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Unjárgga gielda 
Nesseby kommune  

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 06.11.2012 

Tid: 18:00 
 

 

 

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no.  

Varamedlemmer  møter kun ved spesiell innkalling. 

 

Det vil bli spørretime hvor publikum har anledning til å stille spørsmål. 

 

 

 

Innkalling er sendt til:   

Navn Funksjon Representerer 

   

   

Knut Inge Store 

Hanne Iversen 

Ina Kristine Store 

Magnhild I Mathisen 

Jan Hansen 

Jørn Stefan Opdahl 

Jarle W Andreassen 

Torgeir Olsen 

Marit Kjerstad 

Tor Gunnar Henriksen 

Tone Lise Roska 

Anja K Pedersen Noste 

Siv Annie Mahisen 

Oddvar Betten 

Linn Jeanne Muotka 

Astrid Siri 

Nina Ingeborg Persen 

Linn Jeanett Bergmo Store 

Jim Njuolla 

Heidi Olsen 

Verner Methi 

Helmer Kåre Losoa 

Per Torbjørn Aune 

Nils I Noste 

Ane-Helen Pedersen 

Stig Erling Johnsen 

Esther Karin Stina 

Arild Johnsen 

Tommy Andersen 

Charles Petterson 

Kjell-Harald Erichsen 

Kate Johanne Utsi 

Harald Store 

Inger Anita Smuk 

Laila Strandbakke Smuk 

Leder 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Nestleder 

Medlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem  

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem  

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

FRP 

FRP 

TVP 

H 

H 

SFP 

SFP 

SV 

SV 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

FRP 

FRP 

FRP 

FRP 

FRP 

TVP 

TVP 

TVP 

TVP 

H 

H 
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Tor Ivar Hauge 

Mari-Ann Nilssen 

Terje Arild Nilssen 

 Gunn-Britt Retter 

Jan Ivvár Juuso Smuk 

Ingvald Andersen 

Jo Dikkanen 

Rávdná Márjá N. Gaup 

Kirsti Bergstø 

Sissel Røstgård 

Kari Moan 

Eirik Larsen 

Leif Eberg Hansen 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

H 

H 

H 

SFP 

SFP 

SFP 

SFP 

SFP 

SV 

SV 

SV 

SV 

SV 

   

 

 

 

 

Varangerbotn, 30. oktober 2012   

 

 

 

Knut Store 

ordfører 
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Saksnr Innhold 

PS 60/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

PS 61/12 Referater 

PS 62/12 Betalingssatser institusjonsopphold; langtidsopphold- kortidsopphold 2013 

PS 63/12 Betalingssatser hjemmestjenesten 2013 

PS 64/12 Kommunale avgifter 2013 

PS 65/12 Varanger ASVO - Endringer i selskapsavtale og vedtekter 
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PS 60/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Pleie- og omsorgstjenesten 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

24.10.2012 

2012/1026-0 / 

231 

  Lene Johnsen Bergmo 

40 44 06 40 

lene.bergmo@nesseby.ko

mmune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 117/12 01.11.2012 

Gielddastivra/Kommunestyret 62/12 06.11.2012 

   

   

   

   

 

 

Betalingssatser institusjonsopphold; langtidsopphold- kortidsopphold 2013 

Administrasjonens innstilling 

1. 1. måned betalingsfri, regnet fra innflyttingsdato. Kommunen gis derimot adgang til å ta 

betaling for korttidsopphold se pk. 10. 

 

2. Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgifter.  

 

3. Vederlag for langtidsopphold følger forskriften. 

 

4. Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, 

arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter 

fradrag av skatt og gjeldsrenter. Avkastning av erstatning for fremtidige utgifter regnes 

ikke som inntekt. 

 

5. Det kan gis fradrag for boutgifter som pasienten har, dersom pasienten selv ikke har 

økonomi til å dekke dem. Der pasienten har hjemmeværende ektefelle eller deler leilighet 

fordels boutgiftene 50/50. fradrag for dokumenterte boutgifter gis ikke til pasienter som på 

innflyttingstidspunktet har et bankinnskudd eller annen likvid formue (siste framlagte 

likning) utover 1 G, ektepar 2 G. Pasienter som har et bankinnskudd eller annen likvid 

formue (siste framlagte likning) under 1 G, ektepar 2 G gis et fradrag for dokumenterte 

boutgifter i inntil 3 måneder begrenset oppad til det beløp pasienten skulle betalt i 

vederlag pr. mnd. 

 

6. Samboere beregnes som om de var gifte. 

 

7. Kontrollberegning/etterberegning foretas to ganger i året. Som hovedregel gjøres dette i 

januar og august. Dette er i tråd med forskriftens § 3, sjette ledd der det står at saken skal 

tas opp til ny vurdering dersom beboerens økonomiske situasjon endrer seg vesentlig, eller 

tidligere vedtak bygger på uriktige opplysninger. 
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8. De som ikke selv er i stand til å forvalte sine kontantytelser vil institusjonen sammen med 

pårørende komme fram til en løsning. 

 

 

9. Korttidsopphold i institusjon: 

Dag- eller nattopphold i institusjon økes fra kr. 61,- til kr. 70,- pr. dag/natt 

Korttidsopphold i institusjonssatsen økes fra kr. 121,- pr. døgn til kr. 133,- pr. døgn. 

 

Jf forskriftens§ 4. 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Saken har sin bakgrunn i følgende: Det er ingen endringer fra tidligere vedtak, bortsett fra i 

punkt 5 og 9. 

 

Gjeldende punkt 5 lyder slik; 

 

5. Det gis fradrag for utgifter i forbindelse med eget hjem i inntil 3 måneder. Dersom 

beboer har hjemmeboende ektefelle eller mindreårige barn skal det gjøres fradrag i 

beregningsgrunnlaget. De som bor hjemme skal ikke lide økonomisk ved å ha pårørende 

på institusjon.   

 

 

 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 01.01.12 

 Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester av 16.12.2011. 

 

 

 

Vurderinger 

EGENBETALING VED LANGTIDSOPPHOLD 

 
Ved langtidsopphold er det vanligvis meningen at den pleie- og omsorgstrengende skal flytte ut av sin 

faste bolig og inn i institusjon som sitt nye permanente hjem. 

 

Ved langtidsopphold opererer vi ikke med faste priser som ved korttidsopphold.  

 

Som grunnregel skal ikke betalingen overstige det koster å drive en sykehjemsplass.  

 

BEREGNING AV VEDERLAGET BASERT PÅ INNTEKT 

  

I forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.2011 

 

Som hovedregel gjelder: 

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (1G= 82122 – fribeløp kr. 6800,- (fastsatt av 

kongen) pr. år, kan det kreves 75% årlig. 
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I tillegg kan det kreves av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp inntil 85%. Forskriften sier 

også at betalingen skal begrenses slik at enhver har minst 25% av grunnbeløpet i folketrygden i 

tillegg til fordelen med fribeløp i behold til eget bruk. 

  

Beregnet sats for egenbetaling er å betrakte som et enkeltvedtak med klageadgang. 

 

SÆRREGLER FOR UTREGNING AV VEDERLAGET 

For enkelte grupper av beboere i institusjon gjelder andre regler for oppholdsbetaling og for 

hvor stor andel av inntekten de skal sitte igjen med. Blant disse er for eksempel 

krigspensjonister hvor beregningen er helt spesiell. 

 

BEREGNINGSGRUNNLAGET 

Det er årets inntekter som legges til grunn når vederlaget fastsettes. Vederlaget blir beregnet ut 

fra nettoinntekten for angjeldende år. Siden det er angjeldende års inntekt som det skal betales ut 

fra må kommunen stipulere vedkommendes inntekt ut fra de opplysninger som foreligger. 

  

Det må derfor foretas en kontrollberegning etter årets slutt og når ny likning foreligger. 

FRADRAG 

Hovedregelen er at hjemmeboende ektefelle ikke skal komme dårligere ut økonomisk enn om 

ektefellen som er i institusjon er død. Samboere faller utenfor forskriften i denne forbindelsen, 

men kommunen har anledning til å sidestille gifte og samboere. I tråd med tiden kan det synes 

fornuftig at Nesseby kommune velger å beregne samboere på samme måte som ektepar.  

  

For gifte beboere blir deres pensjon omregnet slik at pensjonen utbetales som om de var enslig. 

Dette skjer også for den hjemmeboende ektefelle. 

 

Dette gjelder også i de tilfeller der begge ektefellene er i institusjon. 

 

Fradrag for skatt skal trekkes fra før vederlagsberegning, (skattefri måned i desember), likeledes 

gjeldsrenter. 

 

Dersom to ektefeller hefter sammen for gjeld er det kun ens ideelle halvpart man kan få fradrag 

for. 

  

I forskriften blir det ikke fastsatt noen kriterier for når fradrag skal tilkjennes, og i merknadene 

til forskriften understrekes det at det er opp til den enkelte kommune å avgjøre hvilke kriterier 

som skal gjelde. 

  

Det framgår at kommunen ved den skjønnsmessige regelen om ekstrafradrag skal ta hensyn til 

om dette framstår som rimelig ut fra beboers inntekt og forholdene for øvrig. 

 

Det kan ikke gis lavere fradrag enn det som er forskriftfestet. 

 

Det kan imidlertid være aktuelt å gi et større fradrag enn det som er beskrevet i forskriften. Dette 

vil kunne være aktuelt der forsørgelsesbyrdene er ekstra store, for eksempel hvis beboeren har 

hjemmeboende barn. I slike tilfeller vil man også da kunne vurdere hvorvidt den enkelte har 

formue som det da bør kunne tas hensyn til, dette er det etter forskriften anledning til selv om 

det som hovedregel er inntekten som skal legges til grunn. 

  

FRADRAG FOR BOUTGIFTER 

Det er opp til den enkelte kommune å avgjøre hvorvidt man skal ta hensyn til boutgifter i en gitt 

periode etter at beboer er tildelt langtidsplass. 
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I merknadene til forskriften har Sosial- og helsedepartementet uttalt at det kan gis fradrag for 

boutgifter i for eksempel 6 måneder. Dette synes lenge all den tid de fleste som får langtidsplass 

allerede vanligvis har vært en periode på korttidsplass. 

 

Kommunestyret vedtok i sak PS 02/46 at det gis fradrag for boutgifter i 6 måneder. 

 

Det er ofte svært vanskelig for pårørende og godta at deres nærmeste er blitt institusjonspasient 

og avhengig av hjelp. For å kunne bearbeide disse følelsene er det viktig at vi ikke stresser opp 

situasjonen til å måtte kvitte seg med barndomshjemmet så raskt etter at foreldre/ foresatte har 

fått institusjonsplass. Det foreslås derfor at de får fradrag for boutgifter i 3 måneder etter 

innflytting på institusjon.  

 

FRADRAG FOR RESTSKATT 

Restskatt fra tiden før innflytting er forhold som kommunen kan ta i betraktning ved den 

skjønnsmessige fradragsregelen. Tilsvarende skal ha tilbakebetalt skatt kunne legges til grunn 

ved beregning av vederlaget. 

Begge deler krever en etterberegning og man anbefaler at alle beboere blir kontrollberegnet i 

etterkant av skatteoppgjøret. 

 

For Nesseby kommune foreslås det at kontrollberegning blir foretatt etter at skatteligningen er 

lagt fram. En kan i samme forbindelse ta med beregninger på renter på gjeld og formue. 

 

Denne kontrollberegningen / etteroppgjør skal i flg Forskriftens § 3, sjette ledd utføres når den 

økonomiske situasjonen endrer seg eller når beregningen bygger på uriktige opplysninger. 

Denne opplysningen tas med i enkelvedtaket og administrasjonen trenger derfor ikke sende ut 

noe informasjon om økning / trekk i forkant. 

 

Dersom nye beregninger viser at en beboer har betalt for mye vederlag, har kommunen plikt til å 

tilbakebetale dette. 

 

Viser det seg at beboeren etter nye beregninger blir skyldig vederlag har kommunen etter 

forskriften rett, men ingen plikt, til å kreve beløpet. 

 

Det anbefales at det ved innkreving av for lite betalt vederlag brukes skjønn og at det må taes 

hensyn til beboerens nåværende betalingsevne.  

 

Dette skjønnet utøves av sykehjemmets administrasjon som er den myndighet som beregner 

vederlaget. 

 

KLAGEADGANG 

Beregnet vederlag er et enkeltvedtak med klageadgang. Det er virksomhet for Omsorgstjenester 

(herunder dens team) som fatter enkeltvedtaket og en evt klage stiles til samme 

vedtaksmyndighet. Ved ikke medhold i klage følges vanlige saksbehandlingsrutiner med videre 

klagebehandling i henhold til bestemmelser i forvaltningsloven. 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Sakens karakter tilsier at det eneste som kan endres i fremlegget er en annen vurdering på 

fradrag. 

 

Vi sitter med to andre mulige alternativer på fradrag: 
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høyere fradrag – endring av pkt 5. 

Det kan gis fradrag for boutgifter som pasienten har, dersom pasienten selv ikke har økonomi til 

å dekke dem. Der pasienten har hjemmeværende ektefelle eller deler leilighet fordels 

boutgiftene 50/50. fradrag for dokumenterte boutgifter gis ikke til pasienter som på 

innflyttingstidspunktet har et bankinnskudd eller annen likvid formue (siste framlagte likning) 

utover 1 G, ektepar 2 G. Pasienter som har et bankinnskudd eller annen likvid formue (siste 

framlagte likning) under 1 G, ektepar 2 G gis et fradrag for dokumenterte boutgifter i inntil 3 

måneder begrenset oppad til det beløp pasienten skulle betalt i vederlag pr. mnd. 

 

 

Konsekvensene bak dette forslaget er at brukerne i institusjon på langtidsopphold må betale mer, 

og at kommunen vil ha større inntjening. 

 

 

Høyere fradrag – endring av pkt 5, 

 

Det gis fradrag for utgifter i forbindelse med eget hjem i inntil 6 måned. Dersom beboer har 

hjemmeboende ektefelle eller mindreårige barn skal det gjøres fradrag i beregningsgrunnlaget. 

De som bor hjemme skal ikke lide økonomisk ved å ha pårørende på institusjon.  

  

Konsekvensene bak dette forslaget er at brukerne i institusjon på langtidsopphold må betale 

mindre, og at kommunen vil ha lavere inntjening. 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Pleie- og omsorgstjenesten 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

25.10.2012 

2012/1025-0 / 
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  Lene Johnsen Bergmo 

40 44 06 40 

lene.bergmo@nesseby.ko

mmune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 
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Gielddastivra/Kommunestyret 63/12 06.11.2012 

   

   

   

   

 

 

Egenbetaling hjemmetjenesten 2013 

Administrasjonens innstilling 

Satser 2013: 

 

1. Dagsenter for eldre og demente. 

 

Tjenesten er et tilbud til mennesker som bor hjemme og som kan ha behov for  

 å komme seg ut av en isolert tilværelse hjemme  

 aktivisering og rehabilitering  

 avlastning for pårørende  

 har et  

Ulike tilbud og aktiviteter kan være: Fysioterapi, trim med fysioterapeut, fotpleie, utflukter, 

samvær med andre og andakt. 

Dagsentertilbud økes fra kr. 160,- pr. gang til Kr. 180,00 pr. gang. Dette dekker henting og 

bringing bolig- helsesenteret, middag og kaffe. 

(Dette er ikke det samme som dag- nattopphold i institusjon jf. Andre satser). 

1. Husleie ved korttidsleie av omsorgsbolig. 
Omsorgbolig til korttidsleie i Pleie- og omsorg er øremerket eldre med betydelig 

funksjonssvikt og/eller utvidede sosiale behov. Leiligheten er ferdig møblert.  Boligen 

har ringesnor med signal som er koblet opp til et alarmanlegg som håndteres av personell 

ved Nesseby Helsesenter. Alle måltider er inkludert i døgnleien. Leiligheten leies ut kun 

for kortere perioder vurdert ut fra behov. 
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Ved korttidsleie settes satsen til kr. 370,- pr. døgn. 

I denne prisen er alle måltider inkludert. 

 

2. Matombringing: 

a) Matombringing økes fra kr. 115,- pr. middag til kr 120,- pr. middag. Dette gjelder for 

middager som blir levert utenfor helsesenteret. 

b) Matombringing – middag, til omsorgsboliger på helsesenteret økes fra 105,- til kr. 

110,- pr. middag.  

c) Matombringing ½ porsjon middag økes fra kr. 88,- per middag til kr. 92,- pr. middag 

som blir levert utenfor helsesenteret. 

d) Matombringing ½ porsjon middag, til omsorgsboliger på helsesenteret settes til kr. 

82,- pr. ½ porsjon middag.  

e) Matombringing samtlige måltid – omsorgsboliger på helsesenteret økes fra kr. 3670,- 

pr. mnd til kr. 3850,- pr. mnd. 

 

Salg av middag til pårørende og personale prissettes til kr. 120,-. 

 

 

3 . Trygghetsalarmer: 

Egenandel på kr. 350,- pr. mnd, økes til kr. 650,- pr. mnd. 

 

4. Driftsutgifter ved bruk av nødvendig utstyr ved praktisk bistand;  

Økes fra kr. 39,- pr. gang til kr. 41,- pr. gang. 

 

5. Praktisk bistand (hjemmehjelp og ambulerende vaktmester): 

a) inntekt under 2G økes fra kr. 165,- pr. mnd til kr. 170,- pr. mnd. 

b) inntekt under 3G økes fra kr. 111,- pr. time til kr. 117,- pr. time 

c) inntekt under 4G økes fra kr. 122,- pr. time til kr. 128,- pr. time 

d) inntekt under 5G økes fra kr. 134,- pr. time til kr. 141,- pr. time 

e) inntekt over 5G økes fra kr.155,- pr. time til kr. 163,- pr. time 

 

 

6. Hjemmehjelp til barnefamilier (husmorvikartjenesten): 

a) inntekt under 3G økes fra kr. 237,- pr. time til kr. 249,- pr. time 

b) inntekt under 5G økes fra kr. 303,- pr. time til kr. 318,- pr. time 

c) inntekt under 9G økes fra kr. 495,- pr. time til kr. 520,- pr. time 

d) inntekt over 9G økes  fra kr. 542,- pr. time til kr. 569,- pr. time 
 

 

7. Kjøring av beboere i institusjon og brukere i hjemmebaserte tjenester: 

Det videreføres egenandel for brukere de ganger Pleie- og omsorg må kjøre brukere til 

butikk og post eller hente de fra hjemmet til avlastningsopphold på institusjon. 

 

a) Kjøring til butikk/post i Varangerbotn, Nessseby Helsesenter egenandel økes fra kr. 

82,- pr. bruker til kr. 90,- pr. bruker. 

 

b) Kjøring til butikk i Vadsø egenandel økes fra kr. 332,- pr. bruker til kr. 365,- pr. 

bruker. 

 

c) Kjøring til butikk i Tana Bru egenandel økes fra kr. 165,- pr. bruker til kr.175,- pr. 

bruker 

 



Side 13 av 51 

d) Henting /bringing i forbindelse med avlastning i institusjon/bolig økes fra kr. 145,- 

pr. bruker til kr. 160,- pr. bruker. 

 

e) Kjøring etter vedtak andre steder ut fra Statens gjeldende satser som pr. tiden er kr. 

3.65 pr km. pr bruker. 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Kommunen har behov for økte inntekter. Kommunen har adgang til å vedta egenbetaling for tjenester ut fra 

selvkostprinsippet. Egenandelen for disse tjenesten kan ikke settes høyere enn til selvkost. 

 

Ref:     Kommunestyrevedtak PS 06/63 – Egenbetalinger for hjemmetjenester og korttidsopphold i 

institusjon; satser 2012 

  Lov om kommunale Helse- og omsorgstjenester.  

Forskrift egenbetaling av Helse- og omsorgstjenester.  

 

Forskrift om egenbetaling for Helse- og omsorgstjenester slår fast at kommunen kan kreve vederlag for 

hjemmehjelpstjenester. 

 

 Unntakene er hjemmesykepleie, praktisk bistand - opplæring til personlig stell og egenomsorg. Videre 

avlastningstiltak, støttekontakter og omsorgslønn til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid.  

 Vederlag kan bare kreves av den som mottar tjenesten. 

 Kommunen fastsetter selv betalingssatser for de enkelte tjenester. 

 Vederlaget må ikke overstige kommunens egne utgifter til tjenesten (selvkost). 

 Vederlaget kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov 

og bære sitt ansvar som forsørger. 

 Det kan ikke kreves dekning i vedkommendes formue. 
 

Det maksimale vederlag skal beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. 

Dersom husstandens nettoinntekt er under 2 G, skal egenbetalingen ikke overstige et utgiftstak som fastsettes av 

Kongen pr. kalenderår. For tiden er dette beløp satt til kr. 170,- pr. måned. 

 

 

 Utgiftstaket for husstander med inntekt under 2 G er fastsatt til kr 170,- pr mnd. 

(hjemlet i forskrift om egenandel i kommunal helse og omsorgstjeneste. 

 

Når det gjelder utgiftstak for de totale utgiftene i forhold til inntekt blir det fastsatt av Sosial- og 

Helsedepartementet, og kan variere fra år til år. Det foreslås at de til enhver tid gjeldende beløpsgrenser brukes. Det 

bør nevnes at det ikke er kommer rundskriv fra Departementet etter dette. Det kan vurderes at disse satser vil ligge 

under satsene, og at en kan i vedtaket legge opp til Nesseby kommune fastsetter sine satser til maksimumssatsene 

som fremkommer i framtidige skriv. Dette er ikke tatt hensyn til i denne sak fra administrasjonen. 

 

Hjemmesykepleien / hjemmehjelpa (i likhet med Miljøtjenesten) har en del kjøring av brukere som bor hjemme, 

men har et dagtilbud på helsesenteret. Det hender også at vi tar med oss brukere til butikken slik at de får handle. 

Stort sett gjelder det de som i dag bor i kommunens boliger på Nyborg.  

 

Det anses som rimelig at brukerne dekker en del av de faktiske utgiftene kjøring medfører. De foreslåtte 

egenandelene dekker ikke alle kommunens utgifter til tjenesten, men settes ikke høyere for at det ikke skal oppleves 

som økonomisk belastende å benytte seg av tilbudet. 

 

Beregnet vederlag er et enkeltvedtak med klageadgang. Det er virksomhet for Omsorgstjenester (herunder dens 

team) som fatter enkeltvedtaket i henhold til punktet 1 og en evt klage stiles til samme vedtaksmyndighet. Ved ikke 

medhold i klage følges vanlige saksbehandlingsrutiner med videre klagebehandling i henhold til bestemmelser i 

forvaltningsloven. 

 

Beregnet vederlag er et enkeltvedtak med klageadgang. Det er virksomhet for Hjemmetjenester (herunder dens 

team) som fatter enkeltvedtaket i henhold til punktene 2-10 og en evt klage stiles til samme vedtaksmyndighet. Ved 
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ikke medhold i klage følges vanlige saksbehandlingsrutiner med videre klagebehandling i henhold til bestemmelser 

i forvaltningsloven. 

 

 

Vurderinger 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Ingen økning i satsene. 

Dersom en ikke ønsker å øke egenbetalingene vil dette resultere i mindre inntekter for kommunen. Et 

anslått inntektstap på om lag kr. 45 000,- pr. år 

 

Noe økning i satsene. 

Dette vil resultere i en delvis inndekning av inntektstap. 

  

Reduksjon i satsene. 

Dette vil ytterligere øke inntektstapet. 

 

 

Vedlegg: 

FOR 2003-06-27 nr 792: Forskrift om kvalitet i pleie- og 
omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 
66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 
nr. 81 om sosiale tjenester m.v. 

 
DATO: FOR-2003-06-27-792  

DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet)  

AVD/DIR: Sosialpolitisk avd.  

PUBLISERT: I 2003 hefte 10  

IKRAFTTREDELSE: 2003-07-01  

SIST-ENDRET: 
 

ENDRER: FOR-1997-02-27-358  

GJELDER FOR: Norge  

HJEMMEL: LOV-1982-11-19-66-§6-9, LOV-1991-12-13-81-§2-1, LOV-1991-12-13-81-§4-6  

SYS-KODE: BG09b, D02, BG10a  

NÆRINGSKODE: 911, 933, 9124  

KUNNGJORT: 01.07.2003  

RETTET: 
 

KORTTITTEL: Forskr kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene  
 

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030627-
0792.html 

 

INNHOLD 

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. 
november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 
1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.  
    § 1. Formål  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/for/ff-19970227-0358.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19821119-066.html&6-9
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19911213-081.html&2-1
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19911213-081.html&4-6
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030627-0792.html#map0
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030627-0792.html#map0
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030627-0792.html#map0
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030627-0792.html#1
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    § 2. Virkeområde  
    § 3. Oppgaver og innhold i tjenestene  
    § 4. Ikrafttreden  

 

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om 

helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.  

Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2003 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 6-9 og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. § 2-1 tredje ledd og § 4-6. Fremmet av Sosialdepartementet.  

§ 1. Formål  

       Forskriften skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester 
etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine 
grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, 
egenverd og livsførsel.  

§ 2. Virkeområde  

       Forskriften kommer til anvendelse ved kommunens gjennomføring av pleie- og 
omsorgstjenester, uavhengig av hvor tjenesten utføres. Dersom deler av disse 
tjenestene utføres av private, skal kommunen ved avtale sikre seg at denne forskriften 
også blir fulgt i den private partens utførelse av tjenestene.  

§ 3. Oppgaver og innhold i tjenestene  

       Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at:  

- tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester 
vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes  

- det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten  

- brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved 
utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse 
med den daglige utførelse av tjenestene.  

       For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige 
nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får 
tilfredsstilt grunnleggende behov. Med det menes bl.a.:  

- oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet  

- selvstendighet og styring av eget liv  

- fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og 
rimelig valgfrihet i forhold til mat  

- sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet  

- følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold  

- mulighet for ro og skjermet privatliv  

- få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)  

- mulighet til selv å ivareta egenomsorg  

- en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser  

- nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den 
enkeltes tilstand  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030627-0792.html#2
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030627-0792.html#3
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030627-0792.html#4
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- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene  

- tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine 
behov  

- tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise  

- tilpasset hjelp ved av- og påkledning  

- tilbud om eget rom ved langtidsopphold  

- tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter.  

§ 4. Ikrafttreden  

       Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2003. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 
27. februar 1997 nr. 358 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting 
etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene, fastsatt av 
Sosial- og helsedepartementet med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om 
helsetjenesten i kommunene § 6-9.  

 
 

Databasen sist oppdatert 26. okt 2011 

 

FOR 2010-11-12 nr 1426: Forskrift om en verdig eldreomsorg 
(verdighetsgarantien) 

 
DATO: FOR-2010-11-12-1426  

DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet)  

AVD/DIR: Kommunetjenesteavd.  

PUBLISERT: I 2010 hefte 12  

IKRAFTTREDELSE: 2011-01-01  

SIST-ENDRET: 
 

ENDRER: 
 

GJELDER FOR: Norge  

HJEMMEL: LOV-1982-11-19-66-§1-3a, LOV-1991-12-13-81-§4-6  

SYS-KODE: BG09b, D02, BG10a  

NÆRINGSKODE: 911, 933, 9124  

KUNNGJORT: 16.11.2010      kl. 14.15  

RETTET: 
 

KORTTITTEL: Verdighetsgarantiforskriften  
 

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20101112-
1426.html 

 

INNHOLD 

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)  
    § 1. Formål og virkeområde  
    § 2. Tjenestens verdigrunnlag  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19821119-066.html&1-3a
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19911213-081.html&4-6
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20101112-1426.html#map0
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20101112-1426.html#1
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20101112-1426.html#2
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    § 3. Tjenestens innhold  
    § 4. Ikrafttredelse  

 

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)  

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. november 2010 med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3a og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven) § 4-6. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.  

§ 1. Formål og virkeområde  

       Forskriften har som formål å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte 
at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom.  

       Forskriften gjelder den eldreomsorg som ytes i medhold av 
kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Forskriften får anvendelse 
uavhengig av hvor tjenesten utføres. Forskriften klargjør hvordan tjenestetilbudet skal 
utformes for å sikre retten til nødvendig helsehjelp og et verdig tjenestetilbud.  

§ 2. Tjenestens verdigrunnlag  

       De kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en eldreomsorg 
som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv 
i samsvar med sine individuelle behov.  

§ 3. Tjenestens innhold  

       Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, 
egenverd og livsførsel og sikre at medisinske behov blir ivaretatt. For å oppnå disse 
målsettingene skal tjenestetilbudet legge til rette for at følgende hensyn ivaretas:  

a) En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand.  

b) Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider.  

c) Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig hjelp til 
personlig hygiene.  

d) Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål.  

e) Lindrende behandling og en verdig død.  

f) Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering og 
rehabilitering.  

g) Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer kontinuitet i 
behandlingen.  

h) Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom.  

§ 4. Ikrafttredelse  

       Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.  

 
 

Databasen sist oppdatert 26. okt 2011 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20101112-1426.html#3
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20101112-1426.html#4
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FOR 1992-12-04 nr 915: Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. 

 
DATO: FOR-1992-12-04-915  

DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet)  

AVD/DIR: Kommunetjenesteavd.  

PUBLISERT: I 1992 1357  

IKRAFTTREDELSE: 1993-01-01  

SIST-ENDRET: FOR-2010-12-20-1755 fra 2011-01-01  

ENDRER: 
 

GJELDER FOR: Norge  

HJEMMEL: 

LOV-1991-12-13-81-§1-2, LOV-1991-12-13-81-§7-6, LOV-1991-12-13-81-§7-9, 
LOV-1991-12-13-81-§7-10, LOV-1991-12-13-81-§7-11, LOV-1991-12-13-81-§7-12, 
LOV-1991-12-13-81-§11-2, LOV-1991-12-13-81-§11-4, LOV-1991-12-13-81-§11-5 
og LOV-1991-12-13-81-§12-2, LOV-1982-11-19-66-§2-3, LOV-1982-11-19-66-§6-9, 
LOV-2009-12-18-131-§2  

SYS-KODE: BG09b, BG10b, D02  

NÆRINGSKODE: 911, 9124, 933  

KORTTITTEL: Forskrift til sosialtjenesteloven  
 

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-
0915.html 

 

INNHOLD 

Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.  

Kapittel 1. Utenlandske statsborgeres rett til sosialhjelp – sosialtjenestelovens § 1-2 
første ledd.  
    § 1-1. Personer som ikke har lovlig opphold i riket.  
    § 1-2. Personer som har tilbud om opphold i statlig mottak.  
    § 1-2a. Personer som er bosatt i en kommune etter avtale mellom 
utlendingsmyndighetene og bosettingskommunen  
    § 1-3. Personer som ikke har bopel i riket.  
    § 1-4. Dokumentasjon av lovlig opphold.  
    § 1-5. Rett til råd og veiledning.  

Kapittel 2. (Opphevet)  

Kapittel 3. Tilsyn med private institusjoner og private boliger med heldøgns 
omsorgstjenester  
    § 3-1. Virkeområde.  
    § 3-2 – § 3-16. (Opphevet 1 jan 2007, jf forskrift 1 des 2006 nr. 1326).  

Kapittel 4. (Opphevet)  

Kapittel 5. Beboernes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for omsorg for og 
behandling av rusmiddelmisbrukere  
    § 5-1. Virkeområde  
    § 5-2. Vern om personlig integritet  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?xdoc=/for/ff-20101220-1755.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19911213-081.html&1-2
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19911213-081.html&7-6
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19911213-081.html&7-9
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19911213-081.html&7-10
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19911213-081.html&7-11
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19911213-081.html&7-12
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19911213-081.html&11-2
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19911213-081.html&11-4
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19911213-081.html&11-5
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19911213-081.html&12-2
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19821119-066.html&2-3
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19821119-066.html&6-9
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20091218-131.html&2
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#map0
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#map001
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#map001
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#1-1
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#1-2
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#1-2a
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#1-2a
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#1-3
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#1-4
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#1-5
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#map002
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#map003
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#map003
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#3-1
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#3-2 -§ 3-16
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#map004
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#map005
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#map005
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#5-1
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#5-2
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    § 5-3. Medisinsk behandling  
    § 5-4. Postforsendelser  
    § 5-5. Rusmidler og farlige gjenstander  
    § 5-6. Kroppsvisitasjon og ransaking av rom og eiendeler  
    § 5-7. Beslaglegging og tilintetgjørelse  
    § 5-8. Urinprøve  
    § 5-9. Tilbakeføring ved rømming  
    § 5-10. Besøk i institusjonen  
    § 5-11. Korte fravær fra institusjonen  
    § 5-12. Lengre fravær fra institusjonen (permisjoner)  
    § 5-13. Oppbevaring av økonomiske midler  
    § 5-14. Tvang som ledd i behandlingen  
    § 5-15. Tvang som straff  
    § 5-16. Tvang i nødsituasjoner  
    § 5-17. Klager  
    § 5-18. Avtaler  

Kapittel 6. Disponering av beboernes kontantytelser under opphold i bolig med 
heldøgns omsorgstjenester etter lov om sosiale tjenester m.v. - sosialtjenestelovens § 
7-11 fjerde ledd bokstav c).  

I. Virkeområde.  
    § 6-1. Denne forskriften gjelder utbetaling og disponering av kontantytelser fra 
folketrygden til beboere i boliger med heldøgns...  

II. Utbetaling av kontantytelser.  
    § 6-2. Kontantytelser fra folketrygden, og andre ytelser som nevnt i § 6-1 til beboere i 
bolig som omfattes av denne forskrift, skal fra...  
    § 6-3. Den hovedansvarlige for boligen skal disponere kontantytelser som nevnt i § 
6-1 for de beboere som ikke selv er i stand til å...  
    § 6-4. Vedtak som nevnt i § 6-3 tredje ledd skal være skriftlig og det skal føres inn i 
beboerens journal. Beboeren, dennes...  
    § 6-5. I tilfelle som nevnt i § 6-3 bestemmer den hovedansvarlige for boligen, i 
samråd med verge/hjelpeverge eller pårørende, hvem som...  
    § 6-6. Midlene skal disponeres slik at de kommer beboeren til gode med sikte på å 
dekke hans/hennes personlige behov, interesser og...  
    § 6-7. Den myndighet den hovedansvarlige for boligen har til disponere midler på 
beboerens konto, etter bestemmelsene i § 6-3 og § 6-6,...  
    § 6-8. Ved beboerens død skal det i meldingen til lensmann/tingrett gis opplysninger 
om avdødes formuesstilling, herunder om størrelsen...  
    § 6-9. Den hovedansvarlige for boligen skal føre regnskap for bruken av de midler 
som tas ut av de enkelte beboerkonti, når beboeren...  

III. Forskjellige bestemmelser.  
    § 6-10. Vedtak som treffes i medhold av denne forskrift kan påklages til 
fylkesmannen.  

Kapittel 7. Hva som skal regnes som bolig med heldøgns omsorgstjeneste – 
sosialtjenestelovens § 7-12.  
    § 7-1. Virkeområde.  
    § 7-2. Hva som skal regnes som bolig med heldøgns omsorgstjenester.  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#5-3
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#5-4
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#5-5
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#5-6
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#5-7
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#5-8
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#5-9
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#5-10
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#5-11
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#5-12
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#5-13
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#5-14
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#5-15
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#5-16
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#5-17
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19921204-0915.html#5-18
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    § 7-3. Retten til å bringe tvilstilfeller inn for fylkesmannen.  
    § 7-4. Melding til fylkesmannen.  

Kapittel 8. Vederlag for sosiale tjenester og for opphold i institusjon mv. – 
sosialtjenesteloven § 11-2 og kommunehelsetjenesteloven § 2-3 femte ledd.  

I. Vederlag utenfor institusjon.  
    § 8-1. Tjenester som det er adgang til å kreve vederlag for.  
    § 8-2. Begrensninger i adgangen til å kreve vederlag  
    § 8-3. Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser m.v. for de enkelte 
tjenester.  
    § 8-4. Samlet inntektsgradert utgiftstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester.  
    § 8-5. Klage.  

II. Vederlag for opphold i institusjon m v.  
    § 8-6. Vederlag for opphold i institusjon og bolig med heldøgns omsorgstjenester.  

Kapittel 9. (Opphevet)  

Kapittel 10. (Opphevet)  

Kapittel 11. (Opphevet)  

Kapittel 12. Ikrafttredelse.  
    § 12-1. Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1993.  

 

Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.  

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. desember 1992 med hjemmel i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. § 1-2, § 7-6, § 7-9, § 7-10, § 7-11, § 7-12, § 11-2, § 11-4, § 11-5 og § 12-2 og lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 2-3 femte ledd. Fremmet av 

Sosialdepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet).  
Tilføyd hjemmel: Lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 2.  
Endringer: Endret ved forskrifter 15 jan 1993 nr. 22, 10 des 1993 nr. 1131, 18 mars 1994 nr. 218, 6 jan 1995 nr. 20, 19 mai 1995 nr. 480, 25 april 1997 nr. 385, 12 des 1997 nr. 1300, 22 des 1999 nr. 1378, 5 jan 2001 nr. 10, 21 des 2001 nr. 1484, 13 des 2002 nr. 1496, 30 juni 2006 nr. 768, 1 des 

2006 nr. 1326, 22 des 2008 nr. 1541, 16 des 2009 nr. 1553, 20 des 2010 nr. 1755.  

Kapittel 1. Utenlandske statsborgeres rett til sosialhjelp – sosialtjenestelovens § 1-2 første ledd.  

§ 1-1. Personer som ikke har lovlig opphold i riket.  

       Personer som ikke har lovlig opphold i riket har ikke rett til økonomisk stønad etter 
lov om sosiale tjenester kapittel 5.  

       Kan vedkommende ikke dra omsorg for seg selv, har han eller hun bare rett til 
nødvendig omsorg etter loven inntil vedkommende etter utlendingsloven med forskrifter 
har plikt til å forlate landet.  

§ 1-2. Personer som har tilbud om opphold i statlig mottak.  

       Asylsøkere som er i statlig mottak eller har tilbud om opphold i statlig mottak, har 
ikke krav på hjelp etter lov om sosiale tjenester, med mindre de er bosatt i kommune i 
henhold til særlig avtale mellom utlendingsmyndighetene og den enkelte kommmune.  

       Når en person med innvilget opphold i riket, flytter fra statlig mottak til en kommune 
uten at det er inngått avtale mellom kommunen og utlendingsmyndighetene og søker 
om ytelser etter sosialtjenesteloven, har han/hun krav på hjelp i denne kommunen etter 
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reglene i loven, dersom kommunen har mottatt integreringstilskudd for vedkommende. 
Selv om kommunen ikke har mottatt statlig integreringstilskudd, har vedkommende krav 
på hjelp etter reglene i loven dersom det er åpenbart urimelig å kreve at vedkommende 
benytter seg av tilbudet i det statlige mottaket.  

§ 1-2a. Personer som er bosatt i en kommune etter avtale mellom 
utlendingsmyndighetene og bosettingskommunen  

       Bestemmelsen omfatter personer som er bosatt i en kommune etter avtale mellom 
utlendingsmyndighetene og bosettingskommunen, eventuelt uten slik avtale, og 
såfremt og sålenge bosettingskommunen mottar integreringstilskudd for disse.  

       Flytter en person som nevnt i første ledd og søker om sosial stønad i den nye 
oppholdskommunen uten at flyttingen er avtalt mellom de to kommunene, kan 
oppholdskommunen henvise søkeren til bosettingskommunen dersom vedkommende 
har stående tilbud der. Søkeren har likevel krav på hjelp i oppholdskommunen etter 
reglene i loven dersom det er åpenbart urimelig å kreve at vedkommende benytter seg 
av tilbudet i bosettingskommunen.  

0 Tilføyd ved forskrift 19 mai 1995 nr. 480, endret ved forskrift 25 april 1997 nr. 385.  

§ 1-3. Personer som ikke har bopel i riket.  

       Personer som ikke er norske statsborgere og som ikke har bopel i riket, har ikke 
krav på hjelp etter lov om sosiale tjenester til dekning av utgifter til fortsatt opphold i 
riket, med mindre annet følger av avtale Norge har inngått med vedkommende persons 
hjemland, eller dersom vedkommende har tillatelse til å bli i landet til en søknad om 
oppholdstillatelse er ferdigbehandlet hos utlendingsmyndighetene.  

       Kan vedkommende ikke dra omsorg for seg selv har han/hun bare rett til 
nødvendig omsorg inntil vedkommende kan forlate landet, med mindre annet følger av 
avtale som nevnt i første ledd.  

§ 1-4. Dokumentasjon av lovlig opphold.  

       Sosialkontoret kan kreve at søker dokumenterer at han/hun har lovlig opphold i 
riket.  

§ 1-5. Rett til råd og veiledning.  

       Enhver som oppholder seg i riket har rett til råd og veiledning i samsvar med lov 
om sosiale tjenester § 4-1.  

Kapittel 2. (Opphevet)  

0 Kapitlet opphevet ved forskrift 1 des 2006 nr. 1326 (i kraft 1 jan 2007).  

Kapittel 3. Tilsyn med private institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester  

0 Overskriften endret ved forskrifter 13 des 2002 nr. 1496 (i kraft 1 jan 2003), 1 des 2006 nr. 1326 (i kraft 1 jan 2007).  

§ 3-1. Virkeområde.  
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       Fylkesmannen fører tilsyn med private institusjoner og private boliger med 
heldøgns omsorgstjenester som ikke er tatt inn i kommunens plan, jf. 
sosialtjenesteloven § 7-10.  

0 Endret ved forskrifter 13 des 2002 nr. 1496 (i kraft 1 jan 2003), 1 des 2006 nr. 1326 (i kraft 1 jan 2007).  

§ 3-2 – § 3-16. (Opphevet 1 jan 2007, jf forskrift 1 des 2006 nr. 1326).  

Kapittel 4. (Opphevet)  

0 Kapitlet opphevet ved forskrift 1 des 2006 nr. 1326 (i kraft 1 jan 2007).  

Kapittel 5. Beboernes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for omsorg for og behandling av 

rusmiddelmisbrukere  

0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).  

§ 5-1. Virkeområde  

       Denne forskriften gjelder for institusjoner for rusmiddelmisbrukere som er tatt inn 
på fylkeskommunens planer, jf. sosialtjenesteloven §§ 7-2 og 7-4.  

       Forskriften gjelder videre for private institusjoner for rusmiddelmisbrukere som ikke 
er tatt inn på fylkeskommunens planer, jf. sosialtjenesteloven § 7-10.  

       Forskriften gjelder for rusmiddelmisbrukere som er tatt inn i institusjon etter eget 
samtykke, jf. sosialtjenesteloven § 6-1 og § 6-3, etter midlertidige vedtak fattet av 
sosialtjenesten og etter vedtak i fylkesnemnda, jf. sosialtjenesteloven § 6-2 og § 6-2a, 
med mindre annet framgår av den enkelte bestemmelse.  

0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).  

§ 5-2. Vern om personlig integritet  

       Institusjonen skal drives på en slik måte at beboernes personlige integritet blir 
ivaretatt.  

       Så langt det er forenlig med formålet med oppholdet i institusjonen og med 
institusjonens ansvar for driften, skal den drives slik at beboernes mulighet til å 
bestemme over seg selv, blir ivaretatt.  

       Med de begrensninger som er nevnt i annet ledd skal bl.a.  

1) forholdene legges til rette for at beboerne får delta i utformingen av institusjonens daglige liv og 
andre forhold som berører den enkelte beboer,  

2) forholdene legges til rette for at beboerne skal ha anledning til å dyrke sine private interesser og 
hobbyer,  

3) institusjonen vise respekt og ta hensyn til den enkelte beboers livssyn og kulturelle bakgrunn,  

4) beboerne ikke mot sin vilje pålegges å delta i samtaler eller møter o.l. av religiøs eller partipolitisk 
karakter,  

5) beboerne ha det samvær med andre beboere eller utenforstående som de selv ønsker.  
0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).  

§ 5-3. Medisinsk behandling  
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       Institusjonen skal sørge for at beboerne får nødvendig medisinsk tilsyn og 
behandling under oppholdet på institusjonen.  

0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).  

§ 5-4. Postforsendelser  

       Sensur av beboernes post er forbudt.  

       Beboerne skal med følgende begrensninger fritt kunne motta og sende post:  

       Post som kommer inn til eller går ut fra institusjonen kan kontrolleres når det er 
begrunnet mistanke om at forsendelsen inneholder berusende eller bedøvende midler, 
eller gjenstander som kan medføre skade på person eller ting.  

       Kontrollen skal foregå ved at posten åpnes av styrer eller stedfortreder i nærvær av 
postens mottaker eller avsender.  

       Vedtak om kontroll av post skal protokollføres og begrunnes. Protokollen skal 
legges frem for tilsynsmyndigheten.  

       Ved klage over vedtak om kontroll skal ikke kontrollen foretas før 
klagebehandlingen er avsluttet.  

0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).  

§ 5-5. Rusmidler og farlige gjenstander  

       Institusjonen kan bestemme at det er forbudt å ta med og oppbevare 
alkoholholdige drikkevarer, legemidler og andre berusende midler i institusjonen. 
Ulovlige rusmidler og farlige gjenstander er det uansett forbudt å medbringe.  

0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).  

§ 5-6. Kroppsvisitasjon og ransaking av rom og eiendeler  

       Styrer og stedfortreder kan, ved inntak eller under oppholdet i institusjonen, 
bestemme at det skal foretas kroppsvisitasjon og ransaking av beboerens rom og 
eiendeler dersom det er begrunnet mistanke om at beboeren oppbevarer rusmidler, 
medikamenter eller farlige gjenstander. Kroppsvisitasjon etter denne bestemmelsen 
kan bare omfatte kroppens overflater og munnhulen.  

       Ransaking av rom og eiendeler skal foregå mens beboeren er tilstede med mindre 
det er uforholdsmessig vanskelig fordi beboeren har forlatt institusjonen uten samtykke, 
ikke vil være tilstede eller lignende.  

       Vedtak om kroppsvisitasjon og ransaking av rom og eiendeler skal protokollføres 
og begrunnes. Protokollen skal legges fram for tilsynsmyndigheten.  

0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).  

§ 5-7. Beslaglegging og tilintetgjørelse  
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       Rusmidler, herunder legemidler, som blir funnet ved inntak eller under oppholdet i 
institusjonen, kan beslaglegges og tilintetgjøres. Ulovlige rusmidler skal overlates til 
politiet.  

       Legemidler som er forskrevet av lege utenfor institusjon, kan besluttes tilintetgjort 
eller beslaglagt etter samråd med lege.  

       Farlige gjenstander kan beslaglegges, overleveres politiet eller tilintetgjøres. 
Ulovlige gjenstander skal overleveres politiet.  

       Vedtak om beslaglegging og tilintetgjørelse skal protokollføres og begrunnes. Det 
skal fremgå hva som er beslaglagt eller tilintetgjort. Protokollen skal legges frem for 
tilsynsmyndigheten.  

0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).  

§ 5-8. Urinprøve  

       Ved frivillig inntak i institusjon kan rusmiddelmisbrukeren gi samtykke til at det kan 
tas urinprøver for å avdekke rusmiddelmisbruk under oppholdet. Samtykket må være 
skriftlig og avgis før oppholdet begynner.  

       Ved inntak i institusjon etter sosialtjenesteloven §§ 6-2 og 6-2a, kan urinprøve bare 
kreves avlagt dersom det følger av fylkesnemndas vedtak.  

       Institusjonene skal ha regler for når urinprøve kan kreves avlagt, prosedyrer rundt 
avleggelsen og hvilke følger det kan få at det avlegges positiv prøve eller at prøve 
nektes avlagt. Urinprøvene skal for øvrig håndteres i samsvar med Sosial- og 
helsedirektoratets retningslinjer for slike prøver.  

       Rusmiddelmisbrukeren skal gjøres kjent med reglene før samtykke avgis ved 
inntak på grunnlag av eget samtykke, jf. første ledd, eller ved oppholdets begynnelse 
ved inntak etter vedtak i fylkesnemnda, jf. annet ledd.  

0 Endret ved forskrifter 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000), 21 des 2001 nr. 1484 (i kraft 1 jan 2002).  

§ 5-9. Tilbakeføring ved rømming  

       Dersom en rusmiddelmisbruker som kan holdes tilbake i institusjon uten eget 
samtykke rømmer, kan han tilbakeføres. Pågripelse og tilbakeføring av 
rusmiddelmisbrukeren skal skje på en så skånsom måte som mulig.  

       Ved rømming skal institusjonen straks varsle sosialtjenesten, og om nødvendig 
politiet. I samarbeid med institusjonen skal sosialtjenesten sette i verk nødvendige tiltak 
for å tilbakeføre rusmiddelmisbrukeren til institusjonen.  

       Sosialtjenesten avgjør videre hvilke tiltak som skal settes i verk. Sosialtjenesten 
kan bestemme at tilbakeføring ikke skal skje dersom den finner at en tilbakeføring ikke 
er hensiktsmessig.  

0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).  

§ 5-10. Besøk i institusjonen  
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       Beboeren kan, med de begrensninger som følger av annet ledd, fritt motta besøk i 
institusjonen, og forholdene skal legges til rette for gjennomføringen av slike besøk.  

       Institusjonen kan nekte beboeren besøk for en kort periode hvis det er nødvendig 
av hensyn til behandlings- eller rehabiliteringsopplegget. Det er ikke adgang til å nekte 
beboeren besøk av advokat, representant for offentlig myndighet, prest, annen 
sjelesørger eller lignende. Besøk kan heller ikke nektes dersom det vil være urimelig i 
det konkrete tilfellet.  

       Vedtak om å nekte beboeren besøk skal protokollføres og begrunnes. Protokollen 
skal legges frem for tilsynsmyndigheten.  

0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).  

§ 5-11. Korte fravær fra institusjonen  

       Med de begrensninger som følger av annet og tredje ledd, skal beboerne fritt 
kunne bevege seg utenfor institusjonsområdet.  

       Ved institusjoner der behandling, rehabilitering eller avrusing er hovedformålet 
med oppholdet, kan fravær nektes dersom det er nødvendig for opplegget at beboeren 
er tilstede.  

       Er beboeren plassert i institusjon på grunnlag av vedtak etter sosialtjenesteloven 
§§ 6-2, 6-2a, eller 6-3, barnevernloven §§ 4-24 eller 4-26 eller fengselsloven § 12, kan 
institusjonen begrense adgangen til å forlate institusjonen i den utstrekning det er 
hjemlet i vedtaket.  

0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).  

§ 5-12. Lengre fravær fra institusjonen (permisjoner)  

       Beboerne skal ha rett til permisjoner etter avtale med institusjonen.  

       Ved institusjoner der behandling, rehabilitering eller avrusing er hovedformålet 
med oppholdet, kan permisjon nektes dersom det er nødvendig for opplegget at 
beboeren er tilstede.  

       Er beboeren plassert i institusjon på grunnlag av vedtak etter sosialtjenesteloven 
§§ 6-2, 6-2a, eller 6-3, barnevernloven §§ 4-24 eller 4-26 eller fengselsloven § 12, kan 
institusjonen begrense adgangen til permisjon, i den utstrekning det er hjemlet i 
vedtaket.  

       I institusjoner som har til formål å være et botilbud, kan beboeren være fraværende 
fra institusjonen i inntil 4 sammenhengende uker uten å miste rett til plassen, under 
forutsetning av at institusjonen har fått beskjed om fraværet. Fravær utover 4 uker er 
bare tillatt når det er avtalt med institusjonen og den kommune som betaler oppholdet.  

       Står beboeren i fare for å miste plassen ved institusjonen, skal vedkommende 
varsles om dette og gis anledning til å uttale seg, før beslutning om tap av plassen tas. 
Er ikke beboeren å finne når varsel er forsøkt gitt på forsvarlig måte, eller unnlater 
beboeren å svare tross varsel, kan beslutning om tap av plassen tas uten at beboeren 
har uttalt seg.  
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       For øvrig kan plassen, under lengre fravær, stilles til disposisjon for andre. 
Beboeren bør gjøres oppmerksom på dette.  

0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).  

§ 5-13. Oppbevaring av økonomiske midler  

       Institusjonen skal ha betryggende oppbevaringsmuligheter for beboerens penger 
og verdisaker. Oppbevaring skjer mot kvittering.  

       Dersom institusjonen påtar seg forvaltning av beboernes midler, må betryggende 
plassering og kontroll foretas. Midlene må være tilgjengelige for beboeren dersom ikke 
annet er avtalt.  

0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).  

§ 5-14. Tvang som ledd i behandlingen  

       Tvangsmedisinering eller fysisk tvang er ikke tillatt som ledd i behandlingen.  

       Påtvungen arbeidsinnsats er bare tillatt som ledd i behandlingen der det inngår 
som en del av et rehabiliterings- eller behandlingsopplegg.  

0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).  

§ 5-15. Tvang som straff  

       Bruk av korporlig refsing, isolasjon, mekaniske tvangsmidler, permisjonsnekting, 
utgangsforbud, arbeidspålegg, økonomiske sanksjoner eller tvangsmedisinering er ikke 
tillatt som straff.  

0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).  

§ 5-16. Tvang i nødsituasjoner  

       Dersom det er uomgjengelig nødvendig for å avverge øyeblikkelig fare for skade 
på person eller vesentlig skade på eiendom, kan det etter alminnelige nødretts- og 
nødvergebetraktninger anvendes nødvendig tvang. Det er imidlertid en forutsetning at 
lempeligere midler vurderes nytteløse eller har vist seg åpenbart forgjeves eller 
utilstrekkelige.  

       Tvangsbruken må i slike tilfelle ikke overstige det som er nødvendig for å avverge 
skaden. Tiltaket skal opphøre straks skaden eller faren er avverget.  

       Bruk av tvang som sikkerhetsforanstaltning kan bare besluttes av institusjonens 
leder eller den han/hun gir fullmakt. Tvangsmedisinering må i slike tilfelle bare besluttes 
av og utføres av kompetent medisinsk personell.  

       Dersom situasjonen gjør det nødvendig å isolere beboeren, jf. første ledd, skal 
minst en av personalet alltid være til stede i rommet eller i naborom med ulåst dør til 
isolatet. Isolering er bare tillatt i rom med vindu og med minst 8 m2 gulvflate.  
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       Vedtak om bruk av tvangsmidler skal begrunnes, og det skal føres egen 
tvangsprotokoll når tvangsmidler har vært benyttet. Protokollen forevises 
tilsynsmyndigheten, jf. sosialtjenesteloven §§ 7-9 og 7-10 og denne forskrifts kapittel 3.  

0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).  

§ 5-17. Klager  

       Beslutninger i henhold til forskriften kan beboerne, deres pårørende, 
verge/hjelpeverge og annen person som ut fra sin kontakt med den enkelte beboer må 
anses å kunne representere denne, ta opp med fylkesmannen eller institusjonens 
tilsynsutvalg dersom slikt utvalg er oppnevnt jf. sosialtjenesteloven §§ 7-9 og 7-10 og 
denne forskrifts § 3-10.  

       Klager som gjelder tvangsbruk kan alltid rettes direkte til fylkesmannen. 
Fylkesmannen prøver om tvangsvedtaket er lovlig og forsvarlig.  

       Institusjonens leder må gjøre klageadgangen og adgangen til å ta opp brudd på 
forskriften med tilsynsmyndigheten kjent for dem som er nevnt i første ledd. Det skal 
leveres ut skriftlig materiale om dette.  

0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).  

§ 5-18. Avtaler  

       Det kan ikke inngås avtaler med beboerne om regler under institusjonsoppholdet 
som innskrenker de rettigheter klientene har etter denne forskrift.  

0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).  

Kapittel 6. Disponering av beboernes kontantytelser under opphold i bolig med heldøgns omsorgstjenester etter lov 

om sosiale tjenester m.v. - sosialtjenestelovens § 7-11 fjerde ledd bokstav c).  

I. Virkeområde.  

§ 6-1. Denne forskriften gjelder utbetaling og disponering av kontantytelser fra 
folketrygden til beboere i boliger med heldøgns omsorgstjenester som nevnt i lov om 
sosiale tjenester m.v. § 7-5 jfr. § 4-2 bokstav d).  

       Likeledes gjelder forskriften for kontantytelser fra tjenestepensjonsordning eller 
personskadetrygd som omfattes av lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser 
og som utbetales under ett gjennom Arbeids- og velferdsetaten til beboere som nevnt.  

0 Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 768 (i kraft 1 juli 2006).  

II. Utbetaling av kontantytelser.  

§ 6-2. Kontantytelser fra folketrygden, og andre ytelser som nevnt i § 6-1 til beboere i 
bolig som omfattes av denne forskrift, skal fra og med den annen måned etter 
innflytningsmåneden innbetales av Arbeids- og velferdsetaten til bank eller 
postsparebank. Beboeren avgjør hvilken bank som skal benyttes. Midlene skal 
anbringes på rentebærende konto for hver enkelt beboer. Kontoen skal stilles til 
beboerens disposisjon, jf. likevel § 6-3.  

0 Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 768 (i kraft 1 juli 2006).  
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§ 6-3. Den hovedansvarlige for boligen skal disponere kontantytelser som nevnt i § 6-1 
for de beboere som ikke selv er i stand til å disponere midler. Dersom beboeren har 
verge eller hjelpeverge som har i oppdrag ivareta beboerens økonomiske interesser, 
skal vergen eller hjelpevergen ha samtykket i en ordning som nevnt.  

       Dersom beboeren ikke har verge eller hjelpeverge skal institusjonen melde fra til 
fylkesmannen dersom det anses for å være behov for umyndiggjørelse eller 
hjelpeverge, jf. umyndiggjørelsesloven av 28. november 1898 § 3 annet ledd annet 
punktum.  

       Vedtak om slik disposisjonsrett som nevnt i første ledd skal fattes av 
kommunelegen i samråd med verge/hjelpeverge og nærmeste pårørende, samt den 
hovedansvarlige for boligen. Vedtaket kan gjøres tidsavgrenset. Spørsmålet om fortsatt 
disposisjonsrett skal i så fall tas opp til ny vurdering minst tre måneder før perioden 
utløper.  

       Når beboeren ikke har verge eller hjelpeverge skal det alltid foreligge uttalelse fra 
lege som omhandler vedkommendes evne til å disponere egne midler.  

       Den kommunen bemyndiger skal beslutte hvem som skal være hovedansvarlig for 
boligen til enhver tid.  

0 Endret ved forskrift 18 mars 1994 nr. 218.  

§ 6-4. Vedtak som nevnt i § 6-3 tredje ledd skal være skriftlig og det skal føres inn i 
beboerens journal. Beboeren, dennes verge/hjelpeverge og nærmeste pårørende samt 
sosialtjenesten og fylkesmannen skal ha kopi av vedtaket.  

§ 6-5. I tilfelle som nevnt i § 6-3 bestemmer den hovedansvarlige for boligen, i samråd 
med verge/hjelpeverge eller pårørende, hvem som skal ha fullmakt til å utta midler på 
beboerens konto og om kontroll med bruk av midlene.  

§ 6-6. Midlene skal disponeres slik at de kommer beboeren til gode med sikte på å 
dekke hans/hennes personlige behov, interesser og ønsker. Midlene kan ikke benyttes 
til dekning av boligens driftsutgifter.  

       Såfremt beboeren har verge, hjelpeverge eller pårørende som har god kontakt 
med beboeren, skal vedkommende tas med på råd når det dreier seg om større 
disposisjoner. Det skal avtales hvilket beløp som skal regnes som en større 
disposisjon.  

§ 6-7. Den myndighet den hovedansvarlige for boligen har til disponere midler på 
beboerens konto, etter bestemmelsene i § 6-3 og § 6-6, gjelder ikke et oppspart beløp 
som overstiger grensen for når overformynderiet skal forvalte midlene etter 
vergemålslovens § 63 eller § 90 d annet ledd. Hele beløpet skal da overføres til 
overformynderiet.  

§ 6-8. Ved beboerens død skal det i meldingen til lensmann/tingrett gis opplysninger 
om avdødes formuesstilling, herunder om størrelsen av midler i bank som disponeres 
av den hovedansvarlige for boligen og midler som er overført til overformynderiet. 
Bankens navn og kontonummer skal oppgis. Etter anmodning skal så bankbøker og 
andre midler overlates til lensmannen/tingretten eller til personer som kan legge frem 
skifteattest og eventuelt skriftlig fullmakt fra øvrige arvinger.  
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0 Endret ved forskrift 13 des 2002 nr. 1496 (i kraft 1 jan 2003).  

§ 6-9. Den hovedansvarlige for boligen skal føre regnskap for bruken av de midler som 
tas ut av de enkelte beboerkonti, når beboeren ikke selv disponerer over midlene. Det 
skal føres særskilt regnskap for hver enkelt beboer. Regnskapet skal undergis revisjon 
av kommunerevisor. Utskrift av revidert regnskap og bankkonto for beboeren skal 
sendes verge/hjelpeverge og nærmeste pårørende en gang årlig.  

III. Forskjellige bestemmelser.  

§ 6-10. Vedtak som treffes i medhold av denne forskrift kan påklages til fylkesmannen.  

       Klagerett har beboeren, verge/hjelpeverge og nærmeste pårørende.  

       For fylkesmannens kompetanse i klagesaker gjelder lovens § 8-7.  

Kapittel 7. Hva som skal regnes som bolig med heldøgns omsorgstjeneste – sosialtjenestelovens § 7-12.  

§ 7-1. Virkeområde.  

       Denne forskriften gjelder de boliger med heldøgns omsorgstjenester som 
kommunen har ansvaret for etter sosialtjenesteloven § 7-5.  

       Boliger som er regulert i andre lover omfattes ikke av denne forskriften  

§ 7-2. Hva som skal regnes som bolig med heldøgns omsorgstjenester.  

       Som bolig med heldøgns omsorgstjenester regnes:  

a) aldershjem  

b) bolig for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig 
omsorg, herunder avlastningsboliger.  

c) privat forpleining  

§ 7-3. Retten til å bringe tvilstilfeller inn for fylkesmannen.  

       Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller hva som skal regnes som bolig med heldøgns 
omsorgstjenester etter sosialtjenesteloven kap. 7.  

§ 7-4. Melding til fylkesmannen.  

       Kommunen skal gi melding til fylkesmannen om kommunens boliger med heldøgns 
omsorgstjenester etter sosialtjenesteloven og tilsvarende private tiltak kommunen har 
avtale med etter lovens § 7-4, jf. § 7-5 første ledd siste setning.  

Kapittel 8. Vederlag for sosiale tjenester og for opphold i institusjon mv. – sosialtjenesteloven § 11-2 og 

kommunehelsetjenesteloven § 2-3 femte ledd.  

0 Endret ved forskrift 5 jan 2001 nr. 10.  

I. Vederlag utenfor institusjon.  

§ 8-1. Tjenester som det er adgang til å kreve vederlag for.  
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       Kommunen kan kreve vederlag for de tjenester etter lov om sosiale tjenester § 4-2 
bokstav a som det ikke er gjort unntak for i forskriftens § 8-2 nr 2.  

       Vederlag kan bare kreves av den som mottar tjenesten. Dersom det ytes tjenester i 
hjemmet på grunn av et mindreårig barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til foreldrene.  

0 Endret ved forskrift 12 des 1997 nr. 1300 (i kraft 1 jan 1998).  

§ 8-2. Begrensninger i adgangen til å kreve vederlag  

       Det kan ikke kreves vederlag for:  

1. hjemmesykepleie etter lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3  

2. praktisk bistand og opplæring etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a til personlig stell og 
egenomsorg. Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig 
hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende 
grunnleggende behov  

3. avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid etter lov om 
sosiale tjenester § 4-2 bokstav b. Med avlastningstiltak menes i denne forskrift tiltak som settes i 
verk til hjelp for den som har særlig tyngende omsorgsarbeid i tillegg til tjenester den 
omsorgstrengende er tildelt i samsvar med bestemmelsene i § 4-2 bokstavene a, c og d  

4. støttekontakt som tildeles personer eller familier som nevnt i lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav c  

5. omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid etter lov om sosiale tjenester § 
4-2 bokstav e.  

0 Endret ved forskrift 12 des 1997 nr. 1300 (i kraft 1 jan 1998).  

§ 8-3. Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser m.v. for de enkelte tjenester.  

       Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av vederlag og betalingssatser for 
de tjenester som er nevnt i § 8-1.  

       Vederlaget må likevel ikke overstige kommunens egne utgifter til angjeldende 
tjeneste (selvkost). Betales tjenestene etter en abonnementsordning kan vederlaget 
ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den 
måneden abonnementet omfatter.  

       Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, 
tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10% av timelønnen 
og sosiale utgifter. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime.  

       Vederlaget kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å 
dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger.  

       Det kan ikke kreves dekning i vedkommendes formue.  

0 Endret ved forskrift 12 des 1997 nr. 1300 (i kraft 1 jan 1998).  

§ 8-4. Samlet inntektsgradert utgiftstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester.  

       Når kommunen bestemmer det maksimale vederlag en person skal betale pr. år for 
tjenester som nevnt i § 8-1 skal betalingen beregnes på grunnlag av husstandens 
samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige skatteligning pr. 1. 
januar i det aktuelle året legges til grunn med mindre inntekten er vesentlig endret. Til 
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inntekten legges også hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset, mens omsorgslønn 
som nevnt i § 8-2 nr. 5 skal trekkes fra inntektsgrunnlaget.  

       Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, 
skal samlet vederlag for tjenester som nevnt i § 8-1 ikke overstige et utgiftstak på 
kroner 165 pr. måned.  

       Til husstanden regnes bare ektefeller/samboere og i tillegg barn under 18 år, 
dersom hjelpen ytes på grunnlag av barnets omsorgs- eller pleiebehov.  

       Hvis et av husstandens medlemmer betaler vederlag for langtidsopphold etter § 3 
jf. § 6 i forskriften 26. april 1995 nr. 392 om vederlag for opphold i institusjon m.v. – 
eller mottar avkortede trygdeytelser på grunn av opphold utenfor hjemmet, regnes 
vedkommende ikke som medlem av husstanden etter bestemmelsen i annet ledd.  

       Departementet gir veiledende retningslinjer for beregningen av vederlag for 
tjenester som nevnt i § 8-1.  

       For adgangen til å beregne vederlag for annen praktisk bistand enn den som er 
nevnt i § 8-1 gjelder § 8-3 annet til og med femte ledd tilsvarende.  

0 Endret ved forskrifter 6 jan 1995 nr. 20, 12 des 1997 nr. 1300 (i kraft 1 jan 1998), 5 jan 2001 nr. 10, 22 des 2008 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2009), 16 des 2009 nr. 1553 (i kraft 1 jan 2010), 20 des 2010 nr. 1755 (i kraft 1 jan 2011).  

§ 8-5. Klage.  

       Vedtak om betaling etter denne forskrift kan påklages til fylkesmannen. 
Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket. Når det gjelder prøving av det frie 
skjønn, kan fylkesmannen likevel bare endre et vedtak om betaling for tjenester som 
nevnt i § 8-1 når skjønnet er åpenbart urimelig.  

       For vedtak om betaling for tjenester etter kommunehelsetjenesteloven gjelder 
forvaltningslovens §§ 28-34 fullt ut.  

0 Endret ved forskrift 12 des 1997 nr. 1300 (i kraft 1 jan 1998).  

II. Vederlag for opphold i institusjon m v.  

§ 8-6. Vederlag for opphold i institusjon og bolig med heldøgns omsorgstjenester.  

       Kommunen kan kreve vederlag for opphold i institusjoner for rusmiddelmisbrukere 
og boliger med heldøgns omsorgstjenester som nevnt i lov om sosiale tjenester §§ 7-1, 
7-5 og 7-10, jf. § 4-2, når kommunen helt eller delvis dekker utgiftene til opphold i slike 
institusjoner eller boliger, eller har stillet garanti for oppholdet.  

       Ved beregning av vederlaget gjelder forskrift om vederlag for opphold i institusjon 
mv., fastsatt av Sosialdepartementet 26. april 1995 nr. 392 med senere endringer.  

0 Endret ved forskrift 12 des 1997 nr. 1300 (i kraft 1 jan 1998), 5 jan 2001 nr. 10.  

Kapittel 9. (Opphevet)  

0 Kapitlet opphevet ved forskrift 1 des 2006 nr. 1326 (i kraft 1 jan 2007).  

Kapittel 10. (Opphevet)  

0 Kapitlet opphevet ved forskrift 1 des 2006 nr. 1326 (i kraft 1 jan 2007).  
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Kapittel 11. (Opphevet)  

0 Kapitlet opphevet ved forskrift 1 des 2006 nr. 1326 (i kraft 1 jan 2007).  

Kapittel 12. Ikrafttredelse.  

§ 12-1. Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1993.  

 
 
Databasen sist oppdatert 26. okt 2011 
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Kommunale avgifter 2013 

Administrasjonens innstilling 

Vedlagt forslag til gebyrregulativ med 100 % inndekning for alle kommunale avgifter vedtas. 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Som en årlig rutine fremmes nye satser for kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon, 

slam, feiing og tilknytningsgebyrer til politisk behandling.  

Vurderinger 

Administrasjonen vil foreslå en høyere vannavgift for å få full inndekning av kostnadene. For 

2012 var det vedtatt 80 % inndekning. Behovet for full kostnadsinndekning er kritisk i forhold å 

bidra med at Plan og utvikling får til et realistisk budsjett for 2013 og etterfølgende år.  

 

I økonomiplanen for 2013 er det vedtatt at driften skal reduseres med ytterligere 1 500 000 kr. 

Plan og utvikling foreslår derfor at kr. 700 000 dekkes in ved økning i vannavgiften. Total 

inntekt for vannforsyning er da beregnet til 3 040 000 kr inkl mva. Dette innebærer en økning på 

23 % hvorav 3 % skyldes justeringer som følge av at 2012 gebyrene var satt litt for lav. Vi får 

sannsynligvis ikke 80 % inndekning når årsregnskapet for 2012 gjøres opp. Vannkvaliteten har 

også vært dårlig på flere av vannverkene og i taper i tillegg inntekter som følge av dette.  

 

For avløpsavgift foreslås en økning på ca 8 % for bedre inndekning av utgiftene samt generell 

prisvekst. Med dette vil plan og utvikling ca 100 000 i ekstra inntekter for 2013. 

 

Øst Finnmark avfallsselskap har kommet med følgende prisendringer for renovasjon. 

 
RENOVASJONSGEBYR 2013 

    Art.nr Artikkelnavn 2012 2013 
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Gebyr 
Endring i 

% 
Endring 

kr 
Nytt 

gebyr 

            

310 Grunngebyr 1 655,00 5,1 % 85,00 1 740,00 

315 Rabatt deling -100,00 0,0 % 0,00 -100,00 

319 Innlevering/bytting 100,00 0,0 % 0,00 100,00 

            

  
Mengdegebyr pr 100 
liter 408,00 3,0 % 12,00 420,00 

  Oppsamlingsenhet 0,00     0,00 

321 120l 490,00 3,0 % 14,00 504,00 

322 240l 979,00 3,0 % 29,00 1 008,00 

323 360l 1 468,00 3,0 % 44,00 1 512,00 

329 Utkjøring beholder 200,00 0,0 % 0,00 200,00 

            

331 660l 2 692,00 3,0 % 80,00 2 772,00 

332 1.000l 4 079,00 3,0 % 122,00 4 201,00 

339 Utkjøring container 400,00 0,0 % 0,00 400,00 

            

341 2,5m³ 
10 

197,00 3,0 % 305,00 
10 

502,00 

342 4,0m³ 
16 

315,00 3,0 % 489,00 
16 

804,00 

343 6,0m³ 
24 

474,00 3,0 % 734,00 
25 

208,00 

344 8,0m³ 
32 

631,00 3,0 % 978,00 
33 

609,00 

349 Utkjøring container 700,00 0,0 % 0,00 700,00 

 

I tillegg forespeiler de en prisøkning på 10 % for slamtømming. 

 

Gebyrene blir da som følger vedlagt i forslag til gebyrregulativ 2013. 

 

Dersom det vedtas vanngebyr med 80 % inndekning av de totale kostnader vil vannavgiften for 

en bolig under 150 kvm bli på om lag 7400 kr. 

 

Alternativ vedtak: 

 

Det lages et gebyrregulativ som gir 80 % inndekning av kostnadene for vannforsyningen. Dette 

medfører en underdekning på 700 000 for vannforsyningen. De øvrige avgiftene vedtas i 

henhold til vedlagt gebyrregulativ 2013.  
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Vedtatt i kommunestyret den x.xx.2012 med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkgebyrer §3 og forskrift 

om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10 januar 1995, sist endret 13 juli 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Versjon 2-2012 av: 15.11.2011 
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1  Vanngebyrer 2013 

Vanngebyrene består av et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr.  Gebyrene betales fordelt på fire terminer, med 

forfall ca 20 februar, 20 mai, 20 august og 20 november. 

 

1.1 Abonnementsgebyr bolig 

Gebyret for boliger, fritidsboliger, lag, foreninger og trossamfunn er satt til  

kr. 6 994 inklusive mva. 

 

1.2 Forbruksgebyr bolig 

Kubikkpris for vann er satt til 12,80 kr/m
3
 inklusive mva.  

 

Bygg med vannmålere vil få tilsendt måleravlesningskort hvor målerstanden skal noteres av huseier/leietaker og 

returneres innen en måned. Kommunen kan være behjelpelig med avlesning i tilfeller hvor abonnent, som følge av 

svaksynthet eller bevegelseshemming ikke er i stand til å lese av måleren. Hjelp til avlesning av vannmåler må være 

bestilt pr. telefon eller brev innen 1.Juli.  

 

Bygg eid av Trossamfunn, lag og foreninger betaler i henhold til kategori 10, bygg under denne kategori som driver 

utleie av hele eller deler av lokalet skal fremdeles behandles som næringsabonnent.  

 

Stipulert forbruk bolig: (For boliger uten vannmåler) 

  Forbruksgebyr Totalt (forbruk +abonn.) 

Kategori 1 Bolig 0-149 m
2 

kr. 1 867 inkl. mva.  kr.  8 861 inkl. mva. 

Kategori 2 Fritidsbolig kr. 1 867 inkl. mva. kr.  8 861 inkl. mva. 

Kategori 3 Bolig 150-199 m
2
 kr. 2 680 inkl. mva. kr.  9 674 inkl. mva. 

Kategori 4 Bolig 200-249 m
2
 kr. 3 448 inkl. mva. kr.  10 442 inkl. mva. 

Kategori 5 Bolig 250-299 m
2
 kr. 4 224 inkl. mva. kr.  11 218 inkl. mva. 

Kategori 6 Bolig 300-349 m
2
 kr. 4 992 inkl. mva. kr.  11 986 inkl. mva. 

Kategori 7 Trosamf. lag og foren. 50% av tilsv. stor bolig  

 

 

1.3 Abonnementsgebyr næringsvirksomhet: 

Abonnementgebyret for næringsbygg bestemmes ut ifra målt forbruk i henhold til følgende kriterier: 

Kategori 11 gebyr ved forbruk 0-299 m
3
/år kr.   8 052     inkl. mva. 

Kategori 12 gebyr ved forbruk 300-599 m
3
/år kr.   10 736   inkl. mva. 

Kategori 13 gebyr ved forbruk 600-5000 m
3
/år kr.   26 840   inkl. mva. 

Kategori 14 gebyr ved forbruk over 5000 m
3
/år kr.   37 577   inkl. mva. 

 

1.4 Forbruksgebyr Næring 

 

Kubikkpris for vann er satt til 9,60 kr/m
3
 inklusive mva.  
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2  Avløpsgebyrer 2013 

Avløpsgebyrene består av et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr.  Gebyrene betales fordelt på fire terminer, 

med forfall ca 20 februar, 20 mai, 20 august og 20 november. 

 

2.1 Abonnementsgebyr bolig 

Abonnent gebyret for boliger, fritidsboliger, lag, foreninger og trossamfunn er satt til  

kr. 4 882 inklusive mva. 

 

2.2 Forbruksgebyr bolig: 

Målt forbruk: (for de som har montert vannmåler) 

Kubikkpris er satt til 12,0 kr/m
3
 inklusive mva. (gjelder alle boliger og næringsbygg i alle kategorier) 

 

Stipulert mengde utslipp bolig: (For boliger uten vannmåler) 

  Forbruksgebyr Totalt (forbruk +abonn.) 

Kategori 1 Bolig 0-149 m
2 

kr. 1 750 inkl. mva.  kr. 6 632  inkl. mva. 

Kategori 2 Fritidsbolig kr. 1 750 inkl. mva. kr. 6 632  inkl. mva. 

Kategori 3 Bolig 150-199 m
2
 kr. 2 513 inkl. mva. kr. 7 395  inkl. mva. 

Kategori 4 Bolig 200-249 m
2
 kr. 3 233 inkl. mva. kr. 8 115  inkl. mva. 

Kategori 5 Bolig 250-299 m
2
 kr. 3 960 inkl. mva. kr. 8 842  inkl. mva. 

Kategori 6 Bolig 300-349 m
2
 kr. 4 680 inkl. mva. kr. 9 562  inkl. mva. 

Kategori 7 Trosamf. lag og foren. 50% av tilsv. stor bolig  

 

 

2.3 Abonnementsgebyr næringseiendommer: 

Gebyret for næringsbygg bestemmes ut ifra målt forbruk i henhold til følgende kriterier: 

Kategori 11 Abonnentgebyr ved utslipp innen  0-299 m
3
/år kr. 7 324   inkl. mva. 

Kategori 12 Abonnentgebyr ved utslipp innen  300-599 m
3
/år kr. 9 765   inkl. mva. 

Kategori 13 Abonnentgebyr ved utslipp innen  600-5000 m
3
/år kr. 24 412 inkl. mva. 

Kategori 14 Abonnentgebyr ved utslipp over   5000 m
3
/år kr. 34 176 inkl. mva. 

 

2.4 Forbruksgebyr næringseiendommer 

 

Kubikkpris for vann er satt til 12,0 kr/m
3
 inklusive mva. (gjelder alle boliger og næringsbygg i alle kategorier) 

 

3  Renovasjonsgebyrer 2013  

Renovasjonsgebyret er fordelt på fire terminer, med forfall ca 20 februar, 20 mai, 20 august og 20 november.  

 

3.1 Abonnentgebyr 

Abonnentgebyret inkl. mva. kr. 2 500 pr. år. 

Gebyret består av prisen pr. abonnent, som kommunen betaler til Øfas 1740 kr eks. mva., samt 

ett kommunalt påslag på 15 % som utgjør 261 kr eks. mva. som skal dekke kommunens 

kostnader med å administrere tjenesten. 
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3.2 Forbruksgebyr 

 
Dunkstørrelse Forbruksavg. Inkl. 

mva. 

Abonnentgebyr Inkl. mva Tot. Forbruk + abonn. Inkl. 

mva. 

120 liter kr.    630 kr. 2 500 kr. 3 130 

240 liter (standard dunk) kr. 1 260 kr. 2 500 kr. 3 760 

360 liter kr. 1 890  kr. 2 500 kr. 4 390 

660 liter 3*abonnentavg kr. 3 465 kr. 7 500 kr. 10 965 

1 000 liter 4*abonnentavg kr. 5 251 kr. 10 000 kr. 15 251 

 

For abonnenter som deler dunk 
For abonnenter som deler dunk skal hver av de abonnentene som deler dunk betale i henhold til punkt 3.1 og 3.2. 

Men hver av husstandene vil få en rabatt på kr. 125 inklusive mva. 

 

660 liters dunk og 1000 liters dunk er ment i de tilfeller hvor flere abonnenter deler dunk. For en 660 liters dunk vil 

det bli krevd 3 abonnent gebyr, og for en 1000 liters dunk vil det bli krevd 4 abonnentgebyr. 

 

 

4  Slamgebyr 2013 

Slamgebyr er fordelt på fire terminer, med forfall ca 20 februar, 20 mai, 20 august og 20 november.  

Slamgebyret består av prisen kommunen betaler til ØFAS samt et påslag på 15 % som skal 

dekke kommunens kostnader ved å administrere ordningen. 
 

Slamgebyret for 2012 settes til: 

Tømmefrekvens Gebyr inkl. mva 

Hvert år kr. 3 635 

Annen hvert år (Godkjente anlegg) kr. 2 788 

Hvert tredje år (Fritidsboliger med  godkjent anlegg)                                   kr. 1 940 

 

 

5  Feiegebyr 2013 

I henhold til ”Brann og eksplosjonsvernloven 2002-06-14 nr.20” 

kap. 6 § 28.   Avvgiften betales en gang i året, med forfall den 20 september. 

 

Feiegebyret for 2013 er satt til kr. 450 inklusive mva. 

 

6  Tilknyttingsgebyr 2013 

§5 i forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Nesseby kommune. 

Tilknyttingsgebyr betales innen det gis brukstillatelse på tiltaket som skal tilknyttes. 

 

Tilknytting vann:  kr. 10 197 inkl. mva. 

Tilknytting avløp: kr. 10 197 inkl. mva. 

Tilknytting vei:     kr. 21 846 inkl. mva. 

Tilknytting vei eldre boligfelt: kr. 16 362 inkl. mva. 
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Varanger ASVO - Endringer i selskapsavtale og vedtekter 

Administrasjonens innstilling 

Vedlagte vedtekter og selskapsavtale for Varanger ASVO vedtas 
 

 

Bakgrunn for saken 

Representantskapsmøtet i Varanger ASVO IKS vedtok i møte 28.06 2011 følgende:  

 

Sak 6. Nye vedtekter  
Styret ved leder og daglig leder ved Varanger ASVO har i 2011 jobbet med å oppdatere og utarbeide 

forslag til nye vedtekter for bedriften. Forslag til vedtekter ble forelagt eierne.  

Det ble enighet om at forslaget til nye vedtekter og forslag til nye selskapsavtale skulle jobbes videre 

med. Forslag til nye vedtekter og selskapsavtale oversendes deretter eierne v / ordførerne som deretter 

behandler dette i sine respektive kommuner.  

 

Styret i Varanger ASVO vedtok i møte 07.12 2011 følgende:  

 

Sak 12/11 Forslag til revidert selskapsavtale for ASVO.  
G.F vedtok på sitt møte den 28.juni 2011, sak 6 at det skulle utarbeides forslag til ny selskapsavtale i 

tillegg til fremlagt forslag til nye vedtekter.  

 

Utkast til selskapsavtale ble forelagt styret. Styret vedtok at denne avtalen sammen med tidligere forslag 

til vedtekter ble oversendt styreleder. Dagens avtaler legges ved som vedlegg.  

Styreleder legger dette frem for Ordførerne i eierkommunene. 
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Kommunestyre sak 14/12 i Vadsø kommunestyre 
 

 

AP v/Bernt-Aksel Jensen fremmet følgende endringsforslag: 

"Vedtekter: 

 

§7 Styrets sammensetning (jfr IKS-loven § 10) 

Endres til: Styret skal bestå av fem medlemmer. Hvorav fire velges av eierkommunene og en 

fra de ansatte. Styret skal ha godkjent kjønnsbalanse... 

 

§9 Diverse 

Siste linje flyttes over til 'Selskapsavtalen'. 

 

Selskapsavtalen: 

Punkt 7 Låneopptak og garanti (jfr IKS-loven §22) 

Første linje utgår og erstattes med: 

'Selskapet kan ta opp lån på inntil NOK 5 millioner." 

 

Votering: 

Det ble votert over AP's endringsforslag i §7, som ble enstemmig vedtatt. 

Det ble votert over AP's endringsforslag i §9, som ble enstemmig vedtatt. 

Det ble votert over formannskapets innstilling, med vedtatte endringer, som ble enstemmig 

vedtatt. 
 

 

Endring av vedtekter 

 

Styret i Varanger ASVO IKS legger frem følgende forslag til endring av vedtekter (strykninger, 

tilføyelser): 
 
§ 1 Hjemmel Selskapets navn.  

 

Selskapets vedtekter er satt opp i samsvar med reglene i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 

kap. 11 vedrørende ”kommunalt og fylkeskommunalt foretak” samt lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999 nr 6. 

Selskapets navn er Varanger ASVO IKS. 

 

§ 2 Selskapets navn og eiere  

 

Selskapets navn er ”Varanger ASVO interkommunalt selskap”.  

Selskapet eies av Vadsø kommune og Nesseby kommune med ideelle eierandeler tilsvarende  

 

3 / 4 og 1 / 4 av selskapet.  

 

Hvis en av eierne ønsker å tre ut av selskapet, har gjenværende kommune rett til å overta deres eierandel, lik 

selskapsinnskuddet. 

 

§ 3 Selskapets adresse  

 

Selskapets forretningsadresse skal være Tollbugata 14, 9800 Vadsø  

 

Selskapets har hovedkontor i Fabrikkvein 35, 9800 Vadsø med en underavdeling i Varangerbotn 

 

§ 4 Selskapets formål.  

 

Selskapet har som formål å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede.  

 

Selskapet skal drives non-profit- og har ikke til hensikt å skaffe eierne økonomisk utbytte. Eventuelle overskudd skal forbli i 

selskapet og komme de yrkeshemmede til gode.  
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Selskapet kjøper nødvendige tjenester som daglig ledelse, attføringsledelse, økonomi og regnskap, lønning og 

personalforvaltning, produksjonstilrettelegging og tilpasning til den enkelte arbeidstaker, salg og daglig arbeidsledelse med 

rapportering til attføringsutvalg fra Tundra AS etter nærmere avtale. 

  

”Varanger ASVO interkommunalt selskap” har 20 arbeidsplasser, selskapet er arbeidsgiver for de yrkeshemmede.  

 

 Tilby varig arbeid til personer som har behov for spesiell tilrettelegging  

 Drive virksomhet som skaper grunnlag for arbeidstrening og avklaring for yrkeshemmede og andre 
arbeidssøkende, da med sikte på ordinært arbeid.  

 Tilby arbeidspraksis til elever, studenter og eventuelt andre med særskilte behov  

 Selskapet skal drives non- profit, uten utbytte til eiere. Overskudd forblir i bedriften og kommer ansatte og 
de på tiltak til gode  

 
Grunnlaget for virksomheten skal baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære marked.  

Virksomheten skal sammen bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos yrkeshemmede.  

Bedriften skal ikke eie / kontrollere forretningsvirksomhet som sysselsetter ikke – yrkeshemmede arbeidskraft.  

Unntatt er tilfeller hvor bedriften etablerer salgsselskap for å fremme omsetning av bedriftens produkter og tjenester. 

 

§5 Sammensetning av styret  

 

Styret skal bestå av 3-tre-medlemmer. Styret sammensettes med tre medlemmer, to medlemmer fra Vadsø kommune og 1 

medlem fra Nesseby kommune. Hvert medlem skal ha personlig varamedlem.  
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Styret oppnevnes av representantskapet som også velger hvem som skal være leder og nestleder.  

 

Selskapet kjøper sine tjenester av Tundra AS, daglig leder i Tundra AS kan ikke være medlem av styret. 
 

§ 5 Innskuddsplikt og eier / ansvarsfordeling  

 

Selskapets innskuddskapital er kr. 575.000,-  

 

Vadsø kommune har en eierandel tilsvarende 75 % av selskapet og Nesseby kommune en eierandel på 25 %.  

 

Kommunenes stemmer / eierandel settes i forhold til eierandel  

Vadsø kommune 3 stemmer eierandel på 75 %  

Nesseby kommune 1 stemme eierandel på 25 %  

Den enkelte kommune hefter for sin relative andel av Varanger ASVOs samlede forpliktelser. 

§6 Valgperiode  
Valgperioden for styret er 4 år og følger kommunevalget. For første perioden gjelder valget frem til 31.12.2003.  

 

Representantskapet kan når som helst fjerne styremedlem og foreta nyvalg til styret.  

 

§ 6 Representantskapsmøtet  
 

Representantskapsmøtet er selskapets øverste myndighet og skal avholdes innen utgangen av juni hvert år.  

Representantskapsmøtet skal behandle følgende saker:  

 

 Bedriftens årsregnskap foregående år med revisjonsberetning  

 Disponering av overskudd eller dekning av underskudd  

 Valg av styre og vararepresentanter  

 Valg av styrets leder og nestleder  

 Fastsetting av godtgjørelse til styrets leder og medlemmer, herunder møtegodtgjørelse  

 Andre saker som naturlig hører inn under representantskapsmøte  
 
§ 7 Styrets myndighet  
Selskapet ledes av styret; styret har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder selskapet og dets virksomhet. Styret 

skal påse at selskapets drives i samsvar med selskapets formål, vedtekter og andre vedtekter som Nesseby kommunestyre og 

Vadsø bystyre vedtar.  

 

Styret er videre ansvarlig for rapportering til eiere og A-etat etter regelverket til ASVO. Styret skal føre tilsyn med kvaliteten på 

tjenestene som kjøpes fra Tundra AS. Dersom styret har merknader til daglig drift m.v. skal dette tas opp med tjenesteleverandør 

eller gjennom det politiske system.  

 

Et politisk flertall i begge eierkommuner kan endre styrets vedtak, for å omgjøre et vedtak gjort av styret fordrer det et flertall 

for dette både i Nesseby kommunestyre og i Vadsø bystyre.  
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§ 7 Selskapets styre  

 

§ 7.1 Styresammensetning  

 

Styret skal bestå av 4- fire medlemmer, med godkjent kjønnsbalanse og består av 3 representanter fra Vadsø kommune 75% og 1 

representant fra Nesseby kommune 25%. 

  

§ 7.2 Oppnevnelse av styreleder og styremedlemmer  

 

Styrets medlemmer oppnevnes av kommunestyrene i de to eierkommuner.  

 

Representantskapet kan når som helst foreta nytt valg til styret.  

 

Styrets leder og nestleder velges av representantskapsmøte.  

 

Styrets medlemmer velges for 4 år og følger kommunevalget.  

 

Dersom stemmelikhet i styret, skal styrets leder ha dobbeltstemme.  

Det velges et varamedlem for styret fra hver kommune.  

 

Ansattes representant skal velges i tillegg til det ordinære styret. Representanten velges av de ansatte på bedriften og velges for 

2 år.  

 

 

§ 7.3 Styrets ansvar 

 

Styret skal:  

 

 Behandle saker som legges frem for representantskapet  

 Fastsette regnskap og budsjett  

 Behandle saker som ikke inngår i den daglige driften  

 Registrering av firmaet /styret i Brønnøysundregistrene  

 Føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet forøvrig  

 Fastsette daglig leders godtgjørelse  

 Andre saker som naturlig hører inn under styret  

 
§ 8 Styremøter  

 

Styrets leder skal sørge for at styret holder møter så ofte som dette trengs. Innkalling skal skje med rimelig varsle, og så langt 

som mulig inneholde saksliste.  

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.  

 

Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved eventuell stemmelikhet skal styrets leder sin 

stemme telle dobbelt.  

 

Styret kan, dersom det er fulltallig, fatte vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten. Vedtak om å ta opp en slik sak må være 

enstemmig. Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer.  

 

Styrets møter holdes for lukkede dører.  

 

§ 8 Daglig leder  

 

Daglig leder skal:  

 

 Forberede saker sammen med styreleder til styremøtene  

 Være sekretær for styret  

 Forestå den daglige styring med selskapet  

 Informere styret om den daglige driften  
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§9  Daglig leder  

 

Selskapet kjøper tjenesten som daglig leder hos Tundra AS ih. nærmere avtale.  

 

Daglig leder skal forestå den den daglige ledelse av selskapet. 

  

Den daglige ledelse er direkte underlagt styret og skal følge de retningslinjer og pålegg om styret gir.  

 

Daglig leder skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en 

betryggende måte.  

 

Den daglige ledelse av selskapet omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike 

saker kan daglig elder bare avgjøre dersom styret i det enkelte tilfelle har gitt myndighet til det, eller styrtes beslutning ikke kan 

avventes uten vesentlig ulempe for selskapet eller for kommunene som helhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om 

saken. 

  

 

§  9 Diverse  

 

 selskaper ”.  

 

Selskapet kan ta opp lån inntil kr 5.000.000,-. Ved behov for ytterligere låneopptak skal saken tas opp i ekstraordinært 

representantskapsmøte.  

 

§10  Representasjon  

 

Styret representerer selskapet utad. Det inngår avtaler på selskapets vegne innenfor selskapets formål.  

Styret kan gi styremedlem eller daglig leder representasjonsrett etter første ledd.  

 

Daglig ledelse representerer foretaket utad i saker som faller inn under myndigheten tillagt den daglige ledelse.  

 

§ 10  Opphør/uttreden av selskapet  

 

Hvis en eier ønsker å tre ut av selskapet har den øvrige eier fortrinnsrett til å kjøpe ut denne eier. Beløpet som da skal betales er 

innskutt kapital.  

 

Ved opphør av selskapet fordeles eiendeler og forpliktelser etter eierandel.  

 

§11  Endring av vedtekter  

 

Vedtektene kan endres dersom både kommunestyret i Nesseby og Vadsø bystyre går inn for dette.  

 

§12  Forholdet til forvaltningsloven og lov om interkommunale selskaper 

  

Forvaltningsloven får direkte anvendelse for selskapets avgjørelser.  

 

Lov om interkommunale selskaper gjelder såfremt ikke annet fremgår av vedtektene her.  

 

§ 13 Ikrafttredelse  

 

Disse vedtektene trer i kraft når begge kommuner har godkjent vedtektene.   

 

 

 

Endring av selskapsavtale  
 

Styret i Varanger ASVO IKS foreslår følgende endring av selskapsavtalen: strykninger er merket med overstrekning.  

Endringer er merket med rødt 

 

1  Organisering  

Varanger ASVO er organisert etter lov om interkommunale selskap, jfr. Lov om interkommunale selskap av 29.01.1999  

 

2 Deltakere / eierskap  
Vadsø kommune og Nesseby / Unjàrgga kommune er eiere av selskapet. Eierandelene er fordelt med 75 % til Vadsø kommune 

og 25% til Nesseby / Unjarga kommune.  

 

3  Selskapets formål  
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Varanger ASVO’s formål er å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede. 

 

Selskapet skal drives non-profit- og har ikke til hensikt å skaffe eierne økonomisk utbytte. Eventuelle overskudd skal forbli i 

foretaket og komme de yrkeshemmede til gode.  

 

Varanger ASVO har 20 arbeidsplasser og selskapet er arbeidsgiver for de yrkeshemmede.  

 

 Tilby varig arbeid til personer som har behov for spesiell tilrettelegging  

 Drive virksomhet som skaper grunnlag for arbeidstrening og avklaring for yrkeshemmede og andre arbeidssøkende, da 

med sikte på ordinært arbeid.  

 Tilby arbeidspraksis til elever, studenter, ungdommer og andre med særskilte behov.  

 Selskapet skal drive non-profit, uten utbytte til eiere. Overskudd forblir i bedriften, og kommer ansatte og de på tiltak 

til gode.  

 
Grunnlaget for virksomheten skal baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære marked.  

 

Virksomheten skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos yrkeshemmede.  

 

Bedriften skal ikke eie / kontrollere forretningsvirksomhet som sysselsetter ikke- yrkeshemmedes arbeidskraft.  

 

Unntatt er tilfeller hvor bedriften etablerer salgsselskap for å fremme omsetning av bedritens produkter og tjenester.  

 

4 Hovedkontor og selskapsadresse  
Selskapet Bedriften Varanger ASVO IKS har sitt hovedkontor i Vadsø. Bedriften er lokalisert i egne lokaler i Fabrikkveien 35, 

9800 Vadsø.  

 

Avdelingen i Nesseby / Unjarga kommune er lokalisert i Varangerbotn .  

 

5  Innskuddsplikt, eierandel og ansvarsfordeling Innskudd og eieransvar 

  

Selskapets innskuddskapital er kr 575.000,- og tilsvarer ca. 2 måneders driftsutgifter. Innskuddskapitalen er det tilskuddet hver 

kommune skal bidra med i driftsbudsjettet for 2001.  

 

Vadsø kommune har en eierandel tilsvarende 75% i selskapet og Nesseby kommune en eierandel på 25%.  

 

Kommunenes stemmer i representantskapet settes i forhold til eierandel.  

 

Vadsø kommune:3 stemmer eierandel 75%  

 

Nesseby kommune: 1 stemme eierandel 25%  

 

De enkelte deltakerkommunene hefter for sin relative andel av Varanger ASVO’s samlede forpliktelser.  

 

I selskapets vedtekter, § 5 er øvrig forhold ivaretatt.  

 

6  Representantskapet 

 

Bedrifts øverste organ er representantskapet. Dette består av de to eierkommunene og det velges en representant fra hver 

kommune.  

 

Representant fra Vadsø kommune har tre stemmer i representantskapet, Nesseby kommune har en stemme i representantskapet.  

 

Valget gjelder for kommunevalg perioden. 

  

Stiftelsesdokumentet signeres av:  

 

For Nesseby kommune: Ordfører Thore Sundfær  

 

For Vadsø kommune: Ordfører Anne Strifeldt Ballo  

 

Videre regulerer § 6 i bedriftens vedtekter øvrige forhold.  
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7  Styret   

 

Styret velges av representantskapet og skal ha 3 medlemmer inklusive leder. Styret velges av representantskapet. Leder og 

nestleder velges av representantskapet. Medlemmene skal ha personlig varamenn.   

 

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.  

Styret velges for kommunevalg perioden.  

 

Representant for de ansatte har rett til å møte på styremøtene og har de rettigheter som fremkommer av kommuneloven § 26 nr.  

 

 

8 7  Låneopptak og garanti   

 

Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak. Låneopptak skal godkjennes etter kommunelovens § 50 nr 1.  

 

Ved krav om garanti fra eier kommuner, så må dette vedtas av bystyre / kommunestyre hos de to eier kommuner. Den enkelte 

kommune garanterer da for sin andel av eierskapet i bedriften.  

 

Varanger ASVO kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. 

Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.  

 

Vadsø bystyre og Nesseby kommunestyre skal orienteres om rammene for låneopptaket, økonomiplan og årsbudsjett på 

førstkommend emøte etter at representantskap er avholdt.  

 

Bedriften ved styret skal orientere eierne om års resultat og tilhørende dokumenter.  

 

9 8 Vedtekter og forretningsorden selskapsavtale  

 

Vedtekter og forretningsorden fastsettes selskapsavtale for Varanger ASVO IKS godkjennes av selskapets representantskap.  

 

Før vedtekter og selskapsavtale endres skal dette være forelagt de respektive bystyre / kommunestyrer for høring / godkjenning.  

 

9  Endring av vedtekter og selskapsavtale  

 

Nye vedtekter og selskapsavtale trer i kraft når begge kommuner har godkjent endringene  

 

10 Budsjett og økonomiplan  

 

Representantskapet vedtar selskapets årsbudsjett og økonomiplan.  

 

11  Diverse  

 

Der ikke annet er avtalt gjelder bestemmelsene i ”lov om interkommunale selskaper” av 29. januar 1999.  

 

12  Iverksettelse  

 

Stiftelsesprosessen gjennomføres i løpet av første halvdel av 2001 og da med drift fra og med 1 juni 2001.  

 

 

 

Vurderinger 

I hht gjeldende vedtekter/selskapsavtale fordrer endringer enighet eierne i mellom. I den grad slik 

enighet ikke foreligger basert på ovenstående forslag vedtatt av kommunestyret i Vadsø må 

selskapets styre arbeide frem et omforent forslag som kan legges frem for kommunestyrene ved en 

senere anledning  

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

 

Kommunestyret forslår følgende endringer…. 
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Vedlegg; 

 
1) Kommunestyret i Nesseby vedtar følgende vedtekter for Varanger ASVO IKS (likelydende med 

Vadsø kommunestyret Vedtak):  

 
§ 1 Selskapets navn.  
Selskapets navn er Varanger ASVO IKS.  

 

§ 2 Selskapets eiere  
Selskapet eies av Vadsø kommune og Nesseby kommune med ideelle eierandeler tilsvarende  

3 / 4 og 1 / 4 av selskapet.  

 

Hvis en av eierne ønsker å tre ut av selskapet, har gjenværende kommune rett til å overta deres eierandel, 

lik selskapsinnskuddet.  

 

§ 3 Selskapets adresse  

Selskapets har hovedkontor i Fabrikkvein 35, 9800 Vadsø med en underavdeling i Varangerbotn.  

 

§ 4 Selskapets formål.  

 Tilby varig arbeid til personer som har behov for spesiell tilrettelegging  

 

 Drive virksomhet som skaper grunnlag for arbeidstrening og avklaring for yrkeshemmede og 

andre arbeidssøkende, da med sikte på ordinært arbeid.  

 

 Tilby arbeidspraksis til elever, studenter og eventuelt andre med særskilte behov  

 

Grunnlaget for virksomheten skal baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære marked.  

 

Virksomheten skal sammen bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos yrkeshemmede.  

 

Bedriften skal ikke eie / kontrollere forretningsvirksomhet som sysselsetter ikke – 

yrkeshemmede arbeidskraft. 

  

Unntatt er tilfeller hvor bedriften etablerer salgsselskap for å fremme omsetning av bedriftens 

produkter og tjenester.  
 

§ 5 Innskuddsplikt og eier / ansvarsfordeling  

Selskapets innskuddskapital er kr. 575.000,-  

 

Vadsø kommune har en eierandel tilsvarende 75 % av selskapet og Nesseby kommune en 

eierandel på 25 %.  

 

Kommunenes stemmer / eierandel settes i forhold til eierandel  

 

Vadsø kommune 3 stemmer eierandel på 75 %  

 

Nesseby kommune 1 stemme eierandel på 25 %  

 

Den enkelte kommune hefter for sin relative andel av Varanger ASVOs samlede forpliktelser.  

 

§ 6 Representantskapsmøtet  

Representantskapsmøtet er selskapets øverste myndighet og skal avholdes innen utgangen av 

juni hvert år.  
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Representantskapsmøtet skal behandle følgende saker:  

 

 Bedriftens årsregnskap foregående år med revisjonsberetning  

 Disponering av overskudd eller dekning av underskudd  

 Valg av styre og vararepresentanter  

 Valg av styrets leder og nestleder  

 Fastsetting av godtgjørelse til styrets leder og medlemmer, herunder møtegodtgjørelse  

 Andre saker som naturlig hører inn under representantskapsmøte  

 

§ 7 Selskapets styre  

 

§ 7.1 Styresammensetning  

Styret skal bestå av 5-femmedlemmer, hvorav fire velges av eierkommunene og en fra de 

ansatte. Styret skal ha godkjent kjønnsbalanse og består av 3 representanter fra Vadsø kommune 

75% og 1 representant fra Nesseby kommune 25%. 

 

§ 7.2 Oppnevnelse av styreleder og styremedlemmer  
Styrets medlemmer oppnevnes av kommunestyrene i de to eierkommuner.  

 

Representantskapet kan når som helst foreta nytt valg til styret.  

 

Styrets leder og nestleder velges av representantskapsmøte.  

 

Styrets medlemmer velges for 4 år og følger kommunevalget.  

 

Dersom stemmelikhet i styret, skal styrets leder ha dobbeltstemme.  

 

Det velges et varamedlem for styret fra hver kommune.  

 

Ansattes representant skal velges i tillegg til det ordinære styret. Representanten velges av de 

ansatte på bedriften og velges for 2 år.  

 

§ 7.3 Styrets ansvar  
Styret skal:  

 

 Behandle saker som legges frem for representantskapet  

 Fastsette regnskap og budsjett  

 Behandle saker som ikke inngår i den daglige driften  

 Registrering av firmaet /styret i Brønnøysundregistrene  

 Føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet forøvrig  

 Fastsette daglig leders godtgjørelse  

 Andre saker som naturlig hører inn under styret  
 

 

§ 8 Daglig leder  

Daglig leder skal:  

 

 Forberede saker sammen med styreleder til styremøtene  

 Være sekretær for styret  

 Forestå den daglige styring med selskapet  
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 Informere styret om den daglige driften  

 

§ 9 Diverse  
Forhold som ikke er regulert i vedtektene, er undergitt bestemmelsene i den til enhver tid 

gjeldende lov " om interkommunale selskaper ". 

 

 

§ 10 Opphør/uttreden av selskapet  
Hvis en eier ønsker å tre ut av selskapet har den øvrige eier fortrinnsrett til å kjøpe ut denne eier. 

Beløpet som da skal betales er innskutt kapital.  

 

Ved opphør av selskapet fordeles eiendeler og forpliktelser etter eierandel. 

 

  
 

 

2) Kommunestyret vedtar følgende selskapsavtale for Varanger ASVO IKS:  
 

1 Organisering  
Varanger ASVO er organisert etter lov om interkommunale selskap, jfr. Lov om 

interkommunale selskap av 29.01.1999  
 

2 Deltakere / eierskap  
Vadsø kommune og Unjargga/Nesseby kommune er eiere av selskapet. Eierandelene er fordelt 

med 75 % til Vadsø kommune og 25% til Unjàrgga/Nesseby kommune.  

 

3 Selskapets formål  

 

 Tilby varig arbeid til personer som har behov for spesiell tilrettelegging  

 

 Drive virksomhet som skaper grunnlag for arbeidstrening og avklaring for 

yrkeshemmede og andre arbeidssøkende, da med sikte på ordinært arbeid.  

 

 Tilby arbeidspraksis til elever, studenter, ungdommer og andre med særskilte behov.  

 

Grunnlaget for virksomheten skal baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære 

marked.  

 

Virksomheten skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos yrkeshemmede.  

 

Bedriften skal ikke eie / kontrollere forretningsvirksomhet som sysselsetter ikke- 

yrkeshemmedes arbeidskraft.  

 

Unntatt er tilfeller hvor bedriften etablerer salgsselskap for å fremme omsetning av bedritens 

produkter og tjenester. 

 

 4 Hovedkontor og selskapsadresse  
Bedriften Varanger ASVO IKS har sitt hovedkontor i Vadsø.  

 

5 Innskudd og eieransvar  
Selskapets innskuddskapital er kr 575.000,-  

 

6 Representantskapet  
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Bedrifts øverste organ er representantskapet. Dette består av de to eierkommunene og det velges 

en representant fra hver kommune.  

 

7 Låneopptak og garanti  

Selskapet kan ta opp lån inntil kr 5.000.000,-. 

 

Ved krav om garanti fra eier kommuner, så må dette vedtas av bystyre / kommunestyre hos de to 

eier 

kommuner. Den enkelte kommune garanterer da for sin andel av eierskapet i bedriften. 

 

Varanger ASVO kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger. 

 

Bedriften ved styret skal orientere eiere om års resultat og tilhørende dokumenter. 

 

8 Vedtekter og selskapsavtale  
Endringer i vedtekter og selskapsavtale vedtas av kommunestyret i Nesseby- og Vadsø 

kommune. Disse trer i kraft når begge kommunestyrer har vedtatt dette.  

 

Representantskapet utarbeider og foreslår endringer i hhv selskapsavtale og vedtekter 

 


