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Saksframlegg
Saksnr
1/19

Møtedato
24.01.2019

Utvalg

Formannskap

Saksbehandler: Kine Larsen Kimo
Arkivsak: 2018/10533
Dato: 03.01.2019

Søknad om støtte til episode 2 av Operasjon Oleander
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten rådmannens forslag til vedtak.

Oppsummering:
Leksvik Teatertrupp og Skaugdal Teaterlag tok i 2017 initiativ til å skape en ny kultursatsing
for hele Fosen som setter vår felles fortid på kulturkartet i Trøndelag. Sammen med
profesjonelle krefter på manus, musikk, regi, lys og lyd, fikk et svært dyktig amatørkorps både
på og bak scenen i land en produksjon som vakte stor oppmerksomhet langt utenfor
kommunegrensene.
For å kunne gjennomføre episode 2 av Operasjon Oleander med samme profesjonalitet og
bevissthet på kvalitet som i episode 1, søker foreningen Operasjon Oleander nå midler fra
ulike samarbeidspartnere.
Foreningen Operasjon Oleander søker derfor Indre Fosen kommune om kr. 150.000 i støtte til
episode 2 av Operasjon Oleander.

Formannskapet har i budsjettår 2019 kr 350.000 til disposisjon i «formannskapets pott».

Saksutredning
Indre Fosen kommune har mottatt en søknad om støtte fra foreningen Operasjon Oleander
med en søknadssum på kr. 150.000.
Leksvik Teatertrupp og Skaugdal Teaterlag tok i 2017 initiativ til å skape en ny kultursatsing
for hele Fosen som setter vår felles fortid på kulturkartet i Trøndelag. Den nasjonale
teaterkritikeren Amund Grimstad var full av lovord, og Adresseavisen trillet fem på terningen
og sa Operasjon Oleander kanskje var det friskeste og blant de beste spelproduksjoner i hele
Trøndelag.
Foreningen inngikk et samarbeid med skolene i regionen allerede i 2018 og kommer til å
arbeide for å videreutvikle dette i 2019 og 2020. I tillegg til forestilling, fikk vi også til tematiske
foredrag på hver eneste speldag, til sammen sju dager, samt et utstilling på spelarenaen som
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alle hadde mulighet til å besøke. Det ble kort sagt en helhetlig markering og et helhetlig konsept
vi ønsker å utvikle videre.
Kort oppsummering av stykkets handling i de ulike episodene:
Episode 1: Flukten med tema: Jødeforfølgelsene i Trøndelag, og bygdefolks møte med
mennesker på flukt ble framført september 2018 med stor publikumssuksess. Samtlige billetter
solgt med gode anmeldelser i både lokal, regional og nasjonal presse. Første episode hadde
fokus på grenselosing og jødeforfølgelsene i Trøndelag. Foreningen Operasjon Oleander er
allerede i gang med planlegging av episode 2 og har bare tiden av veien for å klare å stable
en så stor produksjon på beina igjen på under et år.
Episode 2: Mulvarpen med tema: Angiveri, tillit og vennskap i krigstidskal spilles i Leksvik i
september 2019. I andre episode tar leksværingene grenselosingen til et nytt nivå, mens farlige
angivere som Karl Ludvig Adding infiltrerer motstandsmiljøet de er en del av. De er helt
avhengig av økonomisk bistand fra flere hold for å klare dette og har allerede søkt
fylkeskommunen om tilskudd og jobber for å få på plass et par hovedsponsorer på lik linje som
i 2018.
Episode 3: Vargtimen med tema: Krigens brutale sluttspill og dens langtidsvirkninger på
hverdagsmennesker som er blitt sentrale brikker i den spilles muligens på Museet Kystens Arv
september 2020, på jubileumsåret for frigjøringen. Denne episoden kommer til å fortelles via
to tidsperspektiv: et i 1944/45, og et på 2000-tallet, nettopp for å vise noen av hovedkarakterene når de er blitt gamle, og hvordan krigstraumer preger livene deres. Samtidig er
det et poeng å vise at de en brennende engasjert i å fortelle sin historie videre til sine
barnebarn, slik at nåtidssamfunnet ikke skal glemme fortida og hva krigen gjorde med folk.

Kulturutvalgets vurdering/alternative løsninger
Kulturutvalget drøftet søknaden i sitt møte den 15.01.2019. Utvalgsleder Barbro Hølaas Vang
meldte seg inhabil og nestleder Vegard Heide overtok som møteleder.
Kulturutvalget hadde følgende kommentar; Kulturutvalget syns dette er et meget bra prosjekt
som berører vår lokale historie og som samtidig berører dagsaktuelle temaer.
Foreningen Operasjon Oleander viser god gjennomføringsevne og god budsjettkontroll.
Kulturutvalget er svært imponert over den frivillige innsatsen som er lagt ned rundt selve
forestillingen, arrangementet som helhet med foredrag og rammen rundt.
Kulturutvalget anbefaler at søknaden innvilges.
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Saksframlegg
Saksnr
2/19

Møtedato
24.01.2019

Utvalg

Formannskap

Saksbehandler: Kine Larsen Kimo
Arkivsak: 2019/33
Dato: 04.01.2019
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Prosjektplan Befruktningsseminar

Søknad om støtte til Befruktningsseminar
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten rådmannens forslag til vedtak.

Oppsummering:
Stjørna næringsforum ønsker i sitt prosjekt #befolkbygda å gjøre noe for å snu utviklinga i
forhold til nedgangen i befolkningstall. De ønsker å sette søkelyset på hvorfor folk må bosette
seg i Stjørna området og arrangerer derfor et «befruktningsseminar» som en kickstart.
Stjørna næringsforum søker kr. 29.500 til annonsering, bevertning og kåsør/foredragsholder.

Formannskapet har i budsjettår 2019 kr 350.000 til disposisjon i «formannskapets pott».

Saksutredning
Prosjektet #BefolkBygda har som overordet mål å få økt befolkningsvekst i Stjørna i Indre
Fosen kommune. Området består av tettstedene Råkvåg, Husbysjøen og Selnes. Flere
aktiviteter er planlagt, men midler som blir omsøkt i denne fasen er gjennomføring av ett
befruktningsseminar. Seminaret skal gjennomføres i sammenheng med den offisielle
innvielsen for den nybygde Mælan skole.
Stjørna har over år opplevd en nedgang i befolkningstall, dette har ført til en reduksjon i antall
elever/barn på Mælan skole og i Fagerbakken barnehage. Dette er forsøk på å snu denne
trenden.

Når det gjelder økonomi ser budsjett og finansieringsplan slik ut;
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Budsjett prosjekt:
Utgifter:
Aktivitet

Sum

Bevertning

3000,-

Innleid Kåsør/foredragsholder til seminar

25000,-

Annonsering

1500,-

Sum

29 500,-

Finansiering:
Dugnadstimer forberedelser 30 timer

12 000,-

Gjennomføring av seminar 60 timer

24 000,-

Søkte midler fra FSK, Indre Fosen

29 500,-

Sum

65 500,-

Vurdering
Kommuneplanens samfunnsdel i tidligere Rissa og Leksvik kommuner har begge
innbyggervekst som mål. Prosjekt #BefolkBygda er et tiltak som kan bidra positivt til å nå
dette målet.
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Prosjektplan
#

BefolkBygda

Prosjektet #BefolkBygda har som overordet mål å få økt befolkningsvekst i Stjørna i Indre Fosen
kommune. Området består av tettstedene Råkvåg, Husbysjøen og Selnes. Flere aktiviteter er
planlagt, men midler som blir omsøkt i denne fasen er gjennomføring av ett befruktningsseminar
som vil sette fokus på tilbudene vi har å tilby tilflyttere. Seminaret skal gjennomføres i sammenheng
med den offisielle innvielsen for den nybygde Mælan skole.

1.0 MÅL OG RAMMER
1.1 Bakgrunn
Stjørna har over år opplevd en nedgang i befolkningstall, dette har ført til en reduksjon i antall
elever/barn på Mælan skole og i Fagerbakken barnehage. Dette er forsøk på å snu denne
trenden.
1.2 Prosjektmål
Hovedmål:
 Befolkningsvekst i Stjørna
 Flere elever i skole og barnehage
 Øke tilgang på kvalifisert arbeidskraft, særlig innenfor helse.
 Vise ungdom fordelene med å bo i Sjørna.
 Gjennomføre ett «Befruktningseminar»
Delmål:
 Bevisstgjøre eksisterende befolkning rundt mulighetene vi har i området for å skape en
kultur for framsnakking
 Lage en blogg.
 Lage en hjemmeside.
 Opprette en hasjtag for å profilere området og mulighetene, #Befolkbygda

1.3 Beskrivelse
#BefolkBygda
Planlegging av seminar: høst 2018- vinter 2019
Gjennomføring: vinter 2019 Kostnadsramme: se budsjett
For å få i gang arbeidet og gi pr til prosjektet så startes det hele med ett arrangement som heter
«Befruktningsseminar». Dette navnet er valgt for å skape nysgjerrighet og omtale.
Befruktningsseminaret vil bestå av følgende aktiviteter:
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Foredrag/Kåsør
Kulturelt innsalg fra lokaleaktører
o Teater
o Musikk
Matservering
Ulike stands med lokale aktører innen næringsliv og frivillighet fra området.

I forbindelse med at Mælan skole har fått et nytt skolebygg og skal offisielt åpnes i februar 2019 så vil
Befruktningsseminaret være en del av aktivitetene for å skape blest om Stjørna.
Prosjektet skal innebefatte følgende arbeidsoppgaver:










Oppstartsmøte med arbeidsfordeling
Planlegging av aktiviteter
Søke lokale sponsormidler
Opprette Bloggen «#BefolkBygda
Igangsette blogg med regelmessige innlegg som beskrevet i prosjektplan.
Promotering av Befruktningsseminar
Fysisk forberedelse av Befruktningsseminar
Gjennomføring av Befruktningsseminar
Evaluering

2.0 Organisering
Prosjekteier: Stjørna næringsforum org 976 512 820
Prosjektleder og koordinator: Maria Husby Gjølgali
Styringsgruppe: Maria Husby Gjølgali, Klara Adolfsen og Berit Nesset
Det etableres egne arbeidsgrupper (delprosjektgrupper) for de ulike tiltakene ved behov.
3.0 Hovedaktiviteter
Tiltakene skal munne ut i en økt befolkningsvekst og en optimisme og stolthet for området.
Hovedaktivitet
1. Søke ekstern støtte
2. Gjennomføring av
Befruktningsseminar
3. Blogg #BefolkBygda

4. Prosjektledelse

Deloppgave
 Sende søknad til Formannskapet
 Undersøker muligheter for å søke også andre steder
 Planlegge aktiviteter, innhold og støttespillere.






Lage en plan for hvordan og hva bloggen skal
inneholde og hvem som har ansvar for å publisere
aktuelt stoff
Info og rapportering
Involvering av prosjektgruppe
Administrativ sluttrapport
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4.0 Fremdriftsplan, oppfølging og milepæler
Prosjektet har en prosjektperiode på inntil 1 år. Igangsetting skjer høst 2018
Milepæler
November 2018



Januar 2019



Januar 2019



Styringsgruppa opprettes og igangsetter
arbeidet.
Søknad om støtte fra formannskapet
Indre Fosen
Oppretter bloggen #BefolkBygda

Februar 2019



Befruktningsseminar avholdes

Januar – Desember 2019



Videreføring av bloggen

Desember 2019



Evaluering

5.0 Kritiske suksessfaktorer




Samarbeid og finansiering av prosjektet
Deltagernes engasjement og medvirkning til tiltak
Enighet om prioriteringer og utvalg som gjøres i prosjektet
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6.0 Økonomi
Budsjett og finansieringsplan.
Budsjett prosjekt:
Utgifter:
Aktivitet

Sum

Bevertning

3000,-

Innleid Kåsør/foredragsholder til seminar

25000,-

Annonsering

1500,-

Sum

29 500,-

Finansiering:
Dugnadstimer forberedelser 30 timer

12 000,-

Gjennomføring av seminar 60 timer

24 000,-

Søkte midler fra FSK, Indre Fosen

29 500,-

Sum

65 500,-

4

10

Saksframlegg
Saksnr
3/19

Møtedato
24.01.2019

Utvalg

Formannskap

Saksbehandler: Tore Solli
Arkivsak: 2018/9971
Dato: 17.01.2019

Utstopping av bjørn - finansiering
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten rådmannens forslag til vedtak.

Saksutredning:
I 2018 ble det felt en bjørn i Indre Fosen. Fylkesmannen i Trøndelag ga
skadefellingstillatelse på en bjørn etter omfattende tap av sau på Fosen.
Kommunene hadde ansvaret for skadefellingen, og skadefellingsforsøket pågikk fra
juni til oktober. En stor hannbjørn på ca. 180 kg ble felt på Bergmyran 10. oktober, og
det er dokumentert at dette er hovedskadegjøreren når det gjelder tap av sau til bjørn
på Fosen i 2018.
Indre Fosen kommune har etter søknad fått eierskapet til bjørneskrotten. I
formannskapets møte 15. januar ble det drøftet å nytte midler fra formannskapets
pott til utstopping av bjørnen. Administrasjonen har gjort prisforespørsler i forhold til
oppdraget, og kostnaden vil være kr. 80 000,-. I budsjett 2019 for Indre Fosen
kommune er det avsatt kr.350 000 til formannskapets disposisjon. Formannskapet
ønsker saken framlagt for politisk behandling.

1
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Saksframlegg
Saksnr
4/19

Møtedato
24.01.2019

Utvalg

Formannskap

Saksbehandler: Ola Andreas Stavne
Arkivsak: 2018/10850
Dato: 16.01.2019

Innspill til mellomoppgjøret 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. For å være en best mulig utviklingspartner for Indre Fosen kommune på
digitaliseringsområdet har vi behov for at KS aktivt bidrar til god koordinering av
statlige og private samarbeidspartnere for å så raskt som mulig etablere gode digitale
løsninger på tvers av forvaltningsnivå.
2. Forutsatt god involvering av kommunene bør KS få et formelt mandat til å utvikle
felleskomponenter for automatisering og robotisering av administrative
arbeidsprosesser knyttet til økonomi- personal- og kvalitetsstyring.
3. Lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2019 bør i hovedsak
fordeles sentralt. Stillingsgrupper med treårig høgskole-/universitetsutdanning innen
4. Indre Fosen kommune deler KS sin vurdering av at det ikke er behov for vesentlige
endringer i Hovedavtalen når den skal forhandles i 2019.
5. De gode virkemidlene for læring og kompetanseutvikling i tjenestene framover vil
være:
 Tett dialog med utdanningsinstitusjonene for å sikre at nyutdannede med
fagutdanning og høgskole-/universitetsutdanning har nødvendig kompetanse for å
møte kommunenes framtidige behov.
 Statlig kompetansepakke innenfor helse- og omsorgssektoren på lik linje med
kompetanseløftet i utdanningssektoren.
 Digitale læringsarenaer og nanograder for videreutdanning som legger til rette for
å kombinere kompetanseutvikling med aktiv arbeidsdeltakelse.
6. Det er ikke avdekket stor ulikhet i kvalitet i tjenesteytingen internt i Indre Fosen
kommune. Tilgang på kvalifiserte medarbeidere kan være årsaken til eventuelle
forskjeller mellom kommuner.
7. Indre Fosen kommune kan redusere uønsket variasjon ved å følge opp strategisk
kompetanseplan. KS må stille krav om at det ved innføring av bemanningsnormer i
kommunale tjenesteområder skal følge med øremerkede midler.

1

12

Oppsummering:
I Debattheftet blir spørsmålet om hvordan det kan skapes økt gjennomføringskraft i
digitaliseringsarbeidet problematisert. I tillegg presenteres det økonomiske grunnlaget for
mellomoppgjøret 2019, og KS ber om innspill på hva som bør prioriteres innenfor den
disponible rammen. Videre stilles det spørsmål om Hovedavtalen, og om hva som vil være
de gode virkemidlene for læring og kompetanseutvikling i tjenestene framover.
Avslutningsvis spør KS om hvordan man kan sikre lokalt tilpassede tjenester, samtidig som
man også reduserer uønsket variasjon i tjenestetilbudet.
Debattheftet 2019 kan leses i sin helhet her:
https://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/debattheftet-for-2019/
Rådmannen legger med dette frem problemstillingene og spørsmålene i debattheftet
til politisk behandling.

Saksutredning
1. Hvordan skape økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet?
Kommuner og fylkeskommuner har oppfordret KS til å ta en sentral rolle i å prioritere og
koordinere tiltak på digitaliseringsområdet. Særlig gjelder det koordinering mot statlig nivå,
men også i arbeidet med felles utvikling av nasjonale løsninger. KS driver et omfattende
utviklingsarbeid blant annet med støtte fra ulike ressursmiljøer i kommuner og
fylkeskommuner. Opprettelsen av Kommit-rådet bidrar også til koordinering og utvikling. KS
har etablert finansieringsordningen DigiFin for felles digitale løsninger.
Både kompetanse og kapasitet er utfordringer for å lykkes i digitaliseringsarbeidet. Det
samme er bedre samordning regionalt. Samtidig ønsker staten å kunne forholde seg til
kommunal sektor på mer samlet vis særlig når det gjelder digitale tjenester på tvers av
forvaltningsnivå.
På denne bakgrunn spør KS om hvordan organisasjonen kan være god utviklingspartner,
og hvordan solid forankring kan sikres. Er det ønskelig at KS gis et mer formelt mandat fra
sine medlemmer på digitaliseringsområdet?
2. Hva bør prioriteres ved mellomoppgjøret i 2019?
Norsk økonomi er inne i en moderat konjunkturoppgang som ventes å fortsette de neste
årene. 1,2 % av rammen for mellomoppgjøret 2019 er bundet opp gjennom overheng,
glidning og kostnader knyttet til endringer i ubekvemstilleggene som gjøres gjeldende med
virkning fra 1.1.2019. Det vil likevel kunne være rom både for sentrale lønnstillegg og for
avsetning av lokal pott, dersom en slik profil prioriteres.
Både KS og arbeidstakerorganisasjonene er opptatt av rekrutteringsutfordringene i
kommunesektoren, og at lønn er ett av flere virkemidler. Rekrutteringsutfordringene varierer
fra kommune til kommune og mellom fylkeskommunene. Lokale lønnsforhandlinger vil derfor
kunne være et mer treffsikkert virkemiddel for å møte de lokale rekrutteringsutfordringene
enn kun sentrale lønnstillegg. I tillegg er mange kommuner og fylkeskommuner i en
sammenslåingsprosess fram mot 1.1.2020, og det vil kunne være et særskilt behov hos
disse med en lokal pott for å kunne harmonisere ulikheter i lønnsnivå.
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Hovedavtalen
Hovedavtalen regulerer de grunnleggende spillereglene mellom partene, både på sentralt
nivå og lokalt i kommunen/fylkeskommunen. Avtalen har en formålspreget form slik at den
kan dekke en stor sektor med mangfold og stor variasjon. KS mener den nåværende
Hovedavtalen fortsatt fungerer godt i henhold til formålet.
Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020
I mars 2018 ble partene i offentlig sektor enige om en ny pensjonsordning. Innfasing av de
nye ordningene skal etter planen starte i 2020. Ny pensjonslovgivning var på høring høsten
2018, og vil mest sannsynlig behandles i vårsesjonen i Stortinget i 2019. Tilpasning av
tjenestepensjonsreglene i Hovedtariffavtalen til ny lovgivning vil dermed kunne bli tema i
2019. Særaldersgrenser er ikke en del av dette arbeidet.
3. Hvordan sikre nødvendig kompetanse i årene framover for å levere gode
tjenester til innbyggerne?
Kommuner og fylkeskommuner uttrykker en sterk bekymring knyttet til å rekruttere og
beholde kompetent arbeidskraft, skape sterke fagmiljøer, mer tverrfaglighet, samt ny
organisering og oppgavefordeling for effektiv bruk av ressurser og kompetanse på tvers av
profesjoner.
Den teknologiske utviklingen fører til at arbeidstakere søker økt trygghet, samtidig som
det forventes mer variasjon og kompleksitet i arbeidslivet. Det er økt behov for ledelses- og
omstillingskompetanse, digital kompetanse, samt spesialisert fagkompetanse.
KS ønsker innspill på tiltak for å sikre og utvikle kompetansen i tråd med sektorens
behov. Innspillene vil bli brukt i utvikling av arbeidsgiverrollen, hovedtariffavtalen og for det
interessepolitiske arbeidet opp mot nasjonalt kompetansepolitisk arbeid.
4. Hvordan sikre lokalt tilpassede tjenester, men også redusere uønsket
variasjon?
Det kommunale selvstyret er grunnlovsfestet. Prinsippene om økonomisk og juridisk
rammestyring er nedfelt i ny kommunelov. I tillegg understreker regjeringen både i
perspektivmeldingen og i Kommuneproposisjonen for 2019 viktigheten av å unngå statlig
detaljstyring, slik at kommunene og fylkeskommunene kan tilpasse tjenestene til lokale
behov. Likevel blir det lokalpolitiske handlingsrommet utfordret som følge av økt statlig
detaljstyring, herunder økt bruk av bindende bemanningsnormer og formelle
kompetansekrav, parallelt med innføring av stadig sterkere individuell rettighetsfesting.
Bakgrunnen er at det fra nasjonale politikere, statlige instanser og brukerorganisasjoner
påpekes at det er uønsket variasjon i tjenestetilbudet, og at slik detaljstyring er nødvendig for
å sikre et godt og likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvor i landet man bor.
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5. Spørsmål til debatt
I debattheftet for 2019 stilles det sju spørsmål.
1. Hvordan kan KS best være en utviklingspartner for medlemmene på
digitaliseringsområdet?
2. Bør KS gis et mer formelt mandat på vegne av sine medlemmer på
digitaliseringsområdet? Hvilke områder er aktuelle og hvilke forutsetninger må en slik
rolle hvile på?
3. Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2019 fordeles i
hovedsak sentralt eller lokalt? Dersom sentrale tillegg – hvilke stillingsgrupper bør
prioriteres?
4. Deler kommunen KS’ vurdering av at det ikke er behov for vesentlige endringer i
Hovedavtalen når den skal forhandles i 2019?
5. Hva vil være de gode virkemidlene for læring og kompetanseutvikling i tjenestene
framover?
6. Er det tjenesteområder i dag hvor det er for stor ulikhet i og mellom kommuner? I
tilfelle hvilke?
7. Hvordan kan kommunene selv og KS redusere uønsket variasjon?
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KRITERIER OG VEILEDNING TIL SØKNAD OM HC- KORT – Indre Fosen
kommune
For å søke HC-kort må du
 ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter
med å bevege deg over lengre avstander.


kunne dokumentere et særlig behov for parkeringstillatelsen ved bosted, arbeid eller i
forbindelse med regelmessig, medisinsk behandling.

Bruk av parkeringstillatelsen:
Kortet skal ved parkering ligge godt synlig bak frontruten for kontroll. Parkeringstillatelsen er
personlig og kan ikke benyttes av andre enn kortinnehaveren. Parkeringstillatelsen gjelder
deg som person, ikke bilen, og eier av kortet må alltid være med i bilen. Misbruk vil medføre
inndragning av kortet og anmeldelse til politiet vil bli vurdert. Tillatelsen må innleveres når du
ikke lenger disponerer bil, eller når de forhold som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger
er til stede. Tillatelsen må også innleveres når kortet ikke lenger er gyldig. Kommunen kan
trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for
parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.
Tapt eller stjålet kort meldes til politiet. Kopi av tapsmelding/anmeldelse og nytt bilde leveres
til Indre Fosen kommune, Koordinerende tjenester.
Parkeringstillatelsen kan benyttes:
 I hele Norge (EØS-modell) med unntak av privat vei.
 I utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.
 På offentlige ordinære reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede.
 På offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og utover fastsatt
lengste parkeringstid.
 Ut over fastsatt lengste parkeringstid på steder som er regulert med tidsbegrenset
parkering, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for
forflytningshemmede.
 På steder hvor det er innført offentlig skiltet boligsoneparkering.
 Fritak i enkelte bompengeringer i Norge.
Informasjon om tildeling, hvem som prioriteres og hva som vektlegges:
Parkering for forflytningshemmede er et knapphetsgode. Søkere med begrenset gangevne
og et reelt parkeringsproblem i forbindelse med bosted, arbeid og behandling prioriteres ved
tildeling av parkeringstillatelse. Vurderingen gjøres på bakgrunn av de medisinske
opplysningene fra legen og parkeringsbehovet som du selv oppgir. Vi er opptatt av lik og
rettferdig behandling av alle søknader.
Hvem prioriteres ved innvilgelse av parkeringstillatelse?
Søkere som har rullestolheis eller rampe i bilen prioriteres. Etter forskriftene skal behov for
parkeringslette i forbindelse med arbeid eller bosted vektlegges. I tillegg er det klar
forvaltningspraksis på at det med ”annen aktivitet” prioriteres søkere som er hyppig på
helserelaterte besøk, hvor det er vanskelig å parkere.
Hvem prioriteres ikke?
Parkeringstillatelse tildeles ikke søkere som kun enkelte ganger har behov for
parkeringslette, de som primært har behov i forbindelse med handling og sosiale aktiviteter,
de som i hovedsak kan benytte ordinære parkeringsplasser eller de som har andre
alternative løsninger.
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Er det tilstrekkelig at legen anbefaler innvilgelse?
Nei. Legens anbefalinger i forhold til vurderingen av din medisinske situasjon overprøves
likevel ikke av kommunen. Legeerklæringen danner imidlertid kun det medisinske grunnlaget
for vurderingen. Handling, sosiale aktiviteter og problematikk knyttet til bæring gir i seg selv
ikke rett til parkeringstillatelse.
Forskriften legger opp til en skjønnsvurdering med hensyn til hva som er å anse som et
"særlig behov" for parkeringslette. Skjønnsvurderingen ligger innenfor de rammene
forskriftene setter. Videre legges også forskriftenes retningslinjer, uttalelser fra
Sivilombudsmannen og Vegdirektoratet og forvaltningspraksis til grunn for vår vurdering.
Forflytningshemmet passasjer?
Det skal mye til før det gis tillatelse til en passasjer, selv om vilkårene i forskriftene fremstår
som like for fører og passasjer. Passasjerens behov kan ivaretas gjennom av og påstigning
og at fører så parkerer bilen på ordinær plass. Der det er nødvendig kan passasjeren følges
helt inn til bestemmelsesstedet (f.eks. inn på venteværelset) før sjåføren går ut og flytter
bilen.
Å benytte ovennevnte adgang til av- og påstigning kan synes tungvint for familie og faste
omsorgspersoner til forflytningshemmede. Det kan virke som en ekstra belastning i de
tilfellene en må flytte motorvognen når det finnes en ledig plass for forflytningshemmede.
Likevel vil forflytningshemmede førere ofte være i en vanskeligere situasjon, og vil kanskje
ikke få utført sine gjøremål dersom spesialplassene er opptatt av motorvogner med
funksjonsfriske førere.
Tillatelse til søkere som er passasjer tildeles i de tilfeller der vedkommende vanskelig kan
forlates uten tilsyn, selv for kortere tid, f.eks. sterkt psykisk utviklingshemmede, barn i en viss
alder og andre som ikke kan ta vare på seg selv.
Merk at forskriftene stiller to likeverdige krav. Ved siden av ikke å kunne gå eller ha vansker
med å bevege seg over noen lengde (medisinsk begrunnet og dokumentert ved
legeerklæring), må søker også ha et særlig behov for parkeringslettelse.
Hva ligger i "særlig behov"?
Ved vurderingen av særlig behov for parkeringslette, har vegdirektoratet i retningslinjene
uttalt at det skal sees på
 de konkrete steder søker må oppsøke
 om de ordinære plassene ikke kan benyttes av søker
 hvor hyppig søker har dette behovet og
 om problemet kan løses på annen måte.
Det skal spesielt vektlegges dersom søker har parkeringsproblemer ved bosted, arbeid/skole
og nødvendig aktivitet, herunder medisinsk behandling og oppfølging.
En søknad skal inneholde:
 ferdig utfylt søknadskjema
 legeerklæring
 kopi av gyldig førerkort om du søker som fører
 kopi av ID-kort om du søker som passasjer
 bilde i passfotostørrelse
Dette gjelder både fra deg som søker for første gang, og fra deg som søker på nytt.
Legeerklæring:
Legeerklæringen skal være utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose,
samt hvor mange meter du er i stand til å gå uten og med hjelpemidler; og om du bruker
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krykker, stokk, rullator eller rullestol. Legeerklæringen danner det medisinske grunnlaget for
vurderingen.
Din søknad:
Det er i selve søknaden du må få frem opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for
parkeringslettelse. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på
stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi
ønsker svar på. Vi anbefaler at du fyller ut skjemaet nøye, slik at vi får et godt bilde av ditt
behov, samt at vi ikke bruker unødig tid på behandling av søknaden.
Tenk godt gjennom:
 hvor du har problemer med å parkere, og hvor ofte er du der?
(Stedsnavn/gateadresse må oppgis) Vær spesifikk, vi ser på alle stedene det
opplyses om parkeringsproblematikk.
 hvorfor er det vanskelig å parkere der?
 hva slags parkeringsplasser finnes der?
 hva er det som gjør at du ikke kan benytte de ordinære plassene?
 hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?
 er du ofte til behandling, opptrening, eller hos lege så legg ved dokumentasjon på
dette.
Søker du som fører?
Legg ved kopi av gyldig førerkort Dersom du etter 75 år får fornyet førerkortet må kopi av
dette vedlegges søknaden.
Søker du som passasjer?
Forflytningshemmede som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til
bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær
parkeringsplass.
Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles
derfor kun når den som transporteres ikke kan forlates alene (f.eks. på venteværelse) mens
bilen flyttes. Dette må fremgå av legeerklæringen og søknaden.
Passfoto legges ved alle søknader om HC-kort Har du HC-kort og skal søke på nytt? Vær
ute i god tid, og send inn ny søknad med ovennevnte vedlegg senest en til to måneder før
utløpsdatoen på det tidligere utstedte kortet. En mangelfull søknad vil bli avvist. Søknaden
besvares innen en måned, og svar sendes i posten. I de tilfeller det er mulig vil det bli
benyttet elektronisk kommunikasjon.
Dersom vi trenger ytterligere opplysninger eller dokumentasjon i saken, vil du få brev om
dette. Søknaden avgjøres innen fire uker fra den datoen vi har tilstrekkelig informasjon til å
fatte et riktig vedtak.
Søknad med vedlegg sendes til:
Koordinerende tjenester
Rådhusveien 13
7100 Rissa
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