
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

Møteinnkalling 
 
Utvalg:  KOMMUNESTYRET 
Møtested:     Solstrand Terrasse 
Møtedato: 14.02.2012 
Tidspunkt:  18.00 
 
Forfall meldes på tlf 45406516 eller hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no , som 
sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Innhold  
PS 1/12 12/81   
 Godkjenning av protokoll  

 
PS 2/12 11/9   
 Folkehelseprofil 2012  

 
PS 3/12 11/269   
 Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og Marker 

kommune 
 

PS 4/12 11/111   
 Etablering av lokalmedisinsk kompetansesenter i Indre Østfold  

 
PS 5/12 11/294   
 Felles barnevernstjeneste Rømskog og Marker  

 
PS 6/12 10/725   
 Valg av utbygger til nye omsorgsboliger  

 
PS 7/12 12/43   
 Refusjonsordning for barn med plass i barnehage i annen kommune enn 

hjemkommunen 
 

PS 8/12 10/619   
 Evaluering av barnevernsnemnd i Marker kommune  

 
PS 9/12 12/59   
 Strategisk kompetanseplan for Pleie og Omsorg  

 
PS 10/12 11/732   
 E18 Eidsberg og Marker kommune. Forslag til endring av fartsgrenser  

 
PS 11/12 11/324   

mailto:hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no


 Regionalpark Haldenkanalen - endelig godkjenning av charter, finansiering 
og valg til styrende organer  
 

PS 12/12 06/165   
 Ørjetun - salg av tomteområder  

 
PS 13/12 10/271   
 Fornyelse av Osloregionens strategier - høring  

 
PS 14/12 10/271   
 Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen - høring  

 
PS 15/12 06/242   
 Eventuell spørretime  

 
 
 
 
Stein Erik Lauvås  
Ordfører  
 Eva Enkerud 
 rådmann 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
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Dato:   
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Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/12 Kommunestyret 14.02.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Protokoll fra kommunestyremøte 13.12.2011 godkjennes. 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  G10 &13 
Saksbehandler: Bjørg Olsson 
Dato:  23.01.2012 
Saksmappe:  11/9 
 

 

 

Folkehelseprofil 2012  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 31.01.2012 
2/12 Kommunestyret 14.02.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til  innstilling: 
Marker kommune tar folkehelseprofilen til etterretning og påser at den legges til grunn i 
videre planlegging i forhold til folkehelsearbeid i rullering av kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Behandling i oppvekst og omsorgsutvalget: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret 
Marker kommune tar folkehelseprofilen til etterretning og påser at den legges til grunn i 
videre planlegging i forhold til folkehelsearbeid i rullering av kommuneplanens samfunnsdel. 
 
 
Sammendrag: 
Fra 1. januar 2012 trer lov om folkehelsearbeid i kraft.  
Folkehelseprofilen utarbeidet av folkehelseinstituttet skal være et bidrag til kommunens 
arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og hvilke faktorer som 
kan påvirkes.  
Folkehelseinstituttet har utarbeidet følgende sammendrag for Marker kommune: 
 
Om befolkningen  

• Befolkningsstørrelsen i kommunen har endret seg lite i 2010.  
• Kommunen har en høyere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet.  
• Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet.  

Levekår  
• Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med landet 

forøvrig.  
•  

Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet forøvrig.  
• Arbeidsledigheten er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet.  
• Andel uføretrygdede under 45 år er høyere enn i landet forøvrig.  

 
Miljø 

• Andel personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig  
tilfredsstillende analyseresultat mhp E. coli, i prosent av befolkning tilknyttet 
rapportpliktig vannverk, ser ut til å være lavere enn ellers i landet. Kan skyldes 
manglende rapportering. 

• Antall som legges inn på sykehus for personskader etter ulykker er ikke entydig 
forskjellig fra landsgjennomsnittet.  

Skole  
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• Trivsel blant 10.-klassinger er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. 
• Tallgrunnlaget for mestringsnivå i lesing er utilstrekkelig for statistisk testing.  
• Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet.  

Levevaner  
• Røyking i kommunen er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet, vurdert etter 

andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll. Vi har ikke tall for resten 
av befolkningen.  

• Tall for overvekt på kommunenivå er under utarbeidelse.  
Helse og sykdom  

• Flere personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og 
depresjon, sammenlignet med resten av landet.  

• Hjerte- og karsykdom er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet, vurdert etter 
antall pasienter behandlet i sykehus.  

• Utbredelsen av KOLS og astma hos voksne er ikke entydig forskjellig fra 
landsgjennomsnittet, basert på bruk av legemidler (45-74 år).  

• Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser ut til å være høyere 
enn ellers i landet (30-74 år).  

Befolkningsstørrelse per 1. januar 2011: 3476  
Ved å gå inn på folkehelseprofilen ser man et folkehelsebarometer som viser på hvilke 
områder kommunen ligger bedre eller dårligere an enn andre kommuner i landet. 
 
Bakgrunn: 
Folkehelseinstituttet har utarbeidet statistikkmateriale for alle kommuner som er utgitt  januar 
2012. Dette er tenkt som opplysninger kommunen kan benytte i forbindelse med det ansvaret 
kommunen har for å være oppdatert om befolkningens helsetilstand, og hvor kommunen bør 
sette inn tiltak av forebyggende art. 
 
Vurdering: 
Folkehelseprofilen for Marker kommune viser en kommune som ikke skiller seg så mye ut fra 
landssnittet. Men det er enkelte faktorer som kan indikere sosiale helseforskjeller i 
kommunen, hvor Marker kommune kommer dårlig ut. Kommunen har flere med grunnskole 
som høyeste utdanning, mange på uføretrygd og mange innbyggere med lavinntekt, 
sammenlignet med landsgjennomsnittet. Samtidig er ikke frafallet i v.g.s høyere enn snittet.  
Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig målsetting for folkehelsearbeid, og Marker 
kommune må vurdere tiltak for mer utjevning. 
 
Videre scorer Marker høyt på dødelighet av hjerte-karsykdom, men ikke ut fra antall 
behandlet i sykehus. Folkehelseinstituttet sier at det ikke er entydig forskjellig fra 
landsgjennomsnitt ut fra antallet behandlet i sykehus, men de nevner ikke ut fra dødelighet. 
Type 2 diabetes og psykisk lidelse ut fra legemiddelbruk, er høyere enn for 
landsgjennomsnitt. 
Disse indikatorene tilsier at forebyggende arbeid for innbyggere i kommunen, bør ses i 
forhold til dette. 
 
Hvilke eksisterende tiltak som er forebyggende og hvilke nye tiltak som bør iverksettes, må 
diskuteres. 
Marker kommune har startet utarbeiding av planstrategi med påfølgende rullering av 
samfunnsdelen i kommuneplan, og folkehelseprofilen har viktige moment som må tas hensyn 
til i dette arbeidet. 
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Konklusjon: 
Marker kommune tar folkehelseprofilen til etterretning og påser at den legges til grunn i 
videre planlegging i forhold til folkehelsearbeid i rullering av kommuneplanens samfunnsdel. 
 
 
Vedlegg: 
Lenke til folkehelseprofilen  - www.fhi.no  
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  G25  
Saksbehandler: Eva Enkerud 
Dato:  23.01.2012 
Saksmappe:  11/269 
 

 

 

Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og 
Marker kommune 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 31.01.2012 
7/12 Formannskapet 02.02.2012 
3/12 Kommunestyret 14.02.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1 Det inngås overordnet samarbeidsavtale mellom Maker kommune og Sykehuset  
Østfold fra 1. januar 2012. Tidligere vedtatt samarbeidsavtale for tidsperioden 1. mai  
2010 til 30. april 2014 opphører fra samme dato 
 

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

 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgutvalget 31.01.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i Formannskapet - 02.02.2012 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Oppvekst og omsorgsutvalget og formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1 Det inngås overordnet samarbeidsavtale mellom Maker kommune og Sykehuset  
Østfold fra 1. januar 2012. Tidligere vedtatt samarbeidsavtale for tidsperioden 1. mai  
2010 til 30. april 2014 opphører fra samme dato 
 

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

 
 
Sammendrag: 
Kommunen og Sykehuset Østfold er etter lov om kommunale helse-og omsorgstjenester  
pålagt å inngå samarbeidsavtale innen 31. januar 2012. Ny felles, overordnet  
samarbeidsavtale er utarbeidet, og denne skal sikre innbyggerne i Østfold helhetlige,  
koordinerte og kvalitativt gode helse-og omsorgstjenester. Avtaleutkastet er fremforhandlet  
på vegne av 17 kommuner i Østfold.  
 
Bakgrunn: 
Sykehus og kommuner er gjennom samhandlingsreformen og ny helse og omsorgstjeneste- 
lov av 14. juni 2011 pålagt å inngå samarbeidsavtaler. Loven trer i kraft 1. januar 2012 og ny 
avtale med fem retningslinjer skal tas i bruk av partene fra samme dato.  
 



  Sak 3/12 
 

Sykehuset Østfold og 17 kommuner i Østfold har allerede en samarbeidsavtale som er  
utviklet ut fra partenes samhandlingserfaringer over tid. Første avtale ble vedtatt i 2005, og  
den gjeldende samarbeidsavtalen er fra 2010.  
 
De etablerte samarbeidsorganer mellom Sykehuset Østfold og kommunene har hatt ansvar  
for å utarbeide den nye samarbeidavtalen. Overordnet samarbeidsutvalg har gitt  
administrativt samarbeidsutvalg oppdraget. Arbeidet har vært gjennomført i en  
partssammensatt gruppe med tre representanter fra kommunene, tre representanter fra  
Sykehuset Østfold, representant for fastlegene og brukerrepresentant. Kommunene har hatt  
lederansvar for utvalget, Sykehuset Østfold har hatt sekretariatsfunksjonen. Det har vært tre  
jurister tilknyttet arbeidet, fra kommunene, KS og fra Sykehuset Østfold.  
 
Det har vært avholdt 5 utvalgsmøter og et heldags arbeidsmøte. Referater fra møtene er  
sendt medlemmene i administrativt samarbeidsutvalg og samhandlingskontaktene i  
kommunene. Engasjementet har vært stort, og det har kommet innspill fra kommunene  
fortløpende.  
 
Administrativt samarbeidsutvalg godkjente overordnet samarbeidsavtale 13. desember 2011.  
Saken ble deretter behandlet i Overordnet samarbeidsutvalg 19. desember hvor følgende  
vedtak ble fattet:  
Overordnet samarbeidsutvalg anbefaler at avtalen med retningslinjer vedtas i  
kommunestyrene/ styret i Sykehuset Østfold  
 
Avtalen består av overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer. Den er et  
fremforhandlet resultat og er bredt forankret i kommunene og i Sykehuset Østfold gjennom  
arbeidet.  
 
Retningslinjene punkt 1-11 er strukturert etter § 6 – 2 i helse- og omsorgstjenesteloven. I  
tillegg er det laget en retningslinje nr. 12 Samarbeidsformer. Eksisterende retningslinjer, som  
tidligere er vedtatt i administrativt samarbeidsutvalg, har fått nummereringen 13 – 17. Disse  
videreføres uten endringer, og er dermed ikke vedlagt saken.  
 
Overordnet samarbeidsavtale med følgende retningslinjer er ferdig utarbeidet:  
retningslinje   1  Oppgavedeling  
retningslinje   3  Innleggelse i Sykehuset Østfold  
retningslinje   5  Utskrivning fra Sykehuset Østfold  
retningslinje 11  Omforente beredskapsplaner  
retningslinje 12  Samarbeidsformer  
 
Innen 1. juli 2012 skal avtalen med vedtatte retningslinjer revideres og retningslinjene 2, 4, 6  
– 10, skal utarbeides. Disse omhandler samarbeid om pasienter med behov for koordinerte  
tjenester, beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp,  
kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, forskning, utdanning, praksis og læretid,  
jordmortjenester, lokale IKT- løsninger og forebygging. I henhold til retningslinje1 forplikter  
partene seg til, i løpet av 2012, å starte arbeidet med å kartlegge og definere gråsoner og  
grenseflater.  
 
Østfolds nye samarbeidsavtale ivaretar kravene i nytt lovverk og er utarbeidet innen  
tidsfristen 31.1.2012. Arbeidet er utført partssammensatt, det har vært brukerrepresentasjon  
og representant fra fastlegene. Begge parter har bidratt med juridisk kompetanse. Det  
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foreligger nå en omforent samarbeidsavtale mellom kommunene i Østfold og Sykehuset  
Østfold.  
 
Avtalen ivaretar Østfolds gode erfaringer med samhandling og samarbeidsavtale siden 2005.  
Denne felles samarbeidsavtalen viser at kommunene i Østfold står samlet som en sterk og  
likeverdig aktør overfor SØ. For SØ betyr avtalen at innbyggerne i Østfold kan få likeverdige  
helsetjenester, uavhengig av i hvilken kommune de bor.  
 
Økonomiske konsekvenser:  
Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for 
utskrivningsklare pasienter regulerer økonomien.  
 
Forskriften legger opp til varsling fra sykehus til kommune 24 timer i døgnet og 7 dager i  
uken. Kommunens betalingsplikt inntrer den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar.  
Gjennom forhandlinger har partene imidlertid kommet til enighet om at pasienter kun skal  
meldes kommunen i tidsperioden 08.00-15.30. For pasienter som meldes utskrivningsklare  
på utreisedagen før kl. 12.00 inntrer betalingsplikten samme dag. Meldes pasienten etter kl  
12.00 (og før 15.30) inntrer betalingsplikten først neste dag.  
 
Mottak i kommunen 7 dager i uken er imidlertid til det beste for pasienten, og foregår i stor  
utstrekning allerede i dag. Nå blir imidlertid varslingen satt i system. Varsling og mottak 7  
dager i uken er etter intensjonen i samhandlingsreformen, og er viktig for å opprettholde  
gode behandlingskjeder for pasienten.  
 
 
 
Vedlegg: 
 

Overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer 1,3,5,11 og 12  
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  G25  
Saksbehandler: Eva Enkerud 
Dato:  23.01.2012 
Saksmappe:  11/111 
 

 

 

Etablering av lokalmedisinsk kompetansesenter i Indre Østfold  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 31.01.2012 
5/12 Formannskapet 02.02.2012 
4/12 Kommunestyret 14.02.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Marker kommune vil etablere lokalmedisinsk kompetansesenter som et felles 
forpliktende helsesamarbeid i Indre Østfold. 

 

2. Marker kommune ber representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS om å 
utforme en ny selskapsavtale for omdanning av selskapet til Lokalmedisinsk 
Kompetansesenter IKS. 

 

3. Innspill som fremgår av Marker kommunes høringssvar, bes hensyntatt i utforming av 
ny selskapsavtale. 

 

4. Marker kommune imøteser ny selskapsavtale for politisk behandling innen juni 2012. 

 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget 31.01.2012 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i Formannskapet - 02.02.2012 
Marker AP v/Stein Erik Lauvås og Marker Krf v/Runar Kasbo fremmet følgende forslag til 
nytt pkt. 5: 
Marker kommune mener at for å få et handlingsdyktig og kompetent  styre, spesielt i 
startfasen så er det viktig at det består av sentrale politikere fra den enkelte kommune. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med forslag til nytt pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Marker kommune vil etablere lokalmedisinsk kompetansesenter som et felles 
forpliktende helsesamarbeid i Indre Østfold. 

 

2. Marker kommune ber representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS om å 
utforme en ny selskapsavtale for omdanning av selskapet til Lokalmedisinsk 
Kompetansesenter IKS. 

 

3. Innspill som fremgår av Marker kommunes høringssvar, bes hensyntatt i utforming av 
ny selskapsavtale. 

 

4. Marker kommune imøteser ny selskapsavtale for politisk behandling innen juni 2012. 
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5. Marker kommune mener at for å få et handlingsdyktig og kompenent styre, spesielt i startfasen 
så er det viktig at det består av sentrale politikere fra den enkelte kommune. 

 
Bakgrunn: 
Samhandlingsreformen er en retningsreform der intensjonen er at kommunene gradvis skal 
overta flere oppgaver i helsesektoren. Dette skal sikre større grad av nærhet og kontinuitet i 
pasientbehandlingen.  Kommunene må da styrke sine helsefaglige ressurser, både i omfang og 
kompetansenivå.  I Indre Østfold planlegges det et lokalmedisinsk kompetansesenter for å 
kunne ivareta noen av disse oppgavene.  Dette senteret skal være preget av relevant og 
tverrfaglig kompetanse, og senteret skal i stor grad samhandle med helse- og 
omsorgstjenesten i den enkelte kommune. 
 
Et lokalmedisinsk kompetansesenter tillegges følgende funksjoner: 

• Sikre at de utvidede oppgavene innen helsesektoren, som kommunene har ansvaret for, kan 
ivaretas på en faglig forsvarlig måte, og med utnyttelse av samlokaliseringsfordeler  

• Aktivt bidra til faglig utvikling, forskning og effektivisering innen kommunenes helsesystemer 

• Understøtte samhandlingen mellom kommunenes og spesialisthelsetjenestens helsesystemer 

• Være et regionalt kompetansesenter for forebyggende helsearbeid 

Når kommunene skal etablere tjenester før, i stedet for og etter sykehusopphold forutsettes 
legetilgang på døgnbasis. Samhandlingsprosjektet IØ og SØ har pekt på at en utvidelse av 
legeressurser blant annet kan forvaltes via legevaktens turnusordning. Etableringen av 
senteret sees således i sammenheng med eksisterende og planlagte interkommunale 
helsetjenester. I den sammenheng foreslås det å samle relevante interkommunale 
helsetjenester i Indre Østfold under én organisatorisk og styringsmessig overbygning. 

Av hensyn til en enklere byråkratisk prosess foreslår representantskapet for Indre Østfold 
Legevakt IKS å omdanne eksisterende legevaktselskap til Lokalmedisinsk Kompetansesenter 
IKS. Denne omdanningen vil kreve endringer i eksisterende selskapsavtale som igjen må 
vedtas av hvert kommunestyre. Representantskapet ber derfor om at saken vies tilstrekkelig 
oppmerksomhet som grunnlag for konstruktive og fremtidsrettede innspill. 

Høringsdokumentet beskriver både eksisterende og nye tiltak som foreslås tillagt senteret, 
samt prinsipper for styring, organisering og økonomi. 
 
 
Vurdering: 
Vurderingene er lagt opp etter de punkter høringsbrevet anbefaler: 
 
1. Intensjon om etablering 
Nytt lovverk1 gir kommunene en sentral rolle i arbeidet med å fremme helse og bidra til 
redusert forbruk av spesialisthelsetjenester, og beskriver «fremtidige løsninger bygget på en 
lokalt forankret helse og omsorgstjeneste». Prop. 91 (2010-2011) s. 25 
 

                                                 
1 Lov om kommunale helse‐ og omsorgstjenester m.m. (helse‐ og omsorgstjenesteloven) og Lov om 
folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
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Kommunenes utvidede oppgaver dreier seg på den ene siden om tjenester før, i stedet for og 
etter sykehusopphold og på den andre siden om folkehelsearbeid. På begge områdene er det 
gitt at kommunene må bygge opp funksjoner og kompetanse som kommunene ikke har i dag. 
Som en forutsetning for å ivareta et helhetlig ansvar legger Samhandlingsreformen, St.meld 
47 (2008 – 2009) til grunn at fagmiljøenes robusthet og tjenestenes kompetansenivå avhenger 
av et befolkningsgrunnlag på 20 – 30 000 innbyggere. For kommunene i Indre Østfold vil 
dette innebære et utstrakt interkommunalt samarbeid. 
 
Helhetsansvaret betyr at kommunen skal ha kunnskap om innbyggernes helsetilstand og 
behov for helsetjenester. Det vurderes derfor som et riktig grep å skape en interkommunal 
organisatorisk overbygning som kan romme strategisk viktige og kompetansekrevende 
funksjoner som kan komplettere helheten i det kommunale helsesystemet. 
 
 

2. Hensikt med etableringen 
Grunnleggende årsaker til å etablere Lokalmedisinsk kompetansesenter må være å understøtte 
kommunene i å forvalte eksisterende og nye lovpålagte oppgaver og skape en bærekraftig 
utvikling i samfunnet. 

En ny lovpålagt oppgave er plikt til å ha tilbud om døgnopphold ved behov for øyeblikkelig 
hjelp for pasienter som ikke trenger omfattende utredning i sykehus. Disse oppholdene skal 
erstatte innleggelse i sykehus og dette tilsier en stedlig medisinskfaglig kompetanse som den 
enkelte kommune i Indre Østfold ikke vil ha kapasitet til å inneha på egenhånd. Den faglige 
koblingen til legevakten, med forslag om utvidelse av legevaktens legekorps for å kunne yte 
24 timers legetjeneste, vurderes som naturlig, nødvendig og ressurseffektiv. 

Kommunene skal medvirke til og tilrettelegge for forskning i den kommunale helse og 
omsorgstjenesten. Forskningsrelaterte prosjekter og nybrottsarbeid, skjer i kommunene i  

dag. For den enkelte kommune vil det imidlertid være krevende å ivareta forskningsarbeidet i 
et dynamisk samarbeid med høgskole, universitet og forskningsinstanser. 

Folkehelsearbeidet skal være en del av planarbeidet i hver kommune. Kommunen skal også 
ha nødvendig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen. Et 
interkommunalt fagmiljø vil kunne bidra til rådgivning i kommunens planleggingsarbeid. 
Relevant spisskompetanse er nødvendig for å kunne bruke helsedata som grunnlag for 
kommunenes prioriteringer innen helsefremmende og forebyggende tiltak. 
I møtet med en sterkt avtagende aldersbæreevne2 de kommende 30 år er det vesentlig å 
ivareta en bærekraftig samfunnsutvikling: 
 

• Forebygging av sykdom og sykdomsbegrensing 

• Pasientens evne til selvhjelp og mestring i hverdagen  

• Hjelpe- og behandlingsapparatets evne til å håndtere pasienter med lav 
kostnadsinnsats 

                                                 
2 Aldersbæreevne er en betegnelse for forholdet mellom personer i arbeidsdyktig alder og eldre. WHO 
definerer disse gruppene til henholdsvis 15‐65 år og over 65 år. 
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Et av målene med reformen er økt forebygging for å redusere livsstilssykdommer, og at 
tidlige tegn på sykdom fanges opp, utredes raskt og behandling settes tidlig i gang. Her har 
fastlegene et ansvar. Et lokalmedisinsk kompetansesenter kan bidra til god fagutvikling for 
fastlegeordningen og effektiv ressursbruk i samhandling med spesialisthelsetjenesten. 
Pasienter med kroniske lidelser er en sammensatt gruppe som har ulik behov for behandling 
og oppfølging, bruk av behandlingshjelpemidler og tekniske hjelpemidler, og tilrettelegging i 
hjemmet. For denne gruppen vil det bety mye for å kunne få rask hjelp under svingninger i 
helsetilstand og ha en base for å lære å mestre hverdagen. Lærings- og mestringsarbeid og 
helsebemannet kontaktsenter er viktige tiltak med relativt sett lav innsats, forutsatt at man har 
et større pasientgrunnlag enn det den enkelte kommune i Indre Østfold har.  
 
Kommunens omsorgstrapp benyttes for å vise sammenheng mellom tjeneste og kostnad. I 
denne betraktingen er det viktig å være klar over at en sykehjemsplass svarer til 35-40 timers 
hjemmesykepleie i uken. Tilrettelegging for hjemmebehandling bør derfor være noe man 
strekker seg langt for å få til. Lokalmedisinsk senter tegner et bilde av kompetanseenheter 
med ambulant tjeneste innenfor ulike fagområder. Prinsippet om at senterets døgnfunksjoner 
skal håndtere få og kompetansekrevende oppgaver, og samtidig understøtte kommunene i å 
håndtere de mange, vil være et ledd i en bærekraftig utvikling. 
 
For å mestre fremtidens helseutfordringer settes det krav til både kapasitet og kompetanse i 
kommunene. Ved å utvide den tradisjonelle betegnelsen lokalmedisinsk senter, til å hete 
lokalmedisinsk kompetansesenter, legger Indre Østfold regionen opp til at det er 
kompetanseutvikling og kompetansekrevende oppgaver det først og fremst skal samarbeides 
om.  
 
Ytterligere hensikter med senteret er å ruste kommunene mot svingninger i pasientpågang. 
Små kommuner er sårbare dersom flere kompetansekrevende pasientbehov oppstår samtidig. 
Det vurderes blant annet som et riktig prinsipp å dimensjonere fellestiltak slik at kompetanse 
– og ikke plassbehov – blir styrende for kostnader knyttet til interkommunale tiltak. 
I et regionalt utviklingsperspektiv anses senteret som en bidragsyter til økt sysselsetting, godt 
omdømme og attraksjonskraft for kompetansetilknytning. Det er da nødvendig at 
kompetansen organiseres slik at det arbeides sammen om å forbedre og utvikle senterets og 
kommunenes faglige nivå. Utvikling av felles kompetansemiljøer mellom senteret, 
kommunene og spesialisthelsetjenesten er en naturlig del av dette. Det bør legges til rette for 
gjensidig praksisutveksling.  
 
 

3. Samarbeid Lokalmedisinsk Kompetansesenter (LMK) og samhandlingsprosjektet 
Samhandlingsprosjektet IØ og SØ er kommunenes og Sykehuset Østfolds arena for å utrede 
og foreslå samhandlingstiltak mellom kommunene og mellom sykehus og kommuner. 
Forslaget om Lokalmedisinsk Kompetansesenter er et resultat av prosjektarbeidet. 
 
Prosjektkommunene er identiske med legevaktkommunene. Prosjektet er et midlertidig 
verktøy som bør bidra med innspill til utviklingen av senteret. Eierkommunene må i den 
forbindelse etablere gode møteplasser for prosessarbeidet. 
 

 
4. Tjenester i LMK 
Høringsdokumentet legger frem flere forslag til tiltak og tjenester som bør tilhøre det 
lokalmedisinske kompetansesenteret. Av de eksisterende tjenestene foreslås legevakten og 
miljørettet helsevern lagt til senteret. Tjenestene representerer hver sine ytterpunkter innen 
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helsefaget, men argumentasjonen om å ivareta et helhetlig ansvar for helse og helsetjenester 
gir grunnlag for å etablere disse under samme paraply. 
 
Det er viktig at man samorganiserer de oppgavene innen helsesektoren der kommunene 
ønsker en felles interkommunal løsning, og at man samlokaliserer de tjenester som skaper 
grunnlag for gode fagmiljøer med samarbeid mellom avdelinger. Det foreslås at den første 
forpliktelsen til deltakelse i senteret knytter seg til de tjenester som tydelig kan avledes av ny 
helse- og omsorgslov og folkehelselov, og der samlokalisering er en viktig del av grunnlaget 
for effektiv drift og utnyttelse av kompetanse. 
 
Øyeblikkelig hjelp døgnfunksjon er en ny kommunal oppgave som anbefales tillagt senteret. 
Denne døgnfunksjonen må for øvrig sees i sammenheng med forsterkede korttidsfunksjoner 
som etterbehandling og rehabilitering, både for å gi en hensiktsmessig størrelse på en 
døgnpost og sikre en total kjede av kommunale tjenester før, i stedet for og etter 
sykehusopphold. En felles forsterket korttidsfunksjon vil bidra til økt turnover ved 
sykehjemmene som igjen vil være en fordel med tanke på regionens evne til å ta imot 
utskrivningsklare pasienter. 
 
En vesentlig grunn til å etablere rehabiliteringsplasser i fellesskap, knytter seg til mangelen på 
tverrfaglig kompetanse og systematikk i oppfølging av pasienter i kommunene. Rehabilitering 
avhenger av dette. Rapporten3 fra Samhandlingsprosjektets rehabiliteringsgruppe pekte særlig 
på nødvendigheten av en ambulant funksjon som kan heve rehabiliteringsarbeidet i åpen 
omsorg.   
 
Samfunnsmedisin, helseovervåking og fagutvikling foreslås samlet i en avdeling der 
kommuneoverlegene har et faglig fellesskap. Det er ønskelig at et samfunnsmedisinsk 
perspektiv kan påvirke drift og utvikling av et lokalmedisinsk kompetansesenter. Videreføring 
av tjenester fra nåværende Miljørettet helsevern i Indre Østfold bør legges til denne 
avdelingen. Etter nytt lovverk skal kommune overvåke og bedømme befolkningens 
helsetilstand og utviklingstrekk. Det vil være viktig for kommunenes å kunne ha kontroll med 
spesialisthelsetjenestens ressursbruk som grunnlag for medfinansieringsplikten. Andre 
funksjoner i en slik avdeling vil være planarbeid, beredskap, forebyggende helsearbeid og 
frisklivstiltak. Det planlegges et treningslaboratorium der ansatte i helsesektoren kan tilegne 
seg praktiske ferdigheter som er nødvendige for å mestre mer krevende arbeidsoppgaver i 
fremtiden, i tillegg vedlikeholde viktige rutiner, f.eks. livreddende førstehjelp. 
Høringsnotatet antyder omdanningstidspunktet til sommer 2012. Av hensyn til 
budsjettforberedelser, bygningsmessige klargjøringer og tilsetting av daglig leder, vurderes 
januar 2013 som en hensiktsmessig oppstart av Lokalmedisinsk Kompetansesenter IKS. 
Spørsmål om samlokalisering bør avgjøres etter de målsettinger man har med tjenestene. 
Høringsdokumentet legger frem tiltak som kan inndeles etter to hovedmålsettinger: 
Funksjonsbedring og ivaretakelse. Den siste målsettingen favner særlig demens og palliasjon. 
Rådmannsutvalget for de samhandlende kommuner i IØ anser forsterkede tjenester knyttet til 
demens og palliasjon som viktige innenfor senterets oppgaveområder, men ønsker en 
nærmere vurdering av disse tjenestenes tilknytning og lokalisering før de inntas 
i samarbeidsavtalen. 
 

                                                 
3 Samhandlingsprosjektet IØ og SØ, Lokalmedisinsk Kompetansesenter, Rapport 04.02.11 
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Kommunene imøteser Samhandlingsprosjektet IØ og SØ sitt arbeid med å utrede 
utviklingstiltakene som også er listet opp i høringsdokumentet: Lærings- og mestringssenter 
og Helsebemannet kontaktsenter. 
 
 

5. Finansieringsmodell og deltakelse 
De første tjenester i senteret som kommunene forplikter seg til å delta i er 

• Legevakt m/observasjonssenger 
• Miljørettet helsevern4 
• Forsterket korttid (Øyeblikkelig hjelp døgnsenger, etterbehandling og rehabilitering) 

m/ambulant funksjon 
 
Kostnader og finansiering 
Legevakt  
Tjenesten er finansiert av kommunene i dag. Kostnader fordelt etter innbyggertall. 
Som et tillegg er det foreslått å etablere 3 observasjonssenger ved legevakten, som et viktig 
ledd i å begrense innleggelser i sykehus. Tiltaket antas å øke driftsutgiftene for legevakten 
med ca. 10 %. Det er foreløpig uklart om sengene kan omfattes av finansieringsordningen for 
øyeblikkelig hjelp døgnsenger. 
 
Miljørettet helsevern  
Tjenesten er finansiert av kommunene i dag. Kostnadene er dekket med et kronebeløp pr 
innbygger 
 
Forsterket korttid (øyeblikkelig hjelp døgnsenger, etterbehandling og rehabilitering)  
Øyeblikkelig hjelp døgnsenger skal iflg loven være fullfinansiert gjennom en 
tilskuddsordning. Innholdet og kriterier for denne ordningen er ennå ikke bestemt. En 
foreløpig beregningsnøkkel5 tilsier at dette tiltaket vil utgjøre 6 døgnsenger for Indre Østfold.  
 
Det foreligger ikke presise tall vedrørende sengebehov for etterbehandlings og 
rehabiliteringssenger.  
 
Dersom man tar utgangspunkt i en minstenorm for størrelse (for ressursmessig effektiv drift) 
på en avdeling (12-14), vil kommunenes ekstrautgift knytte seg til opprettelse og drift av 6-8 
etterbehandlings- og rehabiliteringssenger. 
 
Øyeblikkelig hjelp døgnsengene vil spare kommunen for 20 % av kostnaden ved 
behandlingen ved innleggelse i sykehus6. Kostnaden ved medisinsk behandling på sykehus 
varierer, men et forsiktig anslag kan være en besparelse på gjennomsnittlig 2000,- pr døgn pr 

                                                 
4 Tjenesten i sin nåværende form skal avvikles i løpet av 2012. Avviklingsstyret for Miljørettet helsevern og 
Samhandlingsprosjektet IØ og SØ, ved delprosjekt strategisk helsearbeid, samarbeider om hvilke tjenester som 
skal videreføres. Leder for Strategisk helsearbeid vil i den forbindelse presentere en påtenkt felles avdeling for 
Samfunnsmedisin og kvalitet for styringsgruppen i mars 2012. 
 
5 Ordningen skal erstatte 240 000 sykehusdøgn årlig fra 2016. Brutt ned på IØ nivå tilsvarer dette ca 6 
døgnsenger. 

6 Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for 
utskrivningsklare pasienter 
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seng7. Ved fullt belegg kan besparelsen eksempelvis være fra 2 - 4 000 000,- i året. Det er 
imidlertid uvisst hvordan reduksjon i øyeblikkelige innleggelser vil påvirke annen aktivitet og 
ressursbruk både i kommunene og spesialisthelsetjenesten. 
 
Erfaringstall8 tilsier at en forsterket korttidsavdeling (etterbehandling og rehabilitering) ligger 
15-20 % høyere i kostnad enn en ordinær korttidsavdeling. Dersom en etterbehandlingsseng 
erstatter et overliggerdøgn i sykehus er besparelsen minst 1000,- pr døgn. Dersom 2-3 av 
sengene benyttes for å unngå overliggerdøgn, vil besparelsen være om lag 1 000 000,- årlig. 
 
En forsterket korttidsavdeling bør altså ha fordelaktige effekter i forhold til de økonomiske 
elementene i reformen, men det er lite sannsynlig at overføringene knyttet til medfinansiering 
og overliggerdøgn vil kunne fullfinansiere en slik avdeling. 
 
Investeringen må uansett finne sin begrunnelse i at tiltaket på sikt vil effektivisere 
helsevesenet og bedre befolkningens livskvalitet. Ved siden av å redusere innleggelser i 
sykehus og heve kommunenes evne til å ta imot utskrivningsklare pasienter, vil en viktig 
konsekvens være å heve pasientenes funksjonsnivå og selvstendighet. Dette kan igjen gi 
virkninger med mulig reduksjon av behov for pleie- og omsorgstjenester og nedgang i 
reinnleggelser. 
 
Finansieringsmodell 
Rådmannsutvalget for de samhandlende kommuner i IØ foreslår en finansieringsmodell for 
basistjenestene i senteret etter modell fra dagens legevaktsamarbeid. Dette innebærer at 
hovedtyngden av utgiftene fordeles etter innbyggerantall, og en mindre andel fordelt som et 
fast grunnbeløp.  
De tjenestene som er mer direkte brukerrettet (rehabiliteringsplasser, sengeposter o.a) 
faktureres den enkelte kommune etter egne innbyggeres faktiske uttak/bruk av tilbudet.  
Det er nødvendig å etablere en sikringsbestemmelse hvor et evt. underskudd inndekkes av 
kommunene etter innbyggertall. En slik ordning underbygger og stimulerer den enkelte 
kommunes fokus på styrking og utvikling av egne tjenester, samtidig som senterets behov for 
driftssikkerhet ivaretas. 
 

 
6. Lokalisering 
Investeringskostnader knytter seg spesielt til bygg. For å redusere investeringskostnadene 
vurderes det som hensiktsmessig at Lokalmedisinsk Kompetansesenter IKS ikke selv er 
byggeier, men leier lokaler slik som Indre Østfold Legevakt IKS gjør i dag. Det forutsettes at 
dette kan skje innenfor ansvarlige økonomiske rammer i forhold til de tjenester som senteret 
skal gi befolkningen. 
 
Fysisk samlokalisering med sykehusfunksjonene røntgen og laboratorium oppfattes som en 
nødvendig del av en den tjenestekjede som knyttes opp til øyeblikkelig hjelp døgnsenger. 
Det gjøres i dag en ekstern utredning av Askim sykehus med tanke på bygningsteknisk 
beskaffenhet, kostnader ved omgjøring og egnethet i forhold til de tjenester som er tenkt lagt 

                                                 
7 En gjennomsnittlig sykehusbehandling koster om lag 10 000,‐ pr døgn (kilde: Ringerike Sykehus, Vestre Viken 
HF). 

8 Evaluering av Geriatriløftet, Sluttrapport 25. Februar 2009, Agenda 
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til senteret. Utredningen vil presenteres for styringsgruppen i Samhandlingsprosjektet IØ og 
SØ i mars 2012. 
Askim kommune er i dialog med Sunnaas sykehus om mulig overdragelse av bygg. Kjøp av 
bygg vil skje i samstemmighet med Sykehuset Østfold som har opsjonsrett. En fremtidig 
løsning kan være at Lokalmedisinsk Kompetansesenter leier lokaler i Askim sykehus av 
Askim kommune. 
 
 

7. Selskapets konkurranserettslige stilling 
Ingen kommentar til høringsdokumentet. 
 

 
8. Representantskapet 
Det legges til grunn at eierskapsutøvelsen overfor selskapet bygges på de verdier og 
prinsipper som går frem av Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold (2010). 
 
Høringen foreslår en vekting av stemmeantallet der Askim og Eidsberg får 2 stemmer hver og 
de øvrige fem kommunene 1 stemme. Dette er i samsvar med det foreslåtte 
fordelingsprinsippet knyttet til hovedtyngden av utgiftene og sikringsbestemmelsen ved et 
evt. underskudd: de store kommunene har et større økonomisk ansvar og bør dermed ha en 
større stemmevekt. Samtidig er de mindre kommunene ivaretatt ved at de største kommunene 
ikke vil ha flertall alene. 
 
 
9. Styrets arbeid og sammensetning 
Når det gjelder styrets arbeid og sammensetning vises det til Interkommunal 
eierskapsmelding for Indre Østfold (2010). Eierskapsmeldingen understreker at 
styresammensetningen totalt sett skal gi selskapet nødvendig kompetanse. Her poengteres 
også kravet til habilitet. 
 
Våren 2012 vil det velges styremedlemmer for det eksisterende legevaktselskapet. 
Styremedlemmene må kjenne til den pågående prosessen vedrørende en mulig omdanning. 
Dersom omdanning vedtas bør valgkomiteen i løpet av tidlig høst foreta en kompetanse-
vurdering av eksisterende styre, med spørsmål om endring i styresammensetning. Ved 
etablering og utvikling av et nytt selskap vil det måtte påregnes stor innsats fra styret. 
Det er viktig at det lokalmedisinske kompetansesenteret organiseres på en slik måte at dets 
funksjon som kompetansebedrift blir ivaretatt. Senterets ansvarlige leder bør lede gjennom en 
ledergruppe som sikrer at fagområdene – forebygging, behandling, rehabilitering – 
kommuniserer tett rundt relevante problemstillinger. 
 
For å oppnå intensjonene med senteret, bør det etableres en ledelsesstruktur med en 
helhetsforståelse hvor både faglig kvalitet og en sunn drift og økonomi blir ivaretatt. 
Likeledes vil også strategisk helsearbeid være et viktig arbeidsområde for den overordnede 
ledelsen. 
 
Når det gjelder virksomhetens interne ledelse er det viktig at det lokalmedisinske 
kompetansesenteret organiseres på en slik måte at dets funksjon som kompetansebedrift blir 
ivaretatt. Senterets ansvarlige leder bør lede gjennom en ledergruppe som sikrer at 
fagområdene – forebygging, behandling, rehabilitering – kommuniserer tett rundt relevante 
problemstillinger. 
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For å oppnå intensjonene med senteret, bør det etableres en ledelsesstruktur med en 
helhetsforståelse hvor både faglig kvalitet og en sunn drift og økonomi blir ivaretatt. 
Likeledes vil også strategisk helsearbeid være et viktig arbeidsområde for den overordnede 
ledelsen. 
 
 
10. Helsefaglig forum og kontaktutvalg 
Helsefaglig forum vurderes som viktig for at kommuneadministrasjonen kan ha innflytelse 
overfor senterets aktivitet, og at senterets utviklingsarbeid kan omsettes i kommunene. Det 
bør være et mål at senterets kompetanse vil bidra til faglig begrunnelse for helsearbeid og 
forebyggende tiltak i kommunene. 
 
Ideen om helsefaglige forum understreker betydningen av kommuneoverlegens rolle som 
kontaktperson mellom kommunene og IKSet. Kommuneoverlegene vil få en mer sentral rolle 
i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. En del av kommuneoverlegestillingen i hver 
kommune bør derfor avsettes til et kommuneoverlegefellesskap plassert i senteret.  
 
Samarbeid med Sykehuset Østfold 
En felles arbeidsgruppe for kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold har utarbeidet et 
forslag til overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og sykehuset. Samarbeids-
avtalen skal vedtas i kommunestyrene i løpet av januar/februar 2012. Innen 1/7-12 skal det 
utarbeides mer detaljerte samarbeidsavtaler, og dette vil innbefatte samarbeidsløsninger for 
etablering og drift av et lokalmedisinsk kompetansesenter. 
 
Samarbeidet mellom kommunene og Sykehuset Østfold fungerer i dag stort sett godt. 
Sykehuset Østfold deltar positivt i prosjektering og utvikling av et lokalmedisinsk 
kompetansesenter i Indre Østfold.  Sykehuset vil opprettholde og sannsynligvis styrke de 
funksjonene som i dag er plassert i Askim sykehus: røntgen, laboratorium og dialyseavdeling. 
Dette er også begrunnet i den kapasitet som er planlagt i nytt sykehus på Kalnes, og som ikke 
vil kunne dekke det samlede behov for disse funksjonene i Østfold.  
 
 
Konklusjon: 
Kommunene står overfor en ny tid, med ny helselovgivning som gir kommunene et sentralt 
ansvar i helsearbeidet. Kommunene må rigge robuste fagmiljøer, som innenfor ulike 
helsefaglige områder, skaper en kraft i arbeidet med å fremme innbyggernes helse, ivareta 
nødvendige behov for helsetjenester og redusere forbruk av spesialisthelsetjenester. 
I Indre Østfold erkjenner kommunene at de er for små til å håndtere utfordringene alene. Det 
gjøres derfor et grep for å skape en interkommunal organisatorisk overbygning som kan 
romme strategisk viktige og kompetansekrevende funksjoner. Et Lokalmedisinsk 
Kompetansesenter IKS vil svare på og understøtte kommunenes behov for å utvikle og 
opprettholde tjenester til innbyggernes beste. 
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Dato:  23.01.2012 
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Felles barnevernstjeneste Rømskog og Marker  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 31.01.2012 
5/12 Kommunestyret 14.02.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Det inngås avtale om interkommunal barneverntjeneste med Marker kommune etter 

vertskommunemodellen i Kommunelovens § 28 b og e. 
2. Rådmannen i Marker får delegert myndighet fra rådmannen i Rømskog til å innsette 

barnevernsleder som gis barnevernsmyndighet etter Lov om barnevernstjenester av 
20.07.92,nr 100 for Rømskog kommune fra 1.1.12. 

 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
1. Det inngås avtale om interkommunal barneverntjeneste med Marker kommune etter 

vertskommunemodellen i Kommunelovens § 28 b og e. 
2. Rådmannen i Marker får delegert myndighet fra rådmannen i Rømskog til å innsette 

barnevernsleder som gis barnevernsmyndighet etter Lov om barnevernstjenester av 
20.07.92,nr 100 for Rømskog kommune fra 1.1.12. 

 
 
Bakgrunn: 
Rømskog kommune fremmet ønske om et samarbeid om barnevernstjenester i 
grensekommunene. Saken ble behandlet i Grenserådet. Aremark ønsket ikke å delta, men 
Marker og Rømskog ønsket å forberede et felles barnevern. Rådmennene har inngått en 
intensjonsavtale om en interkommunal barneverntjeneste for Marker og Rømskog kommune.   
 
Det ble søkt fornyingsmidler fra Fylkesmannen som bevilget kr 150 000 til gjennomføring av 
prosjektet. Prosjektet ble igangsatt i høsten 2011, og avsluttes med oppstart av en felles 
tjeneste 1.1.12.  Rådmannen i Rømskog har ledet prosjektet som har involvert ledere og 
ansatte i de to barneverntjenestene. Rømskog kommune går inn med 0,4 årsverk og Marker 
kommune med 3,9 årsverk.  
 
 
Juridiske forhold: 
Samarbeidet foreslås organisert som et vertskommunesamarbeid etter Kommunelovens § 28 b 
og e:   
§ 28b. Administrativt vertskommunesamarbeid  

1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) 
at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 
samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.  
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2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom 
fylkeskommuner.  

3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget 
selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i 
vertskommunen.  

4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet 
der delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3.  

5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte 
myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere.  

6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har 
samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven § 35 første 
ledd.  

§ 28e. Samarbeidsavtalen  

1. For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale. Avtalen 
vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. Endringer i avtalen som gjelder forhold som 
omtalt i nr. 2 og 3, skal skje på samme måte.  

2. Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om:  
a) angivelse av deltakerne og hvilken av disse som er vertskommunen,  
b) hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal legges til vertskommunen,  
c) tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet,  
d) underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen,  
e) det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen,  
f) nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet,  
g) annet som etter lov krever avtale.  

3. I avtale om vertskommunesamarbeid med felles nemnd skal avtalen også inneholde 
bestemmelser om antall representanter i nemnda fra den enkelte deltaker.  

4. I et vertskommunesamarbeid mellom kommuner skal vertskommunen orientere 
fylkesmannen om etableringen av samarbeidet. I et vertskommunesamarbeid mellom 
fylkeskommuner skal vertskommunen orientere departementet om etableringen av 
samarbeidet.  
 
Disse punktene er ivaretatt i vedlagte utkast til avtale. KS-Advokatene er konsultert i saken. 
 
Økonomiske forhold: 
Det skal ikke betales fast vederlag til vertskommunen, men Rømskog går inn med 0,40 
stilling som er beregnet skal dekke det faktiske behovet for tjenester der. Likeledes skal den 
stillingen også utføre oppgaver i Marker kommune. Rømskog skal fortsette å ha sitt eget 
budsjett for barnevernstjenester og tiltak i sin kommune. 
 
 
 
Vurdering: 
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Et interkommunalt barnevern vil sikre et større og mer robust fagmiljø som kan håndtere de 
krevende og belastende oppgavene som arbeid med barnevern kan innebære.  Brukernes 
rettssikkerhet vil kunne bli styrket ved en interkommunal barneverntjeneste. 
Avtalen som foreligger er i tråd med intensjonsavtalen. 
 
Konklusjon: 
1. Det inngås avtale om interkommunal barneverntjeneste med Marker kommune etter 

vertskommunemodellen i Kommunelovens § 28 b og e. 
2. Rådmannen i Marker får delegert myndighet fra rådmannen i Rømskog til å innsette 

barnevernsleder som gis barnevernsmyndighet etter Lov om barnevernstjenester av 
20.07.92,nr 100 for Rømskog kommune fra 1.1.12. 

 
 
 
Vedlegg: 
Utkast til avtale mellom Rømskog og Marker om opprettelse av felles barnevernstjeneste 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  613  
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  23.01.2012 
Saksmappe:  10/725 
 

 

 

Valg av utbygger til nye omsorgsboliger  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 31.01.2012 
6/12 Formannskapet 02.02.2012 
6/12 Kommunestyret 14.02.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det inngås samarbeid med SOBBL om oppføring og oppretting av borettslag for 10 nye 
omsorgsboliger sør for eksisterende omsorgsboliger ved Braarudjordet  
 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget 31.01.2012 
Rådmannen forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i Formannskapet  02.02.2012 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst- og omsorgsutvalget og formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Det inngås samarbeid med SOBBL om oppføring og oppretting av borettslag for 10 nye 
omsorgsboliger sør for eksisterende omsorgsboliger ved Braarudjordet  
 
 
 
Bakgrunn: 
 

Kommunestyret behandlet sak om fremtidige omsorgsboliger 31.05.2011 i sak 17/11. Det ble 
fattet slikt vedtak: 
 

”Braarud Borettslag 
Kommunestyret ber rådmannen så snart som mulig om å innhente tilbud på bygging av 10 
nye omsorgsleiligheter med 2 soverom.  Det er en forutsetning at investeringstilskudd fra 
Husbanken oppnås (for tiden 666.600 pr. leilighet). 
 

Leiligheter i Aasveien.  
Rådmannen foreslår at leilighetene i Aasveien foruten å være trygdeboliger også kan benyttes 
til vanskeligstilte personer på boligmarkedet, både p.g.a. helsemessige problemer og 
problemer av økonomisk art og som har vanskelig for å skaffe seg bolig. 
 

Det foretas nødvendig vedlikehold og standardheving av boligene og det innhentes tilbud på 
dette.  Så snart dette er gjort og en kjenner kostnaden behandles saken på nytt.”   
 
 
Vurdering: 
 

På bakgrunn av vedtaket har rådmannen invitert et utvalg aktuelle tilbydere til å komme med 
løsningsforslag. Det er forutsatt at Marker kommune fremstår som samarbeidspartner til en 
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utbygger og ikke som byggherre, derfor er det ikke kjørt ordinær anbudsrunde. Ved fristens 
utløp forelå forslag fra 3 tilbydere: 
 

• Idehus Østfoldbygg as 
• Mesterhus Johan Westlie & Sønner as 
• Sarpsborg og omegn boligbyggelag, SOBBL 

 
Rådmannen har avholdt møter med alle tilbyderne der forslagene har blitt nærmere 
gjennomgått og vurdert. På bakgrunn av dette har rådmannen valgt å legge til side forslaget 
fra Mesterhus da dette i første rekke kobles opp mot boligbehov for vanskeligstilte og psykisk 
helse – dvs. at dette i mindre grad kan anses som aktuelt for ordinære omsorgs-boliger. 
 
Forslaget fra Idehus omfatter bygging av 10 omsorgsboliger over 2 etasjer. Boligene har alle 
2 soverom og prosjekteringen for øvrig er basert på Husbankens retningslinjer. Boligene skal 
etter forslaget bygges på eiendommene gnr./bnr. 91/221 og 92/66 – dvs. sør for eksisterende 
omsorgsboliger (tidl. tomt for Marker cementstøperi). Idehus har knyttet kontakt med Indre 
Østfold Boligbyggelag vedrørende forvaltningstjenester i forhold til etablering og drift av 
borettslag. Prisanslag for prosjektet som totalentreprise er satt til kr 21.287.000 inkludert 
tomt. Kostnader til omregulering og gebyrer/avgifter er ikke medregnet. 
 
Forlaget fra SOBBL er også 10 boliger over 2 etasjer. Boligene har alle 2 soverom og 
prosjekteringen for øvrig er basert på Husbankens retningslinjer. Bygget er tenkt plassert rett 
sør for eksisterende bygninger i Braarud borettslag. Prisanslag for prosjektet som total-
entreprise er satt til ca 21 – 22 mill. kroner. Endelig pris kan først gis etter at alle detaljer er 
klare og anbud innhentet. Prisestimatet forutsetter ikke kjøp av tomt, det er heller ikke tatt 
med eventuelle salgskostnader. 
 
Grunnet stor ordrepågang og dermed kapasitetsproblemer har Idehus nå trukket sitt forslag. 
Det er derfor kun ett forslag igjen til vurdering, dvs. forslaget fra SOBBL. 
 
 
Konklusjon: 
 

Rådmannen vil derfor anbefale at det inngås samarbeid med SOBBL om oppføring og 
oppretting av borettslag for 10 nye omsorgsboliger sør for eksisterende omsorgsboliger ved 
Braarudjordet. Rådmannen vil invitere SOBBL til videre drøfting av detaljutforming  - der 
også brukerrepresentanter får anledning til å medvirke. Når detaljert forslag til løsning 
inkludert finansiering foreligger, legges dette frem for kommunestyret for endelig 
godkjenning. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  23.01.2012 
Saksmappe:  12/43 
 

 

 

Refusjonsordning for barn med plass i barnehage i annen 
kommune enn hjemkommunen 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 31.01.2012 
7/12 Kommunestyret 14.02.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Marker kommune tiltrer refusjonsordningen mellom kommunene i Indre Østfold for 
barn som går i kommunal barnehage i annen kommune en barnet er folkeregistrert. 

 

2. Marker kommune refunderer kommunen hvor barnet går i barnehage et beløp 
tilsvarende årlig beregnet gjennomsnittssats i kommunen barnet går i barnehage.  

 

3. Marker kommune refunderer kommunen hvor barnet går eventuelle særskilt tildelte 
tilskudd gitt til barn med nedsatt funksjonsevne, knyttet til Lov om barnehager. 

 

4. Barnehagemyndigheten i kommunen hvor barnet er folkeregistrert gir den endelige 
godkjenningen av opptaket til barnehageplass i annen kommune, og refusjon betales 
for halvårlige plasser (7/12 eller 5/12) uavhengig av når de slutter og begynner. 

 

5. Nettverket for barnehagemyndigheten i Indre Østfold etablerer nødvendige 
administrative varslings- og godkjenningsordninger for å sikre at kommunene har 
oversikt over kostnadene. 

 

6. Ordningen trer i kraft for budsjettåret 2012 under forutsetning av at alle kommuner gir 
sin tilslutning til ordningen.  

 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget 31.01.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 

1. Marker kommune tiltrer refusjonsordningen mellom kommunene i Indre Østfold for 
barn som går i kommunal barnehage i annen kommune en barnet er folkeregistrert. 

 

2. Marker kommune refunderer kommunen hvor barnet går i barnehage et beløp 
tilsvarende årlig beregnet gjennomsnittssats i kommunen barnet går i barnehage.  

 

3. Marker kommune refunderer kommunen hvor barnet går eventuelle særskilt tildelte 
tilskudd gitt til barn med nedsatt funksjonsevne, knyttet til Lov om barnehager. 

 

4. Barnehagemyndigheten i kommunen hvor barnet er folkeregistrert gir den endelige 
godkjenningen av opptaket til barnehageplass i annen kommune, og refusjon betales 
for halvårlige plasser (7/12 eller 5/12) uavhengig av når de slutter og begynner. 

 

5. Nettverket for barnehagemyndigheten i Indre Østfold etablerer nødvendige 
administrative varslings- og godkjenningsordninger for å sikre at kommunene har 
oversikt over kostnadene. 
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6. Ordningen trer i kraft for budsjettåret 2012 under forutsetning av at alle kommuner gir 
sin tilslutning til ordningen.  

 
 
Bakgrunn: 
Øremerket driftstilskudd til barnehageplasser ble innlemmet i rammetilskuddet til 
kommunene fra 2011. Barnehagesektoren er nå i all hovedsak finansiert ved at kommunene 
får tildelt midler til driften gjennom rammetilskuddet både for kommunale og private 
barnehager. Størrelsen på den enkelte kommunes beregnede utgiftsbehov gjennom 
inntektssystem fastsettes av kriteriene:  

• antall barn 3-5 år  
• barn 1-2 år uten kontantstøtte 
• utdanningsnivå 

 
I Indre Østfold går en rekke barn i barnehage i en annen kommune enn de er folkeregistrert. I 
Forskrift om økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager reguleres de 
økonomiske forhold rundt dette for barn som går i privat barnehage. Forskriften regulerer 
imidlertid ikke tilsvarende ordning mellom kommunene når barna går i en kommunal 
barnehage. 
 
Foreldrenes valg av barnehage avhenger ofte av flere kriterier. Uten at listen er uttømmende, 
kan både beliggenhet i forhold til egen arbeidsplass, hvor det er ledige barnehageplasser, hvor 
søsken går/har gått, barnehagens innretning mv. være avgjørende for foreldrenes valg av 
barnehage.  
 
For mange innbyggerne er bruk av barnehageplass et valg man gjør for å få hverdagen til å gå 
opp. Mange av innbyggerne i Indre Østfold bor gjerne i en kommune og jobber i en annen. 
Indre Østfold sees på som en region, og avstandene mellom kommunene er korte. Av hensyn 
til innbyggernes valgmuligheter og foreldrenes muligheter til å få hverdagen til å gå opp, bør 
kommunene så langt det lar seg gjøre samarbeide om å legge forholdene til rette til det beste 
for innbyggerne uavhengig av om man bor i den ene eller den andre kommunen. Samtidig er 
det viktig å understreke at den enkelte innbyggers folkeregistrerte bostedsadresse avgjør 
hvilken kommune som får tildelt inntekter for å etablere og tilby et tjenestetilbud for inn-
byggerne i kommunen.  
 
Regelverket 
Kommunene erfarer at det går barn folkeregistrert i andre kommuner i både private og 
kommunale barnehager i kommunen. For å sikre finansieringen av de private barnehagene er 
det økonomisk mellomværende mellom privat barnehagedriver og kommunen særskilt 
regulert i Forskrift om økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager. 
 
Dette praktiseres ved at den private barnehagen sender krav om driftstilskudd til kommunen 
barnehagen ligger i for de barna som går i den private barnehagen, mens kommunen kan 
sende refusjonskrav ihht. gjennomsnittlig nasjonal sats til kommunen hvor barnet er 
folkeregistrert. 
 
Forskriften regulerer imidlertid ikke økonomisk mellomværende mellom kommunene når 
barna folkeregistrert i en kommune går i kommunal barnehage i annen kommune. Siden det 
eksisterer slike tilfeller bør kommunene i Indre Østfold enes om en tilsvarende ordning for 
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barn som går i kommunale barnehager slik at den kommunen som får inntektene også 
finansierer barnehageplassen.  
 
Kapasitetsutnyttelse og økonomisk styring 
Hvordan dette vil slå ut økonomisk mellom kommunene vil variere over tid, men det vil få en 
økonomisk konsekvens for den enkelte kommune om kommunen har flere barn i barnehager 
utenfor kommunen enn om man har barn fra andre kommuner i egne barnehager. Da vil 
kommunen få en nettokostnad ved en slik ordning.  
 
Har en kommune tilbudt kommunal barnehageplass til 3 barn fra annen kommune pga. ledig 
kapasitet og for å avhjelpe en kommune som har mangel på barnehageplass, synes det rimelig 
at kommunen kan kreve refusjon fra den kommunen barnet er folkeregistrert i. Ordningen vil 
imidlertid påføre kommunen hvor barnet er folkeregistrert en kostnad i størrelsesorden 90.000 
– 180.000 kroner (2011) avhengig av barnets alder. Har den kommunen hvor barnet er 
folkeregistrert ledig kapasitet i egne barnehager, vil det påløpe ekstra utgifter for denne 
kommunen ved at man ikke utnytter sin egen kapasitet samtidig som det kommer et 
refusjonskrav fra kommunen hvor barnet får barnehageplass. For å sikre at den enkelte 
kommune både kan utnytte sin egen kapasitet og inneha økonomisk kontroll med utgiftene 
innenfor barnehagesektoren, er det vesentlig at den kommunen hvor barnet er folkeregistrert 
har den endelige godkjenningen av opptaket. Det må derfor etableres en varslings-
/godkjenningsrutine mellom kommunene. Nettverket for barnehagemyndigheten i 
kommunene bes utforme slike rutiner. 
 
Ekstratilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne 
Barnehagemyndigheten i kommunene har en ordning med tildeling av ekstra midler (knyttet 
til Lov om barnehager) til barn med nedsatt funksjonsevne etter søknad fra den enkelte 
barnehage. Dette er midler den enkelte kommune er tildelt for barna folkeregistrert i 
kommunen, men som holdes igjen og tildeles etter søknad fra barnehagene. Det foreslås at 
refusjon av slike midler praktiseres på samme måte som refusjonsordningen for øvrig, men 
hvor kommunen hvor barnet er folkeregistrert må varsles/godkjenne tildelingen.  
 
 
Konklusjon: 
Indre Østfold er en felles bo- og arbeidsregion. For mange foreldre er barnehageplass til barna 
et tilbud de velger for sine barn for å få hverdagen til å gå opp. Kommunene i Indre Østfold 
bør samarbeide om løsninger til det beste for innbyggerne i regionen, og det er rimelig at den 
kommunen som har fått inntekter for innbyggeren også dekker kostnadene ved 
tjenestetilbudet til innbyggerne. En refusjonsordning som skissert ovenfor er en god løsning 
for å sikre fleksibilitet for innbyggerne og samtidig ha kontroll med utgiftene. 
 
Rådmannen tilrår Marker kommune å tiltre refusjonsordningen mellom kommunene i Indre 
Østfold som er skissert i saksframstillingen ovenfor og begrenses til en ordning pr. plass og 
en avregning på halvårlige plasser. Tilsvarende refusjonsordning etableres der hvor midler 
som tildeles barnet (i henhold til Lov om barnehager) pga. nedsatt funksjonsevne refunderes 
særskilt etter rutiner skissert ovenfor.  
 
Spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder knyttet til Opplæringsloven 
faller utenfor denne ordningen. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  F47 &15 
Saksbehandler: Eva Enkerud 
Dato:  24.01.2012 
Saksmappe:  10/619 
 

 

 

Evaluering av barnevernsnemnd i Marker kommune  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 31.01.2012 
8/12 Kommunestyret 14.02.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Fra og med inneværende valgperiode gis informasjon fra barnevernstjenesten i starten av 
hvert møte i oppvekst/omsorgsutvalget. 
Informasjon gis anonymisert og i lukket møte. 
Tidligere vedtatt mandat for barnevernstjenesten legges til grunn for det videre arbeidet. 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget: 
Representanten Anita Ruud (AP) fremmet følgende forslag: 
Ordningen vurderes innen utgangen av 2012. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med tillegg fra Anita Ruud (AP)  ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Fra og med inneværende valgperiode gis informasjon fra barnevernstjenesten i starten av 
hvert møte i oppvekst/omsorgsutvalget. 
Informasjon gis anonymisert og i lukket møte. 
Tidligere vedtatt mandat for barnevernstjenesten legges til grunn for det videre arbeidet. 
 
Ordningen vurderes innen utgangen av 2012. 
 
 
Bakgrunn: 
I kommunestyrets møte 22.06.2010 sak 36/10 ble det fattet følgende vedtak: 
 
”Marker kommune oppretter barnevernsnemnd for en prøveperiode ut inneværende 
kommunestyreperiode. Barnevernsnemnda skal bestå av 5 politikere. Barnevernsleder skal 
være sekretær for nemnda. 
 
Følgende representanter er oppnevnt: 
Kjersti Nythe Nilsen (AP) 
Morten bakken (AP) 
Rita Berget Lindblad (AP) 
Marianne Røen (SP) 
Camilla Husebråten (KrF)” 
I tillegg møtte rådmannen. 
 
I kommunestyrets møte 28.09.2010, sak 56/10, ble følgende mandat for nemnda vedtatt: 
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• Nemnda skal være rådgivende organ som kan uttale seg om spørsmål til forslag til 
budsjett/økonomiplan for tjenesten samt andre forhold som gjelder drifta av tjenesten 
for eksempel internkontroll, forebyggende arbeid. 

 
• Nemnda har møte hver måned etter oppsatt møteplan. Nemnda må påregne å ta 

hastemøter utenom møteplan. 
 

• I hvert ordinært møte skal nemnda få seg referert: 
- De vedtak som tjenesten har fattet etter forrige møte. 
- Iverksatte tiltak med kostnadsoverslag for samme periode. 
- Innkomne bekymringsmeldinger og iverksatte tiltak ut i fra meldinger for 

samme periode. 
 

• Foreslåtte større tiltak diskuteres med nemnda før iverksettelse. 
 

• Barnevernsleder har det faglige ansvaret i tjenesten og tar de endelige beslutningene. 
 

• Nemnda kan ikke overprøve allerede fatta vedtak av barnevernsleder. 
 
Vurdering: 
Nemnda var i funksjon i ca. ett år som en prøveperiode. I den perioden hadde nemnda 
månedlige møter der mandatet ble fulgt. All informasjon var anonymisert. Etter den erfaring 
rådmann har ble det større forståelse for ressursbruken innen barnevernstjenesten sett både fra 
rådmannens og politikernes side. Ved å evaluere ordningen ser rådmann for seg 3 alternativer: 

• Barnevernsnemnda fortsetter som tidligere 
• Informasjon fra barnevernnstjenesten legges til oppvekst/omsorgsutvalget 
• Barnevernsnemnda legges ned. 

 
Rådmann har innhentet uttale fra barnevernstjenesten. Tjenesten uttaler at det har vært 
positivt å få gi direkte informasjon til politikerne og ønsker at det fortsetter. I nemnda var det 
5 medlemmer og i utvalget er det 9 medlemmer. Tjenesten ønsker å nå ut til så mange 
politikere som mulig og ønsker å få tid på starten av hvert møte i oppvekst/omsorgsutvalget. 
Tidligere vedtatt mandat for barnevernsnemnda legges til grunn for det videre arbeidet. All 
informasjon gis i lukket møte og opplysningene som gis er anonymisert.  
 
Konklusjon: 
Fra og med inneværende valgperiode gis informasjon fra barnevernstjenesten i starten av 
hvert møte i oppvekst/omsorgsutvalget. 
Informasjon gis anonymisert og i lukket møte. 
Tidligere vedtatt mandat for barnevernstjenesten legges til grunn for det videre arbeidet. 
 
 
 
 

 Side 28 av 49   
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Janne Johansen 
Dato:  23.01.2012 
Saksmappe:  12/59 
 

 

 

Strategisk kompetanseplan for Pleie og Omsorg  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 24.01.2012 
9/12 Kommunestyret 14.02.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Strategisk kompetanseplan for Pleie og Omsorg i Marker kommune tas til orientering 
 
Behandling i Oppvekst og omsorgsutvalget: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Strategisk kompetanseplan for Pleie og Omsorg i Marker kommune tas til orientering 
 
 
Sammendrag: 
Marker kommune har i perioden januar 2011 til oktober 2011 tatt del i nettverk Strategisk 
kompetansestyring i regi av KS. Flink med folk i første rekke. 
De som har deltatt i nettverket fra Marker kommune er: 
Janne Johansen, Virksomhetsleder Pleie og Omsorg 
Lise Hansen, Personalkonsulent Pleie og Omsorg 
Vidar Kasbo, Personalkonsulent administrasjon 
 
Bakgrunn: 
Fra 1.1.2012 ble Samhandlingsreformen i verksatt. Dette vil mest sannsynlig medføre en del 
nye faglige utfordringer for kommunene.  
Kompetanse- og rekrutteringsplanen skisserer status i dag og fremtidens kompetansebehov i 
tjenesten. Den omhandler strategier og tiltak for å utvikle og rekruttere rett kompetanse. 
 
Vurdering: 
Rekruttering, beskriver tiltak for å tiltrekke seg rett kompetanse. 
Kompetansehevende tiltak, beskriver kurs, opplæring og utdanning. 
Økonomiske rammebetingelser, beskriver økonomiske konsekvenser og utfordringer. 
Organisatoriske tiltak, beskriver tilretteleggende strategiske tiltak 
 
Konklusjon: 
I Strategi og kompetanseplan 2012-2017 er strategisk kompetanseplanlegging og utarbeidelse 
av kompetanseplaner et prioritert område som det skal jobbes med i Marker kommune 
 
Vedlegg: 
Strategisk kompetanseplan for Pleie og Omsorg i Marker kommune 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  Q81  
Saksbehandler: Stein-Erik Fredriksen 
Dato:  24.01.2012 
Saksmappe:  11/732 
 

 

 

E18 Eidsberg og Marker kommune. Forslag til endring av 
fartsgrenser  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/12 Plan- og miljøutvalget 31.01.2012 
10/12 Kommunestyret 14.02.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Dagens fartsgrenser på den nye E-18 mellom Ørje og Melleby i Eidsberg opprettholdes. 
 
Behandling i Plan- og miljøutvalget - 31.01.2012 
Terje Nilsen fremmet følgende forslag til rådmannens innstilling: 
Forslaget begrunnes i at dette er en relativt ny vei med god standard, og med få ulykker, og at 
forskriften i slike tilfeller åpner for å gi unntak fra kriteriene. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med Terje Nilsen tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan og miljøutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Dagens fartsgrenser på den nye E-18 mellom Ørje og Melleby i Eidsberg opprettholdes. 
Begrunnes i at dette er en relativt ny vei med god standard, og med få ulykker, og at forskriften i 
slike tilfeller åpner for å gi unntak fra kriteriene. 
 
 
Sammendrag: 
Marker kommune har mottatt brev fra Statens Vegvesen datert 23.nov. 2011. Brevet 
omhandler forslag til endring av fartsgrenser i samsvar med de nye fartsgrensekriteriene gitt i 
NA-rundskriv 2011/7 
 
Dette er veger uten midtrekkverk/midtdeler med gjennomsnittlig døgntrafikk over 4 000 
kjøretøyer, som i de nye fartsgrensekriteriene ikke skal ha høyere fartsgrense enn 80 km/t. 
 
Bakgrunn: 
Vegdirektoratet har fastsatt nye kriterier for fastsettelse av fartsgrenser utenfor tettbygd strøk, 
dvs. i spennet fra 60 km/t til 100 km/t. Kriteriene gjøres gjeldene for alle veier der Statens 
Vegvesen har vedtaksmyndighet for fartsgrenser. Dette gjelder riksveger, fylkesveger og 
private veger. Kommunene har vedtaksmyndighet på kommunale veger. Kriteriene anbefales 
lagt til grunn også på dette vegnettet. 
 
Målet for arbeidet med revisjon av fartsgrensekriteriene har vært å komme frem til prinsipper 
som ivaretar trafikksikkerheten på en god måte, og som samtidig medfører at fartsgrensene 
blir respektert, er lette å forklare og er greie å håndheve. I tillegg skal fartsgrensekriteriene på 
best mulig måte ivareta miljøhensyn og hensynet til framkommelighet. 
 
Vurdering: 
Endringene innebærer nye fartsgrenser på en relativt begrenset del av det offentlige vegnettet. 
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80 km/t beholdes som generell fartsgrense utenfor tettbygd strøk. 
 
Flere veger får nedsatt fartsgrense fra 90 km/t til 80 km/t. Dette er veger uten midtdeler med 
gjennomsnittlig døgntrafikk over 4 000 kjøretøyer, som i de nye fartsgrensekriteriene ikke 
skal ha høyere fartsgrense enn 80 km/t.  
 
Likevel vil det være noe økt bruk av 70 km/t, særlig på høytrafikkerte veger uten midtdeler. 
Ved overgang inn mot tettbygd strøk skal det ikke brukes nedtrappingssoner. Forvarsling kan 
brukes unntaksvis, der det er dårlig sikt. Fartsgrenseendringen må være på minst 30 km/t 
dersom forvarsling skal være aktuelt. 
 
På gamle E-18 mellom Ørje og Lundeby er hastigheten i dag som tidligere 80 km/t. På grunn 
av standarden, og den høye belastningen den gangen, var dette en strekning utsatt for mange 
ulykker. Etter at ny E-18-parsell på denne strekningen ble bygget, med hastighet 90 km/t, har 
det vært en betydelig nedgang av antall ulykker. Dagens veistandard har gjort at det på den 
aktuelle strekningen har vært svært få ulykker i de årene den har eksister, selv uten midtdeler, 
med 90 km/hastighet og stadig økende trafikk.  
 
Strekningen er en viktig pendlerrute for mange, og med erfaring fra mange år med svært lite 
ulykker, anbefaler en at dagens hastighetsgrense opprettholdes. 
 
 
Konklusjon: 
Statens vegvesen foreslår ut fra de nye kriteriene å senke fartsgrensen fra 90 km/t til 80 km/t 
på E-18 fra Melleby i Eidsberg til Ørje i Marker. Dette begrunnes med at det ikke er 
midtdeler og den gjennomsnittlige døgntrafikken er ca 5 500 kjøretøyer, noe som er over 
grensen på 4 000 kjøretøyer for å beholde 90 km/t. 
 
I tillegg foreslås det å fjerne nedtrappingssoner (korte 70 km/t soner) i overgangene inn mot 
tettbygd strøk på alle veier. Forvarsling vil bli brukt unntaksvis, der det er dårlig sikt. 
 
 
Marker kommune vil anbefale at dagens bestemmelser opprettholdes. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  U64  
Saksbehandler: Vidar Østenby 
Dato:  26.01.2012 
Saksmappe:  11/324 
 

 

 

Regionalpark Haldenkanalen - endelig godkjenning av charter, 
finansiering og valg til styrende organer  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/12 Formannskapet 02.02.2012 
11/12 Kommunestyret 14.02.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Marker kommune deltar i samarbeidet om Regionalpark Haldenkanalen i henhold til 
charteret. 

2. Marker kommune forplikter seg til å delta i finansieringen for perioden 2012-2016; 
men med forbehold om at kommunens del i sin helhet blir finansiert over 
utviklingsavtalen og under forutsetning av de øvrige kommuner bidrar i tråd med 
finansieringsplanen. 

3. Det skal rapporteres årlig til deltakende kommuner. 
4. Som politisk representant til Regionalparkrådet velges:  
5. Som politisk vararepresentant Regionalparkrådet velges:  
6. Som næringslivets representant velges:  
7. Som næringslivets vararepresentant velges;  

 
 
 
Behandling  i Formannskapet - 02.02.2012 
Valg:  
Pkt. 4:  Ordfører 
Pkt. 5:  Varaordfører  
Pkt. 6: Oppnevner i kommunestyret 
Pkt. 7:  Oppnevner i kommunestyret 
 
Rådmannens forslag til innstilling med de valgte repr. ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Marker kommune deltar i samarbeidet om Regionalpark Haldenkanalen i henhold til 
charteret. 

2. Marker kommune forplikter seg til å delta i finansieringen for perioden 2012-2016; 
men med forbehold om at kommunens del i sin helhet blir finansiert over 
utviklingsavtalen og under forutsetning av de øvrige kommuner bidrar i tråd med 
finansieringsplanen. 

3. Det skal rapporteres årlig til deltakende kommuner. 
4. Som politisk representant til Regionalparkrådet velges: Ordfører 
5. Som politisk vararepresentant Regionalparkrådet velges: Varaordfører 
6. Som næringslivets representant velges: Velges i kommunestyret 
7. Som næringslivets vararepresentant velges; Velges i kommunestyret. 
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Sammendrag: 
Arbeidet med Regionalpark Haldenkanalen ble i utgangspunktet initiert av fylkeskommunen 
med formål å samordne aktivitetene i kanalen. Hvordan utnytte ressursene vi har på best 
mulig måte, og hvordan få til en langsiktig og forutsigbar satsing? To angrepsmåter ble sett 
på; reisemålsutvikling i regi av Innovasjon Norge, og Regionalparkkonseptet i regi av KRD. 
Styringsgruppa fant at regionalparktenkingen passet best i forhold til Haldenkanalen.  
 
Østfold fylkeskommune og de 5 berørte kommuner langs Haldenvassdraget (Halden, 
Aremark, Marker, Rømskog og Aurskog-Høland) har tidligere gitt sin prinsipielle tilslutning 
arbeidet med Regionalpark Haldenkanalen, med forbehold om endelig godkjenning av 
charteret, finansiering og valg til styrende organer før budsjettbehandlingen for 2012. 
 
Bakgrunn: 
Regionalparkarbeidet tar utgangspunkt i den europeiske landskapskonvensjonen der en 
oppfordrer til kombinasjon av vern og bruk, en bærekraftig verdiskaping basert på natur og 
kultur, og et nedenfra og opp-initiativ. Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Østerrike har 
etablert mange slike regionalparker. Valdres Natur og kulturpark, landskapsparkene i 
Hordaland, Nærøyfjorden Verdensarvpark og Telemarkskanalen er eksempler på norske 
parker. 
 
Arbeidet skal bidra til verdiskapning og stedsutvikling i de deltakende områder. Området 
avgrenses geografisk, og inndeles i ulike landskapsområder med ulike type verdier. En 
landskapsanalyse avdekker de ulike verdiene og forslår bruk og tiltak. Dette vil kunne være et 
viktig element i handlingsplanen for 2012, og en del av forankringsarbeidet.  
 
Utgangspunktet er å finne det unike i det enkelte område, og jobbe lokalt med hvordan disse 
kvalitetene kan utnyttes til å skape utvikling. Merkevarebygging, næringsutvikling og 
stedsutvikling er de sentrale elementene i Regionalparken. Kjernebegrep som 
samarbeidsplattformer, lokal medvirkning, natur og kulturverdier og bærekraftig verdiskaping 
er sentrale i prosjektet.  
 
Noe av hensikten med etablering av en regionalpark er å kunne få nasjonalt fokus på arbeidet 
vårt, samtidig som vi får til en koordinering av arbeidet. Når det gjelder forholdet til pågående 
prosjekter, vil disse vurderes hver for seg, noen vil drives videre med koordinering fra 
regionalparken, andre vil bli tatt opp i organisasjonen og eies av regionalparken. 
Regionalparken vil videre kunne initiere egne prosjekter etter behov.  
 
Østfold fylkesting har i vedtak om økonomiplan 2012-2015 i møte 22.06.2011, satt av 1 mill 
kr. pr år i 5 år til Regionalpark Haldenkanalen ved disponering av utviklingsfondet. Akershus 
fylkeskommune har foreløpig avslått å delta i prosjektet, men har signalisert at de vil vurdere 
saken på nytt, og det er tatt politisk initiativ til videre dialog. 
 
Følgende grovbudsjett og finansieringsplan ligger i charteret for de første 3 årene: 
 
Kostnader År 1 År 2 År 3
Merkevareprosess 1 500 000 250 000 150 000
Implementering av mv-strategi 150 000 500 000 500 000
Produktutvikling 500 000 600 000 600 000
Kommunikasjon, intern og ekstern 500 000 1 500 000 1 750 000
Kompetanseheving 250 000 250 000 250 000
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Koordinering 400 000 400 000 400 000
Materiell, PR, internett 250 000 250 000 250 000
Diverse 450 000 250 000 100 000
Prosjektledelse, reiser og adm. 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Sum 5 000 000 5 000 000 5 000 000
 
Finansiering År 1 År 2 År 3
Fra Utviklingsavtalen A/M/R  650 000 650 000 650 000
Halden, Aurskog-H og Akershus fk 850 000 850 000 850 000
Østfold fylkeskommune 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Departement (KRD, Miljøvern) 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Innovasjon Norge 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Sum 5 000 000 5 000 000 5 000 000
 
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har vedtatt å sette av 10 mill kr for 2012 til et 
verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker. For å få tilgang til disse midlene, må de 
ulike regionalparkene anbefales av styret for organisasjonen Norske Parker, og KRD må 
godkjenne denne anbefalingen. 
 
Følgende styrende organer skal etableres i Regionalpark Haldenkanalen: 
 
Regionalparkrådet 

• Skal ha 14 medlemmer – 7 fra næringslivet og 7 politikere, der hver 
kommune/fylkeskommune velger en representant fra hver kategori. I tillegg vil 
Fylkesmannen og Haldenvassdragets Kanalselskap tilbys observatørplasser med tale- 
og forslagsrett. 

• Skal utforme og evaluere de overordna prioriteringene særlig knyttet til de årlige 
handlingsplaner 

• Blir den interessante og viktige arenaen for utforming av en felles politikk langs 
Haldenkanalen 

• Skal være en samhandlingsarena næringsliv/politikk og på den måten sikre forankring 
og eierskap 

• Skal ha 2-4 møter pr år 
 
Regionalparkstyret 

• Skal ha 5 medlemmer som velges av Regionalparkrådet 
• Skal gjennomføre det som Regionalparkrådet bestemmer 
• Skal ha en operativ rolle 

 
Regionalparkadministrasjon 
Prosjektleder/koordinator skal engasjeres. For øvrig vil prosjektadministrasjonen bestå av 
ressurser i kommunene/prosjekter som i dag naturlig har som arbeidsområder nærings- og 
stedsutvikling langs Haldenkanalen. 
 
 
 
 
Vurdering: 
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Økonomi 
Det er viktig å ha en forutsigbar økonomisk ramme for regionalparken, og det må arbeides for 
å å få godkjent parken med tanke på offentlig finansiering gjennom verdiskapings-
programmet fra KRD. Dette systemet er ikke på plass, slik at regionalparken i oppstartsfasen 
må søke alternativ finansiering fra Staten, Fylkesmannen og Innovasjon Norge til 
enkeltprosjekter. Charteret legger i første omgang opp til en avtaleperiode på 5 år. 
 
Forankring 
I tiden fram til oppstart  skal regionalparken forankres hos næringsliv og befolkning i 
området, og en av tilnærmingene vil være å få fram stedsutviklingsprosjekter som kan 
realiseres raskt, og som vil bidra til styrket identitet og forankring. Regionalparker er 
presentert i møte med næringsdrivende før jul og i en del andre sammenhenger. Videre 
forankring og lokalt engasjement er viktig. 
 
Styring 
Det er lagt opp til at hver av de deltakende kommuner og fylkeskommuner skal ha en politisk 
representant med tilhørende varamedlem i Regionalparkrådet. Det skal også velges et 
tilsvarende antall representanter fra næringslivet. Det skal videre velges et Regionalparkstyre 
som skal bestå av 5 medlemmer med tilhørende varamedlemmer, valgt av Regionalparkrådet. 
 
Organisering 
Valdres Natur- og kulturpark er organisert som et samarbeid etter kommunelovens §27, noe 
som betyr at selskapet er direkte underlagt de deltakende kommuner/fylkeskommuner og 
deres budsjett- og instruksjonsmyndighet. I en slik organisasjon er det kommunestyret som 
velger representanter til styret, ikke rådet, slik som beskrevet i i charteret. Telemarkskanalen 
har etablert samarbeidet som en stiftelse, noe som virker lite hensiktsmessig i vårt samarbeid. 
 
Slik samarbeidet er beskrevet, er interkommunalt selskap (IKS) den organisasjonsformen som 
ligger nærmest det som er skissert i charteret. Der er det rådet/representantskapet 
(eierrepresentantene)  som velger styret, og selskapet er mer frittstående i sin form enn et 
samarbeid etter §27 eller alternativet vertskommunemodell. En vil derfor anbefale at det før 
formell etablering gjøres en grundig vurdering av hvilken organisasjonsform som er den mest 
hensiktsmessige, sett i forhold til innflytelse, eierskap og oppgaver. 
 
Finansiering 
Finansieringen fremgår av overstående tabell og en samlet vurdering av kommunestørrelse, 
nytte og økonomisk bæreevne ligger til grunn for forslaget. Rådmannen foreslår at det tas 
forbehold om at finansieringen for Marker kommunes del i sin helhet blir dekket over 
utviklingsavtalen. Dette medfører at det ikke gis noen ny kommunal bevilgning, men en 
omfordeling av midlene i utviklingsavtalen. 
 
Arbeidsoppgavene 
Det er tidligere understreket at den nye organisasjonen ikke tar mål av seg til å overta de 
oppgavene som allerede utføres av ulike organer, men har som mål å samordne disse. Det er 
imidlertid ingen tvil om at etablering av en slik organisasjon vil få konsekvenser for de 
oppgaver som utføres, og for de som utfører disse. Det er derfor nødvendig at en så tidlig som 
mulig tar en gjennomgang av berørte oppgaver og organisasjoner, og gjør en grenseoppgang i 
forhold til det en forventer at regionalparkorganisasjonen i framtiden skal utføre. For 
eksempel gjelder dette i forhold til Kanalselskapet, til reiselivsorganisasjonene og i forhold til 
sekretariatsfunksjonen for grensekommunene og utviklingsavtalen. Hvilke oppgaver en ser 
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for seg at organisasjonen skal fokusere på, vil være avgjørende for rekruttering til 
regionalparkadministrasjonen. 
 
Status 
I forhold til opprinnelig framdriftsplan, var ambisjonen å være operativ fra 01.01.12, men det 
har ikke vært mulig å få til. 
 
Østfold fylkeskommune; vedtatt charter og finansiering for fem år 
 
Aremark kommune; gjort prinsippvedtak i forhold til charteret, men ikke endelig vedtak i 
forhold til organisering og finansiering  
 
Marker kommune; gjort prinsippvedtak i forhold til charteret, men ikke endelig  
vedtak i forhold til organisering og finansiering  
 
Rømskog kommune; gjort prinsippvedtak i forhold til charteret, men ikke endelig vedtak i 
forhold til organisering og finansiering  
 
Aurskog – Høland kommune; vedtatt charter og finansiering med visse vilkår 
 
Halden kommune; gjort prinsippvedtak i forhold til charteret, men ikke endelig vedtak i 
forhold til organisering og finansiering  
 
Akershus fylkeskommune; avslag i førte behandling, men ny behandling pågår 
 
Innovasjon Norge og fylkesmannen; presentert innholdet i arbeidet, men ikke endelig søknad. 
Foreløpige tilbakemeldinger om deltakelse er positive. 
 
Forankring; Regionalparken er presentert på møter for næringsdrivende i Marker, Rømskog 
og Aremark, samt for alle kommunestyrene. Videre forankring er nødvendig. Næringslivet 
bør ha en mening om prosjektbeskrivelsen og søknaden, og vil bli trukket sterkere inn i 
prosessen med utvikling av handlingsplanen for 2012, som danner grunnlaget for søknad om 
midler til statlige organer. Et høringsbrev vil sendes til aktuelle aktører om handlingsplan og 
organiseringen.  
 
 
Konklusjon: 
Marker kommune slutter seg til arbeidet med Regionalparken, med de føringer som ligger i 
charteret. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  611  
Saksbehandler: Knut J.  Knoll 
Dato:  23.01.2012 
Saksmappe:  06/165 
 

 

 

Ørjetun - salg av tomteområder  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/12 Formannskapet 02.02.2012 
12/12 Kommunestyret 14.02.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker formannskap godkjenner at tomteområdet ved Ørjetun, ca. 14 dekar, selges for  
kr. 500.000,- til KROG Invest AS, Nesheim, 1870 ØRJE. 
 
Forslaget til kjøpekontrakt godkjennes. 
 
I henhold til tidligere vedtak i kommunestyret skal salgssummen kr. 500.000,- med fratrekk 
av omkostninger ca. kr. 50.000,-, benyttes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld som hviler på 
kjøp av eiendommen Ørjetun. 
 
Behandling  i Formannskapet - 02.02.2012 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Marker formannskap godkjenner at tomteområdet ved Ørjetun, ca. 14 dekar, selges for  
kr. 500.000,- til KROG Invest AS, Nesheim, 1870 ØRJE. 
 
Forslaget til kjøpekontrakt godkjennes. 
 
I henhold til tidligere vedtak i kommunestyret skal salgssummen kr. 500.000,- med fratrekk 
av omkostninger ca. kr. 50.000,-, benyttes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld som hviler på 
kjøp av eiendommen Ørjetun. 
 
 
Bakgrunn: 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sitt møte 31. oktober 2006 (sak 057/06): 
 
 ”Marker kommunestyre vedtar at nevnte tomteområde regulert til byggeområde, ca.   
             13 dekar, selges til privat utbygger. Kommunen forbeholder seg retten til å anta eller   
             forkaste ethvert tilbud, eventuelt samtlige. 
  
             Som megler antas Sparebankens Eiendomsmegler AS Mysen. 
  
             Området må opparbeides med vei-, vann- og kloakkanlegg innen fem år fra    
             overtakelsen. Dersom dette ikke skjer har kommunen innløsningsrett til opprinnelig   
             pris uten noen form for tillegg. Det er ikke tillatt med videresalg av tomter før   
             området er fullt opparbeidet.  Det er ikke tillatt å bortfeste tomtene. 
  
             Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne salgssummen samt godkjenne    
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             kjøpekontrakten. 
  
             Salgssummen  benyttets til ekstraordinær nedbetaling av gjeld som hviler på kjøp av    
             eiendommen Ørjetun.” 
 
Eiendommen ble solgt til Christensen Bygg og Eiendom AS ved formannskapets vedtak av   
21. november 2006.  Firmaet valgte imidlertid ultimo 2010 å si fra seg retten til kjøp av 
tomtearealet p.g.a. finanskrisen. 
 
Tomteområdet ble lagt ut for salg igjen våren 2011 og av Sparebankenes Eiendomsmegler AS 
markedsført i Smaalenenes Avis, på Finn.no og eiendomsmeglerens egne internettsider.  Det 
har vært liten interesse for området. 
 
Det er imidlertid nå kommet tilbud på tomteområdet fra KROG Invest AS v/Kjetil Krog. 
Budet er på kr. 500.000,-.   
 
Sparebankenes Eiendomsmegler AS har utarbeidet forslag til kjøpekontrakt som KROG 
Invest AS har godkjent.  Kopi av kontrakten vedlegges. 
 
 
Vurdering: 
Rådmannen er av den mening at prisen som er oppnådd, ut fra dagens markedssituasjon, er 
akseptabel og anbefaler at den godkjennes selv om det i 2006 ble oppnådd en pris for området 
som var kr.100.000,- høyere. 
 
Det forslås også at foreliggende forslag til kjøpekontrakt mellom Marker kommune 
v/ordføreren og KROG Invest AS godkjennes. 
 
I henhold til tidligere vedtak i kommunestyret skal salgssummen kr. 500.000,- med fratrekk 
av omkostninger ca. kr. 50.000,-, dvs. ca. kr. 450.000,-, benyttes til ekstraordinær nedbetaling 
av gjeld som hviler på kjøp av eiendommen Ørjetun. 
 
Konklusjon: 
Tomteområdet ved Ørjetun, ca. 14 dekar, selges til KROG Invest AS for kr. 500.000,-.  
Rådmannen anbefaler at det foreliggende forslag til kjøpekontrakt godkjennes. 
 
Vedlegg: 
1. Kopi av forslag til kjøpekontrakt. 
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Fornyelse av Osloregionens strategier - høring  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/12 Kommunestyret 14.02.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Høringsutkastets forslag til samarbeidsalliansens roller, samspill og relasjoner, 

Innsatsområder og samarbeid med nordiske storbyområder er et godt grunnlag for 
Osloregionens ansvar og funksjoner.  Det er positivt at klimapolitikk blir tatt med som et 
nytt innsatsområde. 

 
2. Det må fortsatt være slik at Samarbeidsalliansen ikke gis formell myndighet.  Ansvaret for 

formelle beslutninger, gjennomføring og iverksetting av alliansens strategier og 
prioriteringer må fortsatt ligge til fylkeskommunene og kommunene. 

 
3. Askim kommune anbefaler at strategidokumentet gjennomgås for å klargjøre og presisere 

budskapet.  Flere steder er høringsutkastet er preget av svevende og uklare budskap.  
 

4. Mange av kommunene som samarbeider i Osloregionen er opptatt av samarbeid over 
grensen, med de regionene som ligger langs transportårene E6 og E18.  Det nordiske 
samarbeidet når det gjelder de mellomliggende områdene mellom Oslo, Stockholm og 
København, bør komme mer fram enn det som er foreslått i strategidokumentet.  Siste 
avsnitt nederst på side 14 bør byttes ut med følgende: 

 

 “Osloregionen vil arbeide for en betydelig styrking av kapasitet og hastighet på vei og 
jernbane mot Stockholm/Helsinki og København og anser at det er helt avgjørende for 
utvikling av samarbeidet i Norden.  Transporten og samarbeidet bør ikke basere seg på økt 
flytrafikk som hovedstrategi. Økt kapasitet og fart på vei og bane vil også bidra til at 
andre byer og steder langs transportaksene kan utvikles med en god balanse mellom 
bosetting og næringsliv,og samtidig avlaste storbyene for voksesmerter (polysentrisk 
utvikling).  Osloregionen vil samarbeide både med storbyregionene og de mellomliggende 
regioner for å få fram gode og internasjonalt konkurransedyktige transportløsninger i hele 
det Nordiske Triangel.” 

 

5. Askim kommune er positivt innstilt til at det fortsatt skal jobbes for å utvikle partnerskap 
og samarbeid mellom storbyområdene i Norden.  Dette er sammenfallende med Askim 
kommunes ønske om å prioritere internasjonale prosjekter med deltakelse fra de nordiske 
vennskapskommunene; Vanda ved Helsinki, Hudinge ved Stockholm og Lyngby ved 
København. 

 
 
 
 
Sammendrag: 
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Marker kommunes uttalelse til forslag til fornyelse av strategiene til Samarbeidsalliansen 
Osloregionen. 
 
Det er utarbeidet felles saksframlegg for kommunene i Indre Østfold. 
 
Bakgrunn: 
Samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 01.01.05.  Alliansen består av 67 kommuner 
og to fylkeskommuner i hovedstadsområdet: Oslo kommune, Akershus og Østfold 
fylkeskommuner, samtlige kommuner i de to fylkene, samt kommuner i Buskerud, Vestfold, 
Oppland og Hedmark.  Fra 01.01.12 er også Buskerud fylkeskommune medlem.   
 
Samarbeidsalliansens mål er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig 
region i Europa.  Fra etableringen i 2005 er det arbeidet for å samordne og styrke felles 
regional innsats innenfor fire strategiområder.  Disse fire områdene er areal- og transport, 
verdiskaping, profilering og sosial infrastruktur. 
 
Styret i Osloregionen behandlet 04.10.11 utkast til reviderte strategier for organisasjonen fra 
2012 og framover.  Før styret tar endelig stilling til utkastet er det ønskelig at kommuner og 
fylkeskommuner som er medlemmer i Osloregionen, uttaler seg. 
 
Gjennom høringen hos kommuner og fylkeskommuner er det ønskelig å få tilbakemelding på 
foreslåtte roller, innsatsområder og strategier for alliansen.  Styret tar sikte på å behandle 
endelig forslag vinteren 2012 slik at strategiene kan drøftes i rådsmøte sommeren 2012.  
 
Indre Østfold Regionråd skal vedta sin uttalelse etter at kommunene har vedtatt sine 
uttalelser. 
 
Ved brev datert 11.10.11 og høringsutkast datert 04.10.11 bes det om tilbakemelding på 
følgende temaer: 
 
Rollene for alliansen 
Osloregionen er en felles samarbeidsarena for både kommuner og fylkeskommuner.  Med 
dette utgangspunkt bør Osloregionen være aktiv først og fremst gjennom følgende roller: 
 

 Møteplass og nettverk. 
 Utvikling av felles strategier og felles holdninger når det gjelder Osloregionens 

overordnede mål om å være konkurransedyktig og bærekraftig. 
 Talerør for nettverket av kommuner, delregioner og fylkeskommuner overfor 

nasjonale myndigheter (Regjering, Storting). 
 
Det er ønskelig med tilbakemelding på om dette er de riktige rollene for alliansen. 
 
Samspill og relasjoner 
Samarbeidet i Osloregionen har karakter av en strategisk allianse.  Oppgaven for 
Osloregionen vil ligge i å være en nettverksorganisasjon der deltakerne utformer felles 
overordnede og gjerne langsiktige strategier.  Ansvaret for gjennomføring og iverksetting 
ligger primært hos fylkeskommuner og kommuner. 
 
Det bes om at dette blir vurdert og eventuelt bekreftet. 
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Innsatsområder og strategier 
Det er foreslått fire innsatsområder: 
 

 Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport. 
 Styrke kompetanse og verdiskaping (FoU/næringsutvikling). 
 Styrke felles profilering - nasjonalt og internasjonalt. 
 Klimapolitikk (nytt innsatsområde). 

 
Det pekes på viktigheten av å gi tilbakemelding på valg av innsatsområder og temaer for 
felles strategiutvikling. 
 
Samarbeid med nordiske storbyområder 
Det legges opp til at Osloregionen fortsatt skal jobbe for å utvikle partnerskap og samarbeid 
mellom storbyområdene i Norden, med spesielt fokus på Stockholmsregionen.  Det bes om 
tilbakemelding på dette. 
 
Rådmannen viser for øvrig til vedlagte dokumenter og samarbeidsalliansens hjemmeside på 
internett:  www.osloregionen.no 
 
Vurdering: 
Tverrfaglige vurderinger: 
 
Høringsutkastets forslag til samarbeidsalliansens roller, samspill og relasjoner, 
Innsatsområder og samarbeid med nordiske storbyområder er et godt grunnlag for 
Osloregionens ansvar og funksjoner.  Det er positivt at klimapolitikk blir tatt med som et nytt 
innsatsområde. 
 
Samarbeidsalliansen Osloregionen har ingen formell myndighet og fungerer som en 
møteplass og et nettverk.  Selv om alliansen utarbeider og vedtar strategi- og 
prioriteringsdokumenter, må det fortsatt være slik at den formelle vedtaksmyndigheten ligger 
til fylkeskommunene og kommunene. 
 
Flere steder i høringsutkastet er formuleringene preget av litt svevende språkbruk.  Man må 
bruke en del fantasi for å forstå det som ligger bak ordene. Dokumentet bør gjennomgås for å 
klargjøre budskapet der det er mulig, da dette dokumentet trolig er rettet mot folkevalgte og 
ikke “insidere” i et fagmiljø. 
 
På side 14 omtales det nordiske storbysamarbeidet. Teksten er litt preget av at mellom-
liggende områder mellom Oslo, Stockholm og København ikke finnes.  Kapittelet kunne vært 
både mer tydelig og mer visjonært.  Det Nordiske Triangel blir nevnt, men uten å si noe mer 
om hva man ser for seg av utfordringer og muligheter i framtiden.  Man nevner i denne 
sammenhengen Øresund.  Skal man få et Nordisk Triangel så må man også ta med 
Stockholm/Helsinki. Man nevner også Västra Götaland og unnlater å nevne Värmland og 
Ørebro.  Utvikling av samarbeidet med disse regionene er svært viktig for å kunne etablere et 
konstruktivt samarbeid med Mälardalsrådet og Stockholm. 
 
Det er mange av kommunene som samarbeider i Osloregionen som er opptatt av samarbeidet 
over grensen.  De regionene som ligger i transportaksene langs E6 og E18 er avgjørende for å 
bygge det Nordiske Triangel.  Det er ikke bærekraftig å basere samarbeidet på flytrafikk 
mellom hovedstedene og det gir heller ikke regional utvikling i hele triangelet. Karlstad, 
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Ørebro, Karlskoga, Västerås, Uppsala, Turku med flere langs E 18 og Uddevalla, Trollhättan, 
Gøteborg, Borås med flere langs E6 med er byer av betydning i Norden og inngår i en visjon 
for det Nordiske Triangel.  
Punkt 4 i  rådmannens forslag til innstilling foreslår endret tekst i strategidokumentet, når det 
gjelder de mellomliggende områdene mellom Oslo, Stockholm og København. 
 
Vurderinger av etikk og samfunn herunder omdømme: 
 
Osloregionens strategi om å styrke regionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region 
i Europa har betydning for innbyggernes levekår og næringslivets verdiskaping.  
Bærekraftbegrepet omfatter balansen mellom økologisk bærekraft (naturressursene), sosial 
bærekraft (levekårene) og økonomisk bærekraft (økonomisk utvikling for innbyggere og 
næringsvirksomhetene). 
 
Osloregionens strategier og aktiviteter og fylkeskommunenes og kommunenes oppfølging har 
betydning for regionens omdømme nasjonalt og internasjonalt.  
 
Vurderinger av økonomi og organisasjon: 
 
Deltakerkommunene betaler en årlig medlemskontingent på kr 1,50 pr. innbygger.  Oslo 
kommune betaler dobbel medlemskontingent.  Ut over denne utgiften har kommunes 
medlemskap ingen direkte økonomiske konsekvenser. 
 
Oppfølging av Osloregionens strategier og prioriteringer kan ha betydning for kommunes 
økonomiske prioriteringer. 
 
Når det gjelder kommunes politiske og administrative organisasjon, har deltakelse i 
Osloregionens aktiviteter betydning for aktiviteter og kompetanse.  Både politikere og ansatte 
deltar i Osloregionens politiske og faglige nettverk.  Dette gir både økt kompetanse og 
muligheter for å påvirke både politiske og faglige prioriteringer. 
 
Andre planer: 
 
Kommunes deltakelse i Osloregionen kan bidra til økt attraktivitet. 
 
Kommunene i Indre Østfold har nylig vedtatt en felles energi- og klimaplan 
(kommunedelplan). Denne planen omfatter mål, strategier og tiltak for å redusere 
klimagassutslippene. 
 
Vedlegg:  
1. Brev fra Osloregionen, datert 11.10.11 
2. Fornyelse av Osloregionens strategier, høringsutkast datert 04.10.11 
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Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen - høring  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/12 Kommunestyret 14.02.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1. Marker kommune ser behovet for å utvikle og gjennomføre en gods- og logistikkstrategi 

som er i stand til å møte de utfordringene som stor befolkningsvekst og stor vekst i 
godsmengder medfører.  Marker kommune gir sin tilslutning til at det legges til rette for 
en “Nav-satellitt”-strategi med to nye gods- og logistikknutepunkt (satellittene) i tillegg til 
Alnabru (navet).  

  
2. Strategidokumentet må på en bedre måte enn i høringsutkastet beskrive hvordan gods- og 

logistikk skal fungere for aktuelle næringsvirksomheter i alle delregionene.  Dette må 
beskrives med bakgrunn i valg av de sentrale knutepunktene for gods og logistikk og med 
bakgrunn i forutsetninger for videreutvikling av eksisterende terminaler. 

 
3. Strategidokumentet utfordrer vedtatt regional næringsplan for Indre Østfold og vedtatte 

planer i øvrige delregioner, når det gjelder lokalisering av plasskrevende logistikk-
virksomheter.  Strategidokumentet må beskrive hvilke utfordringer og muligheter dette 
medfører for kommunene, næringsvirksomhetene og innbyggerne i berørte delregioner.  
Strategidokumentet må angi forslag til muligheter og forutsetninger for revidering av 
gjeldende regionale og kommunale planer.   

 
4. Kommunene i Indre Østfold har i lengre tid vært opptatt av at Østfoldbanens Østre Linje 

videreutvikles både for persontrafikk og godstrafikk. Marker kommune anbefaler at 
oppgradering og styrking av Østfoldbanens Østre Linje tas med i “Strategier på kort sikt”.  
Oppgradering og styrking av Østre Linje er nødvendig for å kunne avlaste for 
godstrafikken på Vestre Linje, for å få mer av godset til og fra Indre Østfold over på bane 
og for å legge til rette for utvikling av næringsvirksomheter i regionen. 

 
5. En framtidig lyntogbane mellom Oslo og Stockholm er under utredning.  En trase 

gjennom Indre Østfold blir utredet.  Dersom en framtidig lyntogbane blir bygget for å 
kombinere person- og godstrafikk vil dette ha betydning for strategidokumentet, når det 
gjelder forslagene til “Strategi på lang sikt”.  Marker kommune anbefaler at mulige 
framtidig lyntogbaner omtales i strategidokumentets kapittel “Andre initiativ”.   

 
 
Sammendrag: 
Marker kommunes uttalelse til forslag til felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen. 
 
Det er utarbeidet felles saksfremlegg for kommunene i Indre Østfold. 
 
 
Bakgrunn: 
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Osloregionens prosjekt ”Felles strategi for gods og logistikk for Osloregionen” skal supplere 
tidligere vedtatt ”Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen” og bygger på 
overordnede mål fra denne.  God forankring i Osloregionens fylkeskommuner og kommuner 
er en forutsetning for at en felles gods- og logistikkstrategi skal kunne få reell betydning for 
utviklingen i Osloregionen. Styret har nå lagt forslag til strategi ut til høring. 
 
I høringen er Osloregionens styre spesielt opptatt av å få tilbakemelding når det gjelder 
følgende spørsmål: 
 

1. Er strategiforslaget dekkende i beskrivelsen av hva som er hovedutfordringene for 
utvikling av en effektiv og miljøvennlig godslogistikk i Osloregionen? 

2. Kan man stille seg bak forslaget til overordnede mål for utvikling av gods og logistikk 
i Osloregionen, slik disse er formulert på strategidokumentets side 10? 

3. Er punktene under "Strategi på lang sikt" (side 11) dekkende for å håndtere de 
viktigste utfordringene regionen står overfor? 

4. Er man enig i at punktene formulert under "Strategi på kort sikt" (side 12) er de 
viktigste i arbeidet inn mot NTP 2014-2023 (Nasjonal Transportplan)? 

5. Er man enig i punktene som angir hvordan strategien må følges opp (side 13)? 
 
Forslagene til overordnede mål er (side 10): 
 

 Gods- og logistikkvirksomheten i Osloregionen skal bidra til å styrke 
konkurranseevnen for eksportrettet industri og legge til rette for nye vekstnæringer 
basert på regionens ressurser.  

 Gods- og logistikkvirksomheten skal levere varer til næringsliv og forbrukere i 
Osloregionen og til øvrige Norge på en effektiv og miljøvennlig måte.  

 Godstransporten skal gi sitt bidrag til reduksjon av veksten i klimagassutslipp.  
Veksten i godstransport på veg skal dempes og mest mulig gods skal gå på sjø og 
jernbane.  

 Godsknutepunkter (mottak, omlasting og distribusjon av gods) skal ha høy 
arealeffektivitet.  Lokalisering og utviklingen av godsknutepunkter skal ta hensyn til 
behovet for byutvikling i regionen og slik at arealkonflikter og lokale miljøvirkninger 
blir minst mulig.  

 Transportårer for gods skal utvikles slik at de ivaretar framkommelighet for godset på 
en effektiv og trafikksikker måte og med minst mulige negative virkninger på 
naturmiljø og lokalsamfunn.  

 
Forslagene til "Strategi på lang sikt" er (side 11): 
 

 Befolkningen i Osloregionen er i dag på 1,8 millioner innbyggere og forventes å øke 
med 40 prosent fram til 2040.  Godstransportarbeidet vil i samme periode kunne øke 
til det dobbelte av dette.  Godstransport på veg vil øke mest.  Statlige, regionale og 
lokale myndigheter må bli enige om en felles strategi for å møte denne utfordringen 
for Osloregionen slik at både logistikknæringen og kommunene gis klare føringer for 
utviklingen på lang sikt.  

 Alnabruterminalen og Oslo Havn vil være viktige godsknutepunkter, både for landet 
og Osloregionen.  Deres potensial for å håndtere godsveksten har likevel sin 
begrensning, og det må derfor etableres andre godsknutepunkter i Osloregionen som 
kan supplere dette ”navet”.  Det bør skje en desentralisert konsentrasjon i nye 
godsknutepunkter i form av et ”nav-satellitt” konsept.  Både ”nav” og ”satellitter” 
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bør utvikles i takt med endring og økning i godsstrømmene.  Arealer for framtiden til 
slike store godsknutepunkter må bestemmes og reserveres i tide før de blir bundet opp 
av annen virksomhet.  

 Det er ikke ønskelig at all logistikkvirksomhet i Osloregionen i framtiden samles i et 
fåtall store godsknutepunkter.  Eksisterende terminaler vil bestå og utvikles. Men 
hovedtyngden av veksten i gods og logistikkvirksomhet må konsentreres til et 
begrenset antall for at godsvolumene skal bli store nok til at kollektiv godstransport 
på jernbane og sjø skal være konkurransedyktige i forhold til lastebil, og for å oppnå 
en høy arealeffektivitet.  

 Nye store godsknutepunkter må lokaliseres ved jernbane og hovedveg og med god 
tilknytning til havn.  Det må søkes samlokalisering av terminaler, produsenter, 
grossister og store kjøpere av varer.  Kortest mulig transport mellom vareeierne og 
terminalen øker mulighetene for mer gods på bane og på sjø.  Utvikling av 
næringsklynger av logistikkbedrifter vil skape et relativt bredt spekter av 
arbeidsplasser.  

 Kapasiteten for godstransport på jernbane gjennom Oslo må styrkes.  Aktuelle tiltak 
som ny Oslotunnel og Bryndiagonalen mellom Follobanen og Bryn, må utredes og 
eventuelt gjennomføres for å øke kapasiteten og redusere konkurransen mellom 
framføring av persontog og godstog.  Transportkapasiteten må styrkes for gods på 
jernbane mot Europa gjennom Sverige, spesielt over Kornsjø, men også over 
Charlottenberg.  

 Det må også legges vekt på tilrettelegging for godsframføring på hovedveger utenom 
Oslo gjennom utvikling av en ytre ringveg (Ring 4).  

 
Forslagene til "Strategi på kort sikt" er (side 12): 
 

 Utbygging av dobbeltspor på InterCity-strekningene må knyttes til utvikling av 
godstransportsystemet i Osloregionen slik at de store investeringene her kan komme 
både persontransporten og godstransporten til gode.  

 Follobanen, inklusive Bryndiagonalen, må fullføres og utbygging av Østfoldbanen 
med dobbeltspor til Halden, videre til Kornsjø må forseres for blant annet å settes i 
stand til å ta en større andel av godstransporten fra og gjennom Sverige.  

 Staten må fa etablert en avtale med Sverige knyttet til oppgradering av jernbanen på 
strekningen Kornsjø til Øksnered i Sverige der banen møter jernbaneforbindelsen 
Gøteborg-Karlstad.  

 Dobbeltsporparseller og lange krysningsspor på Gjøvikbanen, Bergensbanen og 
Kongsvingerbanen må gjennomføres av hensyn til godstogavvikling.  

 Utbygging av hovedvegnettet i fem nasjonale transportkorridorer og tverrforbindelser 
nord og sør for Oslo.  Når det gjelder prioriteringer vises det til tidligere vedtatt 
Areal- og transportstrategi for Osloregionen.  

 Staten må bevilge tilstrekkelig med midler til at Alnabruterminalen kan videreutvikles 
som et effektivt knutepunkt for godstransporten.  

 Staten må styrke sin rolle når det gjelder godsknutepunkter, særlig mht. jernbanen.  
Staten må gå inn som eier eller deleier av arealene og gjennom dette sørge for et 
nøytralt eierskap og hindre uønsket konkurransevridning eller monopoldannelser 
blant aktørene i gods- og logistikknæringen.  

 Nåværende havnestruktur må utvikles med en klarere spesialisering og et bedre 
samarbeide for å utnytte stordriftsfordeler, og slik av havnene i Oslofjorden samlet 
sett kan betjene Osloregionen på en god og konkurransedyktig måte.  
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Foreslåtte punkter som angir hvordan strategien må følges opp er (side 13): 
 

1. Et gods- og logistikknutepunkt i sørøst, for eksempel i Follo/Østfold med tilknytning til 
sjø, veg og bane, med tilleggsfunksjon rettet mot import og avlastning av Alnabru for 
containerisert gods.  

 
2. Et gods- og logistikknutepunkt i nordøst, for eksempel i nærheten av Gardermoen (fly, 

bil, bane), med spesielt fokus på temperert gods (kjøle- og frysevarer).  
 

3. Et gods- og logistikknutepunkt i sørvest for eksempel i Nedre Buskerud/Vestfold med 
tilknytning til sjø, veg og bane og med fokus på industrigods og tredjepartslogistikk 
(håndtering av gods på vegne av sender og mottaker) på bane.  

 
Disse tre punktene innebærer forslag om en "Nav-satellitt"-strategi forutsetter utvikling av tre 
gods- og logistikklynger (satellitter), ett i hver retning med Oslo Havn og Alnabru som "nav". 
 
Indre Østfold regionråd skal vedta sin uttalelse, etter at kommunene har vedtatt sine uttalelser. 
 
Rådmannen viser for øvrig til de vedlagte dokumenter. 
 
Vurdering: 
Tverrfaglige vurderinger: 
 
Høringsutkastet for felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen er basert på en stor 
øking av godsmengdene og behovet for å få mest mulig av godset over fra bil til båt og bane.   
 
De to nye gods- og logistikknutepunktene som foreslås har behov for et areal på ca. 500 dekar 
for hvert av områdene.  Disse to områdene forventes i et langsiktig perspektiv å gi en 
sysselsettingseffekt på 1.400 arbeidsplasser.  Lokaliseringen må være nær havner og nær 
hovedjernbanelinjene.  Da er tilgjengelige arealer i Indre Østfold lite aktuelle for 
lokaliseringen.  Forslagene innebærer at tidligere beslutninger i regional næringsplan for 
Indre Østfold utfordres. 
 
I den regionale næringsplanen for Indre Østfold er det lagt til rette for regionale 
næringsområder.  I tre av områdene, i kommunene Hobøl-Spydeberg, Marker og Rakkestad, 
er det forutsatt tilrettelegging for plasskrevende logistikkvirksomheter. I Osloregionens øvrige 
delregioner er det på tilsvarende måte forutsatt tilrettelegging for plasskrevende 
logistikkvirksomheter (side 31-32 i høringsutkastet).  Dette innebærer tidligere vedtatte 
delregionale desentraliseringsstrategier (mange store områder for gods- og logistiikk-
virksomheter) nå blir utfordret av forslag til en sentraliseringsstrategi (to store områder for 
gods- og logistikkvirksomheter)..  Muligheten for å kunne gjennomføre vedtatte mål og 
strategier for etablering av plasskrevende logistikkvirksomheter i Indre Østfold blir redusert.  
Det er derfor aktuelt å vurdere tilretteleggingen av de regionale næringsområdene i Indre 
Østfold på nytt. 
 
I forslaget til “Strategi på lang sikt” er det angitt at det ikke er ønskelig at all 
logistikkvirksomhet i Osloregionen i framtiden samles i et fåtall store godsknutepunkter og at 
eksisterende terminaler vil bestå og utvikles.  Det er en svakhet at høringsutkastet ikke 
beskriver hvordan eksisterende terminaler kan utvikles. 
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I forslaget til “Strategi på kort sikt” er det angitt at InterCity-strekningene må knyttes til 
utvikling av godstransportsystemet i Osloregionen.  Østfoldbanens Vestre Linje er en av 
InterCity-strekningene.  Kommunene i Indre Østfold har i lengre tid vært opptatt av at 
Østfoldbanens Østre Linje videreutvikles både for persontrafikk og godstrafikk.  Dette bør tas 
inn i strategidokumentet. 
 
Styrking av Østre Linje for mer godstrafikk er nødvendig. Presset på E6 og Vestre Linje øker 
hvert år. Det vil være strategisk riktig å oppruste også Østre Linje for gods før 2020 for å 
avlaste og unngå at E6 og Vestre Linje blir flaskehalser. Og for å få mer av godset i Indre 
Østfold fra vei til bane.  For å kunne ta mer gods på Østre Linje må vi få utbygging av lange 
krysningsspor på dagens trase. Det vil også være gunstig for persontrafikken. 
 
I høringsutkastet (side 15) er det vist til at godstransport og logistikkvirksomhet er privat 
næringsvirksomhet som benytter seg av offentlig infrastruktur (vei, jernbane, flyplasser, 
havner og farleder).  Offentlige myndigheter kan legge til rette, men kan i begrenset grad 
styre hvorvidt godstransportørene vil benytte seg av tilretteleggingen. 
Konkurranselovgivningen og EØS-avtalen legger betydelige begrensninger som kan 
gjennomføres for å styre godstransporten. 
 
Lokale og regionale myndigheter har to typer virkemidler som kan benyttes: 
 

 Tilrettelegging for utvikling av gods- og logistikknutepunkt på strategiske steder. 
 

 Prioritering av insfrastrukturutvikling som skaper fortrinn for sjø- og baneløsninger. 
 
Kommunene har rolle som lokal arealplanmyndighet og som næringsutvikler for å legge til 
rette for næringsvirksomheter og arbeidsplasser. 
 
Rådmannen oppfatter høringsutkastet som generelt positivt og offensivt når det gjelder 
strategier og tiltak.  Det vises for øvrig til forslag til innstilling over. 
 
Vurderinger av etikk og samfunn herunder omdømme: 
 
Osloregionens strategi om å styrke regionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region 
i Europa har betydning for innbyggernes levekår og næringslivets verdiskaping.  
Bærekraftbegrepet omfatter balansen mellom økologisk bærekraft (naturressursene), sosial 
bærekraft (levekårene) og økonomisk bærekraft (økonomisk utvikling for innbyggere og 
næringsvirksomhetene). 
 
Når det gjelder økologisk bærekraft vil endring fra biltransport til båt- og jernbanetransport 
medføre reduserte klimagassutslipp og redusert bruk av naturressurser.  Nye arbeidsplasser 
har betydning for innbyggernes levekår.  Attraktive og tilgengelige arealer har betydning for 
næringslivets verdiskaping. 
 
Det er stor grad av usikkerhet når det gjelder framtidige løsninger for gods og logistikk.  For å 
skape grunnlag for et godt omdømme må de strategier og tiltak som Osloregionen prioriterer 
bli oppfattet som attraktive for transportørene og deres brukere og kunder. 
 
Vurderinger av økonomi og organisasjon: 
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Høringsutkastet har ingen direkte betydning for Marker kommunes økonomi.  Forslagene i 
høringsutkastet kan medføre behov for nye politiske og administrative prioriteringer i Indre 
Østfold.  Nye tiltak for tilrettelegging i regionale og lokale næringsområder kan medføre 
behov for kommunale bevilgninger. 
 
Andre planer: 
Det er redegjort for de regionale næringsområdene i Indre Østfold i avsnittet over. 
 
Den vedtatte fylkesplanen for Østfold omfatter en arealstrategi som forutsetter fortetting og 
høy arealeffektivitet i byggeområdene.  Plasskrevende logistikkvirksomheter gir ikke høy 
arealeffektivitet (lavt antall ansatte pr. dekar tomt).  Med den arealkvoten kommunene i Indre 
Østfold får til disposisjon er det ikke sikkert at det er riktig med arealkrevende virksomheter, 
med få arbeidsplasser, i de næringsområdene regionen har til disposisjon.    
 
Forbedret eller helt ny transportinfrastruktur (vei og bane) gir også nye muligheter og vil 
bidra til økt investeringslyst i Indre Østfold, for alle typer næringsvirksomheter.  Dette kan og 
grunnlag for nye planer og forutsetninger for utvikling av lokale og regionale 
næringsområder. 
 
En framtidig lyntogbane mellom Oslo og Stockholm er under utredning.  En trase gjennom 
Indre Østfold blir utredet.  Dersom en framtidig lyntogbane blir bygget for å kombinere 
person- og godstrafikk vil dette ha betydning for strategidokumentet, når det gjelder 
forslagene til “Strategi på lang sikt”. Dette burde vært omtalt i strategidokumentets kapittel  
“Andre initiativ (side 52-53).   
 
 
Vedlegg:  
 
3. Brev fra Samarbeidsalliansen Osloregionen, datert 11.10.11 
4. Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen, høringsutkast datert 04.10.11 
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I «Reglement for Marker kommunestyre» vedtatt av Marker kommunestyre 30. april 1996  
(sak K-34/96)  heter det følgende i § 14: 
 
«§14.  FORESPØRSLER (INTERPELLASJONER). 
 
 I tillegg til de saker som er ført opp på sakslisten til møtet, kan det enkelte    
 kommunestyremedlem komme med forespørsler og grunngitte spørsmål som rettes til  
 ordføreren.  Slike forespørsler bør være sendt skriftlig til ordføreren minst 2 dager før  
 kommunestyrets møte. 
 
 Forslag som fremsettes i forbindelse med denne, kan ikke avgjøres i møtet dersom ordføreren  
 eller 1/3 av kommunestyret motsetter seg det.» 
 
En viser til vedlagte saksframlegg. 
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Prosjektets organisering


Arbeidet har vært prosjektorganisert med Osloregionens styre som styringsgruppe og en adminis-
trativ prosjektgruppe med representanter for fylkeskommuner og delregioner i Osloregionen:


 
Prosjektgruppens sammensetning:
Ole Helmick Øen, Akershus fylkeskommune (prosjektledelse)


Hans Erik Fosby, Østfold fylkeskommune (prosjektledelse)


Bjørn Helgesen, Oslo kommune, PBE (prosjektledelse)


Gunnar Holme, Regionrådet for Nedre Glomma 


Peter Austin, Oslo kommune, Byrådet


Trond Wangen, Follorådet


Espen Sørås, Haldenregionen 


Sølve Bjørkevoll, Regionrådet for Indre Østfold


Terje Pettersen, Mosseregionen 


Njål Nore Akershus fylkeskommune


Dag Olsen, Vestregionen


Erlend Eggum, Øvre Romerike Utvikling


Hilde Nygaard, Glåmdalsregionen


Edvin Straume, Hadelandsregionen


Frode Graff, Drammensregionen


Andreas Bjørnnes, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike


Elin Tangen Skeide, Østfold fylkeskommune


Anders Jordbakke, Statens Vegvesen, region øst, Bjørn Egede-Nissen, Jernbaneverket, Plan og 
utvikling øst og Arne Sandvik, Kystverket har deltatt i arbeidet og gitt faglige råd og synspunkter.


Tre fra prosjektgruppen, sammen med Theis Juell Theisen og Jan Terjer Hanssen, Osloregionens 
sekretariat, har vært prosjektledelse og styrt forberedelser til møter i prosjektgruppen og oppføl-
gingsarbeidet mellom møtene. 


Njål Arge, Civitas AS og Geir Berg, SITMA AS har vært engasjert som fagkonsulenter sammen 
med Rolv Lea og Gaute Taarneby, begge Civitas. Arge har vært prosjektleder og Berg har hatt 
ansvaret for utarbeiding av analysegrunnlaget.


Det har under arbeidets gang vært en rekke kontakter med offentlige og private i gods- og lo-
gistikkbransjen. 25. februar 2011 ble det holdt eget seminar om arbeidet med bred deltakelse fra 
de nevnte aktørene


Prosjektets organisering og arbeidsformer har tilstrebet en bredest mulig forankring i medlems-
organisasjonene, samarbeid med statlige samferdselsmyndigheter, kontakt med relevante aktører 
og andre relevante prosesser, spesielt utredningsfasen for NTP 2014 – 2023.
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1.1   Sammendrag
Gods og logistikk i Osloregionen


Samarbeidsalliansen Osloregionen ønsker å utvikle en helhetlig, langsiktig og bærekraftig gods- 
og logistikkstrategi for å håndtere den sterke veksten i godstransporten generelt og dempe 
veksten i lastbiltransporten spesielt. Alnabruterminalen i Oslo er det nasjonale godsknutepunktet, 
men kan ikke ta all vekst i overskuelig framtid og trenger supplering fra andre terminaler.


Det skjer en gradvis utflytting av logistikkvirksomhet fra de sentrale byområdene i Osloregionen. 
De siste ti årene er det bygget omlag like mye lagerkapasitet utenfor hovedstaden som det som 
i dag er igjen i Oslo. Tendenser til tilfeldig spredning langs hovedvegene må møtes med en felles 
strategi for desentralisert konsentrasjon.


Godsstrømmer i Osloregionen


Osloregionen er Norges eksport- og importsenter for stykkgods. Stykkgodset skal dels til den 
store og voksende befolkning i Osloregionen og dels pakkes om for videresending til andre deler 
av landet. 


En felles godsstrategi konsentrerer seg om stykkgodsstrømmer til og fra Osloregionen. Strategien 
kan påvirke fordelingen av godstransporten mellom bil, tog og båt. Den interne transporter i 
Osloregionen går i all hovedsak med lastebil. Strategien må også bidra til at denne lastebiltran-
sporten kan skje på en effektiv og mest mulig miljøvennlig måte.


Godsknutepunkter i Osloregionen


Godstransportsystemet i Osloregionen er dominert av Alnabru og Oslo Havn, men det er også 
flere mellomstore godsknutepunkter og havner ellers i regionen. Med sin sentrale plassering i 
jernbanenettet er Alnabru meget gunstig for godstransport på tog. At store samlastaktører er 
lokalisert samme sted bestyrker dette. 


Når vareeierne flytter ut, oppstår behov for at godsknutepunktene følger etter slik at avstanden til 
jernbanen blir kortest mulig, og sjansene for at tog blir benyttet til godstransport øker. 


Oslo Havn er Norges største offentlig havn for containergods. De mange havnene i Oslofjorden 
kan være gunstig for å dempe den lokale lastebiltransporten til og fra havnene.


Utviklingstendenser og utfordringer framover


Osloregionen har i dag 1,8 mill innbyggere og vil kunne vokse med 40 % fram til 2040. Veksten 
i godstransportarbeidet forventes å bli det dobbelte av dette. Veksten vil være stor både med tog 
og båt, men aller størst med lastebil. 


Importen med lastebil fra Sverige og via Sverige fra de østeuropeiske land vil bli meget stor og 
denne trafikkveksten vil sette hovedvegsystemet i Osloregionen, spesielt i Østfold, under sterkt 
press.  


Sammendrag og forslag til felles gods- og 
logistikkstrategier


1
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Strategisk valg: Nav og satellitter på sikt


Alnabru må, pga sin strategiske beliggenhet i sentrum av jernbanenettet i Norge, forbli ”navet” 
i det nasjonale godstransportsystemet. Alnabru har også en sentral beliggenhet i forhold til det 
store markedet i Oslo og omegn. Det må utvikles arealeffektive godsknutepunkter av en viss stør-
relse andre steder i Osloregionen for å supplere Alnabru.


Et konsept med nav og satellitter foreslås – med mulighet for godstog i pendeltrafikk i mellom. 
Godsknutepunkter som satellitter må lokaliser nær jernbane og stamveg, de må samlokaliseres 
med annen logistikkvirksomhet og de må koples til havn og havnefunksjoner. Behov for areal til 
slike godsknutepunkter vil være i størrelsesorden 500 daa for hver av dem.


Virkninger av strategien


”Nav-satellitt” strategien vil i et langsiktig perspektiv gi en betydelig miljø- og klimagevinst sam-
menliknet med en situasjon hvor fremtidig gods- og logistikkvekst skjer i navet på Alnabru, og 
vesentlig mye bedre enn en utvikling med spredt og ikke koordinert lokalisering. 


Satellitter på 500 dekar kan i et langsiktig perspektiv gi en sysselsetting på 1.400 arbeidsplasser.


Erfaringene viser at det er vanskelig å få konkurrerende transportører til å samarbeide om bedre 
lokal bylogistikk. En felles politikk i Osloregionen om miljøsoner etc. må tas opp som et eget 
arbeid.


Andre initiativ 


Felles strategi kan legge viktige føringer for det videre planarbeidet i Oslo og Akershus. Utrednin-
gen COINCO Oslo-Göteborg har sammenfallende interesser med Felles strategi.


Østlandssamarbeidet støtter ”nav-satellitt” strategien og har for øvrig som mål full utbygging 
av IC-triangelet innen 2023 og hovedveger i fem korridorer og tverrforbindelser nord og sør for 
Oslo. Prioriteringene støtter opp under strategien med gode forbindelser mellom satellittene og til 
navet. KVU om fast forbindelse over ytre Oslofjord reiser interessante perspektiver.


Oppfølging av Felles strategi


Oppfølging med et videre utredningsarbeid må avklare hvilke lokaliseringer som kan være 
aktuelle. Både fylkeskommunene og staten oppfordres til å ta på seg oppfølgingsansvar. Et mål 
bør være at Stortinget får satt i gang en samordnet planprosess med sikte på sluttbehandling i 
forbindelse med stortingsmelding om NTP 2018-2027.
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1.2  Forslag til felles gods- og logistikkstrategi
Overordnede mål for areal- og transportutviklingen i Osloregionen 
(Vedtatt av Osloregionen i 2008)


• Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.


• Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om en flerkjernet utvikling 
og bevaring av overordnet grønnstruktur.


• Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til 
resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med 
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.


Overordnede mål for utvikling av gods og logistikk i Osloregionen


• Gods- og logistikkvirksomheten i Osloregionen skal bidra til å styrke konkurranseevnen for 
eksportrettet industri og legge til rette for nye vekstnæringer basert på regionens ressurser.


• Gods- og logistikkvirksomheten skal levere varer til næringsliv og forbrukere i Osloregionen 
og til øvrige Norge på en effektiv og miljøvennlig måte. 


• Godstransporten skal gi sitt bidrag til reduksjon av veksten i klimagassutslipp. Veksten i 
godstransport på veg skal dempes og mest mulig gods skal gå på sjø og jernbane.


• Godsknutepunkter (mottak, omlasting og distribusjon av gods) skal ha høy arealeffektivitet. 
Lokalisering og utviklingen av godsknutepunkter skal ta hensyn til behovet for byutvikling i 
regionen og slik at arealkonflikter og lokale miljøvirkninger blir minst mulig. 


• Transportårer for gods skal utvikles slik at de ivaretar framkommelighet for godset på en 
effektiv og trafikksikker måte og med minst mulige negative virkninger på naturmiljø og 
lokalsamfunn. 


Foto: JBV, Øystein Grue







11


Strategi på lang sikt (2040)


 - Befolkningen i Osloregionen er i dag på 1,8 millioner innbyggere og forventes å øke med 40 
prosent fram til 2040. Godstransportarbeidet vil i samme periode kunne øke til det dobbelte 
av dette. Godstransport på veg vil øke mest. Statlige, regionale og lokale myndigheter må 
bli enige om en felles strategi for å møte denne utfordringen for Osloregionen slik at både 
logistikknæringen og kommunene gis klare føringer for utviklingen på lang sikt.


 - Alnabruterminalen og Oslo Havn vil være viktige godsknutepunkter, både for landet og 
Osloregionen. Deres potensial for å håndtere godsveksten har likevel sin begrensning, og 
det må derfor etableres andre godsknutepunkter i Osloregionen som kan supplere dette 
”navet”. Det bør skje en desentralisert konsentrasjon i nye godsknutepunkter i form av et 
”nav-satellitt” konsept. Både ”nav” og ”satellitter” bør utvikles i takt med endring og øk-
ning i godsstrømmene. Arealer for framtiden til slike store godsknutepunkter må bestemmes 
og reserveres i tide før de blir bundet opp av annen virksomhet.


 - Det er ikke ønskelig at all logistikkvirksomhet i Osloregionen i framtiden samles i et fåtall 
store godsknutepunkter. Eksisterende terminaler vil bestå og utvikles. Men hovedtyngden av 
veksten i gods og logistikkvirksomhet må konsentreres til et begrenset antall for at godsvo-
lumene skal bli store nok til at kollektiv godstransport på jernbane og sjø skal være konkur-
ransedyktige i forhold til lastebil, og for å oppnå en høy arealaeffektivitet. 


 - Nye store godsknutepunkter må lokaliseres ved jernbane og hovedveg og med god tilknyt-
ning til havn. Det må søkes samlokalisering av terminaler, produsenter, grossister og store 
kjøpere av varer. Kortest mulig transport mellom vareeierne og terminalen øker mulighetene 
for mer gods på bane og på sjø. Utvikling av næringsklynger av logistikkbedrifter vil skape et 
relativt bredt spekter av arbeidsplasser.


 - Kapasiteten for godstransport på jernbane gjennom Oslo må styrkes. Aktuelle tiltak som ny 
Oslotunnel og Bryndiagonalen mellom Follobanen og Bryn, må utredes og eventuelt gjen-
nomføres for å øke kapasiteten og redusere konkurransen mellom framføring av persontog 
og godstog. Transportkapasiteten må styrkes for gods på jernbane mot Europa gjennom 
Sverige, spesielt over Kornsjø, men også over Charlottenberg.


 - Det må også legges vekt på tilrettelegging for godsframføring på hovedveger utenom Oslo 
gjennom utvikling av en ytre ringveg (Ring 4).


Foto: CargoNet
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Strategi på kort sikt (NTP 2014-2023)


 - Utbygging av dobbeltspor på InterCity - strekningene må knyttes til 
utvikling av godstransportsystemet i Osloregionen slik at de store inves-
teringene her kan komme både persontransporten og godstransporten 
til gode.


 - Follobanen, inklusive Bryndiagonalen, må fullføres og utbygging av Øst-
foldbanen med dobbeltspor til Halden, videre til Kornsjø må forseres for 
blant annet å settes i stand til å ta en større andel av godstransporten 
fra og gjennom Sverige.


 - Staten må få etablert en avtale med Sverige knyttet til oppgradering 
av jernbanen på strekningen Kornsjø til Øksnered i Sverige der banen 
møter jernbaneforbindelsen Gøteborg-Karlstad. 


 - Dobbeltsporparseller og lange krysningsspor på Gjøvikbanen-Bergens-
banen og Kongsvingerbanen må gjennomføres av hensyn til godstogav-
vikling.


 - Utbygging av hovedvegnettet i fem nasjonale transportkorridorer og 
tverrforbindelser nord og sør for Oslo. Når det gjelder prioriteringer vi-
ses det til tidligere vedtatt Areal- og transportstrategi for Osloregionen. 


 - Staten må bevilge tilstrekkelig med midler til at Alnabruterminalen kan 
videreutvikles som et effektivt knutepunkt for godstransporten


 - Staten må styrke sin rolle når det gjelder godsknutepunkter, særlig 
mht. jernbanen. Staten må gå inn som eier eller deleier av arealene 
og gjennom dette sørge for et nøytralt eierskap og hindre uønsket 
konkurransevridning eller monopoldannelser blant aktørene i gods- og 
logistikknæringen.


 - Nåværende havnestruktur må utvikles med en klarere spesialisering og 
et bedre samarbeide for å utnytte stordriftsfordeler, og slik av havnene i 
Oslofjorden samlet sett kan betjene Osloregionen på en god og konkur-
ransedyktig måte.


Foto: Oslo Lufthavn
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Oppfølging av strategiene


”Nav-satellitt” - strategien går ut på utvikling av tre gods- og logistikklynger, ett i hver retning 
med Oslo Havn og Alnabru som ”nav”:


1. Et gods- og logistikknutepunkt i sørøst, for eksempel i Follo/Østfold med tilknytning til  
 sjø, veg og bane, med tilleggsfunksjon rettet mot import og avlastning av Alnabru for   
 containerisertgods.


2. Et gods- og logistikknutepunkt i nordøst, for eksempel i nærheten av Gardermoen (fly, bil,  
 bane), med spesielt fokus på temperert gods (kjøle- og frysevarer).


3. Et gods- og logistikknutepunkt i sørvest for eksempel i Nedre Buskerud/Vestfold med   
 tilknytningtil sjø, veg og bane og med fokus på industrigods og tredjepartslogistikk  
 (håndtering avgods på vegne av sender og mottaker) på bane.


Målet med oppfølgingsarbeidet vil være å konkretisere og fastlegge lokalisering, arealbehov og 
framgangsmåte for å sikre arealer for framtiden, avklarer hvilke offentlig terminalinvesteringer og 
jernbane- og veginvesteringer dette konseptet forutsetter, og finansiering av disse. 


Oppfølgingsarbeidet forutsetter et samarbeid mellom staten, de mest berørte kommuner og 
fylkeskommuner samt gods- og logistikknæringene. Det er viktig at arbeidet kommer i gang raskt 
slik at det kan bli mulig å gjøre de nødvendige strategiske lokaliseringsvalgene for satellittene 
innen rimelig tid, fordi utflytting av logistikkvirksomhet skjer så raskt og fordi aktuelle arealer med 
nødvendig størrelse vil kunne bli disponert til andre formål. For ikke å tape tid, bør det arbeides 
parallelt med et helhetsgrep for hele regionen (hvor staten har et hovedansvar) og løsninger for 
hver av satellittene (hvor fylkeskommune har hovedansvar). 


 - Osloregionen ber de statlige transportetatene om å inkludere en langsiktig gods- og lo-
gistikkstruktur i Osloregionen som særskilt tema i NTP 2014-23. Siktemålet er å få Stortinget 
til å bestille igangsatt en samordnet planprosess frem mot neste rullering av NTP hvor veg, 
bane, sjø og terminaler utredes i sammenheng, i nær dialog med logistikknæringen og 
berørte fylkeskommuner. 


 - Osloregionen ber fylkeskommunene vurdere hvordan arbeidet med å konkretisere løsninger 
for de ulike satellittene best kan organiseres; som et samlet prosjekt eller som delprosjekter 
for hver av de tre satellittene, for eksempel at Østfold og Akershus tar ansvar for satellitt 1, 
Akershus tar ansvar for satellitt 2, og Buskerud i samarbeid med Vestfold tar ansvar for satel-
litt 3. Oslo kommune tar ansvar for samspillet mellom nav og satellitter.


Foto: DB Schenker
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Gods og logistikk i Osloregionen2
2.1  Mandat


Prosjektet skal realisere følgende:


 - Utforming og politisk behandling av en felles, overordnet strategi for godslogistikken i Oslo-
regionen


 - Gjennomføring av en prosess som sikrer innspill fra og forankring i samarbeidsalliansens 
medlemskommuner og hos relevante eksterne aktører


Prosjektet skal innen sin tematikk fylle ut og konkretisere strategidokumentet ”Samordnet ATP for 
Osloregionen”


De sentrale problemstillingene vil være knyttet til:


Gods- og logistikkvirksomhetenes lokalisering: 


Å legge til rette for lokaliseringer som bidrar til en effektiv og rasjonell godshåndtering og:


 - som begrenser arealkonflikter


 - som ikke skaper unødig mye transportarbeid


 - som bidrar til å legge forholdene til rette for bruk av jernbane og båt 


Infrastruktur og transportkorridorer: 


Vekstprognosene for godstransporten i regionen innebærer at det er en betydelig utfordring å 
utvikle transportkorridorer og alternative, avlastende korridorer for å ivareta:


 - framkommelighet 


 - viktige klima- og miljømål


2.2  Føringer fra ATP-strategien
Samordnet ATP-strategi sier at Osloregionen skal utvikles som en flerkjernet region. Vedrø-
rende godslogistikk peker ATP-strategien på at økt godstransport på veg er en hovedutfordring. 
Strategien vektlegger viktigheten av at Alnaterminalen og Oslo havn effektiviseres og støtter de 
nasjonale målsettingene om mest mulig gods på sjø og bane.


Samtidig skal Osloregionen være en konkurransedyktig og bærekraftig region med best mulig 
utviklet infrastruktur både for næringsliv og innbyggere.


Hensikten med godsstrategien vil som ved ATP-strategien være todelt:


 - Felles regionale føringer for samarbeidspartene i Osloregionen (kommuner og fylkeskommu-
ner) i deres eget planarbeid, og i samarbeid innenfor delregioner.


 - Grunnlag for felles syn og felles påvirkning fra Osloregionens side overfor statlige myndighe-
ter når det gjelder investeringer, reguleringer, avgifter mv., i første omgang i forhold til NTP. 
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Omforente strategier kan gi bedre løsninger innad og større gjennomslag utad


Osloregionen er en frivillig sammenslutning basert på interessefellesskap. Alliansen har ingen 
formell myndighet, og den må søke å oppnå resultater gjennom meningsdannelse, påvirkning og 
samordning. Utarbeiding av regionale strategier innenfor samarbeidsalliansens satsingsområder 
er én måte å drive meningsdannelse på: gjennom brede, demokratiske prosesser meisler sam-
arbeidsalliansen ut omforente mål og vegvalg som grunnlag for bedre løsninger innad og større 
gjennomslag utad. 


2.3  Styring av godstransporten
Godstransport og logistikkvirksomhet er i utgangspunktet privat næringsvirksomhet som benytter 
seg av offentlig infrastruktur som veg, jernbane, havner og farleder og som betaler sine skatter 
og spesielle kjørevegsavgifter for dette. Det kan reises spørsmål om hvorfor offentlige myn-
digheter sentralt eller lokalt skal engasjere seg i denne sektoren. Til det kan det svares at både 
næringsliv og forbrukere har interesse av at godset håndteres på en effektiv og rasjonell måte og 
med minst mulige negative virkninger for miljø og samfunn. I tillegg er gods og logistikk en viktig 
næring med mange arbeidsplasser.


Når det gjelder styring av godstransporten er dette ikke enkelt. Offentlige myndigheter kan legge 
til rette, men de kan i begrenset grad styre hvorvidt godstransportørene vil benytte seg av tilret-
teleggingen. Aktørene velger løsninger som er mest hensiktmessige ut fra økonomiske, bedrifts-
messige, organisatoriske og lovmessige rammebetingelser for lokaliseringer av sine virksomheter, 
transportveger, bruk av terminaler med mer. Slike betingelser er også under stadig endring. Som 
det gjerne heter i logistikknæringen: ”Godset finner alltid sin vei – den billigste”.


Konkurranselovgivningen og EØS avtalen legger betydelige begrensninger for hvilke tiltak som 
kan gjennomføres for å styre godstransporten, bl.a. for å flytte gods fra lastebil til sjø og bane, for 
innføring av tekniske miljøkrav og for tilrettelegging for samarbeid mellom aktørene. I stor grad 
er det positive og ikke negative virkemidler som velges.


De regionale og lokale myndighetene har to typer virkemidler som kan fattes på relativt selvsten-
dig grunnlag:


 - Tilrettelegging for utvikling av godsknutepunkt på strategiske steder i regionen og i forhold 
til transportnettet


 - Prioritering av infrastrukturutvikling som skaper fortrinn for sjø – og baneløsninger


2.4  Rollen til offentlige myndigheter overfor godstransporten
Kommunen


Kommunenes rolle er først og fremst som lokal arealmyndighet. Kommunene er også engasjert 
i næringsutvikling og alt som kan bidra til arbeidsplassvekst. Kommunene har en sentral rolle i 


Foto: NHO Oslo og Akershus
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forbindelse med planlegging og konsekvensutredning ved utvidelse og nylokalisering av godsknu-
tepunkt.


En del kystkommuner har havn som er kommunalt eid, og havnene har en viktig rolle i godshånd-
tering. Havnene konkurrerer seg i mellom om gods. 


Fylkeskommunen


Fylkeskommunene og Oslo kommune står i dag som eier av et omfattende hovedvegnett som 
skal betjene godstransport på veg i tillegg til persontrafikken. Fylkeskommunene har også en 
viktig rolle som utviklingsaktør i sammenheng med næringsutvikling og i den sammenheng også 
gods- og logistikknæringen. Fylkeskommunen har en koordinerende rolle som arealplanmyndig-
het, samt har en viktig rolle som innsigelsesmyndighet i alle plansaker etter Plan- og bygnings-
loven.


 


Staten


Staten er eier av jernbanens kjøreveg og eier av riksvegnettet og er derfor en svært viktig aktør 
for den fysiske godstransporten, både for framkommeligheten på jernbane og riksvegnettet og 
for veg- og banetilknyting til godsknutepunkter. Staten er også gjennom Jernbaneverket eier av 
hele eller deler av jernbaneterminaler for gods. Staten besitter også økonomiske midler til investe-
ringer og er derfor en svært viktig aktør for godstransporten.


Staten spiller i praksis også en sentral rolle som arealmyndighet dels når det gjelder jordvern og 
naturvern og dels gjennom innsigelsesinstituttet og statlig regulering i plan- og bygningsloven. 


Det er derfor viktig at alle tre myndighetsområdene samarbeider for å utvikle godstransportsyste-
met i Osloregionen.


2.5  Rollen til Osloregionen i forhold til godstransporten
Når samarbeidsalliansen Osloregionen tar opp spørsmålet om utviklingen av en felles gods- og 
logistikkstrategi har dette sin bakgrunn i flere forhold:


Utviklingen går i feil retning


Osloregionen støtter de nasjonale målsettingene om mest mulig gods på sjø og på bane. Men ut-
viklingen går i feil retning for Osloregionens vedkommende. Selv om det siste året har vært en viss 
vekst i godstransport på jernbane, er veksten i godstransport på veg så mye sterkere. Det skjer 
liten eller ingen overføring til sjø og bane og utslipp av klimagasser øker. Lokale miljøvirkninger i 
form av støy og forurensing fra lastebiltransporten er økende og tett befolkede områder i Oslo- 
regionen får merke disse virkningene sterkt. Det overordnede spørsmålet er om utviklingen fort-
satt skal skje i samme retning eller om nye tanker og løsninger skal presenteres og utredes videre.


Foto: Mick Tully
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Vareeierne flytter ut av byen


Produsenter, grossister og store kjøpere av varer (vareeiere) i de største byene i Norge flytter 
i økende grad ut av det sentrale byområdet og til rimeligere og romsligere tomter nær god 
transportinfrastruktur i utkanten av byområdet eller enda lenger ut. Skal veksten i lastebiltrafik-
ken dempes, må også godsknutepunktene flytte etter og samlokaliseres i størst mulig grad med 
vareeierne. Slik kan behovet for mellomtransporter dempes. Store godsvolumer som er samlet gir 
også grunnlag for gods på bane og på sjø.


Samfunnsperspektivet må fram


I dag har store logistikkbedrifter på flyttefot ingen samlet plan eller strategi å forholde seg til. 
Hver kommune eller hver delregion kan riktignok ha planer, men det er ingen overordnet plan for 
lokalisering av gods- og logistikkvirksomhet i forhold til kommunikasjonsårer, byutvikling og øvrig 
arealbruk i Osloregionen.


Aktørene forhandler gjerne direkte med enkeltkommuner om etablering av virksomhet. Men det 
som kan være bedriftsøkonomisk optimalt (på kort sikt) for den enkelte aktør eller hensiktsmessig 
for den enkelte kommune vil nødvendigvis ikke være samfunnsøkonomisk optimalt med mange 
aktører og flere kommuner sett under ett (og på lengre sikt). En felles regional strategi kan bidra 
til at samfunnsperspektivet kommer bedre fram og at usikkerheten reduseres.


Bidrag til regional næringsutvikling


Regionale myndigheter kan ønske at godsknutepunkt skal være noe mer enn upopulære trafikk-
terminaler som skaper konflikt med omgivelsene i form av lastebiltrafikk og støy. Sysselsettings-
effekten er også relativt beskjeden med rene trafikkterminaler mens større logistikknutepunkt 
med en rekke tilleggstjenester kan gi god effekt samt bidra til å gjøre regionens næringsliv mer 
konkurransedyktig.


Usikkerhet om Oslos rolle


Det har over lengre tid pågått en diskusjon hvorvidt framtidens godsterminaler skal bli liggende 
i sentralt i Oslos bybebyggelse, flyttes ut eller begge deler. Planer om byutvikling i Groruddalen 
skapte usikkerhet både om framtiden for Alnabruterminalen og om godsvirksomheter vil bli relo-
kalisert i stor skala på Romerike og i Follo. Plan- og bygningsetaten har registrert at 550.000 m2 
gulvareal til logistikk i Groruddalen er ”under press” fra byutviklingsinteresser.


Liknende usikkerhet har vært knyttet til framtiden for Oslo Havn og til hvorvidt andre havner i 
Oslofjorden skulle eller burde ta over mye av godsstrømmene over Oslo Havn. Oslo kommunes 
fjorbyvedtak satte ekstra fart i denne diskusjonen.


Det er etter hvert blitt avklart, både fra Oslo kommune og fra staten, at virksomheten på Alna-
bruterminalen og i Oslo Havn skal fortsette. Men det hersker likevel usikkerhet om hvor ”taket” 


Foto: Moss Havn KF
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ligger, dvs. hvor store disse godsknutepunktene kan bli og hvor mye av veksten i godsvirksomhet 
som vil måtte skje ellers i Osloregionen. En felles regional strategi kan skape den nødvendige sik-
kerhet og forutsigbarhet for aktørene – både for offentlige myndigheter og private aktører.


Desentralisert konsentrasjon


Flere av kommunene i de tre transportkorridorene i Osloregionen har lagt til rette for lokalisering 
av virksomheter med godshåndtering, lagerfunksjoner og varedistribusjon. I punkt 4.4 er det 
redegjort kort for logistikkvirksomhet i dag og planer for framtiden i de ulike delregionene. Denne 
rapporten med forslag til mål og strategier støtter dels opp under denne utvikling og dels utfor-
drer en videre spredning av logistikkfunksjonene.


All logistikkvirksomhet i Osloregionen i framtiden må nødvendigvis ikke samles i et fåtall store 
godsknutepunkt. Det må fortsatt være rom for mangfold og for at eksisterende terminaler kan 
bestå og utvikle seg videre. Men hovedtyngden av veksten i gods og logistikkvirksomhet må 
konsentreres til et begrenset antall knutepunkter dersom Osloregionens mål om bærekraft og 
konkurransedyktighet skal kunne oppfylles. Dette krever et regionalt samarbeid med deltaking av 
kommuner, regionale organer og staten. 


2.6  Gods i Nasjonal transportplan 2010 - 2019
Selv om det er en uttrykt nasjonal målsetting om mest mulig gods på sjø og bane, er ikke NTP 
2010 – 2019 videre ambisiøs når det gjelder tilrettelegging for dette og for godstransporten i sin 
alminnelighet. Godstransport behandles riktignok ganske grundig i flere rapporter i utredningsfa-
sen for NTP-arbeidet, men så langt har dette i liten grad materialisert seg tiltak og prioriteringer 
av gods på sjø og på bane.


Av de 16 delmålene for NTP er det bare ett om gods hvor det heter: ”Reduserte avstandskost-
nader for tunge kjøretøyer på veg”. Regjeringen begrunner prioriteringen av riksvegutbyg-
gingen med at det er relativt begrenset konkurranseflate mellom transportmidlene. Satsing på 
sjøtransport utgjør en marginal del av de statlige investeringene og på jernbanen prioriteres dob-
beltspor på IC-nettet av hensyn til persontransporten. 


Gods og logistikk er næringsvirksomhet som staten kanskje i begrenset grad ønsker å ville enga-
sjere seg i. Satt på spissen kan tiltakene i NTP karakteriseres som ”utbedring av flaskehalser så 
langt det er midler igjen til det etter at persontransporten har fått sitt”.
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2.7  Utdyping av oppgaven
Hvorfor en langsiktig strategi?


 - Forventet økende press på transport- og logistikkinfrastrukturen i Osloregionen pga. kraftig 
vekst i godstransporten, spesielt på lastebil, som skyldes befolkningsvekst og økt materielt 
forbruk. Dette må møtes med en helhetlig strategi for utviklingen.


 - En ukoordinert utflytting av gods- og logistikkvirksomhet er lite arealeffektiv og reduserer 
mulighetene for framtidig bruk av jernbanen. Samles virksomhetene til et begrenset antall 
godsknutepunkt øker muligheten for horisontal integrasjon i forsyningskjeden, dvs. at flere 
logistikkbedrifter kan benytte samme transportmiddel og derved reduserer belastningen på 
transportnettet. 


 - Godsknutepunkter må lokaliseres ved jernbane og hovedveg og der vareeierne er. Om vare-
eiere og transportører av gods kan lokaliseres sammen med godsknutepunktet, kan man få 
en styrt utvikling som øker mulighetene for mer gods på bane og på sjø og mindre mellom-
transporter med lastebil. Det kan også utvikles næringsklynger av logistikkbedrifter med et 
betydelig antall arbeidsplasser.


 - Arealer for framtiden til slike store godsknutepunkt må bestemmes og reserveres i tide før 
de blir belagt med annen virksomhet i for stor grad.


Føre-var og helhetlig


På bakgrunn av det som er sagt over om behandlingen av gods i NTP, bør mandatet kunne fortol-
kes dit hen at det må innebære noe mer ”føre-var” og helhet enn det som kommer til uttrykk i 
NTP. 


Samfunnsutviklingen må danne premiss for samferdselsinvesteringene i en slik strategi. På den 
ene side må transporttilbudet forbedres. På denne side må gods og logistikk ta mindre plass, 
være mer miljøvennlig og tilpasses endringer i samfunnet. Det krever en strategisk og langsiktig 
tilnærming.


Statlig politikk og statlige rammebetingelser kan ikke tas for gitt. Det må andre og sterkere 
virkemidler til for å dempe godsveksten, spesielt på lastebil. Et godstransportsystem som skal 
ta hensyn til byutvikling, miljø og arealbruk krever virkemidler som går lenger enn nåværende 
samferdselspolitikk. 


Strategien må være langsiktig, robust og gjennomførbar og målene kan deles i fire delmål jf. 
mandatet (punkt 2.1 og 2.2):


 - Konkurransedyktig næringsliv


 - Bærekraftig infrastruktur


 - Høy arealeffektivitet


 - Tilpasset behovet for byutvikling 


Foto: JBV
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Godsstrømmer i Osloregionen3
3.1  Utviklingen i godstransporten i Norge fram til i dag
Veksten i transporterte tonn gods har økt med ca 20 % de siste 25 år. Men godstransportarbeidet 
(tonnkilometer) innenlands i Norge har doblet seg i samme periode fordi mer gods fraktes over 
lengre avstander. Det betyr stadig mer gods underveis i transport langs kysten og på jernbanenet-
tet, men først og fremst stadig flere lastebiler i trafikken døgnet rundt på vegnettet. Veksten i 
transportarbeid er langt sterkere enn for privat konsum og bruttonasjonalproduktet (BNP). Dette 
er vist i figur 3.1.


Lastebiltrafikken har derfor økt dramatisk, med 250 % siden 1985. Importen med lastebil gjen-
nom Sverige til Osloregionen er den lastebiltrafikken som øker mest, med 52 % volumvekst bare i 
perioden 2003-2008.


Figur 3.1 Prosentvis utvikling i 
innenlands godstransport og 


transportarbeid fra 1985 til 2009 
sammenlignet med utvikling i BNP 


og privat konsum,1985 = 100 
kilde: NTP 2014-2023, Effektive 
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Norge har vært usedvanlig heldige med det internasjonale varebyttet, med stor etterspørsel etter 
bearbeidede råvarer som olje, metaller, sjømat etc., mens forbruksvarer som importeres har blitt 
stadig rimeligere som følge av produksjon i lavkostland. Vårt høye velstandsnivå har gjort landet 
meget attraktivt å bo og jobbe i, og ikke minst å selge varer til. Stadig flere internasjonale han-
delskjeder etablerer seg i Norge, og mange av disse transporterer til butikkene og kundene med 
lastebil fra distribusjonssentra i Sverige og andre land.
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3.2  Godsstrømmer i Osloregionen
Godsstrømmer inn- og ut av Osloregionen


Det kommer noe mer gods inn til Osloregionen enn det går ut (sum innenriks- og utenrikshan-
del). Årlig går det 17,9 mill. tonn inn og 16,8 mill. tonn ut. Unntatt fra dette er massevarer som 
jord, sand og stein som transporteres over korte avstander. Drøyt 70 % av godset er på lastebil, 
18 % på båt og 10 % på jernbane. Ca. 40 % av varestrømmene går til/fra industribedriftene 
(primært treforedling og byggevarer) og ca. 60 % er ferdigvarer (stykkgods). 


Tabell 3.1  Inn- og utgående varestrømmer (bulk ikke medtatt) til Osloregionen fordelt på transportmid-
del, kilde: Sitma


Godsstrømmer internt i Osloregionen


For Osloregionen er den totale godstransporten til/fra utlandet større enn godstransporten til/
fra andre landsdeler. Når det gjelder lastebiltransporten er det gods internt i Osloregionen som er 
størst. 


De interne godsstrømmene er vesentlig kortere enn de eksterne. Lastebilen dominerer totalt. 
Innenriks i Norge transporterte i 2008 toget 3 %, skip 8 % og lastebil 89 % av alle tonn (Hovi og 
Grønland). SSBs lastebilundersøkelse fra 2009 viser at 85 prosent av alt godset på bil målt i tonn, 
transporteres kortere enn 100 km. 


Mest godstrafikk internt i delregionene er det i Oslo, Østfold, Romerike og Drammensregionen, 
målt i tonn. I de minst transportintensive delregionene preges godstrafikken av transport av 
stykkgods. For de mest trafikkintensive delregionene er omkring halvparten av trafikken relatert 
til andre vareslag. Bulkprodukter utgjør et betydelig innslag i Østfold sør som følge av industri-
sammensetningen i denne delregionen. Tømmer, papir og trelast påvirker transportbildet i Oslo, 
Østfold og Drammen. Distribusjon av petroleumsprodukter har betydning for godstrafikken i Oslo 
og i Vestfold nord. Sammensetningen av godstrafikken på veg fremkommer av figur 3.2. 


Figur 3.2 viser gjennomgangstrafikken innen hver av delregionene. Mye av dette vil imidlertid 
være interntrafikk i Osloregionen som helhet. Vi har foreløpig ikke tilgang til data som viser gods-
trafikken som går gjennom hele Osloregionen.
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Figur 3.2  Godstrafikken på veg i 
hver delregion i Osloregionen  
(Kilde: TØI-rapport 1022/2009)
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3.3  Stykkgods er utgangspunkt for strategien
Godset kan deles inn i følgende kategorier:


 - Stykkgods – ferdigvarer og annen type gods som transporteres i containere eller andre 
standardiserte lastbærere


 - Temperert gods – fisk og andre kjølevarer


 - Bulk – sement, stein, jord, råvarer, avfall og industrigods i bulk


 - Kjemikalier – petroleum, olje og kjemikalier


 - Trelast – tømmer, annen trelast og papir


De første kategoriene er lagt til grunn for strategiene. Begrunnelse for dette er at de tre siste 
kategoriene – bulk, kjemikalier og trelast – transporteres i stor grad direkte mellom leverandør 
og mottaker i skip eller vognlaster/systemtog, for eksempel med tømmer. Slike transporter er 
sjelden innom godsknutepunkt for omlasting. De to første kategoriene derimot – temperert gods 
og stykkgods – er ofte innom for omlasting. Disse to kategoriene utnytter hele godstransport-
systemet i Osloregionen og er derfor fokus i denne rapporten og utgangspunkt for utforming av 
strategien.


3.4  Godstransportsystemet
Godsstrømmer av ulikt slag og på ulike nivåer


Godstransportsystemet bidrar til at varene flyttes fra der de produseres til der befolkning og næ-
ringsliv etterspør varene. Godstransport foregår i samspill mellom:


 - Engroshandelsbedrifter 


 - Transportører


 - Virksomheter ved godsknutepunkt (mottak, omlasting og distribusjon av gods) 


Godsinfrastrukturen består av transportårer (veg, bane, sjø, luft) og godsknutepunkt (samlastter-
minaler, jernbaneterminaler og havner)


Godsstrømmene i transportsystemet kan deles i tre nivåer med ulik transportlengder og sammen-
setning av aktuelle transportmidler for godstransporten:


Tabell 3.2  Nivåer for godstransport i Osloregionen med aktuelle transportmidler







23


Felles strategi med fokus på de to øverste nivåene


En felles strategi vil ha fokus på det øverste nivået med godsstrømmer ut, inn og gjennom Oslo-
regionen med alle transportmidlene involvert og hvor spørsmålet om overføring fra veg til båt og 
bane er viktig. 


Samtidig er det slik at kostnadene ved den interne transporten i Osloregionen utgjør en betyde-
lig del av de totale transportkostnadene for importen og eksporten til utlandet og for gods til 
og fra Norge ellers. Derfor må strategiene også ta hensyn til det midterste nivået som i stor grad 
omhandler distribusjon av gods til lokale mottakere i Osloregionen. Her vil det bl.a. være viktig 
med lokalisering av godsknutepunkter som gir kort avstand til lokale produsenter, leverandører og 
kunder.


Det nederste nivået dreier seg i stor grad om varedistribusjon til lokale butikker og kjøpesentre. 
Her vil samordnet varetransport være et viktig spørsmål, men dette er ikke foreslått tatt med i 
strategien denne gang fordi det i stor grad skjer innenfor den enkelte kommune eller delregion 
og ”faller gjennom maskestørrelsen” og er Osloregionalt i mindre grad enn de to øverste nivåene.


3.5  Osloregionen er Norges import- og eksportsenter
På Vestlandet domineres utenrikshandelen av eksport av råvarer og halvfabrikata, mens det på 
Østlandet er importen som er størst. I Osloregionen er det relativ sett mer vareeksport fra de ytre 
deler av Oslofjorden enn fra de indre deler, dvs. Oslo.


Osloregionen er Norges eksport- og importsenter for stykkgods. 80 % av all import av stykkgods 
mottas her. De største havnene og godsknutepunktene i landet ligger i Osloregionen. Oslo utgjør 
i navet for veg- og jernbanenettet for landtransport i Norge. Import av ferdigvarer (stykkgodsva-
rer) fra utlandet medfører derfor mye godstransport innen Osloregionen, spesielt i selve Oslo. 
Av godset som skal til andre deler av landet utgjør lastebil om lag 3,5 mill tonn og bane 0,7 mill 
tonn. Det siste er i hovedsak samlastgods fra jernbaneterminalen på Alnabru. Av lastebiltranspor-
ten over Svinesund skal 60 % av varene til Osloregionen og 40 % videre til andre deler av landet.


Mange importører har sitt sentrallager i regionen og leverer varer ikke bare til Osloregionen, men 
til hele landet. Osloregionen er et naturlig valg for lokalisering av sentrallagre fordi det også gir 
nærhet til det største forbruksmarkedet i landet. 


Gods- og logistikkstrategien er ikke bare viktig for Osloregionen, men viktig for hele landet. 
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Figur 3.3 Forenklet bilde av gods-
strømmer ut og inn av Norge
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3.6  Import av stykkgods til Osloregionen
Til Osloregionen kommer godset sjøveien til Oslo havn eller andre havner i regionen, på bane eller 
på veg for videre distribusjon lokalt og nasjonalt. Kommer varene til kai, fraktes de derfra gjerne i 
containere til et varelager der containeren eller annen lastbærer åpnes, før varene viderefordeles 
på rute innen Osloregion eller til andre deler av landet.


Varer fra Kina kommer sjøveien. Drøyt halvparten av godset inn til Norge ved Svinesund kommer 
fra Sverige, mens den andre halvparten har Sverige som transittland. Varer fra de nye EU-landene 
i Øst-Europa kommer på lastebil gjennom Sverige.


NTPs hovedrapport fra utredningsfasen (NTP 2011) peker på at de siste årene har det vært en 
kraftig økning i vogntog og semitrailere ved Svinesund og at det er små muligheter for å flytte 
dette godset over på sjøtransport. Grunnen til dette er at godset i stor grad kommer fra Sverige 
og i økende del fra Øst-Europa. Retningsbalansen er meget skjev. I 2004 gikk 44 % av lastebilene 
tomme over Svinesund (Vägverket konsult). Lønnsomhetsmarginene for de utenlandske trans-
portørene er så små at de må hente returgods fra distrikter langt utenfor Osloregionen. Et typisk 
eksempel er polske sjåfører som leverer varer til IKEAs kjøpesentre i Osloregionen fra fabrikker i 
Øst-Europa, tar aluminiumsprofiler i retur fra Norsk Hydros fabrikk i Årdalstangen på Vestlandet.


Hovedrapporten fra NTP peker også på at godsbiler med transport mellom sør og nord på Vest-
landet legger kjøringen om Osloregionen for å spare utgifter til ferger, bruer og tunneler langs 
Kysttamveien (E39).
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3.7  Fordeling på transportmidler
Vegtransporten dominer i godstransporten i Norge og i særlig grad i Osloregionen (se også tabell 
4.3). Lastebilen står meget sterkt på avstander under 250 km og den har nesten ingen konkur-
ranse med andre transportmidler på avstander under 50 km.


Slik situasjonen er i dag kan verken sjø eller bane uten betydelig offentlig støtte, konkurrere med 
en lastebil for levering av gods dør-til-dør i løpet av én arbeidsdag. Dette vil i praksis si mellom 
Osloregionen og 400 km i alle retninger og under forutsetning av at lastevolumet passer for 
vegtransport og transportmidlene ellers konkurrerer på like vilkår. Jernbanen er mest konkur-
ransedyktig ved over natta transporter mellom landsdelssentrene. Sjøtransport må også ha en 
avstandsfordel langs kysten eller til utlandet.


Jernbanetransport på distanser lengre enn 400 km er dominert av conteinertog mellom de store 
byene med Oslo som nav. Vognlast av nye biler til de store byene benytter Drammen som nav. 
Jernbanen har store markedsandeler for endepunktstransport. Fra Oslo til henholdsvis Stavanger, 
Bergen, Kristiansand og Trondheim har toget markedsandeler på 50-70 prosent for stykkgods, 
mens lastebilen har omtrent all stykkgodstransport på destinasjonene mellom endepunktene.


NTPs hovedrapport fra utredningsfasen (NTP 2011) peker på at helt korte transporter med jern-
bane (under 50 km) er industrilaster for eksempel frakt av flydrivstoff fra Sjursøya til Gardermoen. 
Sjøtransport over svært korte distanser er i hovedsak frakt av ulike massevarer, men kan også 
være feedertransport mellom ulike havneavsnitt innen samme havnedistrikt, som for eksempel 
tømmer fraktet fra tømmerterminalen på Lierstranda (Drammen) til cellulosefabrikken på Hurum.
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Figur 3.5 Utvikling i transportmiddelfordeling 
for gods innenriks i Norge 1960 – 2008.  
Mill tonn km, kilde: TØI rapport 1074/2010


Figur 3.6 Transportmiddelfordeling innen-
riks for gods etter avstand i 2009. Alle typer 
gods (Bulk, stykkgods etc.), kilde: TØI rapport 
1074/2010







GODS OG LOGISTIKK I   
OSLOREGIONEN


FELLES STRATEGI FOR 


26


3.8  Transportårene
Konkurranse mellom gods- og persontrafikk


Gods og persontransporten konkurrerer om kapasiteten både på veg og jernbane. Jernbanenettet 
generelt og den pågående jernbaneutbygging spesielt kan synes å være prioritert for passasjer-
transporten. Godstransport på veg forsinkes mest av persontransporten i rushtidene.


Vegtransporten


Godstrafikken på veg øker mot Oslo. Trafikktellinger i 2003 og 2008 på E6 viser at antall tunge 
kjøretøyer på E6 er doblet ved Storebaug før Moss og tredoblet på fylkesgrensa mellom Oslo og 
Akershus. Mest trafikk har E6 ved Furuset, med 10.800 tunge kjøretøyer som passerer hvert døgn 
(ÅDT). Dette er likevel ”bare” 12 % av antall kjøretøyer på vegen, men andelen er økende. Antall 
tunge kjøretøyer har økt med ca. 23 % på E6 nord og sør og nord for Oslo i løpet av de siste fem 
årene. Med samme utvikling videre vil lastebiltrafikken være 50 % høyere om 10 år og dobbelt så 
høy i 2030.


Køene i vegsystemet er overkommelige sammenlignet med europeiske storbyer, men dette kan 
endre seg etter hvert som transportbehovet overstiger kapasitetsgrensene i rushtidene. Veksten i 
vegtrafikken vil i økende grad kunne føre til at trafikken ”flyter over” på sidevegene når kapasi-
tetsgrensen er nådd på hovedvegene. 


Jernbane


Den sterke veksten i persontrafikken på bane bekymrer operatørene for gods. Kapasiteten i 
linjenettet vil kunne bli en solid bremsekloss for flere operatører på sporet og for tilgangen til flere 
godsterminaler samt for overføring av gods fra veg til bane


Jernbaneverkets godstrategi fra 2007 er først og fremst opprusting av banene mellom landsde-
lene. I NTP 2010-2019 er det planer for om flere krysningsspor. At prioritering av banene mellom 
landsdelsentrene går foran banene til Sverige og kontinentet kan bli et problem for Osloregionen. 
For at jernbanen skal kunne konkurrere mest mulig effektivt mot den økende biltransporten fra 
Sverige, bør det investeres i banene fram mot grenseovergangene på hhv. Kornsjø og Charlotten-
berg (Østfold- og Kongsvingerbanen). I Sverige bygges banen mellom Gøteborg og Trollhättan ut 
til dobbeltspor og maksimalhastighet på 250 km/t. 
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Foto: JBV


Foto: SVV, Kristian Wærsted
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Godsknutepunkter i Osloregionen4


Tabell 4.1.Fire kategorier godsknutepunkt og eksempler i Osloregionen 


4.1  Funksjoner og interesser
Funksjonene i et godsknutepunkt er et samspill mellom terminalen, transportørene og vareeiere. 
De fleste godsknutepunkt er lokalisert og tilrettelagt med følgende forhold for øye: 


 - Kortest mulige avstander til det lokale kundeomlandet


 - Samlokalisering med transportører og samlastere for kortest mulig mellomtransporter ved 
omlasting 


 - Samlokalisering med jernbane for fjerndistribusjon (mellom landsdessentrene) slik at varer 
kan hentes så sent som mulig hos vareeierne og likevel komme fram innen begynnelsen av 
neste arbeidsdag


 - Stordriftsfordeler ved konsentrert og stort godsvolum 


Basisaktiviteten i et godsknutepunkt er omlasting fra ett transportmiddel til et annet. I tillegg er 
det behov for areal til annen nødvendig aktivitet for brukere av knutepunktet. Dette kan være 
oppstillingsplasser for konteinere eller manøvreringsareal, men også areal for samlastere (sam-
menstilling av gods for å sendes andre steder) og utvidete tredje part logistikktjenester (transport 
på vegne av andre) og til serviceareal som er nær knyttet til terminalen. 


4.2  Ulike typer godsknutepunkt og verdiskaping
Rene trafikkterminaler der det bare foregår omlasting av containere uten at disse åpnes og varene 
omfordeles er lite populære i kommunene. Men med ulike former for tilleggstjenester øker antall 
arbeidsplasser og verdiskapingen, noe de fleste kommuner likevel vil kunne være interessert i.


På grunn av de mange interesser involvert har gjerne godsknutepunktene komplekse eierforhold 
med langsiktige kontrakter i en blanding av private, kommunale og statlige instanser.
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Figur 4.1  Prinsippskisse for ulike 
kategorier av godsknutepunkt 
med økende verdiskaping og 
økende antall arbeidsplasser etter 
hvert som andre tjenester leges til 
og samlokaliseres 


TRAFIKKTERMINAL


V E R D I S K A P I N G


DISTRIBUSJONSSENTER


LOGISTIKKSENTER


NÆRINGSKLYNGE FOR LOGISTIKK OG TRANSPORT


4.3  Mange havner, få jernbaneterminaler
By- og tettstedshierarkiet i Osloregionen er Oslodominert, men også flerkjernet. Det samme gjel-
der for godssystemet. Alnabru godsknutepunkt og Oslo havn er de klart største knutepunktene 
for veg, bane og sjø mens det er flere mellomstore godsknutepunkt og havner ellers i regionen.


På sjø er valg av havn relativt fleksibelt fordi skip kan endre hvilke havner de anløper uten at det 
knytter seg store kostnader til investeringer i leden. I og med at jernbanen er avhengig av spor og 
det er langt færre godsterminaler for jernbane enn det er havner, blir de enkelte terminalene mer 
direkte avhengige av hverandre. Mengde containergods i de ulike terminalene er for eksempel 
avhengig av at Alnabru fungerer effektivt, og vice versa er nytten av Alnabru avhengig av at de 
øvrige terminalene fungerer effektivt. 


94 % av alle containere på jernbane i Osloregionen håndteres på Alnabru. Drammen havn er sen-
ter for vognlast og billogistikk. Fra terminaler i Østfold går det eksport med industritog. Mange av 
havnene betjener et lokalt godsgrunnlag.


Flyfrakt til og fra Gardermoen, som er den viktigste flyfraktterminalen i Norge, utgjør mindre 
godsmengder, men med svært høy verdi per tonn. Ingen av de andre to flyplassene har flyfrakt 
foreløpig. 


Regionen har 11 havnedistrikter, derav 6 offentlige havner med containertrafikk. En container-
terminal på bane (Alnabru), en fleksitogterminal (Drammen) og tre industriterminaler (Hønefoss, 
Rolfsøy, Berg.) Vareproduserende industri i regionen er primært foredling av skogsvirke.


Foto: DB Schenker
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4.4  Godsknutepunkter i de enkelte delregionene
Samlastterminaler


Hovedtyngden av samlastterminaler ligger i umiddelbar nærhet av jernbaneterminalen på Alna-
bru. I tillegg er det flere samlastterminaler i Nedre Glomma og Drammen, dels i tilknytning til 
havn og dels i tilknytning til jernbane. Det finnes flere samlastterminaler langs E6 både sørover i 
Follo og Østfold og nordover på Romerike. 


Oslo - Alnabru


Alnabru er det nasjonale knutepunktet for både samlast og jernbanetransport i Norge. Den 
måten jernbanenettet i Norge er utformet på medfører at Alnabru på samme måte som Oslo 
S er lokalisert i ”navet”. For å sikre mest mulig transport på bane til andre landsdeler er derfor 
Alnabru nærmest optimalt lokalisert. Det ”optimale” skyldes også at de største samlastaktørene 
i landet er lokalisert i umiddelbar nærhet. Det gir både dem og jernbanen en fordel ved bruk av 
lasting på containertog til andre landsdeler 


Jernbanen frakter ikke bare gods ut fra terminalen på Alnabru til resten av landet, men forsyner 
også Osloregionen med gods fra andre deler av landet. Det kommer ca 1,3 millioner tonn gods 
med jernbane inn til Alnabru, mens det går ca 1,8 millioner tonn ut fra Alnabru med jernbane 


For samlasterne er også Alnabrus sentrale lokalisering i forhold til det store markedet i Oslo og 
nærmeste omegn, en stor fordel. Alle aktørene som befinner seg på Alnabru ønsker å utvide sine 
terminaler, mens andre aktører har Alnabru øverst på ønskeliste som lokaliseringssted. 


Jernbaneverket ønsker å bygge ut Alnabruterminalen slik at kapasiteten fordobles. Figur 4.2 viser 
et kart over terminalen med en del av utbyggingstiltakene markert. Kapasitetsutvidelsen vil med-
føre at også tilknytningsvegene må utbedres, noe Statens vegvesen nå arbeider med. Oppgrade-
ringen av Alnabru med tilknytningsveger er anslått til å koste i størrelsesorden 5-6 mrd kr. Oslo 
kommune har igangsatt kommuneplanarbeid for området.


Figur 4.2 Alnabru godsterminal. 
Terminalområde, samlaster- 
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De andre delregionene


Hadelandsregionen sammen med Glåmdalsregionen har fulgt opp stalige vedtak om en om-
klassifisering av Rv2 og deler av Rv35 til europaveg slik at E16 blir forbindelse vest-øst og over til 
Sveriges østkyst samt del av en ytre ringveg rundt Oslo. 


Glåmdalsregionen vil søke å utnytte den strategiske beliggenheten som Kongsvinger har med 
fem riksveger og tre jernbanestrekninger i begrepet ”Skandinaviakrysset”. Norges største tøm-
merterminal ligger på Norsenga i Kongsvinger og det planlegges å etablere et logistikksenter 
med servicefunksjoner på det tidligere industriområdet SIVA like utenfor byen. Området har god 
kobling til den nye Rv 2 og med sidespor fra Kongsvingerbanen. En mulighetsstudie underbygger 
at det vil være økonomisk og markedsmessig grunnlag for å etablere og utvikle et slikt logistikk-
senter på Kongsvinger.


Vestregionen har lokalt vedtak om at Drammen havn over tid konsentreres til Holmen slik at 
flere av dagens logistikkarealer kan transformeres til byutviklingsområder. Knyttet til dette har 
Jernbaneverket igangsatt arbeidet med KVU for ny jernbaneterminal for gods i Drammensregio-
nen.


Godstrafikken over Drammen havn supplerer Alnabru og Oslo Havn i dag. Drammen er mye billo-
gistikk med klargjøring av biler som distribueres over hele landet. Drammen er også det nasjonale 
godsnavet for industrigods på bane. Majoriteten av industrigodset fra utlandet losses her. Men 
det totale godsvolumet er foreløpig beskjedent (6 %) sammenlignet med Alnabru (94 %). Dette 
kan imidlertid endre seg noe med flere konkurrenter på sporet.


Romerike (Øvre og Nedre) har vedtak om at logistikk- og distribusjonsbedrifter bør lokaliseres 
langs E6-korridoren, nærmeste bestem til Berger/Steinerud på Nedre og Gardermoen næringspark 
på Øvre samt at fraktterminaler bør legges inn til jernbanen. Det er planavklaring for 850 da nye 
logistikkarealer på Romerike.


Figur 4.3  Lokalisering av ulike ty-
per godsterminaler i Osloregionen, 
kilde: TØI og Plan- og bygnings-
etaten i Oslo kommune
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Follorådet har vedtak om at godsintensive bedrifter bør lokaliseres ved Deli Skog i Vestby hvor 
det kan være mulig å få til en jernbanetilknytning. Ellers skal gods lokaliseres langs E6, E18 og 
Rv23.


Nedre Glomma regionråd prioriterer utvikling av Borg havn som stamnetthavn og forbedring av 
innseiling. Det siste er tatt opp i det pågående NTP-arbeidet. Rolvsøyterminalen (veg og bane) vil 
få økt tilgjengelighet til hovedvegnettet ved ny bro over Glomma like ved. Broa vil være en del av 
Fredrikstadpakka.  


Indre Østfold har i regional næringsplan for Indre Østfold pekt ut tre regionale næringsområder 
hvor det er forutsatt tilrettelegging for plasskrevende logistikkvirksomheter. De tre områdene lig-
ger i hhv. kommunene Hobøl-Spydeberg, Marker og Rakkestad. 


Halden har i dag to godsterminaler. Den ene ligger inntil E6 med veg- og bantilknytning. Den 
andre er i havneområdet med sjø-, veg- og banetilknytning. Det pågår arbeid med ny godstermi-
nal i havneområdet som er ment å skulle håndtere lokalt, regionalt og nasjonalt gods, bl.a. med 
tilknytning til Norske Skogs terminal, for å bidra til å redusere den store lastebiltrafikken gjennom 
sentrum. I Halden ser man også for seg at terminalen skal kunne betjene et økende behov for 
godshåndtering på svensk side i Dalsland og Bohuslän. I farleden inn til Halden havn, der det er 
behov for fjerning av terskel, er arbeid med KU iverksatt.


Regionrådet for Moss har vedtatt strategiplan for Moss Havn KF med planer om effektiv vegfor-
bindelse, jernbanetilknytning og samvirke med Rygge flyplass.


4.5  Havner i Oslofjorden
Containergods


Oslofjorden dominerer som anløpsted i Norge for stykkgods med skip. I avsnittene under omtales 
bare containergods, og statistikken gir derfor ikke et helhetlig bilde av de totale godsmengdene 
over havnene i Oslofjorden.


Oslo er største havn med om lag 120.000 TEU (twenty foot equvalent unit, dvs 20 fot container) 
med last sum import og eksport mens de andre havnene i Oslofjorden til sammen har ca 100.000 
TEU med last. Skjevhet i retningsbalansen med mer gjør at mange av containerne er tomme


Oslo havn har konsentrert sin virksomhet til Sydhavna med containertrafikken på Sjursøya. Det er 
planer om en utbyggingmed bl.a. utfylling som kan doble kapasiteten i et første byggetrinn og 
flerdoble kapasiteten i eventuelle senere utbyggingstrinn.


Moss havn har hatt en kraftig vekst mellom 2006 og 2008, mens Oslo havn ikke har hatt vekst. 
Figur 4.4 viser at ved siden Oslo er havnene i Moss, Larvik og Borg blant de større i landet, mens 
Drammen og Halden er små på containertransport. Begge disse har betydelig industri med store 
mengder gods over private kaier. 


Havnene i Østfold og indre Oslofjord merker en økende konkurranse fra Gøteborg. 
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”Avstandene mellom havnene i Oslofjorden er omtrent som avstanden mellom utkantene i 
Rotterdam by. Grenlandsområdet bør gå sammen om en containerhavn, og Moss og Borg bør 
samarbeide mer. Oslo havn har riktig beliggenhet. Det ikke er nødvendig med en ny storhavn 
i Oslofjorden. Den ekstra seilingstiden på tre timer kan forsvares ved at Oslo havn betjener det 
største markedet.” 


Fredrik Kampermann, daglig leder for Team Lines i Norge og Sjursøya Containerterminal  
(oversatt fra engelsk)


Samvirke mellom havner i Oslofjorden


Når det gjelder samvirke mellom havnene har det skjedd relativt lite de siste ti årene. Østmoe-
utvalget foreslo i 1999 tre interkommunale hovedhavner, men dette er ikke blitt realisert. 


I takt med at skipene blir stadig større og lastebilen vinner markedsandeler, er det et ønske blant 
de ledende rederiene om bedre samarbeider mellom havnene og ulike former for spesialisering 
framfor betjening av alle transportbehov i sine respektiv geografiske område. Man kan for eksem-
pel tenke seg at Moss konsentrerer seg om stykkgods, Borg om industrigods og bulketransport 
mens Halden betjener skogindustrien.


I forhold til ønsket om minst mulig lokal vegtransport til/fra havna kan nåværende havnestruktur 
med mange havner være gunstig. Den er også utmerket når det gjelder å gi plass til et mangfold 
av konkurrerende transportører. Det vanskelige og uavklarte spørsmålet er om ytterligere gods-
konsentrasjon kan føre til så mye besparelse at mer gods fra utlandet overføres til sjøtransport. 


Når det gjelder samarbeid og spesialisering er havnene i ferd med å ta disse utfordringene på al-
vor. Moss havn, Horten havn og Borg havn har nylig innledet et samarbeid for å styrke felles drift, 
i første rekke på det tekniske og det økonomiske området. Ikke minst innen fagområder som 
krever spisskompetanse er det viktig at havnene samarbeider, både når det gjelder forvaltning og 
forretningsdrift. Havnene er bl.a. sårbare når det gjelder drift av kraner, med få ansatte. Samar-
beid vil styrke fleksibiliteten og bidra til stordriftsfordeler på viktige områder. Havnesamarbeidet i 
Østfold (inkl. Horten) oppmuntres både av næringslivet og av de fylkeskommunale myndighetene. 
Halden er invitert til å delta i samarbeidet.


Utvidelse av arealer


Viktigste tiltak for havnene er kanskje at de får mulighet til å ekspandere arealmessig. Arealer er 
viktig for å tiltrekke seg nye samarbeidsparter. Inntekter fra utleie av arealene er viktigste inn-
tektskilde og sentralt for at havna skal kunne ivareta sine gjøremål og realisere ambisjoner. I dag 
utvides arealene mest ved utfylling i sjøen. 


Utvikling av ”Dry ports” eller ”Rail ports” kan være et alternativ til utfylling i sjøen. Konseptet 
innebærer havnerelaterte aktiviteter på land et stykke fra sjøen og mellomtransport og videre med 
jernbane. Konseptet krever store godsvolumer og er til nå ikke prøvd i Norge, men flere havner i 
Oslofjorden har potensial til å utvikles til ”Rail ports”.


Foto: NHO Oslo og Akershus
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4.6  Engroshandelsbedrifter
Spredning mot nord og sørøst


Konsentrasjonen av bedrifter i Osloregionen innen industri og engroshandel fremgår av kartet i 
figur 4.6. Engroshandelslagrene i Osloregionen ligger i dag spredt rundt i varierende avstand fra 
Oslo, men med Oslo som tyngdepunkt. Det er større lagerkapasitet i sørøst og nordøst enn på 
vestsiden av Oslofjorden. Dette framgår av kart i figur 4.5 b.


De store vareeiernes terminaler flytter seg gradvis ut av Oslo med Follo (Ski/Vestby) og Mosse-
regionen som det viktigste lokaliseringsområdet for grossister. En del vareeiere med overveiende 
nasjonal virksomhet har lokalisert seg nordøst for Groruddalen og videre opp til Gardermoen. 
Dette framgår av kart i figur 4.5 a.


Veksten i engrosbedrifter 2000 til 2010 har vært stor både i Oslo og utenfor (se figur 4.5 a). 
Karakteristisk for de nye anleggene utenfor Oslo er at de er mye større i areal enn de mange eldre 
anleggene som ligger igjen i Oslo. Likevel har Oslo i sum fortsatt et volum per 2010 som er større 
enn summen av anleggene utenfor Oslo kommune.


Aksen nord for Oslo er Norges nye ”ferskvaresentrum” mens aksen sør for Oslo mot Østfold mer 
lokaliserer bedrifter som har en høy andel import fra og via Sverige. Mange bedrifter er også lo-
kalisert i dette området fordi kommunene Ski og Vestby var tidlig ut med å tilrettelegge nærings-
parker for transport- og logistikkorientert virksomhet. 


Stadig større sentrallagre


Stordriftsfordeler i lagerhold har bidratt til at større og flere sentrallager som betjener hele landet 
lokaliseres i Østlandsområdet og til dels i Sverige. Økende befolkningstyngdepunkt på Østlandet 
og raskere og mer påliteligere godstransport på lange avstander vil forsterke sentraliseringen av 
slike logistikkbedrifter. Hele Sør-Norge nås innen 24 timer (tur-retur) med lastebil fra Osloregio-
nen, eventuelt i kombinasjon med bane mellom landsdelene. Det blir stadig færre og mindre 
regionale lagre og distribusjonssentra (sentralisering til byregionene). 


Den daglige vareproduksjonen leveres til samlastterminalen på ettermiddagen/kvelden, for lokal 
distribusjon neste morgen med lastebil. Volumkrevende last (som byggevarer) konsolideres ikke i 
terminaler, men distribueres direkte til mottakerne. 


I takt med økende internasjonal konkurranse har spesialisering og stordriftsfordeler kommet 
tydeligere fram. Osloregionen er en liten region i europeisk sammenheng, der stordrift hos oss 
er småskala i utlandet. Forskjellene må derfor utlignes gjennom samarbeid mellom bedriftene og 
mellom næringslivet og myndighetene. Dette er ikke bare viktig for eksportrelatert virksomhet, 
men også for import. For de store importørene er det et alternativ å ha et hovedlager i Sverige el-
ler Danmark framfor å ha det i Osloregionen. Det finnes mange eksempler på direkte distribusjon 
fra utenlandske importørs sentrallagre utenfor Norge (Elkjøp, Ikea, Clas Ohlsson, Bauhaus). Men 
det finnes svært få eksempler på norske eksportører som forsyner svenske eller danske butikker 
med varer fra sentrallagre i Norge. 
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Figur 4.5 b   
Engroshandelsbedrifter i Osloregionen, totalt i 2010,  
kilde: Plan- og bygningsetaten Oslo kommune, matrikkelen


Figur 4.5 a   
Vekst i engroshandelsbedrifter i perioden 2000 - 2010 i Osloregionen, 
kilde: Plan- og bygningsetaten Oslo kommune, matrikkelen
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Faksimile fra  
Lokalavisen Groruddalen 
21. august 2011


Konsekvenser av større enheter og utflytting


For at jernbanetransport skal være et konkurransedyktig alternativ til lastebiltransport, er det vik-
tig at ikke tilbringertransporten med lastebil blir for lang. Desto lenger unna jernbaneterminalen 
engrossbedriftene er lokalisert, desto mindre er sannsynligheten for at disse benytter jernbane-
transport for de varene som skal til andre deler av landet. Lokalisering av både jernbaneterminaler 
og engroshandelsbedrifter er av sentral betydning for godstransport på jernbane. Nettopp derfor 
har Alnabru en så gunstig lokalisering.


Større geografiske distribusjonsområder og forventet sterk befolkningsvekst vil bringe mange 
areal- og transportintensive bedrifter på flyttefot i regionen. Først har industrien flyttet ut, og nå 
følger engrosbedriftene etter. For samfunnets muligheter til å styre areal- og transportutviklingen 
er det viktig at myndighetene har en aktiv rolle i tilretteleggingen av logistikknæringsens lokalise-
ring. Samtidig er det slik at denne tilretteleggingen ikke kan gå på tvers av næringslivets ønsker, 
men må bygge opp under felles interesser.


Flyttingen av bedriften 
Ontime Logistics betyr 
at rundt halvparten av 
trailerne ikke lenger må 
kjøre gjennom Oslo for 
å komme til Grorud og 
Lillestrøm. Det er store 
miljøgevinster og øko-
nomiske gevinster som 
venter når alt kommer 
på ett sted. Bedriften 
omsetter for  ca 1 mrd 
kroner i året, og har 
120 ansatte i Norge
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Figur 4.5  Lokalisering av 
engrosbedrifter og industri-
bedrifter, kilde: Sitma 
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Utviklingstendenser og utfordringer5
5.1  Utenriks


NTPs hovedrapport fra utredningsfasen (NTP 2014-2023):


Globaliseringen, den forventede økonomiske veksten og inntektsutviklingen vil bidra til fortsatt 
vekst i Norges handel med omverden. Importen vil øke mest, men eksporten vil være større 
enn importen også i 2040. Sjøtransporten vil dominere utenrikshandelen kraftig, men økt 
import gir også mer lastebiltransport over grensen. Denne vil øke relativt sett mer enn sjøtran-
sporten, blant annet på grunn av økt import fra de østlige europeiske land der sjøtransport 
ikke er et reelt alternativ. Dette blir først og fremst en utfordring for vegsystemet på Østlandet, 
der det allerede er tidvis trengsel. 


En tenkelig utvikling er økt jernbanetransport til og fra Gøteborg havn, men kapasiteten på 
jernbanen mellom Oslo og Gøteborg er lav og det er svært mye raskere å transportere godset 
på lastebil på E6. Det vil imidlertid kunne bli bedre muligheter til å flytte mer transport fra veg 
til bane i framtiden. 


I Grunnprognosene for godstransport til NTP 2014-2023 drøftes utviklingen i et svært langsiktig 
perspektiv (50 år). Der sies at den største usikkerheten vil være knyttet til hvordan næringsstruk-
turen i Norge og Europa vil bli i forhold til Asia. Vil det bli økt utvikling av tjenester i Europa og 
fortsatt vareproduksjon i Asia eller vil utviklingen svinge tilbake til Europa i stor grad?


5.2  Innenriks


Økt handel og produksjon i Norge gir også vekst i innenlands godstransport. Jernbanen forven-
tes å øke relativt sett mest, men lastebil og skip vil fortsatt dominere kraftig totalt sett. Jernba-
nen vil imidlertid fortsatt kunne ha store markedsandeler på visse strekninger. Utfordringen er 
å bygge ut kapasiteten i spor og terminaler.  For vegtransporten ventes økningen i godstran-
sporten å utfordre kapasiteten på Østlandet og i de største byregionene. Det er en utfordring å 
ivareta behovene for pålitelig og forutsigbar godstransport på hele vegnettet, inklusive ferjene. 


I Grunnprognosene drøftes også muligheten for overføring av gods mellom transportmidlene, 
for eksempel fra veg til bane. Dette vil i stor grad være avhengig av effektive løsninger lasthånd-
tering, lasting/lossing og leveranser til mottakere. Nye teknologiske styringssystemer, førerløse 
robotsystemer etc. vil kunne bidra til dette. Men det er ukjente faktorer, og prognosene som i 
figur 5.1 er derfor bare trendforlengelser av de siste års utvikling. Her har bl.a. jernbanen framvist 
en relativt sett sterk vekst de siste år som avspeiler seg i framskivingene.
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Figur 5.1  Utviklingen i 
transportmiddelforde-
ling for gods innenriks i 
Norge 1980 – 2010 og 
framskriving til 2040. 
Transportarbedi i mill 
tonn km (Kilde: Laget 
på basis av Grunnprog-
noser for godstransport 
til NTP 2014-2023)
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5.3  Osloregionen
Trender av stor betydning for Osloregionen forventes å være 


 - Høy befolkningsvekst. SSBs framskriving midlere alternativ sier 40 % befolkningsvekst innen 
2040. Flere mennesker vil etterspørre mer varer og varetransport. Godsveksten forventes å 
bli det dobbelte av befolkningsveksten.


 - Importen med lastebil fra Sverige og via Sverige til Osloregionen og landet for øvrig vil fort-
sette å øke kraftig. Modulvogntog (lengde opp til 25 m og 60 tonn) vil dominere godstran-
sportene fra utlandet på veg. 


 - Samfunnet kan bli mer miljøbevisst og staten kan ønske å legge forholdene til rette for 
høyere godsvekst med sjø og bane enn med lastebil. Det er uklart om virkemidlene vil være 
kraftige nok.


 - Utbygging av jernbanen i IC-nettet vil bli forsert og vil kunne være bygget ut med dobbelt-
spor fram til Lillehammer, Halden og Porsgrunn innen 2030. 


 - Sterk befolkningsvekst fører til sterk byvekst og konkurranse om arealer i byområdene. Dette 
i kombinasjon med stadig større kundeomland fører til fortsatt utflytting fra Oslo av daglig-
varegrossister og andre store handelsbedrifter, dels mot nordøst og dels mot sørøst fortrinns-
vis nær stamnettene for veg og jernbane.


 - Det er mer usikkert hva som vil skje på vestsiden av Oslofjorden. Området har en gunstig 
beliggenhet i forhold til samferdselsnettet i Sør-Norge. Drammen har en del logistikkbedrif-
ter i dag mens for Vestfolds vedkommende er det så langt  registrert få signaler om at man 
ønsker gods- og logistikkbedrifter lokalisert dit. 
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5.4  Mangel på areal vil bli den største utfordringen 
I byene er det generelt mangel på areal. Areal til logistikkformål er den viktigste flaskehalsen for 
utvikling av effektive godsknutepunkter. 


Mangel på areal er et større problem for utvikling av jernbaneterminalene enn for godstransport 
på sjø. Nærhet til jernbaneknutepunktene er avgjørende for at samlastere skal velge jernbane 
mellom byene i Sør-Norge. Hensynet til minst mulig kjørelengde i lokal distribusjon tilsier at jern-
baneknutepunkt bør ligge nær befolkningstyngdepunkter. 


Jernbaneterminaler er i seg selv arealkrevende. Investeringene er høye og langsiktige, og for å 
kunne utvikle store og effektive terminaler med diverse tilleggsfunksjoner må det reserveres areal 
til formålet. Dette er vanskelig å løse innenfor planapparatet til den enkelte kommune og vil kreve 
regionalt plansamarbeid, og statlig vilje til eventuelt å frigjøre landbruks-, natur- og friarealer 
(LNF). Slikt plansamarbeid kan bli motivert av at de store knutepunktene vil kunne bli effektive 
midtpunkt i næringsklynger som tiltrekker seg andre arbeidsplasser og høy kompetanse, noe som 
bidrar til å styrke regionene. 


I Europa skjer det en utvikling mot færre og større næringsklynger innen gods og logistikk, nett-
opp for å øke kapasitetsutnyttelsen i arealer og i bruken av transportmidlene. Godsknutepunkte-
ne får flere tilleggstjenester av ulikt slag, bl.a. plasser for hvile og service for sjåfører og biler som 
det store omfanget av lastebiltransport fører med seg.


5.5  Utfordringer fra veksten i godsstrømmene
Den sterke veksten i godstransport generelt og lastebiltransporten spesielt, stiller Norge og 
Osloregionen overfor store utfordringer og vanskelige valg. Mer direkte import og eksport av 
stykkgods til og fra andre deler av landet med båt eller ferge synes ikke å kunne redusere presset 
vesentlig. ,Mest påtrengende er den sterke veksten i lastebiltransport fra Sverige og via Sverige fra 
kontinentet. 


Foto: JBV
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Staten prioriterer tiltak for gods på jernbanen mellom landsdelsentrene mens det for Oslore-
gionen er viktigst med jernbaneforbindelsene til utlandet via Sverige som bidrag til å få mer av 
godset fra veg over på bane. Trafikkpresset på E6 og E18 av den økende godstrafikken samt på 
hovedvegnettet i og nær Oslo, gjør at dette vegnettet må få økt oppmerksomhet i framtiden.


Dersom staten tar i bruk avgiftssystemet i større grad for å få mer gods over på sjø og bane i 
framtiden, er det viktig at disse transportformene har tilstrekkelig kapasitet til raskt å takle bety-
delige endringer i godsstrømmene fordi selv små endringer i priser kan påvirke konkurransefla-
tene for stykkgods over lange avstander. 


Jernbanens konkurransedyktighet i godstransport er et spørsmål om frekvens og volum. Kan 
godstransport på jernbane på IC-strekningene bli aktuelt slik det i dag er mellom landsdelssentre-
ne? Kan de store investeringer for persontransporten på IC-strekningene også komme godstran-
sport på jernbane til nytte?


5.6  Kapasitetsutfordringer på lang sikt


Grunnprognosene for godstransport til NTP 2014-2023


Ut fra dagens infrastruktur vil terminal- og tunnelkapasitet (jernbane) kunne bli flaskehalser, 
spesielt ut fra kombinasjonen økt godstransport og økt persontrafikk.  For vegsystemet rundt 
Oslo vil også økningen i godstrafikk kreve en større del av kapasiteten enn i dag, og det antas 
at det i liten grad er en ønskelig løsning å lede godstrafikk på veg gjennom selve Oslo, slik at 
“korridorer” rundt Oslo med tilstrekkelig kapasitet bør utvikles videre. I den forbindelse er det 
også vesentlig at videre utvikling av nasjonale distribusjonssentra og lokalisering av disse sees i 
sammenheng med fremtidig transportmønster og infrastruktur rundt Oslo. 


En videre utvikling basert på at Osloregionen fortsatt skal være sentral for videredistribusjon til 
landet for øvrig vil øke behovet for areal og kapasitet til logistikkvirksomhet. Dette vil sann-
synligvis, som vi har sett for større byer enn Oslo i andre land, medføre en ytterligere økning i 
logistikkområder utenfor i form av “fraktlandsbyer” og integrerte terminaler. Rent praktisk vil 
det ikke være tilstrekkelig store arealer til slike løsninger innenfor nåværende byområde, uten 
at vesentlige rivninger/ombygninger eventuelt finner sted. For en slik “fraktlandsby” vil det 
være viktig at den konsentrasjon av gods som vi vil få der også vil kunne kobles mot jernbane 
og/eller sjø. 


Attraktiviteten for jernbane og eventuell sjøtransport vil i stor grad avhenge av at man oppnår 
integrasjon og intermodalitet ved tilknytning til infrastruktur som jernbanespor inn på distribu-
sjonsområdet, eventuell havnetilknytning direkte eller indirekte via “dry-port” løsning og bruk 
av bane terminalhavn. Det siste konseptet innebærer en viss grad av kapasitetsforskyvning fra 
havn og over til godsbehandling i “dry-port” området som ligger et stykke fra havna. Løsnin-
gen forutsetter en effektiv transportløsning mellom dry-port og havn, for eksempel basert på 
lette, små pendeltog, og et relativt høyt volum.
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Strategiske valg: Nav og satellitt på sikt 6
6.1  Behov for en langsiktig strategi 


Utbygging av samfunnets transportinfrastruktur er komplisert og kostnadskrevende. Tidshorison-
ten må bli lang. En godsstrategi for Osloregionen bør derfor minst ha et 30-års perspektiv, dvs. 
fram til 2040. I mange sammenhenger er det behov for å se ennå lengre fram.


I analysegrunnlaget og tidligere i dette dokumentet er det argumentert for at statens godstran-
sportpolitikk, som spissformulert er kalt ”utbedring av flaskehalser” ikke er tilstrekkelig for å møte 
de utfordringer som Osloregionen står overfor på dette området.  Utviklingstendenser og forestå-
ende kapasitetsbrister tilsier at det kan være nødvendig med større endringer eller suppleringer 
av gods- og logistikkstrukturen i Osloregionen. Det må etableres en langsiktig strategi som kan gi 
aktørene klare og stabile rammebetingelser. 


6.2  Strategiske valg ved utvikling av godsknutepunkter
Når det gjelder godsknutepunkter vil regionale organer kunne spille en viktig rolle. I et overordnet 
perspektiv kan de strategiske utfordringene sammenfattes i noen få sentrale emner:


 - Skal det fortsatt være konsentrasjon av godsveksten til navene i hovedstaden (Alnabru og 
Oslo havn), eller skal det være en villet utvikling av desentraliserte knutepunkter som sup-
plerer og avlaster de offentlige terminalene i Oslo?


 - Skal det være et ”fritt marked” innen etablering av transport- og logistikkterminaler for den 
enkelte aktører og vareeier, eller skal det legges tydelige føringer for at godset i større grad 
skal konsentreres i næringsklynger?


 - Skal arealmyndighetene se an og følge etter utviklingen, eller være i forkant av utviklingen 
med å sikre arealer på strategisk riktige steder ved stamnettene og godsknutepunktene?


 - Hvilke tiltak på veg, bane og havn er nødvendig for en aktiv tilrettelegging for overføring av 
gods fra veg til sjø og bane i forhold til utenrikshandel, spesielt økning i lastebiltransport fra 
Sverige og gjennom Sverige fra Øst-Europa? Det samme gjelder for transporter innenlands 
mellom landsdelene.


 - I forhold til utfordringene i punktet over – hva kan og i tilfelle bør regionale myndigheter 
bidra med?


 - De offentlige godsknutepunktene for sjø og bane i Osloregionen er i dag lokalisert i eller 
nær bykjernene, som i Oslo, Moss og Drammen. Den nasjonale transportstrategien (NTP) 
innebærer at terminaler for omlasting og håndtering av gods fortsatt skal konsentreres i da-
gens knutepunkter. Er dette forenlig med Osloregionens interesser i et langsiktig perspektiv? 
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6.3  Prinsipper bak en langsiktig strategi
 - Godsknutepunktene bør tilrettelegges der annen transportinfrastruktur er bygd ut(eller plan-
legges bygget ut) for å spare arealer og redusere tilknytningskostnader


 - Transport- og logistikkindustrien, inklusive de offentlige trafikkterminalene, bør samles så 
nær vareeierne som mulig


 - Godsknutepunktene lokaliseres og organiseres slik at det også er hensiktsmessig å lokalisere 
bilterminaler for regional distribusjon i Osloområdet i en eller flere av satellittene


 - Næringsklyngene for gods og logistikk bør legge forholdene til rette for samlokalisering av 
bedrifter innenfor samme bransje dersom skip eller tog kan anvendes


 - Næringsklynger tilpasses regionale behov og konkurransefortrinn, innenfor rammen av en 
forventet utvikling av by- og tettsteder i en flerkjernestruktur


6.4  Alnabrus rolle i framtiden 
Kapasiteten på Alnabru er i dag fullt utnyttet i ”rushtiden”, morgen og kveld. Dette gjelder både 
sporkapasitet og produksjonskapasitet hos samlasterne. Med flere operatører i gods på bane i 
stedet for én som i dag (Cargo Net), vil trengselen kunne bli enda større.


Jernbaneverket ønsker å bygge ut Alnabruterminalen, fra dagens 0,5 mill. TEU (20-fots containe-
renheter) til 1,0-1,3 mill. TEU, dvs. en fordobling. En utvidelse av kapasiteten i denne størrelsesor-
den vil også medføre betydelige behov for tiltak i terminalens nærområde.


Alnabru vil i overskuelig framtid fortsette å være det viktigste godsknutepunktet i Norge og selve 
”navet” i godstransportsystemet i Osloregionen. Staten må bevilge tilstrekkelig med midler til at 
Alnabruterminalen blir et enda mer effektivt knutepunkt for godstransporten og samtidig oppfyl-
ler EUs krav til standard for jernbaneterminaler. 


Alnabrus begrensensede kapasitet krever at det må planlegges for supplerende godsknutepunkt 
andre steder i Osloregionen.


6.5  Fortsatt sentralisering eller spesialisering og satellitter?
Alnabruterminalen har dannet grunnlaget for konkurransedyktig godstransport av forbruksva-
rer mellom landsdelene, i konkurranse med biltransport. En viktig årsak er samlokalisering med 
de største transportørene for samlastet gods, samtidig som det er relativt kort avstand til store 
logistikksentra i regionen. Den sentrale plasseringen i hovedstaden er imidlertid lite forenlig med 
satsingen på jernbane som et moderne og fremtidsrettet transportmiddel, med tredoblet vekst 
innen 2040. Investeringsbehovet er svært høyt for å oppgradere terminalen og Alnabruområdet 
til et moderne og effektivt godsknutepunkt som kan møte forventet etterspørsel om 30 år. Trans-
portårene til/fra terminalen må oppgraderes, både for tog og lastebiler. Samtidig forventes økt 
press på samferdselsinfrastrukturen i Groruddalen gjennom kraftig vekst i sysselsetting og befolk-


Foto: Moss Havn KF
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ning. Alnabruterminalen behandlet ca. 530.000 containerenheter (TEU) i 2010. Det er vanskelig å 
tenke seg at godsomslaget øker til 1,6 mill. enheter i samme terminalområde i 2060, tilsvarende 
6.400 containere per arbeidsdag.


Det forventes at areal- og transportintensivt næringsliv fortsetter utflyttingen fra de sentrale 
delene av Groruddalen, og fortrinnsvis mot Gardermoen i nord og mot Mosseregionen i sør-øst. 
Lengre transportavstander til terminalen svekker jernbanens konkurranseevne med dør-til-dør 
transporter med lastebil. 


Alternativene til videre ekspansjon på Alnabru for å ta hånd om den sterke økningen i godstran-
sporten og virkningene av at vareeierne flytter ut, er et spredt mønster av mindre godsterminaler 
eller tre supplerende terminaler som foreslått i ”nav-satellitt” strategien. På bakgrunn av be-
grensningene i utbyggingen av Alnabru, er det derfor egentlig bare spredning eller satellitter som 
i praksis er aktuelle utviklingsalternativer. Ingen utbygging overhodet vil føre til at den kraftige 
veksten i transportarbeidet med lastebil videreføres.


6.6  Nye godsknutepunkter i Osloregionen 
Størrelse på terminalen, arealer og vegnett rundt setter imidlertid begrensninger på Alnabrus 
totale kapasitet. Dette leder naturlig til spørsmålet om man i Osloregionen bør utvikle kom-
plementære, store godsknutepunkter i en ”satellittstrategi” for å håndtere den prognostiserte 
godsveksten i regionen. 


Arealmessige vil slike store godsknutepunkt trolig være i størrelsesorden 500 da eller mer. Det vil 
omfatte selve terminalen med sporområder og tilførselsveger samt arealer for håndtering av con-
tainere og en rekke tilleggsfunksjoner for lagring, kvalitetskontroll, distribusjon etc. og samlokali-
sering med samlastere og vareeiere. 


Utgangspunktet for nye, store godsknutepunkt er den pågående utflytting av logistikkvirksom-
het – mot Gardermoen, mot Moss/Rygge og Vestfold nord. Dersom man samtidig skal ta på alvor 
at veksten i biltrafikken for både gods- og persontransport skal dempes, så må samferdselsinfra-
strukturen utvikles i takt med disse endringene. Det må etableres et distribusjonsnett som både 
reduserer veksten i godstrafikken gjennom regionen, til/fra regionen og internt i regionen


Etter det som er sagt før i denne rapporten er det enkelte forhold som vil være spesielt viktige 
i en vurdering av den strategiske plasseringen for eventuelle nye gods- og logistikknutepunkter 
(terminaler, næringsklynger, etc.):


 - Hvor flytter vareeierne seg?


 - Hvor er det ledige arealer nær stamnettet for veg, sjø og bane?


 - Hvor er det ledige arealer innenfor ABS-området for Oslo og hvor det store markedet for 
nærdistribusjon ligger, mao. innenfor timesregionen med bil fra Oslo?


Tre avlastnings- og/eller suppleringsknutepunkter for en sentral kjerne er ikke et nytt tema i Os-
loregionen. Vi har en hovedflyplass og to sekundære lufthavner i regionen. De største rederiene 


Foto: Moss Havn KF
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for containertrafikk fra Europa ønsker seg tre havner i Oslofjorden; Oslo havn og én havn på hver 
side av fjorden. Stor-Oslo vokser primært i tre retninger, langs de mest trafikkerte korridorene, og 
hele Osloregionen tar sikte på en flerkjernet utvikling.


6.7  Eksempler på tre ”satellitter” og aktuelle lokaliseringer
Ut fra det som vi dag vet om utviklingen kan man tenke seg en strategisk utvikling av tre gods- 
og logistikklynger i hvert sitt hjørne av et tenkt triangel med Oslo havn og Alnabru i sentrum av 
triangelet:


• Et gods- og logistikknutepunkt ved Gardermoen (fly, bil, bane) med fokus på temperert gods 
(kjøle- og frysevarer). Andre funksjoner kan være:


 - Som alternativ til biltransport for bedrifter i den ekspanderende Gardermoregionen


 - Avlasting av Alnabru mht skifte og parkering av tog for gods


 - Samarbeidsløsninger fly-bane


 - Kobling mot E16 Bergen-Gävle i neste fase


• Et gods- og logistikknutepunkt i Follo eller Østfold med tilleggsfunksjon rettet mot import og 
avlastning av Alnabru for containerisert gods. God lokalisering for distribusjon i Østlandsom-
rådet, basert på import til Norge via Sverige eller med skip. En næringsklynge med baneter-
minal der har flere muligheter:


 - Banetransport av gods til/fra industrien i Østfold som i dag går til/fra Alnabru og 
Gøteborg.


 - Betjening av de store varedistribunalene som lokaliseres i området.


 - Redusere lastebiltrafikken fra Sverige gjennom Osloregionen med tilbud om overføring 
av trailere til bane jf tanken om pendeltog (se punkt 6.7).


• Et gods- og logistikknutepunkt i sørvest (f eks i Nordre Vestfold) eller lenger sør, med tilknyt-
ning til sjø, veg og bane og med fokus på tredjepartslogistikk (håndtering av gods på vegne 
av sender og mottaker). Ambisjonene for et slikt godsknutepunkt bør være mer enn utflyt-
ting av godsfunksjoner fra det sentrale byområdet i Drammen:


 - Videre utvikling av det nasjonale godsnavet for industrigods og styrke mulighetene for 
mer gods på bane sørover langs Oslofjorden


 - Felles lokalisering av samlasterne i regionen som i dag ligger i Larvik, Sandefjord og 
Drammen


 - Kopling til kai slik at Lierstranda kan frigjøres for transport av skogsvirke med båt, 
enten til Tofte eller bedriftene på andre siden av fjorden


 - Avlaste og  supplere Alnabru både i utbyggingsperioden for Alnabru og senere


Foto: Oslo Lufthavn
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I første omgang er det ønskelig med en kartlegging av aktuelle arealer. Aktuelle lokaliseringene vil 
også måtte ses i forhold til andre og foreløpig usikre faktorer, som for eksempel en eventuell fast 
forbindelse over Oslofjorden ved Moss-Horten, alternativt Drøbak-Svelvik-Sande eller økt baneka-
pasitet for godstransport gjennom Oslo, se også kapittel 7.


Strategisk tilrettelegging av godsknutepunktene i Osloregionen er ingen enkel sak. Et knutepunkt 
bør være 500-600 daa for å kunne samlokalisere offentlige trafikkterminaler, samtransportører 
og vareeiere med store transportbehov. Konkurranse er økende om ikke utbygde områder langs 
motorvegene. Sannsynligheten er derfor høy for at de attraktive arealene i nærheten av stamnet-
tet for veg, sjø og bane vil være disponert til andre formål hvis aktuelle lokaliseringer ikke sikres 
på et tidlig tidspunkt.  


6.8  Pendeltog med gods mellom nav og satellitter?
En ”nav-satellitt” strategi vil være nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å dempe veksten i lastebil-
trafikken i ønsket grad og overføre gods fra veg til bane. 


Godstransport på bane er normalt ikke konkurransedyktig med lastebil på avstander under 
400 km. Men langt kortere avstander er aktuelt for tog hvis volumene er store nok og start- og 
endepunkt for godset er tilstrekkelig konsentrert. Hvis godsknutepunktene er samlokalisert med 
effektive lokal distribusjon vil dette kunne konkurrere med lastebiltransport internt i Osloregionen.


Kan det derfor tenkes pendeltog mellom satellittene og navet som kan utnytte de store inves-
teringene som skal gjøres i intercity-triangelet på Østlandet? Kan det for eksempel tenkes en 
togpendel som starter med gods fra Moss havn, fortsetter via en baneterminal i området Moss-
Vestby, videre gjennom en Bryndiagonal (godsspor mellom Follobanen og Bryn og utenom Oslo S) 
til Alnabru og så til området ved Jessheim-Gardermoen?


Kan det tilsvarende tenkes en togpendel som starter i Larvik med gods fra fergene fra Danmark 
via jernbaneterminal i Nordre Vestfold-Drammen til Alnabru og Jessheim-Gardermoen? Kan det 
videre tenkes at slik tilrettelegging for godstog internt i Osloregionen kombineres med restriksjo-
ner på lastebiltrafikken, dels tidmessig i rushtid og dels områdemessig i byområdene.
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Figur 6.1  ”Nav - satellitt” strategi
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Virkninger av strategien7
7.1 Energi- og miljøvirkninger
Energi- og miljøgevinstene ved en ”nav-satellitt” strategi slik den skissert i punkt 6.6 og 6.7 foran


kan inndeles i tre hovedgrupper:


 - Redusert vegtransport for gods til og fra Osloregionen


 - Kortere vegtransport fra vareeierne til jernbaneterminalene


 - Redusert lastebiltrafikk mellom satellittene


Ved vårt anslag på transportarbeidet som grunnlag for energiforbruk og klimagassutslipp, er 
det bare tilrettelegging av arealer og infrastruktur som er trukket inn. Spesielt forutsetter strate-
gien en betydelig oppgradering av jernbanen for å dempe veksten i gods på lastebil. Virkninger 
av andre tiltak for å overføre mer gods fra veg til bane, som bruk av økonomiske virkemidler, 
kapasitetsbegrensinger i vegnettet, miljøkrav til transportmidler og begrensninger i kjøreruter og 
kjøretidspunkt, er ikke anslått og vil ytterligere bidra til fremgang for de kollektive godstransport-
midlene.


Forutsetninger og beregninger som ligger til grunn for anslagene er redegjort for i Analysegrunn-
laget. Konklusjonene er ca 30 mill. årlige sparte kjøretøykilometer med lastebil i 2040 i ”nav-
satellitt”strategien sammenlignet med en teoretisk videreføring av dagens situasjon. Ca 1/3 av 
virkningene kommer fra hver av de tre hovedgruppene nevnt over. Sparte kjøretøykilometer gir 
ca 20.000 tonn mindre CO2 – utslipp per år, i Osloregionen alene. Disse direkte og langsiktige 
reduksjonene av energiforbruk og klimautslipp ved sammenligning av en «nav-satellitt»strategi 
opp mot en «ett-nav»strategi utgjør 3-4 % i forhold til all lastebiltransport i Osloregionen. 


I tillegg kommer reduserte lokale miljøvirkninger av redusert godstrafikk på veg og indirekte 
effekter av at sentrale byområder kan frigjøres til konsentrert byutvikling i et område med godt 
kollektivtilbud i stedet for spredt lokalisering. Potensialet for redusert klimagassutslipp er større 
for persontransport enn for godstransport. Sammenlignet med en spredt lokalisering av gods- og 
logistikk, som ikke er styrt mot funksjonelle satellitter, vil de beregnede virkningene være vesentlig 
større, men å anslå størrelsen av dette vil kreve forutsetninger om den spredte lokaliseringen som 
er vanskelig å foreta innenfor rammene av denne utredningen. 


7.2 Sysselsettings- og regionale virkninger
Investeringer i samferdsel gir vekstimpulser til en region, vanligvis sterkere jo mer sentralt regio-
nen ligger. I Osloregionen er derfor forutsetningene til stede for betydelige virkninger. Godster-
minaler alene gir noen direkte virkninger, men mest effekt oppstår gjennom indirekte virkninger 
ved at omkringliggende arealer gjøres tilgjengelig for transport og logistikkintensiv industri og 
underleverandører til disse, samt behov for boliger for ansatte og handel og service for å betjene 
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den økte befolkningen. Slike ringvirkninger er bl.a. grundig studert i forbindelse med hovedfly-
plassen på Gardermoen.


Sysselsettingen skapt av et stort godsknutepunkt er direkte relatert til tilgjengelige arealer for næ-
ringsutvikling i samme område. Forutsetninger og beregninger som ligger til grunn for anslagene 
om sysselsettingsvirkninger er redegjort for i Analysegrunnlaget. De viser til svenske tall som sier 
én arbeidsplass per dekar (godsterminal i Umeå) i løpet av 10 år etter etablering og norske tall 
(Asplan Viak om Drammen havneområde) som sier 2,8 arbeidsplasser per dekar når området er 
vel etablert. Dette kan innebære at satellitter av en størrelse på 500 dekar kan gi sysselsetting i 
godsknutepunktet på 1.400 arbeidsplasser på lang sikt.


Regionale virkninger som kommer i tillegg er først og fremst at sentralt beliggende og verdifulle 
arealer kan nyttes til byutvikling. I Osloregionen hvor befolkningen vokser sterkt er dette virknin-
ger av svært stor betydning.


Drammen havn,  
foto: Ingar Holm, Godt Sagt as
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7.3 Virkninger på samtransportørene
Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL) har vist stor interesse og forståelse for be-
hovet for en overordnet strategi for gods og logistikk i Osloregionen. Investeringer i nye godster-
minaler har et 30-års perspektiv. Stabile rammebetingelser må til for at samtransportørene utvider 
eller relokaliserer sine terminalanlegg.


Samlokalisering med kundene er en avgjørende suksessfaktor fordi mellomtransporter mellom 
ulike terminaler er kostbart og tidkrevende. De intermodale godsformene (overføring mellom 
ulike transportmidler) er mest konkurransedyktig når bilterminalene for regional distribusjon er 
samlokalisert med baneterminalen eller havneterminalen. 


Mye tyder på at samtransportørene vil søke å samlokalisere seg med nye baneterminalener sør 
for Oslo og utvide distribusjonsområdet tilsvarende. En samlastterminal i området ved Garder-
moen kan være mindre aktuell til å ta over for Alnabru fordi denne fortsatt vil være mer sentralt 
lokalisert for det aktuelle distribusjonsområdet Oslo og Akershus. Terminalene i Innlandet (Hamar/
Rudshøgda) er riktig lokalisert i forhold til betjening av Hedmark og Oppland, og det regionale 
distribusjonsmønsteret i Oslo/Akershus og i Innlandet synes å forbli stabilt i årene som kommer.  
Se for øvrig Analysegrunnlaget.


Fra bil til bane, foto: JBV
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7.4  Knutepunktenes rolle  – virkninger for varedistribusjon
Utfordringer for godslogistikken i Osloområdet er på tre nivåer:


 - Rollen som nasjonalt logistikknutepunkt i form av å ha mange sentrallagere, importhavner, 
jernbanenav for omlasting av gods til og fra utlandet og andre landsdeler


 - Fordeling av gods mellom delregioner internt på Østlandet, for eksempel mellom Follo og 
Drammen


 - Distribusjon av gods i delregionene, for eksempel Osloområdet


Nav-satellittstrategien tar primært for seg de to øverste punktene. Den har likevel konsekvenser 
for distribusjon og trafikkarbeidet som følger av å betjene de lokale og regionale markedene. 
Utflyttingen av vareeiere fra Oslo og de andre byene øker trafikkarbeidet som skal til for å betjene 
regionen. Når godsknutepunktene sentraliseres, øker også de samlede distribusjonsavstandene.  
Dette betyr at strategien bør følges av strategier og tiltak for å redusere ulempene ved økt laste-
biltrafikk i distribusjon. 


Eksempler på tiltak som kan være aktuelle: Utvikle Alnabru som et distribusjonssenter for city-
logistikk for Oslo, basert på mating med tog fra de andre knutepunktene. Gjennomføre tiltak i 
vegnettet for å unngå at distribusjonsbilene står fast i morgentrafikken inn til byen, f.eks tungtra-
fikkfelt. Øke omfanget av nattleveranser.  Gjøre tiltak for å redusere lossetidene ved varemottak. 
Legge til rette for parkeringsplasser for hengere i utkanten av byen, slik at hver bil kan få med 
to- tre hengere inn til byen i stedet for ett skap.  Etablere felles varemottak i handlegater slik at 
leveranser til småbutikker går raskere. Etablere betjente mottak i kjøpesenter. Slike tiltak er også 
aktuelle for andre byregioner og bysentra.


 
 


Foto: JBV
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Andre initiativ 8
8.1 Plansamarbeidet for Oslo og Akershus viser til Osloregionen


I planstrategi og planprogram for areal- og transport i Oslo og Akershus (høringsutkast 
16.3.2011) heter det at resultatet av Felles regional strategi for gods- og logistikkvirksomhet i 
Osloregionen vil være et viktig innspill i forbindelse med areal- og transportplanen for Oslo og 
Akershus, og at den vil gi et strategisk grunnlag for samordnet utvikling av logistikkarealer og 
de tunge transportstrukturene i en større regional sammenheng. Felles strategi kan mao. legge 
viktige føringer for det videre planarbeidet i Oslo og Akershus.


Plansamarbeidet har studert transportsystemets kapasitet og konstaterer at med de planlagte 
infrastrukturprosjektene vil det bli sviktende kapasitet i veg- og jernbanesystemet i Oslo og 
Akershus fram mot 2030. Dette kan skape et betydelig problem med tanke på å få til et effektivt 
godstransportsystem i Osloregionen. 


8.2 Østlandssamarbeidet støtter ”nav-satellitt” strategien
I revidert Østlandspakke - innspill til NTP 2014-2023 (juni 2011) peker Østlandssamarbeidet på 
at en ”nav-satellitt”-strategi kan være en aktuell løsning for å møte den sterke veksten i gods-
transporten og framtidige behov. Østlandssamarbeidet tar på nåværende tidspunkt ikke stilling til 
størrelse og omfang av hver satellitt, rekkefølgen de eventuelt tenkes utviklet i eller den eksakte 
geografiske plasseringen, men peker i første rekke på at staten i NTP 2014-2023 må ta opp den 
utfordringen og påbegynne arbeidet med en løsning som kan møte de framtidige behov. Det 
sies videre at er viktig å gjøre de nødvendige strategiske lokaliseringsvalgene innen rimelig tid, da 
aktuelle arealer med nødvendig størrelse raskt vil kunne bli disponert til andre formål. I så måte 
likner denne situasjonen et stykke på vei situasjonen med hovedflyplassen for Østlandet i annen 
halvdel av forrige århundre. 


Østlandssamarbeidets øvrige prioriteringer av riksvegutbyggingen er i stor grad sammenfallende 
med prioriteringer angitt av Osloregionen i samordnet ATP-strategi fra 2008. Det satses på de fem 
nasjonale transportkorridorene gjennom Østlandet samt vegprosjektene i Oslopakke 3. Priorite-
ring av gode transportårer utenom Oslo, spesielt tverrforbindelse vest og nord for Oslo, dvs. Rv35 
(framtidig E16) og sør for Oslo Rv23 med Oslofjordforbindelsen og tilførselsveger til Moss-Horten.
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8.3 COINCO: Oslo – Göteborg
COINCO (Corridor of Innovation and Cooperation) er et EU-prosjekt. Korridoren Oslo-Göteborg-
Malmö utgjør det vestlige benet i Det Nordiske Triangel. Formålet med arbeidet er å styrke bære-
kraftig vekst knyttet til gods og persontransport (”Grønn godskorridor”). 


Grønn godskorridor innebærer fast jernbaneforbindelse mellom Danmark og Tyskland over Fehr-
man Belt. Dette internasjonale arbeidet om bedre jernbaneforbindelse til det europeiske konti-
nentet trekker i samme retning som felles strategi for Osloregionen generelt og spesielt vedrø-
rende bedre jernbaneforbindelse til Sverige og godsknutepunkt i Østfold/Follo.


8.4 KVU for alternative kryssinger av ytre Oslofjord
Samferdselsdepartementet ga høsten 2010 Statens vegvesen i oppgave å starte en konseptvalgu-
tredning (KVU) for en fast forbindelse over Ytre Oslofjord. Begrunnelsen ligger i at fergeforbindel-
sen Moss-Horten er den mest trafikkerte i landet (1,5 mill kjøretøy i året) og at en fast forbindelse 
vil kunne gi store besparelser i reisetid. Videre vil en slik forbindelse styrke kontakten og lette 
transporten mellom Vestfold; Telemark og Agder på den ene siden og Follo, Østfold og utlandet 
på den andre siden. Oslofjordforbindelsen over Drøbak ligger for langt nord og betjener i liten 
grad disse transportmarkedene.


Prosjektplanen som Statens vegvesen leverte i juni 2011 til Samferdselsdepartementet inneholder 
ulike konsepter, hvorav de mest ambisiøse er:


1. Knytte Rv23 (Oslofjordtunnelen) via bro ved Svelvik og ny veg til Sande og E18.


2. Ulike varianter av veg- og/eller jernbaneforbindelse på bro eller i tunnel mellom Moss og  
 Horten. Et slikt prosjekt vil bli omfattende og kan bli svært kostbart.


KVU ventes ferdig i slutten av 2013. Med tanke på forbindelse mellom to satellittene på hver side 
av Oslofjorden nær både Moss og Horten, byr denne utredningen på svært interessante perspek-
tiver. Dersom det både blir en fast vegforbindelse og en fast jernbaneforbindelse på tvers av ytre 
Oslofjord kan det tenkes å være tilstrekkelig med ett godsknutepunkt sør for Oslo og ikke ett på 
hver side av fjorden.
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Oppfølging av Felles strategi9
9.1 Videre utredningsarbeid
I et videre utredningsarbeid vil en viktig oppgave være å avklare hvilke lokaliseringer som kan 
være aktuelle med hensyn til arealtilgang for de ulike terminalkonseptene, og som vil være gun-
stigst i forhold til mål om effektiv godstransport, dempet transportarbeid og lokale miljøvirkninger.


Mye tyder på at en desentralisert konsentrasjon av godsknutepunkter vil skape mindre arealkon-
flikter enn en fortsatt konsentrasjon sentralt i byområder eller enn spredning av mange mindre 
godsknutepunkter i regionen. Spesialisering og konsentrasjon er samtidig viktig for mest mulig 
effektiv arealutnyttelse. Dessuten oppnås det stordriftsfordeler som følge av økende tjeneste- og 
oppgavedeling mellom aktørene. 


Videre tyder mye på at gods konsentrert i næringsklynger, med kortest mulig vei mellom termi-
nalene og til de store vareeierne vil gjøre transportørene på sjø og bane mer konkurransedyktige 
med lastebiltransport. Målet om en transportmiddelfordeling med økt andel for jernbane og sjø-
transport forutsetter nærhet mellom havneterminaler og jernbane-/ samlastterminaler, og bidrar 
til reduserte overføringskostnader ved at lange mellomtransporter unngås.


9.2 Fylkeskommunene og staten må ta oppfølgingsansvaret
Målet med oppfølgingsarbeidet vil være å konkretisere og fastlegge lokalisering, arealbehov og 
framgangsmåte for å sikre arealer for framtiden, avklarer hvilke offentlig terminalinvesteringer og 
jernbane- og veginvesteringer dette konseptet forutsetter, og finansiering av disse. 


Oppfølgingsarbeidet forutsetter et samarbeid mellom staten, de mest berørte kommuner og 
fylkeskommuner samt gods- og logistikknæringene. Det er viktig at arbeidet kommer i gang raskt 
slik at det kan bli mulig å gjøre de nødvendige strategiske lokaliseringsvalgene for satellittene 
innen rimelig tid, fordi utflytting av logistikkvirksomhet skjer så raskt og fordi aktuelle arealer med 
nødvendig størrelse vil kunne bli disponert til andre formål. For ikke å tape tid, bør det arbeides 
parallelt med et helhetsgrep for hele regionen (hvor staten har et hovedansvar) og løsninger for 
hver av satellittene (hvor fylkeskommune har hovedansvar). 


 - Osloregionen ber de statlige transportetatene om å inkludere en langsiktig gods- og lo-
gistikkstruktur i Osloregionen som særskilt tema i NTP 2014-23. Siktemålet er å få Stortinget 
til å bestille igangsatt en samordnet planprosess frem mot neste rullering av NTP hvor veg, 
bane, sjø og terminaler utredes i sammenheng, i nær dialog med logistikknæringen og 
berørte fylkeskommuner. 


 - Osloregionen ber fylkeskommunene vurdere hvordan arbeidet med å konkretisere løsninger 
for de ulike satellittene best kan organiseres; som et samlet prosjekt eller som delprosjekter 
for hver av de tre satellittene, for eksempel at Østfold og Akershus tar ansvar for satellitt 1, 
Akershus tar ansvar for satellitt 2, og Buskerud i samarbeid med Vestfold tar ansvar for satel-
litt 3. Oslo kommune tar ansvar for samspillet mellom nav og satellitter.
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9.3 Aktuell utbyggingsrekkefølge av satellitter
Når det gjelder rekkefølge i utbygging synes det som det er mest behov for å øke kapasiteten 
i jernbaneterminalene, dvs. Alnabru og i Drammensregionen. Det skal igangsettes en KVU for 
Alnabru og det pågår en konseptvalgutredning (KVU) i regi av Jernbaneverket for lokalisering av 
ny godsterminal i Drammensregionen.


Det neste er en satellitt i området Moss/Vestby. Sørkorridoren er inngangsporten for gods fra 
utlandet i retning Oslo og der bør tilrettelegges for mer import av gods på bane.


Til sist bør det investeres i en jernbaneterminal i området ved Gardermoen hovedflyplass og 
knyttet til et kryss mellom dagens veg- og jernbanekorridor nord-sør og en tilsvarende, framtidig 
korridor øst-vest.


9.4 Alliansebygging
Fylkeskommunene er sentrale aktører i dialogen med transportetatene i NTP-arbeidet og over-
for stortingskomiteen ved behandlingen av stortingsmeldingen om NTP. Østlandssamarbeidet, 
som omfatter sju fylkeskommuner og Oslo kommune, støtter også ”nav – satellitt” strategien. 
Østlandssamarbeidet kan som fellesorgan for fylkeskommunene bli en viktig alliansepartner i det 
videre oppfølgingsarbeidet.


Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) 
har vist interesse for ”nav-satellitt” – strategien. Disse organene, sammen med Landsorganisasjo-
nen (LO) vil være viktige alliansepartnere i oppfølgingsarbeidet. 


Kommunene som eventuelle vertskap for satellitter vil være viktigste aktører i alliansebyggingen. 
Med positiv holdning fra aktuelle kommuner vil det bli lettere å realisere strategien. I Follo/Østfold 
er det allerede betydelig interesse for å utvikle en satellitt. Vestby kommuneplan 2007-2019 har 
planer om jernbanespor til logistikkterminalen Deli skog. Mosseregionens Næringsutvikling AS i 
samarbeid med Mosseregionens maritime nettverk, logistikknettverket i Mosseregionen/Vestby og 
Vestby Næringsselskap AS søker Innovasjon Norge om midler til å utrede en mulitimodal gods- og 
logistikkterminal der Moss Havn KF og Vestby godsterminal inngår.


Osloregionen kan oppfordre til lignende initiativ i vest og i nord. Borre kommune med Horten by 
er medlem i Osloregionen. Sammen med nabokommunen Re kan potensialet for en satellitt ved 
for eksempel Kopstadområdet utredes. Øvre Romerike Utvikling (ØRU) er et samarbeidsorgan for 
kommunene på Øvre Romerike som kan vurdere potensialet for en satellitt med fokus på flyplass-
relaterte varestrømmer i kombinasjon med ny E16 Bergen-Gardermoen-Gävle og der jernbane-
trasé inkluderes.


Foto: Anniken Sandvig
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Vedlegg: Begreper i gods og logistikk


Bulk – gods i store mengder som ikke er pakket


Distribusjon – innsamling og spredning av gods fra terminal i et avgrenset geografisk område


Gods- og varestrømmer – sum av varer i transport fra leverandør til sluttbruker


Godsknutepunkter – de geografiske områdene/lokasjonene hvor gods møtes, omlastes eller 
behandles


Grossister – funksjoner som ivaretar vareflyten mellom produsent og detaljist (engross)


Intermodalt – overføring av gods mellom ulike transportmidler 


Lastbærere – de enhetene (modulene) som varene lastes på eller inn i for transport, for eksempel 
en containere


Logistikk – betraktningsmåtene og prinsippene som man legger til grunn for å planlegge, utvikle, 
organisere, samordne, styre og kontrollere materialstrømmen fra leverandør til sluttbruker


Logistikklynger – samling av logistikkutøvere eller transporttilbydere, med lagre og terminaler, 
innenfor et avgrenset geografisk område (speditører, samlastere, transportører mv.)


Logistikksenter – samling av produsenter og grossister


LO-LO – lift on – lift off (containere og andre lastbærere)


Mellomtransporter – transport mellom terminaler eller innen terminaler (ikke distribusjon)


Modulvogntog – ekstra lange og tunge vogntog opp til 25 m og 60 tonn.


Næringsklynger – geografisk nærhet mellom samme type næringer som dels samarbeider i nett-
verk og dels konkurrerer og som utnytter i fellesskap areal, infrastruktur og supplerende tjenester


Operatører – de som utfører den fysiske forflytningen av gods eller den fysisk står for håndterin-
gen av gods på en terminal


Partigods – transport av større partier til en og samme mottaker, uten terminalbehandling


RO-RO – roll on – roll off (trailere)


Samlast – sammenstille gods fra forskjellige enheter til en enhet, som igjen sendes til (forskjellige 
mottakere på) annet sted


Stykkgods – last som fraktes i containere eller andre lastbærer og kan håndteres med kraner


Terminalbehandling – alle aktiviteter som utføres i en godsterminal (lasting, lossing, sortering, 
samling og splitting, lagring, ekspedisjon, etc) 


TEU – Twenty-foot equivalent unit. Statistisk enhet som har basis en 20 fots ISO container (sjøcon-
tainer). Det vil si at en 40 fots ISO container regnes som 2 enheter i statistikken


Trafikkterminal – havn eller jernbane der det skjer omlasting mellom ulike transportmidler


Tredjeparts logistikk – betegnelse på aktør som styrer typiske logistikkaktiviteter for andre firmaer


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


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


 
 


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


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


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


part har etter lov og forskrift vil likevel ikke endres 


 1







 
c) Samarbeidet skal bygge på likeverdighet mellom partene 
 
d) Samarbeidet mellom partene skal være preget av dialog og en løsningsorientert 


tilnærming. Avgjørelser skal tas så nært brukeren som mulig 
 


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


 
 
6. Retningslinjer 


 
Retningslinjer i opplistingen nedenfor er en del av denne avtalen og rettslig bindende for 
partene, med mindre annet fremgår. 
 
1) enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for 
og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre (ny og vedlagt) 
 
2) retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, 
rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende 
helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester (utarbeides og 
vedtas innen 01.07.12) 
 
3) retningslinjer for innleggelse i sykehus, med rutine (retningslinje ny/ ellers revidert og 
vedlagt) 
 
4) beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 3. ledd 
(utarbeides og vedtas innen 01.07.12) 
 
5) retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for 
kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, med rutine (retningslinje ny/ ellers 
revidert og vedlagt) 
 
6) retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige 
nettverk og hospitering (utarbeides og vedtas innen 01.07.12) 
 
7) samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid (utarbeides og vedtas innen 
01.07.12) 
 
8) samarbeid om jordmortjenester (utarbeides og vedtas innen 01.07.12) 
 
9) samarbeid om IKT- løsninger lokalt (utarbeides og vedtas innen 01.07.12) 
 
10) samarbeid om forebygging (utarbeides og vedtas innen 01.07.12) 
 
11) omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden (ny og vedlagt) 
 
12) retningslinje for samarbeidsformer (ny rutine/revidert tekst og vedlagt) 
 
13) individuell plan – felles rutiner (videreføres) 
 
14 hospiteringsordning (videreføres) 
 
15) følgepersonell ved innleggelse i SØ (videreføres) 
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16) håndtering av avvik fra godkjente retningslinjer og rutiner (videreføres) 
 
17) hjelpemiddelhåndtering når pasient er innlagt i SØ (videreføres) 
 
Første gang retningslinje 1-12 skal vedtas gjøres dette av kommunestyret/ styret i SØ. 
Retningslinje 13-17 er vedtatt av partene tidligere og videreføres. Nye retningslinjer og 
senere endringer i vedtatte retningslinjer uten store økonomiske konsekvenser og/ eller 
prinsipielle endringer for partene, kan tas inn i avtalen gjennom vedtak i administrativt 
samarbeidsutvalg. 
 
 
7. Samarbeidsformer  
 
Partene har vedtatt retningslinje nr. 12 som beskriver følgende samarbeidsformer: 


 Overordnet samarbeidsutvalg 
 Administrativt samarbeidsutvalg 
 Kliniske samarbeidsutvalg 
 Samhandlingsforum 


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


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


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


 Opprette en samhandlingskontakt i egen virksomhet som har et særskilt ansvar for å 
veilede og hjelpe ved samhandlingsbehov mellom partene  


 
 
9. Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner 
 
Pasient- og brukererfaringer skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av avtaler og 
retningslinjer. Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med 
utarbeidelse, praktisering, oppfølging og endring av avtalen.  
 
Synspunkter og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom brukerundersøkelser, 
brukerutvalget ved Sykehuset Østfold, eldrerådet, rådet for funksjonshemmede i kommunen 
og andre instanser skal tillegges vekt.  
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10. Håndtering av avvik fra godkjente retningslinjer  
 
Partene skal håndtere avvik fra godkjente retningslinje iht. retningslinje 16 i kap. 7  
 


11. Håndtering av uenighet - tvisteløsning  


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


12. Mislighold  


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


13. Varighet, revisjon og oppsigelse av avtalen  


Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med 
ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd.  
 
Partene er enige om å gjennomgå avtalen innen 30. november hvert år og sørge for jevnlig 
rapportering og evaluering. Overordnet samarbeidsutvalg har ansvar for å evaluere avtalen 
ved innhenting av erfaringer gjennom Administrativt samarbeidsutvalg. Første virkeår (2012) 
skal avtalen revideres og suppleres med manglende retningslinjer i kapittel 6 innen 1. juli. 
 
Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 
endres. 







Retningslinje  nr. 1 - Oppgavedeling 
 
Formål 
Retningslinjen regulerer/ omhandler oppgaver og tiltak som kommunen og sykehuset skal eller 
kan samarbeide om,  jf. blant annet helse- og omsorgstjenestelovens § 3-4 og spesialist- 
helsetjenesteloven § 2-1e. 
 
Partene kan ikke ved denne retningslinjen eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som 
partene er tillagt etter lov og forskrifter.  
 
Generelt om lovgrunnlaget 


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


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


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


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


 
Fastlegene er en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. 
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Retningslinje nr. 3 – Innleggelse i Sykehuset Østfold (SØ) 
 
Formål 
Formålet med denne avtalen er å: 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 
SØs ansvar og oppgaver: 


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


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


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


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


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


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


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


og navn på kontaktpersoner. Gjelder pasienter som mottar kommunale helse- og 
omsorgstjenester fra tidligere 
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SØs ansvar og oppgaver: 


a) Vurderer henvisningen etter gjeldende forskrifter og prioriteringsveiledere 
b) Foreslår eventuelt forebyggende helsetjenester, behandlingsmuligheter og 


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


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


under behandling. Se retningslinje15 Følgepersonell ved innleggelse i SØ 
 
Vedlegg 
 Rutine ved innleggelse 







Retningslinje nr. 5 – Utskrivning av pasienter som antas å 
ha behov for kommunale tjenester 
 
Formål  
Formålet med denne avtalen er å: 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


a) SØ gir melding senest innen 24 timer etter innleggelse om innlagt pasient, dvs. 
status, antatt forløp og forventet utskrivningstidspunkt, dersom pasienten antas å ha 
behov for tiltak fra kommunehelsetjenesten etter utskrivning. Dersom vurderingen 
tilsier at pasienten ikke har behov for hjelp etter utskrivning, men dette endrer seg i 
løpet av oppholdet, skal fristen løpe fra det tidspunktet det blir klart at et slikt behov 
foreligger 


b) Melding om utskrivningsklar pasient skal gis kommunen i tidsrommet 08.00 -15.30 
alle dager, inkl. helge- og høytidsdager. Kommunen er forpliktet til å ha ett 
telefonnummer for meldingsutveksling som betjenes i samme tidsrom 
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c) Kommunene gir så raskt som mulig tilbakemelding om pasienten kan mottas, senest 
innen 2 timer (i tidsrommet 08.00 – 15.30) fra kommunen mottok melding fra SØ. 
Dersom slik tilbakemelding ikke gis, inntrer betalingsplikten 


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


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


 
 
Plikt til redegjørelse 
Kommunen kan kreve å få en redegjørelse for de vurderinger SØ har foretatt slik at det kan 
etterprøves at vurderingene er i tråd med denne retningslinje og forskrift om kommunal 
betaling for utskrivningsklare pasienter. 
 
 
Evaluering 
Punktet om kommunal betalingsplikt i denne retningslinjen avviker (positivt) fra forskriften 
som sier at varsling kan gjøres 24 timer i døgnet. Varslingsrutinen må derfor vurderes 
spesielt ifm. revisjon 01.07.2012 
 
Vedlegg 
 Rutine ved utskrivning 
 


 
 


 







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


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


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


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


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


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


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


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


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


akuttmedisinsk kompetanse, herunder kunnskap om system, ansvar og roller 
 


Videre arbeid 
Partene forplikter seg til, i løpet av 2012, å nedsette et klinisk utvalg som skal utvikle 
forpliktende samarbeidsrutiner knyttet til krise- og katastrofeberedskap. 
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Retningslinje nr. 12 - Samarbeidsformer 
 
Partene er enige om at følgende samarbeidsformer videreføres fram til 1. Juli 2012. 
Overordnet samarbeidsavtale og retningslinjen revideres våren 2012, og samarbeids- 
formene videreutvikles i tråd med ny samarbeidsavtale og nytt lovverk. 
 
Overordnet samarbeidsutvalg  
Overordnet samarbeidsutvalg er et partssammensatt, overordnet strategisk og utviklingsorientert 
utvalg mellom Sykehuset Østfold (SØ) og kommune i Østfold.   
 
Utvalget skal utrede økonomiske, formelle og andre problemstillinger som følge av ny 
sykehusstruktur i Østfold (SØ 2015) og samhandlingsreformen. Utvalget er rådgivende overfor 
kommunene i Østfold og SØ.  
 
Administrerende direktør i SØ og styret i KS Østfold oppnevner 3 representanter hver. Utvalget 
møtes minimum 2 ganger pr. år. Leder for administrativt samarbeidsutvalg, jf. pkt. 2.2, er 
sekretær for utvalget. Leder og nestleder- funksjonen alternerer årlig mellom SØ og kommunene 
(er leder fra kommunene her skal leder i adm. samarbeidsutvalg, jf. pkt. 2.2) være fra sykehuset 
og motsatt for nestleder). Partene bærer selv egne kostnader.  
 
Administrativt samarbeidsutvalg  
Administrativt samarbeidsutvalg er et partssammensatt samarbeidsutvalg mellom SØ og 
kommunene i Østfold.   
 
Oppgaver 
Administrativt samarbeidsutvalg har ansvar for å  
 


a) følge opp og ha ansvar for vedlikehold av denne samarbeidsavtalen  
b) avgjøre saker av prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk karakter vedrørende 


samhandling om pasienter/ brukere  
c) opprette kliniske samarbeidsutvalg for ulike områder, jf. pkt. 2.3  
d) drøfte uenighetssaker og anbefale løsning, jf. Overordnet samarbeidsavtale kap.11b  
e) godkjenne rutiner og prosedyrer vedrørende samhandling om felles pasienter etter 


forslag fra kliniske samarbeidsutvalg eller en eller flere av partene  
f) arrangere samhandlingsforum, en felles arena for samhandling i Østfold, jf. pkt. 2.4  
g) fokusere på erfaringsutveksling, kompetanseoverføring og felles møteplasser  
h) bidra til utvikling og spredning av gode modeller for samhandling  
i) ha en oppdatert oversikt over ulike samhandlingsprosjekter i Østfold  


Sammensetning  


Utvalget består av 5 representanter fra kommunene og 5 representanter fra SØ. Det oppnevnes 
vararepresentanter. Utvalgets medlemmer oppnevnes av og representerer henholdsvis 
kommunenes rådmenn og administrerende direktør i SØ. Medlemmene er ansvarlig for å 
etablere faste samarbeidsmøter med de kommuner som de representerer. Kommunenes 5 
medlemmer representerer regionene/ kommunene slik:  
Fredrikstad – Fredrikstad, Hvaler  
Halden – Aremark, Halden 
Indre Østfold – Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad 
Moss – Moss, Rygge, Råde, Våler 
Sarpsborg – Rakkestad, Sarpsborg  
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I tillegg deltar 2 observatører med tale- og forslagsrett:  


a) Brukerrepresentant utpekt av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)  
b) Praksiskoordinator (fastlege) i SØ – lege med koordinerende ansvar for 


praksiskonsulentene (fastleger)  


Arbeidsform  


Utvalget konstituerer seg selv, leder og nestlederfunksjon alternerer årlig mellom SØ og 
kommunene (funksjonsperiode for utvalget er fra september – september). Saker fremmes av 
partene gjennom representantene, som har et selvstendig ansvar for å bringe fram temaer/ 
saker til behandling. Vedtak forutsetter enstemmighet og forplikter partene. Den administrative 
ledelse i henholdsvis SØ og den enkelte kommune har ansvar for at vedtak gjennomføres.  
 
Utvalget møtes minimum seks ganger pr. år og møteplan for funksjonsperioden avtales. Utvalget 
legger frem årsrapport i 1. kvartal. Sekretærfunksjonen tillegges SØ. Partene bærer ellers egne 
kostnader.  


Kliniske samarbeidsutvalg  


Administrativt samarbeidsutvalg kan opprette faste eller midlertidige kliniske samarbeidsutvalg 
for aktuelle faglige og/ eller administrative utfordringer. Mandat og tidsramme for arbeidet 
fastsettes. Kliniske samarbeidsutvalg er partssammensatt og følger som hovedregel de samme 
prinsippene for representasjon og arbeidsform som administrativt samarbeidsutvalg. 
Oppnevning skjer etter forslag fra partene og det bør tilstrebes brukerrepresentasjon, jf. kap. 9 i 
Overordnet samarbeidsavtale. Kliniske samarbeidsutvalg rapporterer til administrativt 
samarbeidsutvalg.  


Samhandlingsforum  


Samhandlingsforum har som formål å skape en arena for drøfting av ulike tema som omhandler 
samhandling, fag- og tjenesteutvikling, undervisning og veiledning. Forumet avholdes to ganger 
per år – i høstsemesteret for sykehusets ledelse og kommunenes administrative og politiske 
toppledelse, og i vårsemesteret for fagpersonell og mellomledere. Partene har selv et ansvar for 
å melde inn temaer.  
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Avtale om tjenester gjennom adm. 


vertskommunesamarbeide K-l §28b og e 


Avtalens omfang 
Denne avtale regulerer inngåelse av samarbeid mellom Rømskog kommune som 
vertskommune og Marker kommune innen området barnvern i tråd med Lov om 
barnevernstjenester. 


Definisjoner 
Vertskommune  Den kommune som faktisk utfører myndigheten og er  
                                               vertskommune - Marker 
Samarbeidende kommune Den kommune som overfører myndighet og 40 % ressurs –  
  Rømskog 
Partene  Vertskommune og samarbeidende kommune. 


Tidspunkt for overføring av myndighet 
Myndighet etter områdene som dekkes av denne avtale overføres fra Rømskog kommune til 
Marker kommune i eget delegeringsvedtak i Rømskog kommunestyre. 


Ansvarsfordeling 
Vertskommunen styrer driften av tjenesten og er ansvarlig for at innholdet i tjenestene som 
leveres er i tråd med gjeldene lover og forskrifter.  
I den grad det er mulig skal forhold som har stor innvirkning på tjenestenes egnethet for 
samarbeidende kommune diskuteres med denne innen endringer foretas.  


Interkommunalt samarbeide 
Der samarbeidet medfører overføring av forvaltningsmyndighet må det foretas lovpålagte 
delegeringer. Kommunelovens regler (kapittel 5) vedrørende interkommunalt samarbeid med 
vertskommune gjøres gjeldende for disse områdene. 


Tjenestens omfang, innhold og lokalisering 
Tjenesten som avtales utført av vertskommunen innebærer ivaretakelse av alle kommunens 
oppgaver i tråd med Lov om barnevernstjenester.  Tjenesten utføres i Rømskog kommune. 


Vedtak og rapportering 
Barnevernleder i vertskommunen fatter barnevedtak for Rømskog kommune. Disse arkiveres i 
Rømskog kommune. Statistikk til statlige organer rapporteres særskilt for Rømskog. 







Kostnadsfordelingsprinsipper 
Det utarbeides årlig budsjett for barnevernstjenesten i Rømskog. Rømskogs 
barnevernsmedarbeider arbeider 40 % stilling i felles barneverntjeneste under barnevernleder 
tilsatt i Marker kommune. Samarbeidende kommune dekker alle utgifter knyttet til 40 % 
stilling og barnevernssaker i Rømskog. Reiseutgifter fra Ørje til Rømskog som måtte påløpe 
for barnevernsansatte i Marker for saker i Rømskog dekkes av Rømskog kommune.  


Risikofordeling 
Vertskommunen er ansvarlig for innholdet i de leverte tjenestene.  
I en erstatningssak overfor innbyggere kan ikke samarbeidende kommune forplikte 
vertskommunen uten skriftlig godkjennelse fra dennes side.  


Kommunikasjon mellom partene 
Rådmennene hos hver av partene er mottaker av all kommunikasjon relatert til denne avtalen. 


Samarbeidsmøte 
Partene skal gjennomføre minst to samarbeidsmøter for dialog om innholdet i tjenestene i 
avtaleperioden. Partene representeres ved rådmannen og eller andre utpekt av rådmannen som 
representerer de tjenesteområder som skal behandles i møtet. Om mulig skal den andre part 
varsles med 14 dagers varsel om forhold som ønskes behandlet i møtet. 


Avtalens løpetid 
Avtalen gjelder fra 1.1.12, og kan sies opp med 12 måneders varsel. 


Tvister 
Tvister etter denne avtale løses etter tvistelovens regler med forhandlinger. Heggen og 
Frøland tingrett aksepteres som rett verneting.  
 


Sted og dato: 
 
 
 
                    Stein Erik Lauvås                                                     Kari H. Pettersen 
 for Marker kommune for Rømskog kommune 
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 Samarbeidstiltak som vedtas gjennomført skal formaliseres. Med dette menes:  


� At det skal fattes formelle politiske eller administrative vedtak 


� At avtaler som inngås skal være skriftlige  


� At politisk og administrativ styring av samarbeidstiltakene skal avklares  


� At kostnader og finansiering avklares  


� At bruk av personalressurser blir fastlagt  


� At lokalisering av tiltaket blir bestemt  


 


Ved samarbeidstiltak gjelder 


� samarbeidstiltak skal primært bygge på vertskapskommune-prinsippet 


� I hovedsak skal følgende kostnadsfordeling legges til grunn: Aremark 35%, Marker 50% og 


Rømskog 15%. Annen kostnadsfordeling kan i enkelte tilfeller avtales, dersom det er klare 


årsaker til det. I samarbeid mellom bare to av kommunene, avtales fordelingen i hvert enkelt 


tilfelle.  


� Hver kommune må dekke sin del av kostnadene ved fellestiltak, og alle må akseptere at 


kostnads- og funksjonsfordelingen mellom kommunen ikke vil være ”rettferdig” til enhver tid.  


� En skal forsøke å legge til rette for et differensiert lokaliseringsmønster, slik at det ikke bare er 


Marker som opptrer som vertskommune. Fordelingen skal bygge på likeverdighet og 


prinsippet om god kompetanseutnytting, og over tid være til nytte for den enkelte kommune 


og regionen. 


� Rådmennene fungerer som styringsgruppe for det interkommunale samarbeidet på 


administrativt nivå.  


� Ved ansettelser deltar en representant for rådmennene i alle tre kommuner, samt tillitsvalgt 


fra vertskommunen. Vertskommunen tilsetter formelt. 


� Det er vertskommunen som er arbeidsgiver og forhandler om de ansattes lønninger. 


Rådmannen med arbeidsgiveransvar skal drøfte lønnsplassering med de to øvrige rådmenn, 


og rådmennenes syn skal gjøres kjent for forhandlingsutvalget i vertskommunen. 


� Det godtgjøres for kjøring fra oppmøtested til de øvrige kommuner, fortrinnsvis skal 


tjenestebil benyttes. 


� Ved endring av fast oppmøtested, gis det i en overgangsperiode på ett år, godtgjørelse for 


kjøring mellom tidligere og nytt oppmøtested, dersom endringen medfører økt kjørevei. 


� Ved vurdering av oppsigelse av avtaler eller stillinger knyttet til det interkommunale 


samarbeidet, skal dette drøftes i styringsgruppen, før det fremmes for grenserådet eller gjøres 


kjent for de ansatte. 


� Oppsigelse av avtale skal skje med minst 12 mnd varsel. Dersom vertskommune ikke kan 


oppfylle arbeidsmiljølovens bestemmelser i forhold til å finne annet egnet arbeid for den/de 


ansatte, er kommunene som sier opp avtalen, solidarisk ansvarlig inntil saken er løst. 


 


Det interkommunale samarbeidet i regionen skal synliggjøres i kommunenes planarbeid.  


 


Grenserådet skal ha en koordinerende rolle mht. alt interkommunalt samarbeid i regionen. 
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Forord 
 
Marker kommune har i perioden januar 2011 til oktober 2011 tatt del i nettverk Strategisk 
kompetansestyring i regi av KS. Flink med folk i første rekke. Vi har deltatt sammen med 
kommunene Halden, Moss, Asker, Bærum, Nesodden, Oppegård, Vestby og Ås. 
 
 
De som har deltatt i nettverket fra Marker kommune er: 
 
Janne Johansen, Virksomhetsleder Pleie og Omsorg 
Lise Hansen, Personalkonsulent Pleie og Omsorg 
Vidar Kasbo Personal konsulent administrasjon 
 
 
 
 
Opprinnelig skulle dette være en Strategisk kompetanseplan for Helse, Pleie og Omsorg. 
Virksomhetsleder P.U. har sluttet i Marker kommune og Virksomhetsleder Familie og Helse 
hadde ikke anledning til å være med i prosjektet. Vi har derfor valgt å konsentrere oss om å 
skrive en kompetanseplan for Pleie og Omsorg 
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1.Sammendrag 
Kompetanseplanen er utarbeidet for pleie og omsorgssektoren i Marker kommune.  
 
Kompetanse- og rekrutteringsplanen skisserer status i dag og fremtidens kompetansebehov i 
tjenesten. Den omhandler strategier og tiltak for å utvikle og rekruttere rett kompetanse.  
 
Som vedlegg ligger en handlingsplan med prioriterte resultatmål hvor det fremgår hvem som 
har ansvar og tidspunkt for gjennomføringen. 
 
Tiltak i planene er delt opp som følger: 
 


• Rekruttering, beskriver tiltak for å tiltrekke seg rett kompetanse. 
• Kompetansehevende tiltak, beskriver kurs, opplæring og utdanning. 
• Økonomiske rammebetingelser, beskriver økonomiske konsekvenser og utfordringer. 
• Organisatoriske tiltak, beskriver tilretteleggende strategiske tiltak 
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2 Kompetanseplanens forankring og 
ambisjoner 


Kompetanseplanen eies av Rådmann. Forvaltning av kompetanseplan er etablert gjennom 
arbeidsgruppe kompetanse. Arbeidsgruppe kompetanse består av Virksomhetsleder Pleie og 
Omsorg, personalkonsulent Pleie og omsorg, personalkonsulent administrasjon, 
avdelingssykepleiere sone 1 og sone 2, og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og NSF. 
 
Virksomhetsleder Omsorg har overordnet ansvar for kompetanseplan. 
 
Overordnet ansvar innebærer å holde kompetanseplanen oppdatert og påse at tiltakene i 
handlingsplanene gjennomføres. 
 
I Strategi og kompetanseplan 2012-2017 er strategisk kompetanseplanlegging og utarbeidelse 
av kompetanseplaner et prioritert område som det skal jobbes med i Marker kommune. 


2.1 Arbeidsgruppe –kompetanse- strategiske 
føringer. 


 
 
Arbeidsgruppen skal avholde møter minimum 3 ganger i året. 
 


• Januar: Forberede søknad til fylkesmannen 
• Juni: Gjennomgang av tildelte midler opp mot igangsatte kompetansehevende tiltak 


med midlene fra fylkesmannen 
• November: Gjøre opp status for kompetanseplan arbeidet. Evaluering av 


kompetanseplan og handlingsplan, korrigering av planen og evt. tiltak. Utføre GAP-
analyse ved hjelp av balansert målstyring. Analysen vil være grunnlaget for videre 
satsing i kompetansearbeidet. Mål og tiltak må prioriteres. 


 
De strategiske føringene, analysen og handlingsplan skal oppdateres årlig og danner grunnlag 
for søknad om midler til fylkesmann. 
Handlingsplanen gjøres kjent for hele personalgruppen i omsorg gjennom infoskriv og felles 
personalmøte i desember hvert år. 
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3 Overordnede mål fra kommuneplanen 
og styringsdokumenter 


3.1 Nasjonale styringsdokumenter 
• St. melding 47 Samhandlingsreformen 
• St. melding 16 Nasjonal helse og omsorgsplan 
• Kompetanseløftet 2015 
• Ny folkehelselov. 1.1.2012 
• Ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester 1.1.2012 
• St. melding 25, Mestring, muligheter og mening. Framtidens omsorgsutfordringer 
• Demensplan 2015 
• Meldingsløftet 
• Hovedavtalen 


3.2 Kommuneplanens samfunnsdel Marker 
kommune 2005-2017 


 
Marker kommune skal tilby sine innbyggere trygge livsløpsbetingelser i et robust samfunn 
som prioriterer sikkerhet, miljø og kultur. Marker Kommune skal være en av østlandets beste 
bokommuner. Det skal være lave skranker for næringsetablering og fremtidige arealer til 
næringsvirksomhet skal sikres. 
 
Et mål og en rettesnor for planlegging og styring av Markersamfunnet skal være en 
befolkningstilvekst på 1000 personer i 12-årsperioden. 
 
VISJON; 
MARKER – Mulighetene er mange. 
 
Omsorg: 
Mål: Det skal arbeides for å videreutvikle et godt og differensiert tilbud innen pleie-, 
rehabilitering og omsorg. Tjenestetilbudet skal utarbeides i nært samarbeid med bruker og 
ytes på lavest mulig effektive omsorgsnivå. 
Institusjonsdelen bør utvides for å møte økt etterspørsel etter de tjenestene som etterspørres. 
 


3.3 Personalpolitisk plattform for Marker kommune – 
utfordringer og mål mot 2017 


se vedlegg 
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3.4    BALANSERT MÅLSTYRING  
GJENNOMGÅENDE MÅLEKART FOR Marker Bo og Servicesent er 


 
Raus – Glede – utvikling 


Hovedmål: Tilpassede tjenester til brukers behov. 
Delmål: Tydelig informasjon, god og effektiv saksbehandling, riktig legemiddelbehandling 


Målområder  Måleindika-
torer  


Målekriterier  Målemetode Resul- 
tatmål 


Gode tjenester  
 


*Opplevd kvalitet  
blant brukere 
*Tilgjengelighet 
*Utvist respekt  
for brukere 
 


Brukerundersøkelser  
(resultatskala 0-4) 


> 3 


God service  
 


Kort saksbe- 
Handlingstid ved 
søknad av tjenester 
 


Profil, bruker- 
undersøkelser 
 


> 3 


Brukere /  
Tjenester 


Brukermed- 
virkning 


Opplevd grad  
av medvirkning 


Brukerundersøkelser > 3 


Godt  
arbeidsmiljø  
 
 


Rause medarbeidere  
som viser glede ved  
det sosiale miljøet  
 


Medarbeider- 
undersøkelse  
(resultatskala 0-6)  


> 4,5 


Antall årsverk 
tilpasset oppg. 
 


Opplevd samsvar  
mellom oppgaver  
og tid  


Medarbeider- 
undersøkelse  
 


> 4,5 


Utviklings- 
muligheter 


*Rom for faglig og  
personlig utvikling.  
*Følelse av mestring 
/ egenkompetanse.  
*Krav om godkjent  
kompetanse ved  
faste ansettelser 
 


Medarbeider- 
samtale  
 
 
Stiller krav i  
utlysninger 


> 4,5 
 


95% 


Medarbeidere/  
Organisasjon 


Lavt sykefravær Registrert sykefravær 
Aktivt arbeid med IA 


Statistikk < 8,0 % 
 


 
God 
 
økonomistyring  
 


Samsvar mellom  
budsjett og regnskap  
 


Månedlige 
rapporteringer 
Tertialrapport 
 


+/-0,5 % 
 


+/-1,0 % 


Økonomi 


Effektiv 
ressursbruk i  
forhold til tjeneste-  
produksjon 


Kostnad pr. enhet 
 


KOSTRAutvikling 
innen egen kommune, 
og i forhold til utvalg  
av andre kommuner  
 


Lavere 
enn aktuell 
kommune-


gruppe 
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Miljø og klima Minst mulig søppel. 
Mindre bruk av plast. 
Sykkel i hjemmetj. 


Avfallshåndtering/ 
kildesortering 


 


Livskvalitet og  
folkehelse 


Menneskelig kontakt  Alle brukere 
skal bli 
sett, og 


pratet med 
minst tre 
ganger pr. 


vakt. 


Samfunn 
 
 
 


Med ungdom  
i fokus 


Ta i mot lærlinger Lyse ut etter lærlinger  
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4 Hva inngår i begrepet kompetanse 
 


4.1 Lærende organisasjon 
Det er vanlig å bruke læringsbegrepet om enkeltmenneskets læring – på menneskets evne til å 
håndtere nye utfordringer bedre enn tidligere, på forandringer av atferd som resultat av 
erfaring og øvelse eller på mer grunnleggende forandringer i personlighet eller væremåte. 
 


• En organisasjons læring innebærer mer enn summen av medarbeidernes individuelle 
læringsresultater. En organisasjons læring innbefatter endringer i grunnleggende 
kulturelle antakelser, endringer i organisasjonsstrukturen, nye rutiner for 
oppgaveløsning og arbeidsdeling. 


• Som en lærende og aktivt handlende organisasjon ønsker kommunen å sette fokus på 
oppslutning om løsninger, motivasjon, forpliktelse og gjensidighet, samt en klar 
forventning om resultater. 


 
 
 


4.2 Kompetansebegreper 
 
Mål for pleie og omsorgs kompetanseutvikling er å: 
 
Sikre at virksomhetene gjennomfører kompetanseutvikling på de områder og i det omfang 
som er nødvendig for å bidra til at kommunen når sine strategiske mål 
 
 
Definisjoner: 
 
Kvalitetssystemet definerer kompetanse som uttrykket for relasjon mellom medarbeideren og 
hans/hennes oppgaver prøvd opp mot de nye krav organisasjonen stiller. 
Kompetansekomponentene er evner, kunnskaper og ferdigheter. 
 
Kompetansekrav: den kompetanse virksomheten trenger for å nå sine mål og utføre definerte 
funksjoner og oppgaver på ønsket måte og nivå. 
 
Kompetansebeholdning: den kompetanse virksomheten og den enkelte medarbeider besitter 
(tilgjengelig kompetanse) 
 
Kompetansebehov: den kompetanse som mangler eller må mobiliseres 
 
Strategisk kompetanse: den kompetansen som er avgjørende for måloppnåelse, kritiske 
mangler som bør utredes både på kort og lang sikt. 
 
Kjernekompetanse: den operative kompetansen som er nødvendig for å utøve de daglige 
oppgavene og som kan bidra til et konkurransefortrinn. 
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Kompetansekomponenter på individnivå 
 
Kunnskap; er delt inn i teoretisk kunnskap, praktisk kunnskap og erfaringskunnskap. 
 
Teoretisk kunnskap dreier seg om å vite at, vite om og vite hvorfor. Praktisk kunnskap dreier 
seg om å vite hvordan å kunne gjøre det. Erfaringskunnskap er individuell og opåplevd 
kunnskap. 
 
Ferdigheter; Krav til ferdigheter vil variere ut fra hvilken stilling og ansvarsområde den 
ansatte har, men vi har tatt utgangspunkt i sentrale ferdighetsområder innenfor pleie og 
omsorg; 
 


o Kommunikasjon og samhandling 
o Ferdigheter som er nødvendig for å ivareta pasientens grunnleggende behov under 


sykdom 
o Samarbeidsferdigheter 
o Problemløsning- og fagutviklingsferdigheter 
o Ferdigheter som er nødvendig for å ivareta etisk ansvarlighet 
o Ferdigheter som er nødvendig for å ivareta samfunnsengasjement 
o Undervisningsferdigheter 
o Ledelsesferdigheter 


 
Holdninger; Holdninger er personlige og profesjonelle verdier som ligger til grunn for våre 
holdninger. Pleie og omsorg i Marker Kommune har utarbeidet noen verdier: 
 
 


Tre ord som viser hva vi som jobber her står for. Symboliserer 
verdiene våre som mennesker, kollegaer og ansatte, og tjenestene 
vi gir. Nå og framover.  
 
 
Ordene er:     


                 RAUS  
       
                  
                  


    GLEDE       
 


    UTVIKLING           
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5 Framtidens kompetansebehov: Analyse 
av kapasitet og kvalitet 


 


5.1 Resultat og sammendrag av SWOT-analyse 
 
Styrker Svakheter 


• Inntaksråd 
• God tilgang på fagpersonell 
• Samlokaliserte tjenester, 


hjemmetjenesten og institusjon 
• Felles fagsystem 
• System for medarbeiderundersøkelser 


og medarbeidersamtaler og 
brukerundersøkelser 


• Innarbeidet personalmøter 
• Infoskriv 
• 12 ansatte gjennomfører 


Demensomsorgens ABC, 12 har 
gjennomført, ferdig 2011.  


• 10 korttidsplasser, Alternativ til 
øyeblikkelig hjelp- innleggelse på 
sykehus 


• Ansettelse av ergoterapeut 


• Lite målrette kursdeltagelse 
• Lite utveksling/deling av kompetanse 


mellom ansatte etter deltagelse på 
kurs 


• Prosedyrer lite implementert 
• Ansatte viser lite initiativ til egen 


kompetanseheving 
• Mangler overordnet kompetanseplan 
• Begrenset kommuneøkonomi 
• Mangler dagtilbud til hjemmeboende 


demente 
• Mangler oversikt over behov for 


forebyggende tiltak, i forkant av 
behov for pleie og omsorgstjenester 


• Dårlig legedekning, i forhold til 
øyeblikkelig hjelp.  


• Unødvendige innleggelser, styrke 
sykepleie kompetanse 


Muligheter Trusler 
• Utvikle flere myndiggjorte 


medarbeidere 
• Lokale medisinske sentre, 


interkommunalt samarbeid 
• Ambulerende team, 
• Kartlegging av behov over en viss 


alder( rutinemessig for kommunens 
innbyggere, forebygging) Tidlig 
intervensjon 


• Ansatte har fokus på forebygging i 
det daglige arbeidet 


• Budsjett 


• Høy gjennomsnittsalder på personalet  
• Høyt sykefravær. Sykemeldte som 


har gått over på andre trygdeytelser, 
sitter på stillingene sine så vi ikke får 
ansatt personalet i faste stillinger 


• Deltidsstillinger fører til mindre fokus 
mot fag/jobb 


• Kultur på arbeidsplassen, vanskelig å 
ta imot nye ansatte, liten etisk 
kompetanse 


• Mangler på midler til 
kompetanseheving 
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5.2 Våre kompetansekrav 
Den kommunale pleie og omsorgssektoren står overfor store utfordringer med tanke på styrke 
den generelle kompetansebeholdningen. Samfunnsutviklingen har medført at det stilles stadig 
høyere krav til tjenestene og samhandlingsreformen stiller spesielt store krav til kommunene 
med tanke på kompetanse. Kommunene skal overta flere av spesialisthelsetjenestens oppgaver 
og kunne videreføre behandling og pleie på et gitt tidspunkt som vil være raskere enn tidligere 
praksis. Dette krever god beredskap og tilstrekkelig kompetanse. 
Man kan ikke bare tenke ” flere hender” i pleie og omsorgssektoren: man må sørge for å 
rekruttere ny, samt videreutvikle den allerede eksisterende kompetanse. 
 
Sikre nødvendig kompetanse på rett plass til rett tid. 
 
 


5.3 Vår totale kompetansebeholdning  
 
KOMPETANSEKARTLEGGING AV ALLE ANSATTE I PLEIE OG 
OMSORG 
 
Formell kompetanse 
Medarbeidernes kompetanse 


 Vår 
kommune 
Sone 1 


Vår 
kommune 
Sone 2 


Vår kommune  
PLO samlet med 
fagutdannelse  


Alle kommuner 
unntatt Oslo 
PLO samlet 


Annen helse- og sosialfaglig 
høyskoleutdannelse 


15,7 % 18,5 %   


Hjelpepleier/omsorgsarbeider 
 


64,7 % 63,0 %   


Annet (ufaglært) 
 


19,6 % 18,5 %   


Tot. årsverk i brukerrettet virk. 
med fagutdannelse  


  75% 73%  


 
 


 
Kilde: Bedrekommune.no 


 
Kilde: Kostra juni 2011 


 
Det er en stor utforing knyttet til personell med fagkompetanse fordi vi har så mange små 
stillinger. Arbeid hver tredje helg fører til stor bruk av småstillinger, da ansatte arbeider kun 
hver tredje helg lørdag og søndag. 
Vi har i dag langtidssykemeldte som har gått over på arbeidsavklaringspenger som holder på 
stillingene sine. Disse vakansene blir ofte besatt av ufaglærte. Vi må gjøre noe med den 
praksisen. Faglærte ønsker faste stillinger. 
 
Real kompetanse; er all den kompetansen en person har skaffa seg gjennom lønna eller 
ulønna arbeid, organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter eller annen måte. Totalt fikk vi inn 74 
svar av 100 
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Saksbehandling     ( 14) 
Avtaler, lovverk     (13 ) 
IPLOS       ( 16) 
IT generelt      ( 32) 
EXCEL      (11) 
Profil       (45 ) 
Powerpoint      ( 11) 
HMS-helse, miljø og sikkerhet        (26 ) 
Brannvern      ( 42) 
Personalforvaltning     ( 9 ) 
Prosjektarbeid      ( 14) 
Økonomi/regnskap     (13) 
Målstyring/resultatvurdering    ( 7 ) 
Noklus       ( 4 ) 
Demens       ( 35) 
Rehabilitering      ( 35) 
Palliasjon/kreftomsorg    (32) 
Diabetes      (47) 
Sårbehandling               ( 48) 
Målretta miljøarbeid                         ( 8) 
Psykiske lidelser     ( 29) 
Geriatri       (35 ) 
Førstehjelp      ( 59) 
Vold og trusler     (24) 
Forflytning      ( 57) 
Regler om bruk av makt og tvang   ( 23) 
Sansestimulering     (20) 
Musikk      (15) 
Matlaging      ( 55) 
Tegn til tale      ( 8) 
Håndarbeid      ( 46) 
Foreningsarbeid     ( 37) 
 
 
Annet relevant; sosial stimulanse, kostra, politikk, skjema ansvarlig, livs erfaring, mangeårig 
arbeid med barn og familier gjennom fosterhjemsarbeid, rus,vold og psykiske lidelser, 
notus(3),rengjøring,omsorg ved livets slutt, pride kurs, smittevern, støttekontakt, livskvalitet 
for eldre, akutte skader og sykdommer, PHTLS kurs 
 
 
 


5.4 Vårt kompetansebehov: Kompetanse som skal 
anskaffes, utvikles eller mobiliseres 


 
• Demensomsorg 
• Vold og trusler 
• Vekt og ernæring 
• Forebyggende helsearbeid (ADL/tilrettelegging/fritid/sosialt liv/tverrfaglig samarbeid) 
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• Etikk 
• Ergonomi, forflytning 
• Laboratoriearbeid,NOKLUS 
• Medikamentopplæring 
• IKT- Meldingsløftet 
• Samhandlingsreformen( i stedet for sykehus innleggelse)- behov for 


videreutdanning/spesialutdanning i forhold til eks. diabetes, KOLS, kreft, palliasjon, 
dialyse, rehabilitering og sårbehandling 


• IPLOS 
• Pleieplaner 
• Brannvern 
• Saksbehandling 
• Lederopplæring 


 
 
 


5.5 Våre satsningsområder 
 


1. Ledelse; Økt kompetanse og støtte til lederne. Etablering av ledelsesprogram 
for mellomlederne 


2. Kvalitet; Rett kompetanse til å dekke alle tjenestebehov. 
Samarbeid/samhandling internt og eksternt; Behov for økt samarbeid mellom 
tjenesteområdene, med nabokommuner og utdanningsinstitusjoner angående 
kompetanseheving/kurstilbud. Kompetanseoverføring i forbindelse med 
overføring av pasienter mellom 1. og 2. linjetjenesten. 


3. Fagutvikling; for eksempel felles medisinkurs, forflytning,  IKT 
meldingsløftet, demens, rehabilitering og palliasjon 


4. IKT. Saksbehandlerkompetanse, Journalføring og pleieplaner. 
5. Brukerorientering; Økt fokus på brukerne, mer samarbeid mellom pårørende 


og MBSS. Planlagte pårørende samtaler en gang pr.år 
6. Sikkerhet; Brannvern oppfølging 
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6 Strategier og tiltak for å anskaffe, utvikle 
og mobilisere kompetanse 


Alle med personal- og lederansvar skal drive planmessig informasjon og motiveringsarbeid 
overfor ansatte og legge til rette for at ansatte kan utnytte kvalifiserende kurs- og 
opplæringsmuligheter innenfor de rammer som kompetanseplan gir. 
 


6.1 Læringsarenaer i Marker Kommune 
 
Det daglige arbeidet gir mulighet til å planlegge og gjennomføre arbeidet, reflektere 


over eget arbeid, lære av kollegaer, få råd og veiledning. 75% av 
all læring foregår her. 


 
Arbeidsgrupper/prosjekt som gir bedre tverrfaglig samhandling og endringskompetanse 


til merverdi for brukerne og innbyggerne 
 
Samhandling med brukerne anerkjennelse av brukeren som ekspert på egen situasjon gir 


andre perspektiver som kan utnyttes som læringssituasjoner 
 
Interne møter, rapport, gir mulighet for felles refleksjon, råd og veiledning 
 personalmøter Erfaringsutveksling, formalisert læring i form av teoriinnspill og 


lignende 
 
Ledermøter gir mulighet for å utvikling av helhetlig ledelse 
 
Interne faglunsjer, seminarer gir økte muligheter for formalisert læring, fordypning 
 
Nettverk gir mulighet for veiledning, felles refleksjon, fordypning og 


samhandling på tvers. Oppgaver i for- og etterarbeid kan 
utnyttes som læringsarenaer. 


 
Eksterne kurs som interne kurs dager, men også erfaringsutveksling ut over 


egen arbeidsplass og muligheter for økt nettverksbygging 
 
 
Interkommunalt samarbeid som gir mulighet for å lære av andre i eksternt samarbeid 
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6.2 Økonomisk støtte i forbindelse med ekstern 
utdanning 


 
 
Hvert år skal arbeidsgruppen Kompetanse med bakgrunn i analysen og satsingsområder 
innarbeide i handlingsplan hvilken utdanning Pleie og omsorg i Marker Kommune ønsker å 
støtte og i hvilket omfang. Dette gjelder både grunnutdanning og etter/videre utdanning. 
Formel kompetanse 
 
Økonomisk støtte kan gis i forhold til gjeldende reglement. Se vedlegg 
 
 
 
 


 
 
 


6.3 Økonomiske rammebetingelser 
Nye kompetansetiltak dekkes innenfor PLO’s budsjettramme. 
Ut over rammen søkes det midler til kompetanseheving gjennom fylkesmannen. 
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7 Plan for evaluering av kompetanse-
tiltakene 


 
 
 
 
 


7.1 Evaluering av strategiske kompetansetiltak 
Avdelingssykepleiere og Virksomhetsleder skal diskutere kompetanse strategier i alle 
medarbeidersamtaler med alle ansatte en gang pr. år.  
Kompetansestrategier drøftes i virksomhetsteam. 
 
Alle kompetanse planene skal evalueres på det siste møtet i arbeidsgruppen Kompetanse i 
november hvert år.  
 
Evaluering skjer gjennom bruker- og medarbeiderundersøkelsen, jmfr. BMS målekart. 
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8 Vedlegg     
 
 
Vedlegg 1; Langsiktig handlingsplan 2012-2017 
Vedlegg 2; Kortsiktig handlingsplan 2012 
Vedlegg 3; Retningslinjer for økonomisk støtte til utdanning 
Vedlegg 4; Søknadsskjema om økonomisk støtte til utdanning 
Vedlegg 5; Mal for evaluering 
Vedlegg 6; kompetansebehovskjema 
Vedlegg 7; Personalpolitisk handlingsplan for Marker Kommune 
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Vedlegg 1 Langsiktig handlingsplan 2012-2017 
 
Resultatmålene 2012-2017 er utarbeidet gjennom behovskartlegging i forbindelse med 
innfasing av samhandlingsreformen. Resultatmålene for denne perioden er: 
 


1. Ledelse 
a) Øke både uformell og formell kompetanse i ledelsen. Alle mellomledere med på 


overordnet ledelsesprogram innen utgang av 2012. En avd.spl. tar videreutdanning i 
helse og sosial administrasjon. 


 
2. Kvalitet 
a) Alle faste stillinger, hvor det stilles krav om fagutdanning, er besatt av ansatte med 


fagutdanning innen 2017. Riktig fagfordeling i turnus. 
b) Innfasing av samhandlingsreformen. Riktig tjenester til alle beboere i Marker 


kommune, innen 2017 
c) Alle ledere følger opp kompetansekartleggingen, vurderer kompetansen de ansatte har 


registrert og har kompetanse som tema på medarbeidersamtalen, fra høst 2012 
 


3. Fagutvikling 
a) Riktig kompetanse til enhver tid for å følge utviklingen i samfunnet. 
 
4. IKT 
a) Innføring av meldingsløftet innen 2016 
b) Vederlagsberegning samhandling med NAV, innen vår 2012 
c) Oppdaterte pleieplaner i Profil innen utgangen av 2012 
d) Ajourhold journalføring i Profil kontinuerlig 


 
5. Bruker orientering 
a) Brukertilfredshet på 3,5 eller mer på brukerundersøkelsen i 2013. 
b) Tettere samarbeid med pårørende innen utgangen av 2012. 
c) Forbedre aktiviseringstilbudet til beboere på institusjon 
 
6. Sikkerhet 
a) Gjennomføre brannøvelser årlig. 
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Vedlegg 2: Kortsiktig handlingsplan for 2012 
 
Med utgangspunkt i langsiktig handlingsplan er det utarbeidet kortsiktig handlingsplan for de 
handlinger som må gjennomføres eller påbegynnes i 2012 for å nå resultatmålene. 
 
Resultatmålets nummer viser tilbake til den langsiktige planen. 
 


Kortsiktig handlingsplan for pleie og omsorg 
 


Resultatmål Tiltaksbeskrivelse Målgruppe Oppstart Avslutning Ansvar Økonomi/
ressurser


1. Ledelse       
1.1 Øke kompetanse Avdelingssykepleiere 


og virksomhetsleder 
deltar på kommunens 
lederopplæring i regi 
av KS 
 
 
 


Avd.spl, 
virk.leder 


vår 2012 Utgang 
2012 


Rådmann Søke 
fylkesmann


1.2 Øke formel 
kompetanse 


Helse og sosial adm. 
i regi av HIØ  
 
 
 


Avd.spl. Høst 
2011 


Juni 2012 Virk.leder Fylkesmann 
og 
kommunen


1.3 Øke kompetanse Styrkebasert 
tilnærming (AI) 
 
 
 


Avd.spl. Høst 
2011 


2017 Rådmann  Fylkesmann 
og 
kommunen 


2. Kvalitet       
2.1 Alle stillinger skal 
ha oppdaterte 
stillingsbeskrivelser 
 


Gjennomgang på 
medarbeidersamtaler 
 
 
 


Alle ansatte  Høst 
2012 


Vinter 
2012 


Virk.leder 
Avd.spl. 


 


2.2 Bedre faglig 
dekning/fordeling 
 
 


Ny turnus og 
bemanningsplan 
 
 
 
 


Alle ansatte  Desember  
2011 


Vår 2012  Virk.leder, 
 pers.kons, 
avd.spl., 
tillitsvalgte 


 


2.3 Bedre tjenester 
 


Etisk refleksjon 
 
 
 
 
 


Alle ansatte  Vår 2012 Vinter 
2012 


Virk.leder, 
pers.kons, 
avd.spl., 
tillitsvalgte 
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2.4 
Samhandlingsreformen 


Samarbeidsavtalen 
mellom SØ og 
kommunen 
 
 


1. og 2. 
linjetjenesten 


1.1.2012 31.12.2012 Overordnet 
sam-
arbeidsutvalg 
 


 


3. Fagutvikling       
3.1 Økt kompetanse Demensomsorgens 


ABC 
12 ansatte Høst 


2011 
Vår 2013 Virk.leder Fylkesmann, 


egen 
innsats, 
kommunen
 


3.2 Økt kompetanse  Videreutdanning 
palliasjon 


En spl. Høst 
2011 


Vår 2012 Virk.leder Fylkesmann, 
egen 
innsats, 
kommunen
 


3.3 Helsefagarbeider Assistenter har 
bestått teori, samler 
praksis 
 
 


Seks ansatte d.d 2015 Pers.kons.  


3.4 Sykepleiere Ansatte deltar på 
deltids studie 
sykepleie 
 


Tre ansatte Januar 
2012 


Des. 2015 Virk.leder, 
pers.kons. 


Fylkesmann, 
egen 
innsats, 
kommune
 


3.5 Forflytning 3 dagers kurs i 
Marker kommune 
med innleid foreleser 
 
 


Forflytnings-
ansvarlige 


Feb. 2012 Feb.2012 Virk.leder, 
forflytnings-
leder 


Kommunen


3.6 Vold og trusler 
 
 


Internt kurs Alle ansatte Høst 
2012 


Høst 2012 Virk.leder, 
pers.kons. 
 


Kommunen


3.7. Ernæring Prosedyre riktig 
ernæring 
 
 


Ernærings-
ansvarlige 
 


Vår 2012 Vår 2012 Avd.spl. 
sone 2 


 


3.8 Riktig 
medikamentbehandling 


Grunn og 
oppfriskningskurs i 
medikament 
behandling 
 
 


Assistenter og 
fagarbeidere i 
turnus 


Vår 2012 Høst 2012 Avd.spl. Kommunen


3.9 Rett tjeneste IPLOS opplæring Alle spl. 
 
 


Høst 
2012 


Høst 2012 Avd.spl. Kommunen


3.10 Laboratoriearbeid NOKLUS kurs, 
oppfølging 


To spl.  
 
 


Vår 2012 Høst 2012 Avd.spl. Kommunen
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4 IKT       
4.1 Saksbehandling Vederlagsberegning, 


felles kurs med 
Rømskog kommune 
 
 


Saksbehandlere 
og ikt 
medarbeider 
 


Vinter 
2012 


Høst 2012 Virk.leder Kommunen


4.2. Journalføring data Oppfølging fra IKT 
medarbeider 
 
 


Alle ansatte som 
jobber 
brukerrettet 
 


2012 2012 Virk.leder Kommunen


4.3 Pleieplaner på data Alle brukere på 
institusjon skal ha 
oppdaterte 
pleieplaner 
 


Primærkontakter 
og spl. 


2012 2012 Avd.spl.  


5. Bruker 
orientering 


      


5.1 Bedre pårørende 
samarbeid 
 
 
 


Planlagte 
pårørendesamtaler en 
gang pr. år 
 


Primærkontakter 
og spl. 
 


 
 


2012 2012 Avd.spl.  


5.2 Aktivitetstilbud Ansvarsfordeling pr. 
vakt. En ansvar for 
brukeroppfølging 
 


Alle ansatte i 
turnus 


2012 2012 Avd.spl.  


6 Sikkerhet        
6.1 Brannvern 
 
 


Brannøvelse Alle ansatte Mars 
2012 


 Brannvern-
ledere 


Kommunen
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Retningslinjer for økonomisk støtte til 
utdanning 
 
1. FORMÅL 
Virksomhet pleie og omsorg ønsker å bruke utdanningsstipend som et personalpolitisk 
virkemiddel i arbeidet med å rekruttere og stabilisere den til enhver tid nødvendige 
fagkompetansen i organisasjonen. 
 
2. VIRKEOMRÅDE  
Utdanningsstipend kan tildeles ansatte som gjennomfører ny relevant grunnutdanning eller 
ansatte som tar etter-/videreutdanning . Utdanningen må være et ledd i strategisk 
kompetanseutvikling, og dermed i samsvar med organisasjonens behov for 
kompetanseutvikling i henhold til prioritert kompetanse i kompetanseplanen 
 
3. GRUNNUTDANNING 
Med grunnutdanning forstås den allmenn- og fagutdanning som kreves i vedkommende  
stilling. Permisjon uten lønn kan innvilges inntil 1 år ad gangen for slik utdanning. Det gis 
anledning til å    
søke stipend etter nærmere regler. For slike permisjoner kreves det forutgående tjeneste i 
kommunen på minimum 2 år. 
 
a) Stipend til grunnutdanning kan tildeles personer som har startet eller skal starte en 
grunnutdanning som gir formalkompetanse. 
b) Stipendet tildeles etter en totalvurdering av kommunens framtidige kompetansebehov, jfr. 
kunngjorte prioriteringer. 
c) Stipendet kan tildeles studenter ved ethvert årstrinn i utdanningen. Likeledes kan stipendet 
tildeles hvert studieår inntil utdanningen er avsluttet. 
d) Arbeidsstedet til den ansatte skal i den grad det lar seg gjøre tilrettelegge for at ansatte kan 
kombinere hele eller deler av studiet med arbeid. 
e) Stipend til grunnutdanning utgjør kr. 20.000 pr. studieår. Et studieår tilsvarer 60 
studiepoeng. Deltidsstudium vektes opp mot studiepoeng. 
f) Ved avbrutt studium skal tildelt stipend i sin helhet, og umiddelbart etter avbruddet 
tilbakebetales til Marker kommune. 
g) Tildeling av stipend medfører bindingstid i Marker kommune etter endt utdannelse i 
henhold til permisjonsreglementets bestemmelser. 
 
4. ETTERUTDANNING 
Med etterutdanning forstås en ajourføring av kunnskaper slik at arbeidstakeren til enhver tid 
er i stand til å løse sine oppgaver. Permisjon med hel eller delvis lønn kan innvilges når 
utdanningen skjer som følge av de behov kommunen i følge strategisk kompetanseplan til 
enhver tid har for ajourføring innen vedkommende stilling. 
 
5. VIDEREUTDANNING 
Med videreutdanning forstås en utdanning som tar sikte på å kvalifisere den ansatte utover det 
som trengs i nåværende stilling/fagområde. Dersom videreutdanningen er et ledd i 
arbeidstakerens personlige karriereutvikling, som faller utenfor kommunens opplæringsbehov 
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kan permisjon uten lønn innvilges for en periode på inntil 1 år. Det forutsettes da at 
arbeidstakeren har vært ansatt minst 2 år i kommunen. For arbeidstakere som har vært ansatt i 
minst 5 år i kommunen kan det innvilges permisjon med hel eller delvis lønn dersom 
utdanningen har direkte tilknytning til vedkommendes arbeidsområde og er av særlig 
betydning for kommunen, jfr. gjeldende kompetanseplan. 
 
a) Stipend til utdanning etter punkt 4 og 5 kan tildeles ansatte som av egen interesse søker å 
utvide sin formalkompetanse i tråd med det til enhver tid gjeldende kompetansebehov ved 
virksomheten. 
b) Stipend kan tildeles ved etter-/videreutdanningstiltak som gir formalkompetanse i form av 
studiepoeng. Det gis ikke stipend til opplæring/kurs som ikke gir formalkompetanse. Støtte til 
slike kurs dekkes av den enkeltes virksomhets kurspott. 
c) Arbeidsstedet til den ansatte skal i den grad det lar seg gjøre tilrettelegge for at ansatte kan 
kombinere hele eller deler av studiet med arbeid. 
d) Stipend til etter-/videreutdanning utgjør kr. 1.000 pr. 3 studiepoeng 
e) Ved avbrutt studium skal tildelt stipend i sin helhet, og umiddelbart etter avbruddet 
tilbakebetales til Marker kommune. 
f) Tildeling av stipend medfører bindingstid i Marker kommune etter endt utdannelse i 
henhold til permisjonsreglementets bestemmelser. 
 
6. BINDINGSTID 
Bindingstid/plikttjeneste er den tid en arbeidstaker pålegges å gjøre tjeneste i kommunen etter 
endt utdanning og er bare aktuell i de tilfeller kommunen yter økonomisk  støtte (lønn, 
stipend, kursavgift, oppholdsutgifter).  
 
Dersom det innvilges permisjon med økonomisk støtte som overstiger kr. 10.000,-, skal 
permisjonen gjøres betinget av at arbeidstakeren forplikter seg til å tjenestegjøre et år i 
kommunen etter at ytelsene er mottatt. Dersom den økonomiske støtten overstiger kr. 20.000,- 
økes plikttjenesten til to år etter at ytelsene er mottatt. 
 
Slutter en arbeidstaker før plikttjenesten er utført, skal en forholdsmessig del av den 
økonomiske støtte tilbakebetales. Krav om tilbakebetaling utregnes slik: Støtte x  
gjenstående plikttjeneste: samlet plikttjeneste.» 
 
Pålegg om plikttjeneste skal aksepteres skriftlig før permisjonen tas. 
 
7. SØKNADSRUTINER 
Søknadsfrist for utdanningsstipend, både grunnutdanning og etter-/videreutdanning, er 1.juli 
og 1.desember. 
 
I forkant av de halvårige tildelinger skal stipendordningen gjøres kjent for samtlige 
arbeidstakere. 
 
Søknad sendes på eget søknadsskjema. 
 
Ansattes navn………………………………………………………………………….. 
 
E-post adresse…………………………………………………………………………. 
 
Stilling og stillingsstørrelse……………………………………………………………. 
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Vedlegg 4:  Søknadsskjema for økonomisk støtte til utdanning 
 
 
 
 
 
Virksomhet/avdeling……………………………………………………………………. 
 
 
 
Studienavn og sted (fagplan må vedlegges)………………………………………… 
 
Studiets omfang og varighet…………………………………………………………… 
 
Sluttdato for studiet……………………………………………………………………… 
 
Antatte kostnader………………………………………………………………………... 
 
 
 
Jeg forplikter meg til å holde minst en internundervisning over temaet utdanningen 
omhandler innen 3 mnd. etter endt utdanning. 
 
Jeg er klar over at det i forbindelse med økonomisk støtte til kompetansetiltak stilles 
krav om bindingstid/plikttjeneste, jfr. retningslinjenes punkt 6. 
 
 
Sted og dato…………………………………. 
 
 
 
Signatur ansatt     Signatur nærmeste leder 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
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Vedlegg 5 Mal for evaluering av kortsiktig handlingsplan 
 
 
Område i 
kompetanseplan 


Mål Måloppnåelse Gjennomført  
Som planlagt 


Hva må 
endres; 
 


1. Ledelse 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


   


2. Kvalitet 
 
 
 
 
 
 


    


3. Fagutvikling 
 
 
 
 
 
 


    


4. IKT 
 
 
 
 
 
 


    


5. Brukerorientering  
 
 
 
 
 
 


    


6. Sikkerhet   
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Vedlegg 6:  Kompetansebehovsskjema 
 
På disse områdene trenger vi kompetanseøkning for år………….. 
 
 
Mål Tiltaksbeskrivelse Målgruppe Ansvar Tidsperspektiv 
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Gapet mellom ressurser og forventninger, og mellom behov og tilgang på kvalifisert 
arbeidskraft er noe som øker i de fleste kommuner. Dette gjelder også for Marker kommune 
og utfordrer oss til utvikling og nyskaping. Samtidig utfordrer det kommunen til å være 
bevisst på hvilke tjenester vi skal tilby våre innbyggere med de ressursene vi har tilgjengelig. 
 
Vi i Marker kommune ønsker å ha spesiell fokus på følgende arbeidsgiverutfordringer fram 
mot 2017: 
• Skaffe, videreutvikle og beholde kompetente medarbeidere – økt behov for 


spesialkompetanse og dyktige generalister blant egne ansatte. Vi må bli enda flinkere på 
interkommunalt samarbeid i grenseregionen. 


• Takle et strammere arbeidsmarked – demografiutfordringen tilsier at flere er på vei ut 
enn inn av arbeidsmarkedet. Høy gjennomsnittsalder gjør at kommunen må erstatte mange 
medarbeidere om kort tid. 


• Kommunens omdømme og konkurranseevne på det åpne arbeidsmarkedet. Dette vil 
påvirke unges utdanningsvalg og generell rekrutteringsevne 


• Et godt arbeidsmiljø. Det er større sannsynlighet for å beholde dyktige medarbeidere 
hvis de trives på arbeidsplassen. Dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø gir de beste 
tjenestene! 
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1.1.1.1 Etiske retningslinjer i Marker 
kommune 


- Jeg går tjenestevei og er lojal overfor fattede 
vedtak og beslutninger 


- Jeg er ærlig og rettferdig 


- Jeg tar ansvar og holder det jeg lover 


- Jeg jobber på brukernes premisser og leverer 
tjenester jeg er stolt av 


- Jeg hilser 


- Jeg snakker til og ikke om 


- Jeg støtter og tar vare på nye medarbeidere 


- Jeg har respekt for andres tid, meninger og 
arbeid 


- Jeg skaper kultur for samarbeide 


- Jeg lytter til andre og er oppmuntrende der jeg 


 


Visjon, verdier, etikk og mål 


Verdier 
Marker kommune skal bygge vår virksomhet på Trygghet, Trivsel og Respekt. 


Mål 
Den personalpolitiske plattformen skal medvirke til at kommunen som arbeidsgiver:  
• praktiserer en tydelig personalpolitikk 
• er attraktiv for både medarbeidere og arbeidsmarkedet 
• utvikler både medarbeidere og organisasjonen slik at kommunen 


o gir tjenester av god kvalitet og med rett kapasitet, herunder lage en tjeneste-, og 
bemanningsplan for hele kommunen og få på plass realistiske serviceerklæringer 
for hver virksomhet. 


o er en aktiv samfunnsutvikler. 
o står for god forvaltningspraksis. 
o legger til rette for et levende lokaldemokrati. 


• bruker tillitsmannsapparatet aktivt og sørger for medvirkning fra hver enkelt medarbeider. 


Etikk 
Marker kommune har 10 etiske 
retningslinjer som gjelder for alle 
ansatte. Det skal være aktiv fokus 
på disse retningslinjene i hver 
virksomhet.  
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Plattform for god ledelse 
Mål: Trygg, god og enhetlig ledelse 
Dagens situasjon: Ledelse i utvikling 
Hvordan måle: Evaluering ut fra resultat- og utviklingsplan og medarbeiderundersøkelser 
(Etter balansert målstyring-prinsipper, BMS). 


Lederprinsipper 
Vi som ledere skal arbeide ut i fra følgende prinsipper: 


• Vi skal være synlige og tydelige i forhold til medarbeidere og politikere. 
• Vi skal ha et godt samspill mellom politikk og administrasjon. 
• Vi skal involvere og informere medarbeidere og brukere. 
• Vi skal ha brede og gode prosesser knyttet til økonomi- og budsjettarbeid. 
• Vi skal vise respekt for hverandre og ha forståelse for hverandres faglige og 


økonomiske utfordringer. 
• Vi skal ha god introduksjon av nye ledere (fadderordning, sjekkliste e.l.) 
• Vi skal praktisere enhetlig ledelse (medarbeidere skal behandles likt). 
• Vi skal bidra til at organisasjonen viser stolthet over egne arbeidsplasser. 
• Vi skal arbeide for effektive og gode tjenester. 


 


Hvilke vedtatte dokumenter, retningslinjer og handlingsplaner er av betydning: 
• Kommuneplan 
• Årsbudsjett og økonomiplan 
• Lederavtale for virksomhetsleder 
• Resultat- og utviklingsplan 
• Målekart for Marker kommune  
• Delegeringsreglement 
• Ansettelsesreglement for Marker kommune 
• Retningslinjer for introduksjon og oppfølging av nyansatte 
• Permisjonsreglement for ansatte i Marker kommune  
• Regler for fleksibel arbeidstid i Marker rådhus 
• IA (Inkluderende Arbeidsliv)- avtalen 
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Kompetente medarbeidere 
Mål: Vi skal rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. 
Dagens situasjon: Vi har generelt god medarbeidertilfredshet, lite turnover og god 
kompetanse på de fleste områder.  
Hvordan måle: Turnover, medarbeiderundersøkelse, utviklingssamtaler og 
kompetansekartlegging 


Rekruttere kompetente medarbeidere  
Vi må ha fortsatt fokus på kompetanse og utvikle gode systemer for å rekruttere, utvikle og 
anvende riktig kompetanse til å løse oppgavene vi skal utføre.  


• Vi må ha oversikt over framtidig arbeidsbehov. 
• Omdømmebygging. 
• Interkommunalt samarbeid for å styrke fagmiljø. 
• Orientere om de ulike yrkesmulighetene i kommunen på ungdoms- og videregående 


skole for å rekruttere arbeidskraft.  
• Aktivt bruke kommunens varemerke ”Mulighetene er mange!” 
• Fokus på å skape lærlingeplasser.  


Utvikle og beholde kompetente medarbeidere 
Den enkelte medarbeider skal ha mulighet til å utvikle sin kompetanse (kunnskaper, 
ferdigheter, holdninger, motivasjon og atferd) til beste for brukerne, Marker kommune og seg 
selv. Vi skal ha god oversikt og kontroll på vår ressursbruk og bemanningsutvikling. Dette 
krever fokus på ressursanalyse og –forvaltning, videreutvikling av arbeidsprosesser, gode 
lederdialoger og mer kreativ bruk av teknologi og kompetanse. 
 
Vi skal styrke vår styringsevne gjennom bemanningsplanlegging og målrettet styring av 
personalressursene. 
Vi skal ha et arbeidsmiljø som er helsefremmende og preget av trygghet, åpenhet og respekt. 


• Nye medarbeidere skal få en velkomstpakke/ introduksjonsperm/ fadderordning. 
• Sette av nok penger til opplæring slik at vi kan gi et godt opplæringstilbud både 


individuelt og for virksomhetene.  
• Tilby konkurransedyktige betingelser og godt arbeidsmiljø. 
• Legge til rette for gode oppvekstvilkår.  
• Interkommunalt samarbeid for å styrke fagmiljø. 
• Marker kommune skal ha gode individuelle ordninger for å tilrettelegge turnus, 


fleksibel arbeidstid og permisjon. 


Hvilke vedtatte dokumenter, retningslinjer og handlingsplaner er av betydning: 


• Ansettelsesreglement for Marker kommune 
• Retningslinjer for introduksjon og oppfølging av nyansatte 
• Permisjonsreglement for ansatte i Marker kommune  
• Regler for fleksibel arbeidstid i Marker rådhus 
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Konkurransedyktige betingelser 
Mål: Marker kommune skal ha konkurransedyktige betingelser for å rekruttere og beholde 
arbeidstakere. 
Dagens situasjon: Marker kommune reviderer jevnlig alle personalreglement og 
handlingsplaner, for å ivareta brede faglige utfordringer og det gode arbeidsmiljøet.   
Hvordan måle: Antall ledige stillinger over tid, turnover (sammenlignet med nabokommuner i 
indre Østfold). 


Vi skal tilby våre medarbeidere 


• Meningsfulle oppgaver og faglige utfordringer.  
• Godt arbeidsmiljø. 
• Konkurransedyktig lønn som virkemiddel for å beholde og rekruttere medarbeidere 
• Gode pensjons- og forsikringsordninger  
• Godt permisjonsreglement og fleksible arbeidstidsordninger 
• Gode velferdstilbud 


Hvilke vedtatte dokumenter, retningslinjer og handlingsplaner er av betydning: 


• Reglement for oppmerksomhet/påskjønnelse til ansatte i Marker kommune 
• Inkluderende Arbeidsliv (IA) – avtale. Oppfølging av sykemeldte 
• Lokal lønnspolitisk plan for Marker kommune  
• Handlingsplan for likestilling  
• Regler for fleksibel arbeidstid i Marker Rådhus  
• Sykepleiere ansatt i Marker kommune får godskrevet full lønnsansiennitet fra 


tiltredelsesdato  
• Velferdsutvalgets retningslinjer 
• Permisjonsreglementet  
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Arbeidsmiljø 
Mål: Ivareta et godt arbeidsmiljø 
Dagens situasjon: Vi har et generelt godt arbeidsmiljø. 
Hvordan måle: Medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelse 


Vi skal fokusere på 


• Etikk 
• Systematisk kartlegging av arbeidsmiljø og oppfølging av medarbeiderundersøkelse 
• Medarbeideroppfølging 
• Gode tilbakemeldingsrutiner 
• Kulturbygging 


 


Hvordan skal vi ivareta det gode arbeidsmiljø 


• De etiske retningslinjene skal inn på årshjulet slik at alle virksomheter har samme 
fokus og bruker det som tema på personalmøter m.v. 


• Særskilt oppfølging av veilederne som har ansvar for kartlegging av arbeidsmiljø og 
gjennomføring av medarbeidersamtaler. 


• Virksomhetslederne skal ha fokus på medarbeideroppfølging og gjennomføre 
medarbeidersamtaler minimum 1 gang per år. Kan gjennomføres enkeltvis eller i 
grupper hvis alle parter ønsker dette. Det er vedtatt et eget veiledende skjema for 
medarbeidersamtale som skal brukes.  
Fokus-/veiledningssamtaler, hvor en tar opp ulike tema, kan også gjennomføres. 


• Felles rutiner for alle virksomheter ved informasjon, undersøkelse, resultat og tiltak, 
eksempelvis hvor henvendelsene skal rettes ved problemer og bruk av avviksmelding. 


• Vi skal være bevisste på samhold, både innad i virksomhetene og mellom 
virksomhetene i kommunen. Kollegastøtte og toleranse for hverandres oppgaver og 
ulike personligheter er viktig. Det skal være lov å feire suksesser!   


Hvilke vedtatte dokumenter, retningslinjer og handlingsplaner er av betydning: 


• HMS-håndbok A (overordnet) 
• HMS-håndbok B (på hver virksomhet) 
• Reglement for oppmerksomhet/påskjønnelse til ansatte i Marker kommune  
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FORORD 
Forut for etableringen av Osloregionen 1.1.2005 hadde stiftelsesmøtet 17.12.2004 sluttet seg 
til en samarbeidsplattform som fokuserte på fire tematiske innsatsområder og tilhørende 
oppgaver for det nyetablerte samarbeidet. Etter mer enn 6 års virksomhet er tiden inne for å 
tenke gjennom innsatsområder og arbeidsoppgaver med sikte på å bekrefte og fornye 
strategiene. Som grunnlag for en fornyelse av strategiene drøftet Styret i mars 2010 viktige 
utfordringer og oppgaver for alliansen for de nærmeste årene med bakgrunn i notatet 
”Osloregionens rolle i det regionale samarbeidet?”. Styret samlet seg om følgende: 


• Samarbeidsalliansens tematiske innsatsområder bør i hovedsak videreføres. Arbeidet 
innen innsatsområdene bør spisses. Knyttet til å styrke Osloregionens 
konkurransekraft ble viktigheten av å arbeide med areal og transport, 
næringsutvikling/verdiskapning og profilering understreket. Vekstutfordringen 
Osloregionen står overfor bør være et sentralt utgangspunkt for spissingen.  


• Samarbeidsalliansens politiske initiativ og påvirkning overfor staten bør trappes opp. 
Samarbeidsalliansen bør fungere som en tydelig og synlig regional kraft, og må bli 
flinkere til å utnytte sin tyngde overfor staten når medlemmene er enige om strategiske 
retningsvalg.  


I Handlingsprogrammet for 2011 er det lagt opp til en prosess for rullering av de strategiske 
føringene for perioden 2012-2014. Osloregionen representerer et omfattende nettverk av 
samarbeidende kommuner og fylkeskommuner og strategiprosesser er ganske krevende. 
Styret har derfor kommet til at strategiene bør være mest mulig robuste og legge til grunn et 
perspektiv ut over perioden 2012-14.  
 
Dette utkastet til ”Fornyelse av Osloregionens strategier” er utarbeidet av Osloregionens 
ekretariat i dialog med Administrativ koordineringsgruppe. Tidligere seniorrådgiver Jan 
erjer Hanssen (Akershus fylkeskommune) har bistått sekretariatet med utarbeidelsen. 


s
T
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FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER 
 


 


UTGANGSPUNKTET 
Ved etablering av Osloregionen pr. 1.1.2005 samlet deltakerne seg om følgende hovedmål 


Å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa 


Det ble formulert følgende fire innsatsområder og strategier som premissgivende for en 
samarbeidsplattform for Osloregionen 


• Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon 
- utvikle en felles, overordnet areal- og transportstrategi for regionen 
 


• Styrke kompetanse og verdiskaping 
- etablere utvidet samarbeid om innovasjon og utvikling av internasjonalt 
konkurransedyktig næringsliv i regionen 
 


• Styrke felles profilering, nasjonalt og internasjonalt 
- etablere utvidet samarbeid om internasjonal markedsføring av Osloregionen som en 
konkurransedyktig næringsregion og et attraktivt besøksmål 
 


• Utvikle samarbeid om sosial infrastruktur 
- utvikle felles utnyttelse av investeringer i sosial infrastruktur 


 


NETTVERK FOR Å MØTE UTFORDRINGENE I FELLESSKAP 
Forvaltningsreformen ble iverksatt 1.1.2010 og resulterte ikke i vesentlige endringer for 
hovedstadsområdet. Fylkesinndelingen og hovedtrekkene i oppgavefordelingen ble beholdt i 
det alt vesentlige uten endringer - med unntak av samferdselssektoren der riksvegene utenom 
stamvegene ble overført til fylkeskommunene. Samtidig ble fylkeskommunene gitt tydeligere 
oppgaver i næringspolitikken ved bl.a. opprettelsen av regionale forskningsfond og 
medeierskap i Innovasjon Norge. Oslo og Akershus ble videre gitt i oppdrag å utarbeide en 
felles areal- og transportstrategi under ledelse av Miljøverndepartementet. Alt i alt påvirket 
ikke forvaltningsreformen utfordringer, oppgaver og roller for Osloregionen på noen særlig 
avgjørende måte. For deltakerne i Osloregionen vil det også framover være viktig å utvikle 
felles strategier for løsning av Osloregionens utfordringer og oppgaver. 
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Osloregionen vokser 


Det er antatt at hovedstadsområdet vil få en betydelig befolkningsvekst i årene framover. Det 
er anslått at bare Oslo og Akershus vil få en tilvekst på 380 000 i perioden fram mot 2030. 
Også øvrige deler av Osloregionen antas å få betydelig vekst i folketallet.  


Flere kommuner og delregioner enn de opprinnelige stifterne av Osloregionen har funnet det 
hensiktsmessig å slutte seg til det strategiske fellesskapet for å kunne møte strukturendringer 
og vekst i sin del av regionen. Nye regioner er midtre Buskerud (Sigdal, Modum, Krødsherad) 
og Glåmdalsregionen (Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler). Fra 
1.1.2012 vil også Buskerud fylkeskommune bli med. Med disse utvidelsene vil det alt 
vesentlige av det framtidige området som kan nåes i løpet av en time fra Oslo med moderne 
inter-city tog (”timesregionen”), være med i Osloregionen.   


 


Fokusområder 


I drøftingsnotatet til Styrets seminar 11.3.2010 ble det pekt på hvor viktig det er at 
Osloregionen tar opp utfordringer og temaer som favner bredt blant deltakerne og er relevante 
for de to hovedutfordringene – konkurransedyktighet og bærekraft. I notatet står det: 


Riktig tematisk fokus  
Samarbeidsalliansen må fokusere på tema som er viktige for medlemmene og som har 
relevans i forhold til Osloregionen som konkurransedyktig region. Tematikken bør i 
tillegg være knyttet til Osloregionens funksjonalitet.  
 
Samarbeidsalliansens tematiske fokus ble fastlagt gjennom vedtak av satsingsområder 
ved etableringen, og betydelige prosesser lå bak utforming av disse føringene. Nye 
trender, og nye prosesser og arenaer i det regionale utviklingsarbeidet, reiser 
imidlertid spørsmål om behovet for justeringer og nye prioriteringer. Det er dermed 
viktig at man med jevne mellomrom drøfter alliansens innsatsområder og tematiske 
fokus. 
 
I arbeidet med å utvikle Osloregionen som en konkurransedyktig region er det også 
viktig med kunnskap om hvor man faktisk står i ”konkurransen” med andre regioner. 
Samarbeidsalliansen har så langt bare i beskjeden grad engasjert seg i arbeidet med å 
få fram kunnskap om status i forhold til andre regioner. I mange andre storbyregioner 
er imidlertid systematisk sammenligningsarbeid et viktig innsatsområde. 


Arbeidet med felles strategier har så langt vært knyttet til de fire politikkområdene som ble 
fokusert ved stiftelsen: 


• Utbyggingsmønster, arealbruk, transport og klima 
• Verdiskaping, næringspolitikk og kompetanse 
• Profilering og markedsføring av Osloregionen 
• Sosial infrastruktur 
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Innenfor hvert av disse områdene har det vært gjennomført prosjekter av varierende omfang 
for utvikling av felles strategier. Det kan nevnes bl.a. 


• Felles areal- og transportstrategi. Vedtatt januar 2008 i styret. 
• Strategier for godsstrømmer, godshåndtering og logistikksentra. Igangsatt i 2008 


og ventes sluttbehandlet i 2011-12. 
• ”Den grenseløse region”. Modeller for interkommunal integrering av kommunale 


tjenester. Pilotforsøk i 2008-10. Avsluttet desember 2010. 
•  Merkevare- og omdømmebygging og internasjonal profilering av Osloregionen. 


Forprosjekt på høring våren 2011. 
• Felles strategier for verdiskaping og næringspolitikk. Oppstart i 2008 og arbeidet 


pågår. 
• Hovedstadsprosjektet/klyngeutvikling. Oslo Teknopol har vært ansvarlig for dette 


arbeidet, samarbeidsalliansen har bidratt økonomisk siden 2006. 


Det har dessuten vært tatt opp en rekke prosjekter med sikte på å klarlegge ulike 
problemstilinger, være pådriver og finne fram til sammenfallende holdninger i aktuelle 
spørsmål. Styret har gjennomført studieturer til bl.a. Stockholm (Mälardalsrådet), Brüssel 
(Osloregionens Europakontor) og Eindhoven for erfaringsutveksling og kunnskapsinnhenting, 
og for å synliggjøre Osloregionen hos relevante samarbeidsparter.  


Innen rammen av samarbeid med Stockholmsregionen/Mälardalsrådet er det utarbeidet 
rapporter om kontaktintensitet og relasjoner, og status for infrastrukturen som forbinder de to 
regionene. 


Med sikte på samordning og dialog med nasjonale myndigheter har Styret hatt møter med 
Regjeringen (fagstatsråder) og relevante komiteer i Stortinget med grunnlag i omfattende 
drøftinger i Styret. Dette gjelder bl.a. arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP), 
hovedstadsmeldingen og forvaltningsreformen. Som grunnlag for Styrets behandling har 
sakene vært forberedt og drøftet i faglige og administrative grupper.  


 


ROLLER FOR ALLIANSEN 
I drøftingsnotatet til Styrets seminar 11.3. 2010 er det gitt en beskrivelse av de viktigste 
rollene for alliansen (sitat). 


Sentrale roller for samarbeidsalliansen  
Det unike ved samarbeidsalliansen er det geografiske perspektivet som omfatter hele 
den ”funksjonelle” Osloregionen og at den er en felles samarbeidsarena for både 
kommuner og fylkeskommuner. Med dette utgangspunktet har samarbeidsalliansen 
Osloregionen vært aktiv først og fremst i forhold til følgende roller: 
  
Møteplass  
Som møteplass for Osloregionens ordførere og fylkesordførere skal 
samarbeidsalliansen legge til rette for informasjonsutveksling og drøfting av regionale 
utfordringer og initiativer, og bidra til politisk nettverksbygging i regionen. Det er 
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først og fremst gjennom Osloregionens politiske organer, rådsmøtet og styret, at 
rollen som møteplass ivaretas. 
 
Rådsmøtet avholdes årlig med alle ordførere/fylkesordførere fra samarbeidsalliansens 
medlemmer. Her er tema overordnede problemstillinger og fremtidige utfordringer for 
Osloregionen. 
  
Styret er samarbeidsalliansens viktigste besluttende og utøvende organ, og består i 
utgangspunktet av lederne for de regionrådene som inngår i samarbeidsalliansen, 
samt Oslos byrådsleder og fylkesordførerne fra Akershus og Østfold.  
... 
 
Politisk samordnings- og påvirkningsorgan  
Som samordningsorgan kan samarbeidsalliansen opptre på regionens vegne i saker 
som er viktige for hele Osloregionen. Dette må være basert på medlemmenes 
engasjement og erklærte vilje. Utvikling av felles strategier vil ofte kunne være 
grunnlag for slik samordning og felles opptreden. Et eksempel på dette er at 
samarbeidsalliansen, med utgangspunkt i arbeidet med en samordnet areal- og 
transportstrategi for Osloregionen, har opptrådt på regionens vegne inn mot staten i 
forbindelse med Nasjonal Transportplan 2010-2019.  
 
Videre var styret for Osloregionen kontaktorgan for politisk ledelse av Kommunal- og 
regionaldepartementet under utarbeidelsen av Hovedstadsmeldingen (St.meld. 31, 
2006/07), noe som ga mulighet for dialog om hovedstadspolitikken i Norge.  
... 
 
Tilrettelegger for felles strategiutvikling.  
Som tilrettelegger for felles strategiutvikling må samarbeidsalliansen fokusere på 
gode prosesser som ivaretar eierskap og forankring blant medlemmene. 
Samarbeidsalliansens arbeid med samordnet ATP-strategi har demonstrert at denne 
rollen kan ivaretas med godt resultat.  
... 


 


Styrets drøfting i seminaret 11.03.2010 bekreftet disse tre hovedrollene. Rollen som talerør 
overfor nasjonale myndigheter ble i denne sammenhengen framhevet.  


For alliansens videre arbeid vil dette bety at det legges vekt på å framstå som talerør for 
kommuner og fylkeskommuner i Osloregionen på grunnlag av felles holdninger i 
utviklingsspørsmål av mer langsiktig karakter, for eksempel i forhold til Nasjonal 
Transportplan, verdiskaping/næringspolitikk og eventuelle andre politikkområder. Rollene for 
den strategiske alliansen Osloregionen framover vil da fortsatt være: 


• Møteplass og nettverk 
• Utvikling av felles strategier og felles holdninger i forhold til Osloregionens 


overordnede mål om å være konkurransedyktig og bærekraftig 
• Talerør for nettverket av kommuner, delregioner og fylkeskommuner overfor 


nasjonale myndigheter (Regjering, Storting) 
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Osloregionens egenart og styrke ligger i å være et samarbeidende nettverk for utvikling av 
felles holdninger og strategier, men uten å være en samarbeidsarena for gjennomføring av 
konkrete tiltak, tjenesteproduksjon eller felles oppgaveløsning. Dette bør likevel ikke være til 
hinder for at Osloregionen tar initiativ til, er pådriver for eller bidrar til at deltakerne i 
nettverket danner samarbeidsorganer for løsning av konkrete oppgaver, dvs. en rolle som 
”fødselshjelper”.     


 


SAMSPILL OG RELASJONER 
Osloregionen består av 67 kommuner (inkl Oslo) og 2 fylkeskommuner (Østfold, Akershus) 
ved inngangen til 2011. Buskerud fylkeskommune blir med fra 2012. Dette betyr at det er stor 
spennvidde i oppgaver og utfordringer, og betydelige forskjeller i forutsetninger for valg av 
oppgaveløsninger. En slik spennvidde i grunnlaget for å engasjere seg krever at deltakerne er 
bevisste på hvilke funksjoner fellesskapet kan ha og hva den enkelte forventes å kunne bidra 
med inn i fellesskapet.  


De enkelte kommuner og fylkeskommuner har sine oppgaver definert i lover og forskrifter 
med tilhørende ansvar og myndighet. I forhold til oppgavegjennomføring er det derfor viktig 
å være klar over at Osloregionen som ”strategisk allianse” i et samarbeidende nettverk, ikke 
vil kunne påta seg gjennomføring av konkrete oppgaver med mindre alle aktuelle deltakere gir 
uttrykkelig fullmakt til det. Sett i forhold til kommunesektorens oppgaver med forvaltning og 
tjenesteyting er neppe noen av de formelle samarbeidsmodellene i Kommuneloven (§§ 27, 28) 
aktuelle som ramme for Osloregionen som gjennomføringsorgan.  


Fellesskapet i Osloregionen vil ha sin merverdi i den nytten deltakerne kan ha ved å velge 
felles holdning til løsning av oppgaver, for eksempel i form av felles strategier som grunnlag 
for egen politikkutforming. Dette er kanskje mest tydelig i den felles areal- og 
transportstrategien som både uttrykker en felles holdning samtidig som det også gir klare 
signaler overfor nasjonale myndigheter som grunnlag for overordnede prioriteringer.  


Oppgaven for Osloregionen vil ligge i å være en nettverksorganisasjon der deltakerne 
utformer felles overordnede og gjerne langsiktige strategier mens ansvaret for gjennomføring 
og iverksetting ligger hos fylkeskommuner og kommuner. Osloregionen framstår dermed som 
en ”strategisk allianse” mellom kommuner og fylkeskommuner i et frivillig nettverk av 
aktører med bevissthet om å tilhøre den funksjonelle hovedstadsregionen.  


Samarbeid i kommunesektoren er ofte basert på en ”kost-nytte” betraktning ut fra at løsninger 
i fellesskap gjerne vil framstå som mer kostnadseffektive eller rasjonelle enn ved å løse 
oppgavene hver for seg. Konkret samarbeid om gjennomføring av tjenesteyting eller andre 
oppgaver er det tradisjon for å løse innen rammen av interkommunalt samarbeid. De 
utfordringene som deltakerne i Osloregionen velger å ta opp innen rammen av fellesskapet, 
må derfor kunne løses av kommunene og fylkeskommunene enkeltvis eller i samarbeid, eller 
ha en karakter som innebærer gjennomføring i regi av særskilte organer, selskaper eller andre. 
Eksempelvis har Oslo og Akershus valgt å legge sine virkemidler overfor næringslivet til et 
eget selskap som disse to eier og har ansvar for (under etablering).  
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 MÅL, INNSATSOMRÅDER OG STRATEGIER FRAMOVER 
 Ved stiftelsen av Osloregionen pr. 1.1.2005 ble det formulert et hovedmål 


Å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa 


I de etterfølgende årene har dette framstått som en god målformulering – både hensiktsmessig 
og operativ.  I tilknytning til målsettingen ble det stilt opp fire innsatsområder og alle disse er 
i ettertid fulgt opp med utvikling av felles strategier og prosjekter/tiltak. De fire 
innsatsområdene er 


• Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon 
• Styrke kompetanse og verdiskaping 
• Styrke felles profilering, nasjonalt og internasjonalt 
• Utvikle samarbeid om sosial infrastruktur 


Styrets drøfting i seminaret våren 2010 signaliserte både et ønske om å være tydeligere i 
rollen som talerør og å ”spisse” de politiske innsatsområdene. Oppfølging av dette i forhold til 
innsatsområdene kan bestå i å vektlegge arbeidet med å utvikle felles holdninger og strategier 
på politikkområder som samler bred oppmerksomhet og samtidig er sentrale for kommuner og 
fylkeskommuner.  


Av de fire innsatsområdene som ble formulert innledningsvis, har det vist seg vanskelig å 
konkretisere ”Utvikle samarbeid om sosial infrastruktur”. Det kan reises spørsmål om temaet 
grenser så nært opp til allerede etablerte interkommunale samarbeidstiltak, at det kan være 
vanskelig å få det forankret som tema for samarbeidsalliansen. Osloregionen kan være mer 
egnet som arena for informasjon og ideutveksling for interkommunalt samarbeid og kan 
eventuelt ha en fasilitatorrolle i slik sammenheng. Ut fra ønsket om å ”spisse” innsatsen, bør 
dette innsatsområdet utgå og videre fokus settes på de tre øvrige.   


Hovedmålet for alliansen ligger fast og begrepene ”konkurransedyktig” og ”bærekraftig” bør 
være styrende for valg av innsatsområder, prosjekter og tiltak. Ved utformingen av 
Osloregionens strategier og i prioriteringen av hvilke oppgaver man velger å følge opp, må 
disse to dimensjonene tillegges betydelig vekt. En ytterligere markering kunne være å 
gruppere strategier og oppgaver framover ut fra dette. Det har imidlertid vært fokusert mye på 
de tre gjenværende innsatsområdene over lengre tid, de er godt innarbeidet som 
innsatsområder man forbinder med Osloregionen og gir en viss ”identitet” til Osloregionen.  
Dette taler for å beholde gjeldende struktur. Klimapolitikken har kommet sterkere i fokus i 
løpet av de siste 5-6 årene og det synes å være behov for at Osloregionen følger opp dette med 
et nytt fjerde innsatsområde for ”klimapolitikk”.       


En videre konkretisering av arbeid som er i gang eller som kan tenkes igangsatt, ville dermed 
kunne omfatte innsatsområdene: 
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Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport 
Regionens vekstutfordringer og fokus hos deltakerne i Osloregionen på samferdsel og ikke 
minst behovet for opprusting av transportinfrastrukturen (veg, jernbane), har gitt dette 
innsatsområdet en sentral plass. Samtidig er det klart at den kraftige befolkningstilveksten 
som ventes i hovedstadsområdet de nærmeste ti-årene, må møtes med en bevisst styring av 
utbyggingsmønsteret for å kunne ivareta overordnede nasjonale mål for klimapolitikk og 
naturbruk. I denne sammenhengen bør det også settes et sterkere fokus på utvikling av 
kollektivtransporten.  


I perioden 2005-08 ble det utformet en felles areal- og transportstrategi for å møte disse 
utfordringene. De felles strategiene er akseptert av alle deltakerne i Osloregionen og legges til 
grunn i den langsiktige planleggingen i regionen samtidig som den gir grunnlag for dialog 
med nasjonale myndigheter om regionens utbyggingsmønster og investeringer i infrastruktur. 
Det synes å være alminnelig oppslutning om å følge opp og supplere den felles areal- og 
transportstrategien med nærmere utdyping av utvalgte temaer.   


Ved etableringen av Osloregionen var deltakerne opptatt av at næringsliv og publikum i alle 
deler av regionen skulle ha tilgang til velfungerende IKT-tjenester. ”Kommunikasjon” var 
derfor en del av dette innsatsområdet. Behovet for å være en pådriver for utbygging av IKT er 
imidlertid ikke lenger aktuelt. ”Kommunikasjon” bør derfor kunne utgå og erstattes av 
”kollektivtransport”. Videre innsats bør kunne omfatte følgende oppgaver: 


Felles strategier for å møte vekstutfordringene i regionen 
Utfordringene knyttet til den sterke befolkningsveksten i Osloregionen bør kunne møtes med 
felles strategier, bl.a. basert på de felles holdningene i ”Areal- og transportstrategier for 
Osloregionen”. Målsettingen om en flerkjernet (”polysentrisk”) utvikling bør følges opp og 
utdypes.  
      
Felles strategier for gods og logistikk i Osloregionen 
For oppfølging og utdyping av den felles areal- og transportstrategien har Styret igangsatt et 
prosjekt for nærmere å avklare problemstillinger og eventuelt utforme felles strategier for 
håndteringen av godsstrømmer og varedistribusjon i regionen. Forslag til strategier skal etter 
planen sendes på høring høsten 2011.   
 
Innspill til nasjonale strategiprosesser, herunder Nasjonal Transportplan (NTP)  
Dialogen på regionalt nivå mellom transportetatene, brukerinteresser og kommunesektorens 
aktører under arbeidet med Nasjonal Transportplan er noen av de viktigste premissene for 
utformingen av den fire-årige planen. I denne prosessen er det viktig at Osloregionens aktører 
sammen med Østlandssamarbeidet og andre, kan synliggjøre og prioritere de tiltakene som er 
viktigst for det funksjonelle hovedstadsområdet. I denne sammenhengen bør det fokuseres på 


idere utvikling av kollektivtransporten i regionen. v
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Styrke kompetanse og verdiskaping 
Betydelige deler av landets utdanningsinstitusjoner på universitetsnivå og ressurser 
innen høykompetent forskning og utvikling, er lokalisert til hovedstadsområdet. 
Dette gir regionen et stort potensiale for kompetanseutvikling, innovasjon og 
verdiskaping. Ambisjonen om å kunne spille en rolle i internasjonal sammenheng 
tilsier fokusering på innovasjon. Gjennom utvikling av felles strategier og 
amordning av innsats ønsker Osloregionen å bidra til å styrke regionen som en s
konkurransedyktig region i Europa.  
 
Felles strategier kan utvikles på følgende områder:     
 
Felles strategier for FoU og næringsutvikling med fokus på innovasjon, dvs felles 
innovasjonsstrategi  
Med den vekt som er lagt på hovedstadsregionens konkurransedyktighet i forhold til andre 
europeiske regioner, er det svært påkrevet at Osloregionen kommer opp med en felles 
langsiktig strategi for tilrettelegging og stimulering av næringslivet. Vilkår og muligheter for 
innovasjon kan være et fokus i denne sammenhengen. Arbeidet har pågått noen tid og er høgt 
prioritert framover ( jfr styresak 18/11 i møtet 12.04.2011).  


Harmonisering av virkemiddelbruk 
Oslo og Akershus har i lang tid, også lenge før etableringen av Osloregionen, hatt et 
samarbeid om utformingen av tiltak og virkemidler overfor næringslivet. ”Oslo Teknopol iks” 
ble etablert som selskap for bl.a. å håndtere dette. Oslo og Akershus har nå besluttet å erstatte 
dette selskapet med en annen konstruksjon der bl.a. de fylkeskommunale/kommunale 
virkemidlene for stimulering av næringslivet vil bli integrert.  


Vektleggingen av Osloregionen som en konkurransedyktig region tilsier at virkemiddelbruken 
overfor næringslivet til enhver tid bør stå i fokus. Deltakerne i nettverket vil derfor ha en 
særlig oppgave i å legge til rette for dialog mellom private og offentlige aktører, forskning og 
næringsliv om utformingen av virkemidlene. Sett fra næringslivets ståsted må man anta det vil 
være hensiktsmessig å møte mest mulig ensartede insitamenter og rammebetingelser i hele det 
sammenhengende arbeids-, bolig- og serviceområdet som Osloregionen utgjør. Muligheten 
for en best mulig harmonisering av virkemidlene bør derfor klarlegges.   


Samordning av FoUstrategier 
Gjennomføring av forvaltningsreformen fra 1.1.2010 inneholdt også etablering av Regionale 
forskningsfond og med forutsetning om utforming av regionale FoU-strategier. Oslo og 
Akershus utgjør ett område for det regionale forskningsfondet. Hedmark og Oppland utgjør en 
annen fondsregion, mens Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark utgjør en tredje. For 
næringslivet i de ulike delene av Osloregionen kan man se for seg en interesse for å kunne 
møte noenlunde samsvarende holdninger i hele Osloregionen og gjennom nettverket i 
Osloregionen bør kommunene og fylkeskommunene kunne ha en drøftingsarena for en slik 
harmonisering. 
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Strategier for utvikling av universitets og høgskoletilbudet 
I debatten om framtidas næringsliv fokuseres det bl.a. på forventningen om et stadig høgere 
kunnskapsinnhold.  I målsettingen om å være en konkurransedyktig region ligger det i så fall 
også en utfordring om å utvikle og tilpasse utdanning og forskning til de utfordringer regionen 
vil møte. Osloregionen bør kunne tilby en arena der offentlige aktører møter næringsliv, 
forsknings- og utdanningsinstitusjoner for dialog om kunnskapsbehovet i nærings- og 
arbeidsliv.  


Strategier for utvikling av fagskoletilbudet 
Med forvaltningsreformen fikk fylkeskommunene overført ansvaret for å utvikle 
fagskoletilbudet. Dette utdanningstilbudet er vel etablert og i stor grad er det 
dimensjonert og innrettet på behovet for spesialutdanning i nærings‐ og arbeidsliv. Det 
kan imidlertid være et spørsmål om tilbudet kan ytterligere tilpasses og at aktørene i 
Osloregionen kan bidra til dette. 
 


Styrke felles profilering – nasjonalt og internasjonalt 
En viktig begrunnelse for etablering av Osloregionen var deltakernes ønske om i 
fellesskap å synliggjøre og markedsføre regionen i europeisk sammenheng. Ulike 
oversikter og rangeringer indikerer at Oslo har en forholdsvis svak posisjon som 
lokaliseringssted for internasjonale virksomheter. Det er et mål for regionen å bli 
bedre kjent som lokaliseringssted for næringslivet internasjonalt og å gjøre 
regionens næringsliv bedre kjent i europeisk sammenheng. Innen rammen av 
Osloregionen bør det derfor arbeides videre med følgende oppgaver: 
 
Klargjøre ambisjoner og innsats i arbeidet med synliggjøring og profilering 
Prosjekter og tiltak for å profilere og synliggjøre Osloregionen har det vært arbeidet med 
siden starten. Sammenliknet med Københavns- og Stockholmsregionene har profileringen av 
Osloregionen vært svært nøktern og det som er utredet om en eventuell styrking av innsatsen 
har indikert behov for betydelige ressurser for å bringe markedsføringen av regionen mer på 
linje med andre storbyregioner i Europa. 


Felles profilering er ett av de fire prioriterte innsatsområdene for samarbeidsalliansen og det 
er bred enighet om at Osloregionen er riktig nivå for profilering som er internasjonal rettet. 
Styret har fått utarbeidet et forslag til videre arbeid og har ut fra dette lagt opp til en 
klarlegging av hvilke ambisjoner deltakerne i Osloregionen har for profileringen og på 
hvilken måte dette eventuelt kan realiseres. Profilering av hovedstadsområdet i europeisk og 
annen internasjonal sammenheng, er en oppgave også for nasjonale myndigheter og en 
avklaring av ambisjoner og innsa s bør gjøres i samråd med disse.  t


Statistisk bilde av Osloregionen 
Markedsføring og profilering av hovedstadsregionen har hele tiden vært en sentral målsetting 
for Osloregionen. I en slik sammenheng er det aktuelt å kunne gi et bilde av regionen 
begrunnet med data om viktige samfunnsparametre. Omfang og innhold i et slikt ”regionalt 
bilde” bør klarlegges.  
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Sammenlikning med andre nordiske og europeiske byområder og regioner. 
I forhold til målsettingen om Osloregionen som konkurransedyktig region er spørsmålet om 
sammenlikning med andre regioner stadig aktuelt. En slik sammenlikning forutsetter 
imidlertid at man både har kjennskap til Osloregionens eget ”bilde” og at man kan relatere de 
ulike parametrene til sammenliknbare data for andre regioner. Omfang og innhold i et slikt 
sammenliknende materiale bør klarlegges. Det betyr at man i tillegg til kunnskap om 
Osloregionen også må etablere metoder for innhenting av kunnskap om andre aktuelle 
regioner.    
 
 


Klimapolitikk 
 I hovedmålsettingen for Osloregionen inngår både ”konkurransedyktig” og ”bærekraft”. Felles 
strategier for ”areal/transport” reflekterer begge begrepene mens ”verdiskaping” og 
”profilering” helst reflekterer ”konkurransedyktig”. ”Bærekraft” omfatter mange elementer i 
tillegg til ”areal/transport” og flere av dem, for eksempel. ”energiøkonomisering” og 
”klimagassutslipp”, inngår i klimapolitikken. I takt med nasjonale føringer for klimapolitiske 
tiltak arbeides det også med regionale og lokale tilpasninger og det kan være riktig for 
Osloregionen å legge opp til et arbeid for å avklare om det vil være hensiktsmessig å utvikle 
felles strategier også for dette politikkområdet.    


Samordning av strategier for klimapolitikk 
Kommunene vil etter hvert utarbeide klimapolitiske planer og det samme gjør 
fylkeskommunene. Det bør avklares om det er aktuelt for Osloregionen å ta på seg å 
sammenstille de lokale og regionale føringene for klimapolitikken med sikte på å utvikle 
en felles klimapolitisk strategi. Dette kan være hensiktsmessig bl.a. for å tilrettelegge for 
n felles dialog med nasjonale myndigheter om rammevilkårene for klimapolitikken.    e


 
 
 


Samarbeid med nordiske storbyområder 
På en måte kan de nordiske storbyområdene framstå som konkurrenter til Osloregionen, men i 
en europeisk sammenheng vil det være langt viktigere å utvikle partnerskap og samarbeid 
mellom storbyområdene i Norden. Gøteborg/Oslo-samarbeidet er formalisert og tunge aktører 
i Osloregionen (Oslo kommune, Akershus og Østfold fylkeskommuner) deltar i dette. 
Samarbeidsalliansen har fått mandat til å utvikle relasjonene til Stockholmsregionen og 
Mälardalsrådet. Et samarbeid har vært under utvikling de seinere åra og bør utvikles videre 
samtidig som det holdes åpent for å utvikle kontakten med de øvrige nordiske 
storbyområdene.. 


Gode transportforbindelser både til Stockholmsregionen og mot Gøteborg, 
Øresundsregionen og kontinentet er viktige strategier for å bidra til å styrke 
Osloregionens konkurransedyktighet. Sammen med fylkeskommunene og andre aktører 
bør Osloregionen ha et aktivt forhold til videre utvikling av samarbeidet om ”Det 
Nordiske triangelet”, samarbeidet med Västre Götalandsregionen og Øresundsregionen. 
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ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 
Samarbeidsallianses arbeid er i hovedsak finansiert av kontingenter. I 2011 er 
kontingentinntekten  ca 4,7 mill kr. Årlig anvendes omtrent halvdelen til faste utgifter knyttet til 
sekretariatet og styrets virksomhet. Resten disponeres til utredningsarbeid, prosjekter og tiltak. 
Virksomheten har vært basert på et nøkternt sekretariat og i all hovedsak kjøp av utredninger 
etc. fra aktuelle kompetansemiljøer. Oppfølging i forhold til de utredningsoppgaver som er 
skissert i forslaget til felles strategier i det foregående, og medfølgende prosesser og arbeid i 
organisasjonen, tilsier ikke vesentlige endringer i ressursbehovet. Oppfølging av store og 
ressurskrevende prosjekter, for eksempel realiseringen av en bred felles omdømmesatsing, vil 
måtte finansieres særskilt og fortrinnsvis sammen med andre aktører som næringsliv, nasjonale 
myndigheter o.a.  


For Osloregionen er det samtidig avgjørende at deltakerne engasjerer seg både politisk og 
administrativt i arbeidet med strategier, uttalelser og utforming av felles holdninger til aktuelle 
spørsmål. Ved siden av å bidra med uvurderlig fagkompetanse til fellesskapet, gir det god 
forankring blant deltakerne og sikrer oppslutning om de felles løsningene som velges. 
Utfordringen for Styret og sekretariatet ligger slik sett i å sikre at samarbeidsalliansen får nytte 


uner og fylkeskommuner.      ut den faglige og politiske kompetansen hos deltakende komm
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SAMMENDRAG 
 
Hovedmål 
Nettverket av samarbeidende kommuner og fylkeskommuner i Osloregionen vil i de nærmeste 
årene framover legge vekt på å videreutvikle Osloregionen som en strategisk allianse med 
hovedmål:  


Å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa 
 
Roller 
Osloregionen tar sikte på å være aktiv i forhold til følgende roller 


 


• Møteplass og nettverk 
• Utvikling av felles strategier og felles holdninger i forhold til Osloregionens 


overordnede mål om å være konkurransedyktig og bærekraftig 
• Talerør for nettverket av kommuner, delregioner og fylkeskommuner overfor 


nasjonale myndigheter (Regjering, Storting) 


 
Innsatsområder og felles strategier 
Osloregionen vil i de nærmeste årene fokusere på fire innsatsområder og vil på disse 
områdene søke å utvikle felles strategier for bl.a følgende oppgaver.   
 


Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport 
Felles strategier for å møte vekstutfordringene i regionen 
Felles strategier for godslogistikk 
Innspill til nasjonale strategiprosesser, herunder Nasjonal Transportplan (NTP)  
 
Styrke kompetanse og verdiskaping  (FoU/næringsutvikling) 
Felles innovasjonsstrategi 
Harmonisering av virkemiddelbruk 
Samordning av FoU-strategier 
Strategier for utvikling av universitets- og høgskoletilbudet 
Strategier for utvikling av fagskoletilbudet 
 
Styrke felles profilering – nasjonalt og internasjonalt 
Klargjøre ambisjoner og innsats i arbeidet med synliggjøring og profilering.  
Statistisk bilde av Osloregionen 
Sammenlikning med andre nordiske og europeiske byområder og regioner 


 
Klimapolitikk  


 Samordning av strategier for klimapolitikk 
 
Samarbeid med nordiske storbyområder 
På en måte kan de nordiske storbyområdene framstå som konkurrenter til Osloregionen, men i 
en europeisk sammenheng vil det være langt viktigere å utvikle partnerskap og samarbeid 
mellom storbyområdene i Norden. Særlig god kontakt har det vært med Stockholmsregionen og 
Mälardalsrådet. Samarbeidet har vært under utvikling de seinere åra og bør utvikles videre 
samtidig som det holdes åpent for å utvikle kontakten med de øvrige nordiske storbyområdene. 





		Forord

		Innhold 

		Fornyelse av Osloregionens strategier

		Utgangspunktet

		Nettverk for å møte utfordringene i fellesskap

		Roller for alliansen

		Samspill og relasjoner

		 Mål, innsatsområder og strategier framover

		Felles strategier for gods og logistikk i Osloregionen

		For oppfølging og utdyping av den felles areal- og transportstrategien har Styret igangsatt et prosjekt for nærmere å avklare problemstillinger og eventuelt utforme felles strategier for håndteringen av godsstrømmer og varedistribusjon i regionen. Forslag til strategier skal etter planen sendes på høring høsten 2011.  

		Innspill til nasjonale strategiprosesser, herunder Nasjonal Transportplan (NTP) 

		Betydelige deler av landets utdanningsinstitusjoner på universitetsnivå og ressurser innen høykompetent forskning og utvikling, er lokalisert til hovedstadsområdet. Dette gir regionen et stort potensiale for kompetanseutvikling, innovasjon og verdiskaping. Ambisjonen om å kunne spille en rolle i internasjonal sammenheng tilsier fokusering på innovasjon. Gjennom utvikling av felles strategier og samordning av innsats ønsker Osloregionen å bidra til å styrke regionen som en konkurransedyktig region i Europa. 

		Felles strategier kan utvikles på følgende områder:    

		Felles strategier for FoU- og næringsutvikling med fokus på innovasjon, dvs felles innovasjonsstrategi 

		Harmonisering av virkemiddelbruk

		Samordning av FoU-strategier

		Strategier for utvikling av universitets- og høgskoletilbudet

		Strategier for utvikling av fagskoletilbudet

		Med forvaltningsreformen fikk fylkeskommunene overført ansvaret for å utvikle fagskoletilbudet. Dette utdanningstilbudet er vel etablert og i stor grad er det dimensjonert og innrettet på behovet for spesialutdanning i nærings- og arbeidsliv. Det kan imidlertid være et spørsmål om tilbudet kan ytterligere tilpasses og at aktørene i Osloregionen kan bidra til dette.



		En viktig begrunnelse for etablering av Osloregionen var deltakernes ønske om i fellesskap å synliggjøre og markedsføre regionen i europeisk sammenheng. Ulike oversikter og rangeringer indikerer at Oslo har en forholdsvis svak posisjon som lokaliseringssted for internasjonale virksomheter. Det er et mål for regionen å bli bedre kjent som lokaliseringssted for næringslivet internasjonalt og å gjøre regionens næringsliv bedre kjent i europeisk sammenheng. Innen rammen av Osloregionen bør det derfor arbeides videre med følgende oppgaver:

		Klargjøre ambisjoner og innsats i arbeidet med synliggjøring og profilering

		Statistisk bilde av Osloregionen

		Sammenlikning med andre nordiske og europeiske byområder og regioner.

		I forhold til målsettingen om Osloregionen som konkurransedyktig region er spørsmålet om sammenlikning med andre regioner stadig aktuelt. En slik sammenlikning forutsetter imidlertid at man både har kjennskap til Osloregionens eget ”bilde” og at man kan relatere de ulike parametrene til sammenliknbare data for andre regioner. Omfang og innhold i et slikt sammenliknende materiale bør klarlegges. Det betyr at man i tillegg til kunnskap om Osloregionen også må etablere metoder for innhenting av kunnskap om andre aktuelle regioner.   



		Klimapolitikk

		Samordning av strategier for klimapolitikk

		Kommunene vil etter hvert utarbeide klimapolitiske planer og det samme gjør fylkeskommunene. Det bør avklares om det er aktuelt for Osloregionen å ta på seg å sammenstille de lokale og regionale føringene for klimapolitikken med sikte på å utvikle en felles klimapolitisk strategi. Dette kan være hensiktsmessig bl.a. for å tilrettelegge for en felles dialog med nasjonale myndigheter om rammevilkårene for klimapolitikken.   
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