved planlagte arbeider som kan 
ha betydning for registrerings- og utgravningsforhold. 

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 

Økonomiske forhold ikke er gjenstand for ny vurdering i revisjonssaker. Det vises her 

til Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer fra Olje- 
og energidepartementet. Dersom det viser seg at saken får økonomiske 
konsekvenser vil fylkestinget orienteres om dette. 

Saken vil ikke medføre, administrative eller personellmessige konsekvenser for 
Nordland fylkeskommune. Saken har heller ingen konsekvenser knyttet til 

gjennomgående fylkeskommunal politikk knyttet til likestilling, universell utforming og 
folkehelse. 

Andre konsekvenser 

Sakens konsekvenser for miljø/klima og folkehelse er vurdert i saksfremlegget. Det 
vurderes at saken ikke har konsekvenser for likestilling universell utforming, 

bygningsmessige forhold, samfunnsansvar ved anskaffelser. 
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Fylkesrådets innstilling til vedtak 

1. Nordland fylkesting mener det er positivt at vilkårene for konsesjonen for 
reguleringen av Rauvatn med Ildgrubfossen kraftverk blir tatt opp til revisjon for å 
bedre miljøforholdene i vassdraget. 

2. Det må innføres nødvendige konsesjonsvilkår for at miljømålene i henhold til 
Regional plan for vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 – 2021) kan nås innen 
vedtatte tidsfrister. 

3. Krav om minstevannføring, og andre kompenserende tiltak må tas inn i 
konsesjonsvilkårene på en balansert måte. Fylkesrådet støtter forslaget om at 
minstevannføring i Tverråga eller endret reguleringspraksis innføres som et 
prøvereglement.Revisjonen må sees i sammenheng med den pågående revisjonen 
for Bjerka-Plura reguleringene. Dette slik at en kan gjøre en helhetlig vurdering der 
bedring av miljøforholdene vurderes opp mot det egentlige formålet for 
konsesjonene, som er kraftproduksjon. 

4. Nordland fylkesting støtter kravet om ombygging av terskler nedstrøms utløpet av 
Ildgrubfossen kraftverk for å bedre forholdene for laks og sjøørret i Tverråga. 

5. Nordland fylkesting mener at standardvilkår tas inn i de nye konsesjonsvilkårene. 
6. Nordland fylkesting ber som regional kulturminnemyndighet om at følgende vilkår 

innarbeides i ny konsesjon: 
a. De reviderte konsesjonsvilkårene må inneholde krav om kartlegging, 

registrering og utgravning av kulturminner innenfor området som er berørt 
av utbygginga av Rauvatn og Ildgrubfossen kraftverk. Det må videre sikres 
at det avsettes midler til arkeologiske undersøkelser (sektoravgift), i tråd 
med Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for 
vassdragsreguleringer. Det forutsettes også gode varslings- og 
samarbeidsrutiner mellom konsesjonær og kulturminneforvaltning. 

b. Vilkårene må videre sikre at tiltak som kan komme i berøring med 
automatisk fredete kulturminner etter kulturminneloven §§ 3 og 9 varsles 
kulturminneforvaltningen. Dersom det under arbeid med tiltak viser seg at 
disse kan virke inn på automatisk fredete kulturminner, skal melding 
sendes kulturminneforvaltningen og arbeidet stanses, jf. kulturminneloven 
§ 8 annet ledd. 

 

Bodø den 24.09.2021  

Tomas Norvoll Kirsti Saxi 

fylkesrådsleder fylkesråd for kultur, klima og miljø 

sign sign 
 

 

24.09.2021 Fylkesrådet 

 

Votering i Fylkesrådet 

Enstemmig 
 

Innstilling fra Fylkesrådet 

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 
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Høring - Bioenergistrategi for Nord-Norge 

 

Sammendrag 

Bioenergistrategi for Nord-Norge – Grønn varme i nord – er utarbeidet i fellesskap av 

Statsforvalterne i Troms og Finnmark og Nordland. Strategien peker på at de store 
uutnyttede skogressursene i hele landsdelen kan gi grunnlag for både 
næringsutvikling og produksjon av grønn energi og at avvirkningen øker. Ressurser 

fra landbruket i form av husdyrgjødsel kan sammen med matavfall og slakteavfall fra 
fiske- og oppdrettsindustrien gi grunnlag for produksjon av biogass. En stor grad av 

samlokalisering av råvareleverandørene er her nødvendig for å holde 
produksjonskostnadene på et akseptabelt nivå. Det krever også at det finnes et 
tilstrekkelig antall mottakere forberedt for fjernvarme i rimelig nærhet. 

Bakgrunn 

Bioenergi har en viktig rolle i arbeidet med å gjøre samfunnet mer klimavennlig og 

bioenergi er en del av en framtidig bioøkonomi. I regjeringens klimaplan (St.meld. nr. 
13 (2020-21)) er det vedtatt en reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp med 45 % innen 
2030.  

Jord- og skogbruk i Nord-Norge representerer store biologiske ressurser som kan gi 
grunnlag for produksjon av bioenergi. I dag er det råstoff fra skogbruket som i 

hovedsak blir brukt i fjernvarmeanlegg. Gjødsel fra storfe og gris kan gi grunnlag for 
produksjon av biogass sammen med marine ressurser, matavfall, m.m. 

Bioenergistrategien for Nord-Norge, med undertittelen Grønn varme i nord, er 

utarbeidet av Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark. Strategien skal 
synliggjøre de ressursene vi har i landsdelen og hvordan de kan tas i bruk for å 

skape mer fornybar energi. Utgangspunktet for strategien er bedre utnytting av 
energiressurser fra landbruket, men den ser også tydelig hen til utnytting av 
avfallsressurser fra fiskeindustrien, oppdrett og matavfall.  

Problemstilling 

Fra landbruket er det særlig husdyrgjødsel fra storfe og svin som egner seg som 

råstoff til energi, da i form av biogass. Husdyrgjødsel må imidlertid sambehandles 
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med andre kilder, som for eksempel marine ressurser eller matavfall for å gi god nok 

effekt og økonomi i biogassproduksjon. Det er derfor gode muligheter for å øke 
produksjon og bruk av biogass i Nord-Norge der råstoffprodusenter og energibrukere 

er samlokalisert. Avfall fra fiskeforedling og oppdrett er sammen med matavfall de 
viktigste råstoffene som kan sambehandles med husdyrgjødsel. 

De største utfordringene for å øke verdiskapingen i bioenergisektoren ligger i stor 

avstand mellom produsent og forbruker (lite samlokalisering), kompetanse i alle ledd 
og at mottakerleddet i liten grad er bygget ut for å motta biogass. Bygninger som skal 

utnytte energi fra varmesentraler, enten de er fyrt med avfall fra treindustrien eller 
med biogass, må dessuten være tilrettelagt for vannbåren varme. 

Når det gjelder flis til fyringsanlegg er mulighetene på kort sikt større enn for biogass 

og flere anlegg er etablert. Det er dessuten gode muligheter for å øke uttaket av 
skogressursser i landsdelen, som igjen kan gi flere flisfyrte varmeanlegg. Årlig uttak 

av skogressurser er kun 13 % av tilveksten. Store arealer utgjøres av utvokst 
bjørkeskog som er godt egnet som råstoff til energiproduksjon. Spesielt i Troms 
finnes det mye slik skog. 

De store arealene med planta granskog i landsdelen er nå for en stor del i 
hogstklasse 3 og 4. Dette er skog som har eller vil få et stort behov for tynning. Slik 

skogkultur øker kvaliteten på gjenstående skog samtidig som tynningsvirket som tas 
ut kan brukes til energiproduksjon. 

Drøfting 

Landsdelen står overfor flere utfordringer hvis skog-, gjødsel- og avfallsressurser skal 
utnyttes bedre for å produsere energi. 

I jordbruket er det mange små enheter som i stor grad ligger spredt, slik at 
inntransport til sentrale anlegg for produksjon av biogass blir kostbar. 
Mottaksapparatet er dessuten mangelfullt utbygd og det er begrenset lønnsomhet i 

avsetningen av biorest. Slik biorest kan tenkes brukt til gjødsel i landbruket. 

Etablering av anlegg på den enkelte gård vurderes av fagmiljøene som lite aktuelt 

fordi: 

· Investeringskostnadene er svært store. 
· Utbyttet av biogass er lavt. 
· Alternativ energi har relativt lav pris. 

Generelt er dessuten mangel på kunnskap og kompetanse i alle ledd i verdikjeden en 
utfordring. 

For råstoff fra skogbruket er situasjonen i dag en annen enn for råvarer til 

biogassproduksjon, og det finnes ca. 50 små og større biobrenselanlegg i 
landsdelen. I smelteverksindustrien, som tar imot langt mer trevirke enn det som i 

dag produseres i landsdelen, inngår flis som en viktig del av selve 
produksjonsprosessen. 
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Det finnes uten tvil et stort potensial for økt uttak av virke fra landsdelens skoger, 

både fra lauvskog, fra tynning i barskog og hogstavfall fra sluttavvirking. Driftsforhold, 
avstand til nærmeste veg/varme-marked og kapasiteten på veinettet – både tømmer- 

og skogsbilveier, og offentlige veier – kan begrense imidlertid mulighetene for å ta ut 
virke.  

Dessuten er eiendomsstrukturen med mange grunneiere som rår over til dels små 

arealer en hemsko for å få til større uttak av skogsvirke i landsdelen. 

Kommunene må i større grad bidra med å legge til rette for arealer der det kan foregå 

energiproduksjon, og dessuten lokalisere disse så nært potensielle brukere at det 
sikres avsetning av energien. I kommunale planverk bør det også stilles vilkår om at 
nye utbyggingsprosjekter skal kunne utnytte bioenergi. Det offentlige har også en 

viktig rolle å spille i å bringe sammen de ulike aktørene i verdikjeden – fra skogeiere 
til energiprodusenter – og stille til rådighet økonomiske virkemidler som kan stimulere 

en utvikling i retning av økt produksjon av bioenergi i landsdelen. 

Generelt kreves det økt kompetanse i alle ledd for å få til en utvikling i ønsket retning. 
Dette medfører også at det må stilles forskingsmidler til rådighet for aktuelle 

fagmiljøer.  

Fylkesrådets vurdering 

Fylkesrådet mener at det er svært positivt at denne strategien er laget. For å få til det 
grønne skiftet kreves det bl.a. reduserte utslipp fra kvotefri sektor og at ressurser fra 
skog og marine næringer i Nordland kan bidra til dette på en bærekraftig måte. Etter 

fylkesrådets oppfatning er strategien i tråd med kap. 2 i Politisk plattform om Et 
grønnere Nordland der det blant annet heter at Fornybar energi er nøkkelen til 

bærekraftig vekst og nullutslipp på de fleste sektorer. Målet må være å redusere 
bruken av fossile energikilder som kull, olje og gass, og øke å vår produksjon av 
fornybar energi. Samtidig må energien brukes og produseres mer effektivt. 

I Nordland er det svært store uutnyttede ressurser i form av virke fra lauvskogene, 
tynningsvirke fra plantefelt med gran og hogstavfall fra sluttavvirking. Bare 13 % av 

skogressursene utnyttes i dag. Det er derfor viktig å stimulere til økt uttak av 
ressurser som bare vil øke i mengde i årene som kommer. Dette kan gi økt 
verdiskaping i skogbrukssektoren. 

Utnytting av husdyrgjødsel er mer krevende og fordrer at gårdene ligger i relativt kort 
avstand fra et anlegg som skal produsere biogass. Det må også finnes et reelt 

overskudd av husdyrgjødsel som ikke kan utnyttes på tradisjonelt vis som gjødsel på 
gårdene. Biogassproduksjon på det enkelte gårdsbruk regnes i dag som for kostbart 
til at det er aktuelt annet enn i svært få tilfeller. 

Husdyrgjødsel må sambehandles med andre kilder, som for eksempel 
marine ressurser eller matavfall for å gi god nok effekt og økonomi i 

biogassproduksjon. En voksende del av oppdrettsnæringen bygges nå slik 
at avfallsstoffene, som tidligere endte opp i havet, i større grad fanges opp 
og utnyttes. Sammen med avfall fra bearbeiding av fisken er dette en 
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verdifull råvare som kan inngå i energiproduksjon. 

Heri ligger store muligheter for synergieffekter der grønn og blå sektor kan virke 
sammen, spesielt siden mye av Nordlands landbruk er kystnært. Her er arbeidet som 

er satt i gang i Sømna gjennom Sømna Biogass Gårdsdrift SA svært interessant. Det 
er positivt at bøndene selv har gått sammen og stiftet et selskap med tanke på en 
bedre utnytting av husdyrgjødsla og økt verdiskaping. Anlegget vil være det første 

biogassanlegget i Nordland og det andre i Nord-Norge. 

Biogass produsert i fylket kan dessuten komme til å spille en rolle for 

forsyningssikkerhet og beredskap. 

Strategien presenterer et anslag over biogasspotenisalet i Nordland, og 
Troms og Finnmark. Når det gjelder biogasspotensialet i storfe- og 

svinegjødsel har Nordland et potensiale på 71,5 GWh mot Troms og 
Finnmarks 22,5 GWh. Det totale antallet dyr av storfe og gris for Nordland 

er 96 087 mot Troms og Finnmark som har 16 497 dyr. Ut fra fordelingen 
av storfe- og griseproduksjon (antall dyr) kan det synes som at potensialet 
for samhandlingsanlegg i Nordland er størst på Helgeland. Det fulle bildet 

vil imidlertid kreve at også fiskeavfall kartlegges. 

Når det gjelder bioenergianlegg i drift i Nord-Norge har Nordland primært 

nærvarmeanlegg basert på pellets og gårdsvarmeanlegg mens Troms og 
Finnmark har flere større flisfyringsanlegg. Troms og Finnmark produserer 
111 GWh i sine anlegg mens Nordland produserer 34 GWh. 

Til tross for et betydelig større potensiale i Nordland, gir dette seg altså 
ikke utslag i bioenergiproduksjon, noe som antyder at det bør legges ned 

en større innsats framover for å kunne øke andelen utnyttet bioenergi.  

Strategien peker på flere områder der fylkeskommunene kan ta en viktig 
rolle i arbeidet med bioenergiløsninger framover. Først og fremst løftes 

utdanning i videregående skole og videreutdanninger fram der produksjon 
og utnytting av bioenergi kan innarbeides i relevante fag. 

Fylkeskommunene kan også som koordinatorer arrangere konferanser 
innen aktuelle tema som relaterer til bioenergi. De tillegges også å skulle 
bidra til å bygge ny kunnskap gjennom økt FOU på feltet.  

Siden fylkeskommunene også forvalter betydelige bygningsmasser, kan de 
bidra gjennom å øke bruken av bioenergi i offentlige bygg – både 

eksisterende og nye. Det antydes også at fylkeskommunene bør være 
involvert i å kartlegge og forløse potensialet for bioenergianlegg. Her vil en 
bedre ressursoversikt stå sentralt for å se nærmere på hvor 

samhandlingsanlegg er mest tjenlig å etablere i forhold til avstander og 
tilgangen på husdyrgjødsel, slakteriavfall og fiskeavfall.  

Fylkeskommunenes rolle som veileder vil også være viktig for å styrke 
kommunene i arbeidet med klima- og miljøplaner. Til slutt løfter strategien 
opp fylkeskommunenes rolle som veieier og at en forbedring av offentlig 
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veinett og kartlegging av flaskehalser kan være avgjørende for å forløse 

potensialet innen bioenergi framover. 

Strategien løfter fram et viktig innsatsområde for å lykkes med det grønne 

skiftet og peker på at fylkeskommunenes innsats vil være avgjørende for å 
forløse det regionale potensialet innen bioenergi. 

Medvirkning 

Medvirkningsrådene har ingen merknader. 

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 

Saken har ingen økonomiske eller personellmessige konsekvenser for 
Nordland fylkeskommune. 

Faggruppe folkehelse og lokal samfunnsutvikling har hatt den til uttalelse 

og har ingen merknader. 

Andre konsekvenser 

Strategien har ingen konsekvenser for likestilling, universell utforming, 
samfunnsansvar ved anskaffelser og ev. andre relevante forhold. Bedre 
utnytting av ressurser som skogsvirke, husdyrgjødsel, matavfall og avfall 

fra fiskeri- og oppdrettsnæringen kan ha god virkning på miljø og klima. 
Om fylkeskommunen i større grad satser på bruk av bioenergi i egne bygg, 

vil oppfølgingen av strategien også ha virkning på bygningsmessige 
forhold. 

 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

Fylkestinget i Nordland slutter seg til Bioenergistrategi for Nord-Norge – Grønn varme 
i nord – som er utarbeidet av Statsforvalteren i Troms og Finnmark og 
Statsforvalteren i Nordland. Strategien peker på muligheter for utvikling av en 

sterkere grad av sirkulær økonomi. Ressurser som i dag i stor grad går til spille, kan 
utnyttes i andre sektorer, f.eks. i energiproduksjon. 

 

Bodø den 24.09.2021  

Tomas Norvoll Linda Helén Haukland 

fylkesrådsleder fylkesråd for plan og næring 

sign Sign 
 

 

24.09.2021 Fylkesrådet 
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Votering i Fylkesrådet 

Enstemmig 
 

Innstilling fra Fylkesrådet 

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 
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Verneplan for skog på statsgrunn i Hattfjelldal, Grane, Vefsn og 

Hemnes 

 

Sammendrag 

Statsforvalteren foreslår vern av i alt 50 673 daa skog fordelt på 19 ulike 
verneområder på statsgrunn i Grane, Hattfjelldal, Vefsn og Hemnes. 11 er helt nye 

verneområder mens 7 er utvidelser av eksisterende verneområder. Høringsfrist er 15. 
november 2021.  

Verneområdene tenkes opprettet som naturreservater. Pr. 1/1-2017 er 7,2 % av 

skogarealet i Nordland vernet og ca. 3,8 % av den produktive skogen. Nordland har 
en relativt stor verneandel sammenlignet med andre fylker, men mye av vernearealet 

ligger på uproduktiv mark. På landsplan er ca. 5,1 % av alt skogareal vernet og 
omtrent 3,9 % produktiv skog. 

Fylkesrådet tilrår at 7 foreslåtte verneområder med i alt ca. 5 900 dekar tas ut av 

planen.  

Videre ønsker Fylkesrådet for områdene i verneplanen at det ikke opprettes 

naturreservater i områder med økonomisk drivverdig skog, siden rapporter peker på 
at skogsdrift er bedre enn vern i en klimasammenheng. 

Fylkestinget i Nordland ber om en konsekvensutredning av fredningen av skogen i 

Helgeland spesielt, da det gjennom mange mindre verneplaner til sammen er vernet 
et større område, til sammen utgjør disse et areal som vil utløse et krav om KVU. 

Bakgrunn 

Historisk bakgrunn 

Statsforvalteren har sendt ut på høring en verneplan for skog for i alt 19 områder i 

kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes – 11 helt nye områder og 7 
utvidelser av eksisterende verneområder. Bakgrunnen for at arbeidet med verneplan 
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er satt i gang er følgende: 

· St.meld. nr. 25 (2002-2003) der Stortinget sluttet seg til Regjeringens innstilling om 
en kraftig opptrapping av skogvernet. 

· St.meld. nr. 14 (2015-2016), Natur for livet som ledet til et vedtak i Stortinget om et 
mål om vern av 10 % av skogarealer i Norge. 

· I Stortingets innstilling til Klima- og miljødepartementets budsjett i 2016 framgår 
følgende merknad: Flertallet mener at skogvern er viktig og viser til budsjettavtalen 
hvor det er enighet om at regjeringen skal sørge for en gjennomgang av Statskog 
SFs ordinære skogeiendommer for verneverdig skog, og legge til rette for at 
verneverdig skog i deres eie kan vernes etter naturmangfoldloven. 

· I forbindelse med skogvernet har det vært en dialog mellom Statskog SF og 
Miljødirektoratet. I august 2018 ble det inngått en avtale mellom Statskog SF og 
Miljødirektoratet om rolle- og oppgavefordeling, informasjonsutveksling, 
samhandling og saksprosedyrer. Vernet skal i tillegg til dette bygge på NINA sin 
evaluering av eksisterende skogvern som er tidligere omtalt i kap. 4.2 (NINA-rapport 
1352 2016). 

· På bakgrunn av kartlegging i 2018-19, befaringer i 2020 og 2021 er i alt 19 områder 
vurdert til å ha så store verneverdier at det ga grunnlag for en verneprosess. Noen 
av områdene som er foreslått vernet nå er utvidelser av eksisterende 
verneområder. 

· I mars 2020 sendte Miljødirektoratet et oppdragsbrev til Statsforvalteren i Nordland 
om å gjennomføre verneplanprosessen. 

· Det ble meldt oppstart av verneplanprosessen i juni 2020. 
· I forbindelse med verneplanprosessen satte Statsforvalteren ned en 

referansegruppe med representanter for Statskog, de berørte kommunene, 
Naturvernforbundet, Skognæringsforum Nordland, Nordland reindriftssamer og 
fylkeskommunen. Gruppa har hatt tre møter og medlemmer fra gruppa har deltatt i 
de befaringene som er gjennomført. 

· Det er også avholdt åpent kontor i hver av de fire kommunene. Siden alle foreslåtte 
verneområder ligger i reinbeiteområder, er det gjennomført konsultasjoner med alle 
berørte reinbeitedistrikt og Sametinget. 

· I perioden etter at oppstart ble meldt har det blitt gjennomført møter mellom 
fylkesrådene for plan og næring, og kultur, klima og miljø med Statskog og 
Miljødirektoratet. I møtene har det fra fylkeskommunens side bl.a. blitt pekt på at 
andelen vernet skog i Nordland alt er svært høy og at fylkeskommunen er bekymret 
for virkesituasjonen for Arbor i Hattfjelldal. Dette er en bekymring som også har 
kommet til uttrykk i flere vedtak i fylkesråd og fylkesting i Nordland i de siste 10 
årene, ettersom dette ikke er den første omgangen med forslag om skogvern i 
fylket. 

· I vår la Nibio fram en rapport med vurdering av tilgjengelige skogressurser basert 
på data fra Landsskogtakseringen. Rapporten omfatter også Rana kommune. 

Verneverdier 

Verneområdene foreslås vernet som naturreservat. Slike vedtas av Kongen i 
statsråd. Ifølge naturmangfoldloven § 37 kan et naturreservat vernes som: 

a) inneholder truet, sjelden eller sårbar natur,  

b) representerer en bestemt type natur,  
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c) på annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold,  

d) utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller  

e) har særskilt naturvitenskapelig verdi 

I et naturreservat må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet. Et naturreservat kan totalfredes mot all virksomhet, tiltak og ferdsel. I 
forskriften for hvert verneområde kan det gis bestemmelser om vern av kulturminner, 

m.m. i reservatet.  

Statsforvalterens vurdering er at alle områdene som foreslås vernet tilfredsstiller 
kravet i naturmangfoldlovens § 37 om naturreservat, mens ett av områdene foreslås 

vernet som utvidelse av nasjonalpark. 

Av verneplanforslaget går det fram at formålet med vern av de foreslåtte områdene 

er å dekke mangler i dagens vern. I alt er det stor variasjonsbredde i naturtyper og et 
mangfold av arter. Mange arter står på nasjonal rødliste, samt en art som er ny for 
vitenskapen. Vern av de foreslåtte områdene vil sikre arealer med ulike 

vernekvaliteter grunn av forskjeller i geologiske, topografiske og klimatiske forhold i 
fylket. Hvordan de forskjellige områdene som er foreslått for vern oppfyller mangler i 

dagens skogvern er i hovedsak vurdert på bakgrunn av NINA-rapport 1352, som bl.a. 
påpeker følgende:  

Selv om mye skog alt er vernet i Nordland, trengs ytterligere vern for å sik re betydelige 

naturverdier utenfor dagens verneområder. I dag er det kartlagt 131 km2 A- eller B-lokaliteter 
over 10 daa, og disse kan bli k jerner i nye mulige verneområder. Nordland har nå så høy 
vernedekning at nytt vern må prioriteres mer systematisk  enn i flere andre fylker.  

Statsforvalteren sier videre at nytt skogvern bør innrettes for å dekke vesentlige 
mangler der fylket har særlig potensial for å dekke viktige nasjonale naturverdier:  

1. Skogtypene boreal regnskog, gråor-heggeskog av flommarkstype, bekkekløfter og 
ospedominert skog; prioritering av forekomster med minst regional verdi (B/**) og størrelse 
minst 10 daa.  

2. Øvrige skogtyper med en viss andel av landets forekomster i fylket: kalkskoger, 
høgstaudebjørkeskog, kalkgranskog, kalkfuruskog og gamle boreale lauvskoger; prioritering 
av forekomster med verdi A (****, ***) og størrelse minst 10 daa. Lokaliteter i lavlandet 

prioriteres høyest.  

3. Generell økning av andel vernet skog på høy/svært høy bonitet og på produktiv mark i 
sørboreal og nedre deler av mellomboreal vegetasjonssone. 

Oversikt over areal, kommune og verdi for de områdene som er foreslått vernet. 
Verdiskalaen er slik: ** området er regionalt verdifullt, *** området er nasjonalt 
verdifullt og **** området er nasjonalt verdifullt og svært viktig. 
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Kart som viser hvor de foreslåtte verneområdene ligger. 
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Statsforvalteren foreslår altså vern av i alt 50 673 daa skog fordelt på 19 ulike 
verneområder på statsgrunn i Grane, Hattfjelldal, Vefsn og Hemnes. 11 er helt nye 
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verneområder, mens 7 er utvidelser av eksisterende verneområder.  

Eksisterende skogvern i Nordland. I Nordland fylke var det per 1.1.2017 verna 7,2 % 
av skogarealet. Om lag 3,8 % av den produktive skogen var vernet. Nordland har en 

relativt stor verneandel sammenligna med andre fylker, men mye av vernearealet 
ligger på uproduktiv mark. Av vernet skogareal er det kun 22,5 % produktiv skog. I 
november 2017 ble 10 skogområder vernet i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. 

På landsplan er ca. 5,1 % av alt skogareal vernet pr. mars 2021 og omtrent 3,9 % av 
den produktive skogen.  

I kommunene Rana, Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal er det pr i dag vernet 3 
258 000 daa, og produktiv skog utgjør knapt 2 200 000 daa av dette (NIBIO). 6 % av 
det produktive barskogarealet i Helgelands-kommunene er vernet i dag. 

I tillegg til foreslått vern på statsgrunn er det pr. juni 2021 i alt 11 områder (7 400 daa) 
som er tilbudt av grunneierne for frivillig vern. Det er her viktig å være klar over at 

områder tilbudt for frivillig vern ikke automatisk blir vernet. Før vernevedtak skal det 
gjennomføres høring og en faglig vurdering av verneverdiene.  

Fylkestinget uttalte seg om frivillig vern av Reinåga og Fjellavlia naturreservater i 

Hemnes og utvidelse av Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark i juni i år (sak 096/2021). 

Problemstilling 

I skog som blir vernet som naturreservat kan det ikke lenger drives skogsdrift. Basert 
på data fra Landsskogstakseringens registreringer i 2015-2019, anslår NIBIO totalt 
produktivt skogareal i Nordland fylke til 6 401 000 dekar, med en total kubikkmasse 

på 42 404 000 m3.  

Det totale arealet som er foreslått vernet er ca. 50 600 dekar.  

Produktivt skogareal innenfor de foreslåtte verneområdene er estimert til 28 400 daa. 
For kommunene Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes og Rana er samlet tilgjengelig 
virkesvolum estimert til 5 100 000 m3. De foreslåtte verneområdene utgjør ifølge 

NIBIOS rapport en reduksjon av tilgjengelig volum på 2 % når en ser alle 
kommunene under ett. 

Årlig avvirkning i Helgelandskommunene har økt de siste årene og var nesten 80 000 
m3 i 2019. Gjennomsnittet for tiårsperioden 2010–2019 er 59 000 m3 per år. I 
Nordland sett under ett var stort sett all massevirke-produksjon lokalisert i 

Helgelandskommunene fram til 2005. Etter det har avvirkningen økt markant også 
ellers i Nordland. 

Økonomisk drivverdighet 

Statsforvalteren peker på at ifølge NIBIO er det flere viktige forutsetninger som ikke 
er belyst i deres rapport fra 2021. I hovedsak knytter det seg til andelen av det 

tilgjengelige volumet som er økonomisk drivverdig. I dataene som ligger til grunn for 
beregningene er det for eksempel ikke informasjon som forteller om arealet er for 
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glissent eller står som en lomme med lite totalkvantum for ei drift. Det samme gjelder 

om arealet står bak en eller annen hindring som kløft, skrent eller elv, og totalvolumet 
ikke forsvarer tiltak for å komme rundt hindringen.  

Det er mange driftsmessige faktorer NIBIO ikke har hatt mulighet til å ta hensyn til, og 
beregningene kan derfor bli noe unøyaktige. Befaringer i f.eks. Holmvassdalen og 
Danielåsen viser at arealet som her er foreslått vernet er svært glissent og 

sannsynligvis ikke drivverdig. Dette gjelder også noen områder i utvidelsen av 
Homvassdalen, spesielt på østsida av det eksisterende reservat. Bare lengst nord på 

østsida av Homvassdalen naturreservat er det noe drivverdig skog. Både Danielåsen 
og Holmvassdalen er fremhevet som viktige for skogbruket på grunn av mye stående 
kubikkmasse.  

Videre peker Statsforvalteren på at tilgjengelig produktivt skogareal i gran- og 
furudominert skog i de fem Helgelandskommunene er estimert til 1 080 000 daa. De 

skogfaglige beregningene tyder på at dette er tilstrekkelig virke til å videreføre og til 
og med øke det avvirkningsnivået som har vært siste 10 år på Helgeland. Om en 
legger en tilsvarende drivverdig andel som i analysene fra 2011 til grunn, vil 

avvirkningsnivå i siste 10-årsperiode kunne opprettholdes i den kommende 30-
årsperioden, også uten ressursene i de aktuelle kandidatområdene. 

I første rekke vil det foreslåtte vernet etter Statsforvalterens oppfatning mest kunne 
påvirke eksisterende treforbrukende bedrifter på Helgeland. Transportavstandene for 
Arbor i Hattfjelldal er allerede forlenget på grunn av den tidligere verneplaner, og kan 

påvirkes negativt ved vern av mange av de områdene som ligger nær vei 
(landbruksvei og offentlig vei). I NIBIOs rapport framgår det at storparten av 

massevirket til Arbor i dag kommer fra det nærmeste omlandet, dvs. Hattfjelldal og 
Grane. Det heter videre at om avvirkingstakten i det nærmeste området går ned og 
produksjonen til Arbor skal opprettholdes, så må nedslagsfeltet til fabrikken utvides til 

nye områder. 

For mindre bedrifter, for eksempel Susendal Bygdesag, vil vern av områder enda 

nærmere sagbruket redusere tømmertilgangen. Mindre bedrifter er også mer sårbare 
for økte transportkostnader. Regionalt (Nordland/Trøndelag) vil dette vernet etter 
Statsforvalterens vurdering sannsynligvis ha mindre grad av påvirkning. Sett i 

sammenheng med eksisterende vern vil man nok over tid også her se et økt 
kostnadsbilde grunnet mindre kontraheringer og økte transportkostnader. Dette 

gjelder særlig siden Grane kommune, nærmest Trøndelagsgrensen, over tid har fått 
båndlagt store arealer skog gjennom flere verneprosesser.  

Rapporten fra NIBIO, som Statsforvalteren legger til grunn, konkluderer altså med at 

det foreslåtte vernet ikke har noe særlig betydning for virkestilgangen på Helgeland. 
Ut fra omfanget av vern i de fem Helgelandskommunene er det sannsynlig at tidligere 

vern kan ha påvirket Arbor og andre bedrifter som er avhengig av trevirke negativt. 
Nordlandsforskning så på konsekvensene av den forrige runden med vern på 
statsgrunn, og konkluderte med at vernet hadde en negativ innvirkning på 

virkestilgangen. 

Tabellen nedenfor oppsummerer NIBIOs rapport om tømmertilgang og skogvern i 
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Helgelandskommunene 

 

Andel produktivt areal og stående volum som ligger innenfor eksisterende og 
foreslåtte verneområder (NIBIO) 

 

Andre interesser 

· Kraftutbygging og kraftlinjer: Vern vil ikke påvirke eksisterende småkraftverk, mens 
en planlagt ny kraftlinje ved Grytåvatnet vil komme i konflikt med planlagt vern. 

· Friluftsliv, jakt og fiske: Jakt og fiske påvirkes ikke av ev. vern, mens bruk av hest 
og sykkel i utgangspunktet blir forbudt – med noen få unntak etter eksisterende 
stier/veier. 

· Bålbrenning blir tillatt med en del begrensninger. 
· Motorferdsel vil i stor grad følge gjeldende regime etter vedtatte løyper. 
· Reindriftas virksomhet vil i stor grad sikres gjennom vern, men fysiske inngrep blir 

forbudt. En del aktiviteter blir søknadspliktige (motorferdsel, helikopterlanding, 
gjerder, o.l.). 

Beskrivelse av og bestemmelser for de enkelte verneområdene går fram av vedlegg. 

Drøfting 

Verneplanforslaget berører områder der betydelige områder alt er vernet. På 
Helgeland samlet er ca. 6 % av det produktive barskogsdominerte arealet vernet i 

dag. Det foreslås nå vernet vel 50 000 dekar i tillegg til dette i Grane, Hattfjelldal, 
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Vefsn og Grane hvorav ca. 55 % er vurdert som produktiv skog. Rapporten fra NIBIO 

understreker at det knytter seg en god del usikkerhet til hvor stor del av dette arealet 
som er økonomisk drivverdig. Befaringer har vist at en del foreslåtte verneområder 

ikke regnes som økonomisk drivverdige. 

Samtidig er det dokumentert at verneverdiene er store med naturtyper som i liten 
grad finnes i andre deler av landet. Dette er hovedgrunnen til at de er foreslått vernet 

i tillegg til at verneoppdraget i utgangspunktet gjaldt i skog i Statskogs eie i disse fire 
kommunene.  

Høringsuttalelsene som kom inn etter at det ble meldt oppstart av verneprosessen i 
2020 gjenspeiler konflikten mellom vern og bruk, spesielt virkestilgang. De berørte 
kommunene er i stor grad av den oppfatning at verneomfanget i dette området nå er 

stort nok, og at ytterligere vern vil påvirke virkestilgangen til Arbor i Hattfjelldal 
negativt. Dette punktet har også vært sentralt i innspill og uttalelser fra Nordland 

fylkeskommune i flere omganger, og det er bl.a. pekt på at verneandelen i Nordland 
er større enn i resten av landet – 7,2 % i Nordland mot 5,1 på landsplan ifølge 
NIBIOS rapport. 

Fra Naturvernforbundet (som har deltatt i referansegruppa) har det kommet flere 
innspill om utvidet vern og større bufferområder rundt områdene. Høringsuttalelsene 

er lagt ved saken. 

Om man legger NIBIOS rapport til grunn, så utgjør verneforslaget en reduksjon av 
tilgjengelig volum på 2 % når en ser alle kommunene under ett.  

For både å kunne imøtekomme verneinteressene og skogbrukets interesser kan det 
være aktuelt å ta ut de minst kontroversielle områdene fra verneplanen. Områdene er 

gruppert med nasjonale og regionale verneverdier. Dette medfører at Bollermolia, 
Grytåvatnet, Kappfjellmoen, Litlfjellet, Spelremvatnet, Svartvasselva og Svartåga kan 
tas ut. I alt utgjør disse områdene ca. 5 900 dekar.  

Medvirkning 

Det har ikke innkommet merknader fra medvirkningsrådene. 

Fylkesrådets vurdering 

Fylkesrådet sa i sitt innspill til oppstartsmeldingen i 2020, at skogvern er viktig for 
bevaring av artsmangfold, men at det også er viktig at felles naturressurser forvaltes 

med en god balanse mellom bruk og vern. 

For å oppnå en slik balanse mener fylkesrådet derfor at de foreslåtte verneområdene 

Bollermolia, Grytåvatnet, Kappfjellmoen, Litlfjellet, Spelremvatnet, Svartvasselva og 
Svartåga kan tas ut av verneplanen. Dette er områder som er gitt karakteren 
regionalt verneverdige, mens de øvrige er vurdert til å ha verneverdier av nasjonal 

verdi.  

De områdene fylkesrådet ønsker å ta ut av verneplanforslaget utgjør ca. 5 900 dekar. 

Dessuten ber rådet Statsforvalteren og Statskog i fellesskap tydeliggjøre hvilke 
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områder som er uaktuelle for skogsdrift av økonomiske årsaker. 

Fylkesrådet mener at det går an å gjennomføre ordinær skogsdrift også i 
verneområdene, så lenge denne skogen er økonomisk drivverdig. Rådet mener at en 

slik strategi er et langt mer bærekraftig klimatiltak enn vern av skog og viser bl.a. til 
Nibios rapport M-519 – 2016 «Vern eller bruk av skog som klimatiltak». Denne 
rapporten ble utgitt sammen med Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. I 

rapportens konklusjon heter det bl.a: «I sum vurderer etatene det slik at det er 
vanskelig å finne grunnlag for å si at vern av skog i Norge er bedre enn bærekraftig 

skogbruk som et tiltak for å motvirke klimaendringer. Forutsatt bærekraftig skogbruk, 
og basert på de vurderingene som er gjort i denne rapporten, konkluderer etatene 
med at det ikke er grunnlag for å vektlegge vern av norsk skog som klimatiltak».  

Fylkesrådet er kjent med at det ikke er adgang til ordinær skogsdrift i naturreservater, 
som er den verneformen som er valgt for de aktuelle verneområdene. Fylkesrådet 

ber derfor om at det velges en verneform med lavere vernegrad for de områdene 
som økonomisk drivverdige, slik at det kan gjennomføres ordinær skogsdrift på en 
bærekraftig måte. Dette vil etter rådets vurdering gi en mer bærekraftig 

ressursforvaltning der klimatiltak, verneverdier og økonomiske hensyn vurderes 
samlet. Foreslåtte verneområder som ikke vurderes som økonomisk drivverdige kan 

etter fylkesrådet mening fortsatt vernes som naturreservater. 

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 

Saken har ingen økonomiske eller personellmessige konsekvenser for Nordland 

fylkeskommune. 

Andre konsekvenser 

Verneplanen har ingen konsekvenser for likestilling, universell utforming, 
anskaffelser, samfunnsansvar eller bygningsmessige forhold. Vern av verdifulle 
naturtyper i skog har positiv betydning for miljøet og vern av skogsområder kan også 

ha en viss betydning for folkehelse siden større områder sikres for utøvelse av 
friluftsliv. 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

1. Vern av verdifulle naturtyper i skog er viktig for å ta vare på naturverdier som til dels 
ikke finnes andre steder i Norge enn i Nordland. Samtidig må det tilstrebes en god 
balanse mellom bruk og vern, ikke minst av hensyn til leveranser til skogindustrien 
på Helgeland.  

2. Det nasjonale målet for skogvern er 10 %. Andelen vernet skog i Nordland er større 
enn i landet som helhet – 7,2 % mot 5,1 % av det totale skogarealet, mens 3,8 % av 
det produktive skogarealet er vernet. Generelt mener fylkesrådet derfor at områder i 
andre fylker bør vurderes for vern før det legges ut nye verneområder i Nordland. 
På Helgeland alene er ca. 6 % av det produktive barskogarealet vernet i dag. 

3. Fylkesrådet tilrår derfor at de foreslåtte verneområdene Bollermolia, Grytåvatnet, 
Kappfjellmoen, Litlfjellet, Spelremvatnet, Svartvasselva og Svartåga med i alt ca. 
5 900 dekar tas ut av verneplanforslaget. 

4. Fylkestinget i Nordland ønsker ikke at det opprettes naturreservater i områder med 
økonomisk drivverdig skog, siden rapporter peker på at skogskogsdrift er bedre enn 
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vern i en klimasammenheng.  
5. Fylkestinget i Nordland ber om en konsekvensutredning av fredningen av skogen i 

Helgeland spesielt, da det gjennom mange mindre verneplaner til sammen er vernet 
et større område, til sammen utgjør disse et areal som vil utløse et krav om KVU. 

 

 

Bodø den 24.09.2021  

Tomas Norvoll Linda Helén Haukland 

fylkesrådsleder fylkesråd for plan og næring 

sign sign 
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Votering i Fylkesrådet 

Enstemmig 
 

Innstilling fra Fylkesrådet 

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 
 

 

 

Vedlegg 

 

Tittel DokID 

Verneplan for skog på Statsgrunn 2020 304401 
Høringsuttalelser 2020 304402 

Forskrifter - Vern av skog på statsgrunn - Helgeland 2021 304403 
Verneverdier i de enkelte foerslåtte verneområdene 311357 
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FYLKESTINGSSAK 

Saksnummer Utvalg/komite Dato 

228/2021 
 

Fylkesrådet 24.09.2021 

123/2021 
 

Fylkestinget 18.10.2021 
 

Høring- Endringer i Tobakkskadeloven 

 

Bakgrunn 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring en rekke forslag til endringer i 
lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) med forskrifter. Dette som ledd i 

oppfølgingen av den nasjonale tobakksstrategien for 2019-2021 og Meld St. 19 
(2018-2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i et trygt samfunn. Fylkestinget i 
Nordland ønsker å støtte opp om Helse- og omsorgsdepartementets arbeid for å 

redusere tobakks- og nikotinprodukters tiltrekning på og tilgjengelighet for barn og 
unge, og beskytte befolkningen, og særlig barn, mot passiv røyking. All erfaring med 

det tobakksforebyggende arbeidet tilsier at de strukturelle virkemidlene har størst 
effekt, herunder prisøkninger, lovreguleringer og andre reguleringer for omsetning og 
bruk. Med regjeringens visjon om et tobakksfritt samfunn og endringer i 

forbruksmønsteret, synes det nødvendig å ytterligere regulere tilgang og bruk av 
tobakksprodukter.   

Frist for innlevering av høringsinnspill til endringer i Tobakkskadeloven var 22.09.21. 
Det ble søk om utsettelse på fristen som ikke ble innvilget. Med bakgrunn i dette 
behandlet Fylkesrådet saken i FR-sak 214/2021. Denne uttalelsen ble oversendt 

departementet innen fristen. Saken er imidlertid endring av nasjonalt lovverk og bør 
behandles i Fylkestinget. Dette slik at alle representantene har mulighet til å 

diskutere og gi innspill. Fylkestingets uttalelse vil danne grunnlag for videre 
oppfølging av saken mot nasjonale myndigheter. 

Medvirkning 

Medvirkningsrådene fikk oversendt Høring om endringer i tobakkskadeloven, men 
ønsket ikke å gi innspill så tidlig i prosessen.  

Fylkesrådets vurdering 

Det vises til vedlagte fylkesrådssak. 
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Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 

Saken vil ikke ha noen økonomiske og personellmessige konsekvenser for Nordland 

fylkeskommune.  

Andre konsekvenser 

Saken vil ha positiv betydning for folkehelse og vil virke sosialt utjevnende. 

 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

Fylkestinget i Nordland slutter seg til fylkesrådets uttalelse om høring av endringer i 
lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) med forskrifter. 

 

Bodø den 24.09.2021  

Tomas Norvoll Kirsti Saxi 

fylkesrådsleder fylkesråd for kultur, klima og miljø 

sign sign 

 

 

 

24.09.2021 Fylkesrådet 

 

Votering i Fylkesrådet 

Enstemmig 
 

Innstilling fra Fylkesrådet 

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 
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Vedlegg 

 

Tittel DokID 

Høring - Forslag om endringer i tobakkskadeloven 225602 
Til høring - forslag om endringer i tobakksskadeloven med 

forskrifter - Høringsfrist 22.09.2021 (L)(276158) 

301053 

horingsnotat-med-forslag-om-endringer-i-tobakksskadeloven-

med-forskrifter 

301056 
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