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Tovdal viltlag 
Vesteråsveien 9  
3961 STATHELLE 
 
 
Tom Arild Austenå 

 
   
 
Dato: 11.06.2019 
Vår ref: 19/10006-3 
Deres ref:    
Saksbeh.:  Olav Vehus 
Tlf. +47 37185215 

 
  

 
 

Søknad om godkjenning av vald - Tovdal viltlag - innvilga.  
 
Skogbruksrådgjevar har, etter delegert mynde frå leiar for samfunnseininga, gjort 
følgjande vedtak: 

Kommunen godkjenner søknaden frå Tovdal viltlag om endring av vald for tildeling av elg, hjort, rådyr og 
bever frå og med jaktsesongen 2019/2020 med teljande areal på 159 159 daa.Vedtaket er gjort i 
medhald av forskrift om forvaltning av hjortevilt § 13 og forskrift om forvaltning av bever. 

 

Kort om saka: 

Søknad dat. 01.04.2019. 

Overføring av areal frå Bygland kommune til Tovdal viltlag 

Tovdal viltlag fekk endra teljande areal til 158 258 daa etter at Øvre Ramse jaktfelt meldte seg ut av 
viltlaget frå 31.12.2018. 

Helge Klemmetsen overtok eigedommen 28/12 (Grunnetjønndalen) i Bygland. Totalareal 901 daa. Han 
søkte Tovdal viltlag om å få eigedommen overført dit. Søknaden vart innvilga av viltlaget, som deretter 
søkte Bygland kommuneom overføring. 

Søknaden vart behandla 14.05.19,  innvilga og sendt vidare til Åmli kommune for å få fullført saka. 

 

Merknader/vurdering: 

Behandlinga så langt er gjort i rett rekkefølge og innan gjeldande fristar. Dette er ei omforeint løysing 
som alle har slutta seg til.Endringa av valdet Tovdal viltlag inneber ei avgrensing og utforming som gjer 
det eigna for å drive jakt.  

Spørsmål kan rettast til saksbehandlar. 

 
 
Med hilsen 
 
Olav Vehus 
Skogbruksrådgjevar 
+47 37185215  
 
Brevet er ekspedert elektronisk, og har derfor ingen signatur.  
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Anne Lise Skjeggedal Sandnes 
Øvre Ramse 333 
4869 DØLEMO 
 
 
   

 
   
 
Dato: 11.06.2019 
Vår ref: 19/10039-3 
Deres ref:    
Saksbeh.:  Olav Vehus 
Tlf. +47 37185215 

 
  

 
 
 

Bygging av sidearm gardsveg Tveit - Anne Lise Skjeggedal Sandnes - innvilga.  
 
Skogbruksrådgjevar har, etter delegert mynde frå leiar for samfunnseining, gjort 
følgjande vedtak: 

Anne Lise Skjeggedal Sandnes får løyve til å bygge ein sidearm til gardsveg til Tveit samsvar med 
søknad mottatt 31. 05.2019 til vegklasse 3, lengde 180 m + rundkøyring..  
 
Søknaden er vurdert i høve til naturmangfaldlova, og tiltaket er ikkje i strid med dei føremåla 
lova skal ivareta. 
 
Vedtaket er gjort i medhald av forskrift om planlegging og godkjenning av vegar til 
landbruksføremål, gjeldande frå 01.07.2015.  
 

 

Kort om saka: 

Saksdokument: Søknad mottatt 31.05.2019.  
 
Søknaden gjeld bygging av veg frå tunet på Nordgarden på Tveit. 
 
Dekningsområdet for vegen er Det som fell naturleg mot Leifanndalen. Eksakt utstrekning er vanskeleg å 
fastslå. Det heng mykje på kva som vidare skjer kring arbeidet med friviljug vern av skog, der delar av 
vegens naturlege dekningsområde er lagt inn i tilbodet til vernestyresmaktene.  
 
Planen er ikkje sendt fylkeskommunens kulturminneavdeling til uttale, då det ikkje er synlege 
kulturminne i vegkorridoren. 
 

Merknader/vurdering: 

I samband med MiS-registreringa er det ikkje funne miljøverdiar i form av figurar eller 
bestand i vegkorridoren. 
 
Uavhengig av utfallet kring vern er tiltaket nødvendig for å få tømmerleveringa bort frå tunet. 
 
Tiltaket står også på eigne bein i høve til ombygging av Ørmefjellvegen. Den har eit anna 
dekningsområde.  
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sidan vegen går framom eit tun på naboeigedom. Det er gjort i samråd med utførande entreprenør.

Gjennomgang i høve til naturmangfaldlova gjev fø lgjande resultat:

• Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) er tilstrekkeleg til å fastslå at vegbygging som omsøkt og i
samsvar med vegnormalane og vegbygging med miljøomsyn ikkje vil vere til skade for
naturmangfaldet.

• Føre - var - prinsippet (§ 9) kjem ikkje t il anvending, då det ikkje ligg føre risiko for skade som
ikkje let seg rette opp att.

• Samla belastning (§ 10) vil systemet i dette tilfellet godt tåle.

• Kostnader ved forringing (§ 11) inntreffer ikkje, og kan følgeleg heller ikkje dekkast.

• Teknikk og metodar (§ 12) ut over det som er vanleg ved vegbygging og seinare drift er
ikkje aktuelt å ta i bruk.

Spørsmål om vedtaket kan rettast til saksbehandlar.

Med hilsen

Olav Vehus
Skogbruksrådgjevar
+47 37185215

Brevet er ekspede rt elektronisk, og har derfor ingen signatur .
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Dato: 11.06.2019 
Vår ref: 19/10045-3 
Deres ref:    
Saksbeh.:  Olav Vehus 
Tlf. +47 37185215 

 
  

 
 
 

Felling av kanadagås - gnr. 27 bnr. 1 - Eivind Gangsei - innvilga.  
 
Skogbruksrådgjevar har, etter delegert mynde frå leiar for samfunnseininga, gjort 
følgjande vedtak: 

Eivind Gangsei får løyve til å felle inntil 4 kanadagjess som skadedyr på dyrka mark på eigedommen 
Gangsei  gnr. 27 bnr. 1 – unntaksvis i yngletida fram til 15.07 og deretter fram til jakttidsstart, dvs. 
26.07.2019. 
 
I tilfelle felling av mordyr må søkar syte for at også årsungane blir felt. 
 
Innan 1. september 2019 skal det meldast frå om fellingsresultatet, sjølv om det ikkje er felt dyr. 
 
Vedtaket er gjort i medhald av forskrift om felling av viltartar som gjer skade, kapittel II pkt. B. 
 

 

Kort om saka: 

Søknad dat 11.06.2019. 
 
Eigar søker om å felle 4 gjess av ein meir talrik flokk som held seg på jorda på Gangsei langs 
fylkesvegen. 
 
For kanadagås er det jakttid i perioden 26.07 -23.02. Uttak innanfor dette tidsrommet er ikkje 
søknadspliktig. 
 
Omfanget har auka samanlikna med tidlegare år. I tillegg er det satsa på ein kultur som er ekstra utsett 
for beiting tidleg om våren. 
  
Skadefelling utanom ordinær jakttid kan innvilgast av kommunen. 
 

Merknader/vurdering: 

Kanadagås er svartelista, men av humane årsaker veljer ein likevel å styre unna hekketida. Det hender 
at det vert gjort unntak frå dette dersom skadepresset er stort og det er tvingande nødvendig å få tatt ut 
skadegjerar raskt. 
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Ut frå tilgjengeleg kunnskap legg gåsa egg i april/mai og rugetida er 28-30 dagar. Sidan våren kom litt 
seinare i år enn vanleg har ein funne det forsvarleg å forlenge høvet til å felle litt ut i mai. 
 
Søkars intensjon er å ta ut 4 individ, og håpe at dette vil ha ein avskrekkande effekt slik at resten av 
flokken dreg seg unna. 
 
Ut frå innkome opplysningar frå dei som driv på Simonstad og i Homdal samlar fuglane seg på Vallefeta 
om hausten.Baser på dette vil ein tilrå at de i fellesskap vender dykk til eigarane på Vallefeta med sikte 
på ei fornuftig avskyting i jaktsesongen.   
 
Spørsmål om vedtaket kan rettast til underskrivne.. 
 

 
 
______________________________________________________________ 
RAPPORT FELLING KANADAGÅS SOM GJER SKADE 2019/2020. 
 
Skal sendast Åmli kommune, samfunnseininga, innan 1. september 2019 
 
Jaktområde/eigedom: Gangsei  27/1 
 
Felt 
 
 

 Hanndyr Hodyr Sum 
Vaksne    
Årsunge    

  
 
 
Stad/dato   underskrift 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Olav Vehus 
Skogbruksrådgjevar 
+47 37185215  
 
Brevet er ekspedert elektronisk, og har derfor ingen signatur.  
 
 

 
 
 
 

Mottakere: Eivind Gangsei 
Eivind Gangsei 
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Kai Olav Tveit 
Øvre Ramse 184 
4869 DØLEMO 
 
 
   

 
   
 
Dato: 11.06.2019 
Vår ref: 19/10045-2 
Deres ref:    
Saksbeh.:  Olav Vehus 
Tlf. +47 37185215 

 
  

 
 
 

Felling av bever som gjere skade - gnr 1 bnr. 4 - Kai Olav Tveit - innvilga  
 
Skogbruksrådgjevar har, etter delegert mynde frå leiar for samfunnseininga, gjort 
følgjande vedtak: 

Kai Olav Tveit får løyve til å felle inntil 10 bevrar som skadedyr på eigedommen Domtveit gnr. 1 bnr. 4 i 
området kring Tveidalen og ved Høgetjønn i jaktåret 2019/2020, dvs. fram til 31.03.2020. 
 
Dersom det ikkje er tvingande nødvendig må søkar unngå felling i yngletida, dvs i tidsrommet  15.05 -
15.07.2017. 
 
Innan 10. april 2020 skal det meldast frå om fellingsresultatet, sjølv om det ikkje er felt dyr. 
 
Vedtaket er gjort i medhald av naturmangfaldlova § 18 b. 
 

 

Kort om saka: 

I samband med innlevering av fellingsrapport for jaktåret 2018/19 vart de bedt om løyve til  
skadefelling også for dette jaktåret. Det vart felt og fanga 8 dyr i 2019, men det er framleis  
stor aktivitet i området.  
 
Skaden som er bygging av demningar i bekker i Tveidalen og tetting av stikkrenner lagt gjennom 
traktorvegen som går opp lia. 
 

Merknader/vurdering: 

Ut frå skadebildet søkar beskriv er det ønskeleg å starte skadefelling straks. Om ein lykkast med å ta 
bort skadegjerar innan yngletida startar 15.05, hadde det vore det beste. Viss ikkje og det ikkje kan 
utsetjast til etter 15.07, får søkar løyve til å felle også i yngetida. Dersom det blir felt mordyr i denne 
perioden må søkar syte for at også avkom blir tatt. 
 
Traktorvegen er lagt med hard stigning, og stykkevis går bekkane nær vegen og kryssar den på fleire 
punkt. Dersom bekkeløpa ikkje fungerer og sikrar fritt løp for vatnet vil det gje alvorlege konsekvensar i 
form av erosjon og øydelagt vegnett. 
 
Som det går fram av vedtaket ser ein helst at ein unngår felling i yngletida. I tilfelle søkar tyr til det, ber 
ein om rapport som beskriv skadebildet og -omfanget då fellinga skjedde saman med fellingsrapporten. 
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Spørsmål om vedtaket kan rettast til underskrivne. 
 

 
 
______________________________________________________________ 
RAPPORT FELLING SKADEBEVER 2019/2020. 
 
Skal sendast Åmli kommune, samfunnseininga, innan 10. april 2020 
 
Jaktområde/eigedom: Domtveit 1/4 
 
 
Felt: 
 

 Hanndyr Hodyr Sum 
Vaksne    

Årsunge (3-7 kg)    
    

 
 
Stad/dato   underskrift 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Olav Vehus 
Skogbruksrådgjevar 
+47 37185215  
 
Brevet er ekspedert elektronisk, og har derfor ingen signatur.  
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 19/10188-1 
Saksbehandler Tarjei Retterholt 

  
Utvalg Møtedato 
Kommunestyret            

 
   

Områdeplan og reguleringsplan Simonstad næringspark - utsettelse av 
frist for ferdigstillelse 
 
Rådmannens sitt framlegg 
Fristen for ferdigstillelse utsettes inntil flere prosjekter som berører planområdet. Dette gjelder bl.a. 
forholdet til fredet veg mht. byggegrenser og øvrig arealbruk, kryssløsning evt. rundkjøring, sikker 
skoleveg inkludert busstopp og framtidig status for kommunal veg gjennom Jordøya. 
 
 
Saksvedlegg 
Notat - Oppsummering mulige tiltak Simonstad med arealkonsekvenser pga Biozin -  rev 
05.06.2019 
 
 
Saksvedlegg som ligg på nettsida 
Store saksvedlegg til saken blir lagt under “Politikk” og “Dokument og linkar til politisk arbeid” på 
kommunensnettside www.amli.kommune.no  
Til denne saka er det følgjande slike vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter 
 
 
Kort om saka 
Det foregår for tiden mange prosesser både direkte tilknyttet Biozinetableringen og ikke minst 
arbeid med muligheter og konsekvenser etableringen får for hele Simonstad.  I den fasen mange 
av disse prosjektene foreligger det enkelte prosjektet i mange alternativer eller de er ikke kommet 
så langt at endelig løsning er bestemt. Flere av prosjektene som er i disse utredningsfasene vil 
være avhengige av at forholdene gitt i en endelig reguleringsplan muliggjør en realisering av 
prosjektene. I den videre saken her er det kopiert inn et notat som har vært utarbeidet til bruk for å 
få en oversikt over de prosessene som foregår og det er bl.a. brukt som bakgrunn for å gi en 
samlet framstilling av Biozinetableringen og konsekvenser og muligheter som denne gir overfor 
viktige plan- og samfunnsaktører slik som fylkeskommunen, fylkesmannen og Statens vegvesen. 

Multiconsult, som har hatt arbeidet med reguleringsplanen, kunne for så vidt levert et ferdig 
planutkast. Men planen ville manglet mange viktige forutsetninger som ennå ikke er kjente.  Saken 
her gir for så vidt ikke kommunestyret noen valg i å utsette eller ikke i og med at det ikke foreligger 
noen endelig planutkast å behandle, men blir mer en grunngitt forklaring på hvorfor saken bør 
utsettes noe i tid. Dette bl.a. på spørsmål i kommunestyret tidligere i år om når denne planen 
kunne ventes å være ferdig. 

 
Merknader / vurdering 
Se vedlegg. 
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NOTAT 
Forfatter av notatet: Næringsrådgiver Tarjei Retterholt, Åmli kommune 

Dato: 25. april 2019 – rev. 05.06.2019 

 

Dette notatet er utarbeidet for å oppsummere hvilke prosesser som foregår på Simonstad i forbindelse med den 

store satsingen på etablering av en Biozinfabrikk på Jordøya. Prosjektet anses å ha meget stor samfunnsnyttig verdi 

og har fått stor regional og lokal oppmerksomhet. Prosjektet vil også være et viktig i et nasjonalt perspektiv. 

Notatet er utarbeidet som en bakgrunnsinformasjon for en dialog med hovedsakelig disse temaene for å se på om 

det er mulig å finne helhetlige løsninger på en del utfordringer der de ulike fag-/tema hensyntas samtidig som det 

totalt sett blir en god løsning for samfunnsutviklingen i regionen. Temaene med en kort beskrivelse: 

Statens vegvesen – nytt trafikksikkert alternativ for myke trafikanter langs fv 415 i bo-området på Simonstad, nytt 

kryss, byggegrenser til fv 415 på nytt næringsområde 

Aust-Agder fylkeskommune – forvaltning av den fredede vegstrekningen av fv 415, vegeier, regionalutvikler 

Landbruksforvaltningen – mulig løsning med å etablere en landbruksveg parallelt med fylkesvegen 415 

Åmli kommune – Tilrettelegging for ny næringsvirksomhet på Simonstad og ivareta innbyggernes behov i en slik 

sammenheng 

Kartillustrasjonene er forsøkt laget slik at de viser disse utfordringene enten litt samlet eller litt hver for seg. Notatet 

har ikke blitt spesielt spisset mot noen av disse utfordringene, men forsøker å gi et helhetsbilde av utfordringene 

med etableringen av et så stort industriprosjekt.  

 

1 Reguleringsplan under utarbeidelse for nye næringsområder (gul skravur) . 2 Kryssløsning for nye næringsarealer under pkt.1 (Rød skravur) 3.Reguleringsplan utbedring fv415 (Blå 

skravur) 4. Ny høyspentlinje til Jordøya planlegges  (Lilla strek) 5. Trafikksikker veg for innbyggerne (grønn linje) 6. Nye dyrkingsområder på Simonstad (grønn skravur) 7. Trafikksikker 

skoleveg for beboerne på Simonstad 146 (2 boenheter) (gul linje) 8. Mulig utvidelse med nytt næringsareal (Kommunestyrets vedtak) (gul skravur)  9. Nye prosesser med alternativer 

for råstofflager (tømmer?) og veg- og jernbaneløsning inne på Jordøya.  10. Bygging av nytt jernbanespor inne på Jordøya 
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Fredning av fv 415 

Generelt vil flere av de foreslåtte tiltakene videre i notatet kunne berøre fredningen av fylkesveg 415. Fredningen er 

gjort av Riksantikvaren med skriv/vedtak 21.12.2009. Vegen er fredet fra Storbrua til Rislandsfeta under Kategori  

Kompensasjonsveg, verneverdi oppgitt til Tidstypisk – gjenbruk av gml. jernbanetrasè og Omfang av vernet er gitt 

Linjeføring. I fredningsbestemmelsene, som må betraktes som forholdsvis strenge, heter det under III 

Fredningsbestemmelser i pkt. 2. Ombygging er ikke tillatt. Unntak fra dette er ombygginger av hensyn til 

trafikksikkerhet, eventuelle tilbakeføringer jf. Punkt5, eller som anført i godkjent forvaltningsplan. Pkt. 5. 

Tilbakeføringer kan gjennomføres dersom de kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter godkjennelse 

fra forvaltningsmyndigheten. 

Under IV Dispensasjon heter det: Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt VI, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra 
fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. 
kulturminneloven § I5a første ledd. 
 
Fra Storbrua og nordover til litt nord for Simonstad stasjon følger fv 415 ikke noen gammel jernbanetrase, her ligger 

den omtalte gamle jernbanetraseen intakt slik den har ligget siden byggingen rundt 1910. Fra ca. avkjøringen til 

grendehuset Vonheim og nord-/vestover er fylkesvegen bygd i jernbanetraseen. Grensene til jernbanen-/veggrunn 

er meget variable på strekningen.  

Fredningen, om den håndheves strengt uten mulighet for unntak eller dispensasjon for den aktuelle strekningen 

kunne komme til å legge betydelige hindringer for en sterkt ønsket samfunnsmessig utvikling på Simonstad. Til nåe 

har en oversikt over planer for samlede private og offentlige investeringer på godt i overkant av 4 milliarder kroner i 

området.  

Her en kort beskrivelse/status av de ulike innspill som bør finne sin løsning i en god helhetlig løsning for Simonstad: 

1. Reguleringsplan under utarbeidelse for nye næringsområder (gul skravur) 

1.1. Kort beskrivelse/status 

Åmli kommunestyre (K-sak 18/58) vedtok å regulere disse områdene til næringsformål. Valget 

ble gjort etter en mulighetsstudie der totalt 7 ulike arealer på/rundt Simonstad ble vurdert. 

Området ble primært valgt på grunn av sin umiddelbare nærhet til Bergene Holm Nidarå og til 

Biozintomta. Multiconsult AS vil ha klart et planforslag i løpet av første halvdel av mai 2019.  

1.2. Utfordringer som må finne en løsning  

Det er mange utfordringer i å finne gode løsninger for disse arealene: adkomstveg/kryssløsning, fredningsvedtak 

for fv 415, byggegrenser til veg, trafikksikkerhet, nærhet til elva, nærhet til boliger og bolig/fritidsbolig inn i 

området, miljø/naturmangfold m.m. 

 

2. Kryssløsning for nye næringsarealer under pkt.1 (Rød skravur) 

2.1. Kort beskrivelse/status 

Til arealet på nordsiden av fv 415 må det etableres ny adkomst. Til arealet på sørsiden av 

fv 415 kan det relativt enkelt lages adkomst fra den kommunale vegen som går over 

Jordøya. Det blir en betydelig økning av trafikk i krysset, alt tømmer til både sagbruket og 

Biozin planlegges å komme inn i dette krysset. Sagbruket har planer om betydelig 

produksjonsøkning. Trafikk fra ansatte og besøkende til anleggene på Jordøya forventes 

også å få en betydelig økning. Multiconsult har sett på en løsning med å etablere en rundkjøring i dette krysset.  

2.2. Utfordringer som må finne en løsning  

Kryssalternativer kommer klart i konflikt med fredningsvedtaket for fv 415. Kostnader? 

3. Reguleringsplan utbedring fv415 (Blå skravur) 

3.1. Kort beskrivelse/status 
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Reguleringsplanen er på det nærmeste ferdig. Åmli kommune har spilt inn å 

få gang- og sykkelveg langs denne vegen fra krysset ved gamle Simonstad 

sagbruk og til der planen avsluttes i nord. Kommunen har ikke fått 

gjennomslag for dette, men det er regulert inn et areal for annen veggrunn 

på «innsiden» mot vannet i svingen over Gjeruldstadkilen. Dette gir grunnlag 

for en fremtidig sikker adkomst for myke trafikanter langs den nye vegeparsellen. (Må sees i sammenheng med 

punktene 5. og 6. under) 

3.2. Utfordringer som må finne en løsning  

Det har vært et sterkt ønske at en del av overskuddsmassene fra vegprosjektet kan legges ut her på det som er 

regulert til annet vegareal. En slik steinfylling ville gi et godt utgangspunkt for senere å finne løsninger som bedre 

trafikksikkerheten med spesiell fokus på myke trafikanter. 

4. Ny høyspentlinje til Jordøya planlegges  (Lilla strek) 

4.1. Kort beskrivelse/status 

Biozin planlegges med et strømbehov på ca. 14 MW og må ha sikker 

strømforsyning. Dette kan ikke leveres på  dagens linjer. Det utredes et 

alternativ med å bygge ny tresikker høyspentlinje fra trafostasjonen i Åmli 

sentrum og ned til Jordøya. Løsningen er ikke endelig vedtatt igangsatt. Ny linje 

må i så fall krysse fv 415, og det kan være et alternativ å gjøre en slik kryssing i 

bakken i kryssområdet og vider føre høyspentlinjen. En slik løsning kan kanskje 

kombineres slik at det blir etablert en ny veg/gangveg i linjetraseen, jfr. pkt 7.  

4.2. Utfordringer som må finne en løsning  

Kryssing av fredet fv 415, estetikk, kostnader.  

5. Trafikksikker veg for innbyggerne (grønn linje) 

5.1. Kort beskrivelse/status 

Innbyggerne på Simonstad vil nok merke både 

Biozinetableringen og utvidelsen på sagbruket i 

sitt dagligliv.  De  har spesielt hatt fokus på at 

den store økningen i vogntog på fv 415 gjennom 

bebyggelsen. De har gjennom Simonstad Vel 

kommet med klare krav om tiltak for bedre 

trafikksikkerhet for innbyggerne/myke 

trafikanter.  En etablering av en ny veg (f.eks. standard som landbruksveg kl II) parallelt med fv 415 (på 

nordsiden) ville kunne løse en del trafikksikkerhetsutfordringer på Simonstad slik som sanere og samle private 

avkjørsler, bedre avkjørselen til grendehuset Vonheim, sikker gang- og sykkeltrase, fjerne mesteparten av 

trafikken med landbruksmaskiner fra fv 415 og gi muligheten for en relativt lang strekning med sykkelvegnett. 

Den opprinnelige vegen ligger noenlunde intakt i vestre del, videre bør den kunne kombineres med en internveg 

gjennom nytt næringsområde slik at behovet for helt ny trase reduseres en del. 

5.2. Utfordringer som må finne en løsning  

En slik ny vegtrase vil også skape en del utfordringer bl.a.  nærhet/berøringspunkter til 

fredningen av fv. 145, boliger som ligger svært nær eksisterende veg, avstand til fv 415 

generelt, arealbruk, busstopp, kostnader, m.m. 

6. Nye dyrkingsområder på Simonstad (grønn skravur) 

6.1. Kort beskrivelse/status 

Det er godkjent og søkt om nye dyrkingsarealer på Simonstad på tilsammen ca. 90 da 

(70 er godkjent og 20 er søkt - det «midterste» arealet på kartet). Trafikken av relativt 

store landbruksmaskiner på fv. 415 vil øke med disse tiltakene. Det aller meste av 

landbruksmaskinene skal fra/til gården på Simonstad 146. 
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6.2. Utfordringer som må finne en løsning  

Arealene er godkjent med dagens vegstruktur og av-/påkjøringer. Det vil likevel kunne være en fordel å få all 

traktortrafikken med redskaper og avlinger bort fra fv 415 på strekningen bort til Simonstad 146. 

7. Trafikksikker skoleveg for beboerne på Simonstad 146 (2 boenheter) (gul linje) 

7.1. Kort beskrivelse/status 

 Pr. i dag er det 3 skolebarn og en 4-åring bosatt på Simonstad 146. I dag er det ikke 

skolebarn mellom de to innkjøringene til Jordøya, skolebussen kjørere derfor den 

kommunale vegen gjennom Jordøya og henter/bringer skolebarna fra boligene på 146 ved 

den kommunale vegen. Hvis/når det kommer skolebarn på strekningen mellom 

innkjøringene vil denne situasjonen endre seg og det vil være behov for sikre løsninger for 

skolebarna på Simonstad. Det kan være aktuelt å se på en løsning sammen med ny trase for 

ny høyspentlinje. Likevel må det finnes løsninger med busstopp. 

7.2. Utfordringer som må finne en løsning  

Kan komme i konflikt med fredningen av fv 415, plassering/utforming av busstopp for skolebuss, ruteendringer 

for skoleskyssen, kostnader 

8. Mulig utvidelse med nytt næringsareal (Kommunestyrets vedtak) (gul skravur) 

8.1. Kort beskrivelse/status 

I kommunestyrets vedtak om regulering av næringsarealer, her omtalt i pkt. 1., ble 

det også vedtatt at dette arealet i revideringen av kommuneplanen bør tas inn som 

næringsareal i kommuneplanens arealdel om ikke uforutsette momenter dukker 

opp. Nyere opplysninger om sidestrømmer av bl.a. store mengder varmtvann og 

konsentrert CO2 fra Biozinanlegget kan gjøre det høyst aktuelt å ha flere gode 

næringsarealer på Simonstad. Selv om en ikke på nåværende tidspunkt skal 

foreskrive utfallet av prosessen for å avsette arealet som næringsareal, kan det 

være fornuftig å ha alternativet i tankene når løsninger for de øvrige elementene i 

dette notatet utformes. 

8.2. Utfordringer som må finne en løsning  

Utfordringer og problemer som vil kunne oppstå med dette alternativet vil måtte finne sin løsning gjennom 

ordinære planprosesser – først som et innspill til arealdelen og senere gjennom en egen reguleringsplan. Men 

tiltaket vil m åtte komme i konflikt med fredningen av fv 415, det må finnes et kryssalternativ (nytt eller 

eksisterende og det vil også kunne bli lagt beslag på landbruksareal for å finne veg-/kryssløsninger. 

9. Nye planløsninger innenfor reguleringsplanens område 

9.1. Kort beskrivelse/status 

Pr. 4. juni 2019 er det i gang prosesser for å vurdere utvidelse av råstofflager for Biozin ut fra et ønske om at 

tidligere avsatte områder muligens ikke har tilstrekkelig størrelse. Det er i utredningsfasen kastet inn mange 

ulike alternativer for løsninger, men prosessen har ikke landet på noen anbefalinger. De ulike alternativene vil i 

ulik grad kreve endringer i eksisterende og vedtatt reguleringsplan med spesiell fokus på LNF-områdene mellom 

Bergene Holms sagbrukstomt og «Biozintomta». 

9.2. Utfordringer som må finne en løsning  

Utredningsprosjektet må redusere antall alternativer kraftig før ønsket løsning med konsekvenser for driftene av 

de to industribedriftene vurderes opp mot gjeldende planer. 

 

10. Plassering av veg og jernbane med tilhørende laste-/losseområder – status kommunal veg 

10.1. Kort beskrivelse/status 

Pr. 4. juni 2019 er det i gang prosesser for å vurdere situasjonen for handtering av tømmer/råstoff som kommer 

til Jordøya med jernbane.  Det vurderes om eksisterende reguleringsplan for jernbanen på området gir optimal 
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løsning for Biozin, men også for Bergene Holm. Det sees på mange ulike alternativer der stenging av kommunal 

veg kan være en konsekvens og også å bytte om traseene for veg og jernbane er inne som alternativer. 

10.2. Utfordringer som må finne en løsning  

Utredningsprosjektet må redusere antall alternativer kraftig før ønsket løsning med konsekvenser for driftene av 

de to industribedriftene vurderes opp mot gjeldende planer. De mest drastiske endringsalternativene får 

planmessige konsekvenser og kan også få betydelig økonomiske konsekvenser i form av økte anleggskostnader 

for infrastrukturen på Jordøya. 

 

I fortsettelsen av dette notatet er det tatt inn noen kartutsnitt/illustrasjoner som viser mer detaljer for de ulike 

temaene. Det er ikke nødvendig å lese dette for å finne overordnede løsninger på de utfordringer som er beskrevet 

ovenfor. 

 

2. Kryssløsning for nye næringsarealer 

Multiconsult har av kommunen blitt bedt om å se om det vegteknisk sett er relativt greit å etablere en rundkjøring 

som vil kunne betjen både tømmerinntaksvegen for både Bergene Holm Nidarå og Biozin og nytt kommunalt 

næringsområde både på nord- og sørsiden av fv 415. Multiconsult har konkludert med at den rundkjøring lar seg 

realisere og har laget et utkast til utforming som vist under her. 

 

Alternativ ny rundkjøring med busslomme (mørkere streker er sporingsbredde for buss) 
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3. Reguleringsplan utbedring fv 415 og 5. Trafikksikker veg for innbyggerne på Simonstad 

Innspillet fra innbyggerne gjennom Simonstad Vel tar opp flere problemstillinger de ønsker løst i forhold til 

trafikksikkerhet og har oppsummert innspillene gjennom avmerking på kart. 

 

Ny veg etter reguleringsplanen vil innfri ønskene fra Simonstad Vel i den østlige delen av deres kartskisse. Dersom 

også fylkesvegprosjektet tar med utfylling med steinmasser i arealet regulert til annen veggrunn over 

Gjeruldstadkilen er dette også et viktig bidrag til å komme videre med en løsning slik innbyggerne krever. 

 

Reguleringsplanen for utbedring av fv 415  (utsnitt under) har gang- og sykkelveg (rosa) fra krysset og vestover mot 

Gjeruldstadkilen og ny busstopp like øst for Gjeruldstadkilen. 

 

 

En kjøreveg med standard som f.eks. landbruksveg klasse II ville kunne samle opp direkte avkjørsler til flere 

boligeinedommer (gule sirkler) og kanskje også finne en bedre avkjørsel til grendehuset Vonheim, som i dag har sin 

avkjørsel relativt tett opp til en sving der trafikken holder relativt høy hastighet. En løsning med en slik kjøreveg vil 
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krev e ca 1,7 km med nyetabert veg og ca 500 m  opprusting av den gamle riksvegen fra før vegen ble lagt på 

jernbanetraseen. I tillegg bruk av ny internveg i nytt næringsareal nord for fv 415. 

 

Brev fra Simonstad Vel om trafikksikkerhet og krav om gang/sykkelveg 

Kravet begrunnes i den store økningen av vogntog som Biozinetableringen vil medføre 

På bakgrunn av innspillet fra Simonstad er det nedsatt ei arbeidsgruppe med representanter fra Aust-Agder 

fylkeskommune, Statens vegvesen region Sør, Åmli kommune, Simonstad Vel og Mosberg Vel (Selåsvatn). 

Arbeidsgruppen har definert sitt mandat og arbeidsoppgaver slik (der det er pkt. 5 under Simonstad som nok er det 

mest omfattende og ressurskrevende): 

Kort oppsummering av konklusjoner i møtet og vegen videre: 

 Ut fra de klare signalene fra Aust-Agder fylkeskommune på de økonomiske rammene for nye fylkesvegprosjekter 

og ut fra vegens status/trafikkmengde både av kjøretøy og myke trafikanter konkluderte gruppen med at det vil 

være nærmest uoppnåelig å få full G/S-standard på de ønskede strekningene ut fra dagens situasjon og vil derfor 

ikke jobbe videre med et slikt alternativ.  

 Dagens situasjon er noe ulik for de to områdene bl.a. at det i dag er fartsgrense 60 km/t på Selåsvatn mens 

fartsgrensen for hele Simonstad er 80 km/t. 

 Gruppen oppfatter sitt mandat til å være å få fram alternative tiltak med vegfaglige vurderinger og brukbare 

kostnadsoverslag som kan danne grunnlag for en tilråding av tiltakene.  

 Gruppen oppfatter ikke sitt mandat til å omfatte finansiering og gjennomføring av tiltakene. 

Følgende tiltak utredes nærmere: 

Tiltak Selåsvatn Ansvar for utredning 

1. Finne løsning for sikker kryssing av Fv 415 mellom busslommene ved x 
Flatenvegen 

Vegvesenet 

2. Lyspunkt(er) for den samme krysningen Vegvesenet 

3. Lyspunkt ved gatekjøkkenet Skjærereiret (tidligere Nylund Landhandel Vegvesenet 

4. Lyssetting av strekningen x Flatenvegen-gatekjøkken Skjærereiret + 
noe i begge ender 

Vegvesenet 

5. Bygging av utvidet vegskulder primært på strekningen x Flatenvegen-
gatekjøkken Skjærereiret 

Vegvesenet 

 

Tiltak Simonstad Ansvar for utredning 

1. Redusert fartsgrense på Simonstad – 60 km/t? Vegvesenet 

2. Fareskilt for viltkryssing/andre ulykkesreduserende tiltak for viltulykker Vegvesenet 

3. Busslommer og lyspunkt ihht innspill fra Simonstad Vel Vegvesenet 

4. Utvidet vegskulder på Fv 415 på Simonstad Vegvesenet 

5. Alternativ vegløsning langs og utenfor Fv 415 – f.eks. en enkel og 
smalere veg som kan vinterbrøytes eller en landbruksveg? 

Åmli kommune 
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4. Ny høyspentlinje fra jordøya planlegges 

 

Skisse fra Agder Energi Nett som viser ny mulig kraftforsyning til Jordøya 

Det prosjekteres ny forsterket kraftforsyning til Jordøya. Her er løsningen ikke vedtatt og detaljprosjektert, 

men forstudiene tyder på at det blir valgt en løsning som medfører at det bygges en ny høyspentlinje fra 

Åmli transformatorstasjon ned til Jordøya (ca. 13 km) i eksisterende trase der de i dag går 2 høyspentlinjer. 

Traseen gjøres såkalt tresikker. I tillegg forsterkes/sikres eksisterende linjenett fra transformatorstasjonen 

på Holt (Fianesvingen) og opp til Jordøya for å få en backup ved feil på den nye linjen fra Åmli. Foreløpig 

kostnadsramme for disse prosjektene er 40 – 50 millioner kroner. 

 

Eiendomsgrenser for fredet fylkesveg 415 

Noen skisser som med turkis skravur viser veggrunn til den frede fv 415: 

 

Illustrasjonen viser boliger (gule hus), næringsområde under regulering (gjennomsiktig gul figur) eiendomsgrenser 

der veggrunn er markert turkis. 
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Forstørret bilde av nye næringsområder under regulering (gult) og eindom for veg (turkis) 

Gjennom næringsareal under regulering                               Fra x Jordøyvegen og nordvestover (Vonheim rødt bygg) 

 

Veggrunn ved boligen Simonstad 337 (8 m fra asfaltkant veg til husvegg) 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Etablering av fabrikk for produksjon av fornybart biodrivstoff (Biozin®) på Jordøya på Simonstad 

Kort oversikt over investeringer som følge av denne etableringen (presentert i kommunestyret i Åmli 25.02.2019) 
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Oppstart av kommunal Reguleringsplan for nye næringsarealer på Simonstad 

 

Trafikksikkerhet: 

Skille gående/syklister fra tungtrafikken på fv 415 

Etablere sikker skoleveg for barna som i dag bor på Simonstad 146 

Samle noen i dag direkte av-/påkjørsler fra private boliger til fv 415 med en mye sikrer løsning 

Bedre ut-/innkjørsel til det mye brukte forsamlingslokalet Vonheim 

Fjerne all trafikk med landbruksmaskiner til/fra gårdsbruket på Simonstad 146 fra Fv 415 

Rundkjøring ved dagens tømmerinntaksveg ( fv 415 x kommunal veg til Jordøya) vil bedre sikkerheten med kryssing 

av lange og tunge kjøretøy 

 

Samfunnsnyttige effekter av en totalløsning som skissert: 

Åpner nye næringsområder med stort potensiale for nye næringsetableringer med sikker adkomst 

Gir framtidige muligheter for sykkelveg på nedlagt tidligere riksveg fra x Jordøya til Åmli sentrum. Fra Åmli sentrum 

blir det bygd sykkelveg til Treungen i regi av Telemarksvegen. Fra Arendal, via Bøylefoss, er det i dag en populær 

sykkelrute. I reguleringsplan for ny fv 415 på strekningen Hovdehei – Storbrua er det vedtatt av eksisterende 

vegtrase skal beholdes i offentlig eie med begrunnelse av at dette vil være et godt sykkelalternativ. 

 

Ulemper med prosjektene: 

Et par boliger vil kunne få noe lengre veg for å komme inn på fv 415. 

Noe jordbruksareal vil bygges ned av ny landbruksveg 

Medfører investeringer – og drifts-/vedlikeholdskostnader for ny veg 

Tiltaket vil berøre fredningsvedtaket for fv 415 som kompensasjonsveg for nedlagt jernbane. Fra Storbrua og til noe 

nord for vanntårnet ved sanerte Simonstad stasjon ligger jernbanen fra ca. 1910 intakt ved siden av fylkesvegen, 

vegen på denne strekningen benytter ikke tidligere jernbanegrunn og vegens utforming og linjeføring kan derfor ikke 

relateres til den nedlagte Treungenbanen. 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 19/10192-1 
Saksbehandler Tarjei Retterholt 

  
Utvalg Møtedato 
Kommunestyret            

 
   

Bruk av førkjøpsrett til aksjeposter i Åmli Veksthus AS og salg av 
kommunens aksjer i samme selskap 
 
Rådmannens sitt framlegg 
Åmli kommune benytter seg ikke av forkjøpsretten til aksjene i Åmli Veksthus AS som Aust-Agder 
Næringsselskap AS og AT Skog vil selge til Aslak Askland. Kommune vil heller ikke benytte seg av 
forkjøpsretten dersom Åmli Skogeigarlag senere beslutter å selge sine aksjer til samme kjøper. 
Åmli kommune selger alle sine 400 aksjer i Åmli Veksthus AS, pålydende kr. 400 000, til Aslak 
Askland AS for kr. 400 000. 
 
 
Saksvedlegg 
Forespørsel om bruk av forkjøpsrett til aksjeposter i Åmli Veksthus AS 
Styreprotokoll 2019-06-03 - Underskrevet 
Årsregnskap 2018 - Åmli Veksthus AS - Underskrevet 
Forespørsel om kjøp av kommunenes aksjer i Åmli Veksthus AS 
 
 
Saksvedlegg som ligg på nettsida 
Store saksvedlegg til saken blir lagt under “Politikk” og “Dokument og linkar til politisk arbeid” på 
kommunensnettside www.amli.kommune.no  
Til denne saka er det følgjande slike vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter 
 
 
Kort om saka 
Åmli kommune, sammen med Aust-Agder Næringsselskap AS, AT Skog SA og Åmli Skogeigarlag 
prosjekterte og bygde i 2004 Veksthuset på Engenes i navnet til selskapet som ble etablert for 
formålet, Åmli Veksthus AS. 

Selskapet og bygget ble dannet for å lage et bygg som gav kontorlokaler til Åmli Regnskap AS og 
AT Skog den gang, samt at det ble bygget med en del ledige kontorer for å kunne gi mindre 
bedrifter og nyetablerere i Åmli en inngang til et kontorfellesskap. 

Åmli Regnskap AS har vært og er fortsatt en stabil leietaker i bygget. Visjonen for at AT Skog/Åmli 
Skogeigarlag er vel ikke helt innfridd, det har aldri blitt etablert et lite skog-/utmarkssenter slik det 
var en del tanker om. Øvrige leietakere har stort sett vært firma som leier 1-2 kontor, noen stabile 
leietaker over mange år og en del som har hatt mer kortsiktige leieforhold. Totalt sett må det vel 
kunne hevdes at bygget noenlunde har levd opp til formålet som det ble etablert for. 

Åmli kommune har også tidvis leid noen kontorer ved behov, bl.a. til SNU og skogbrukssjefen, i en 
periode leide kirkekontoret og i disse dager leier kommunen 5 kontorer i forbindelse med 
totalrenoveringen av Helse- og sosialsenteret. Sånn sett har Veksthuset vært nyttig for kommunen 
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i seg selv, men forutsetningen for at kommunen kunne komme inn som leietaker har vært at det 
har vært ledige kontorer i bygget, noe som i seg selv ikke er en positiv faktor. 

 
Merknader / vurdering 
Økonomien i driften har stort sett vært preget av anstrengt økonomi og likviditet, som en følge av at 
ikke alle kontorene har hatt leietakere. 

Aslak Askland AS ønsker å kjøpe selskapet og har planer å drive bygget med fortsatt 
utleievirksomhet slik bygget er bygd for. Trolig vil dette kunne gi en mer aktiv og markedstilpasset 
drift, og sjansen for å få leid ut flere kontorer øke. 

Ved et salg mister Åmli kommune den påvirkningsmulighetene på driften som eierskapet gir. Ellers 
har kommunen til en viss grad kontroll over hva bygget skal brukes til framover gjennom de 
reguleringer som er gitt i reguleringsplanen for området. 

Dersom Åmli kommune skal benytte forkjøpsretten ville det være naturlig å gjøre denne gjeldede 
for alle aksjene som er på salg, også for aksjene til Åmli Skogeigarlag dersom de skulle ønske å 
selge sin aksjepost. Totalt sett vil det si en investering på kr. 1 000 000 for å bli eneaksjonær i 
aksjeselskapet. Prisen er vel i og for seg ikke avskrekkende. Utfordringen er å finne en driftsform 
for bygget som gjør at økonomien i selskapet er noenlunde ryddig, for fremtidig drift bør i alle fall 
leieinntektene på en eller annen måte økes en del. Det er lite å spare på utgiftssiden slik bygget 
har blitt drevet. 

Rådmannen konkluderer, under tvil, med at Åmli kommune ikke benytter forkjøpsrettene som nå er 
ute. 

Som en konsekvens av tilrådingen over om ikke å benytte forkjøpsretten vil rådmannen også tilrå å 
selge aksjeposten for tilbudt pris, kr. 400 000, til Aslak Askland AS.  

Selskapet har ikke annonsert med at aksjene er til salgs, salget har kommet i stand ved at Aust-
Agder Næringsselskap AS (og AT Skog SA) har fått et tilbud fra Aslak Askland AS om kjøp av 
deres aksjeposter. Prisen ligger innenfor det prisleiet Åmli kommune tidligere har solgt sine 
aksjeposter i andre næringsbygg for. (Tidligere salg av aksjepostene i Åmli Verkstedbygg AS, 
Multicombygget AS og Mezina Industribygg AS) 
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Retterholt, Tarjei

Fra: Retterholt, Tarjei
Sendt: tirsdag 21. mai 2019 13:31
Til: yngvetraedal@icloud.com; post@amli.kommune.no
Emne: VS: Forkjøpsrett til aksjer i Åmli Veksthus AS

Åmli Skogeigarlag 
Åmli kommune 
 
Viser til e-post sendt i går 20.05.2019. 
 
Spørsmålet som ble reist i den e-posten om bruk av forkjøpsrett til aksjer på salg utvides med dette også til å gjelde 
aksjeposten til AT Skog,  som også har 400 aksjer pålydende à kr. 1 000 – Totalt pålydende kr. 400 000,-. 
 

Med hilsen 
Tarjei Retterholt | Daglig leder Åmli Veksthus AS | NO  986 933 107 MVA 
Tlf: 37 18 52 61 | 918 20 822 | tre@amli.kommune.no 
 

Fra: Anders Øynes <anders.oynes@atskog.no>  
Sendt: tirsdag 21. mai 2019 12:02 
Til: Retterholt, Tarjei <tarjei.retterholt@amli.kommune.no> 
Emne: SV: Forkjøpsrett til aksjer i Åmli Veksthus AS 
 
Hei, 
  
Ja, vi har fått et muntlig tilbud på dette for en tid siden, men valgte ikke å flagge det da det ikke var 100% sikkert. 
Snakket med Aslak Askland i dag og han bekrefter tilbudet på kjøp av AT Skog sine aksjer. 
  
Da kan øvrige eiere vurdere forkjøpsretten også for AT Skog sine aksjer. 
  
  
Med vennlig hilsen 
  

 
  
Anders R Øynes 
  
Adm.dir. 
Mobil +47 905 78 288 
Mail anders@atskog.no 
Web www.atskog.no 
  

 
  
  
  
  
  

Fra: Retterholt, Tarjei <tarjei.retterholt@amli.kommune.no>  
Sendt: tirsdag 21. mai 2019 08.31 
Til: Anders Øynes <anders.oynes@atskog.no> 
Emne: SV: Forkjøpsrett til aksjer i Åmli Veksthus AS 
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Hei igjen 
  
Kan jeg da oppfatte dette slik at AT Skog har fått tilbud fra Aslak Askland AS som aksepteres og at jeg som daglig 
leder bør melde dette til de øvrige aksjonærene og be de vurdere forkjøpsrett også til disse aksjene og i tillegg 
fremme sak for godkjenning i styret, jfr. Vedtektenes §9?  
  

Med hilsen 
Tarjei Retterholt | Daglig leder Åmli Veksthus AS | NO  986 933 107 MVA 
Tlf: 37 18 52 61 | 918 20 822 | tre@amli.kommune.no 
  

Fra: Anders Øynes <anders.oynes@atskog.no>  
Sendt: mandag 20. mai 2019 14:05 
Til: Retterholt, Tarjei <tarjei.retterholt@amli.kommune.no>; yngvetraedal@icloud.com; Postmottak Åmli 
<Adm.Adm@amli.kommune.no> 
Emne: SV: Forkjøpsrett til aksjer i Åmli Veksthus AS 
  
Hei, 
  
AT Skog selger sine aksjer til samme betingelser som redegjort for nedenfor, slik at forkjøpsretten da bortfaller. 
  
  
  
Med vennlig hilsen 
  

 
  
Anders R Øynes 
  
Adm.dir. 
Mobil +47 905 78 288 
Mail anders@atskog.no 
Web www.atskog.no 
  

 
  
  
  
  

Fra: Retterholt, Tarjei <tarjei.retterholt@amli.kommune.no>  
Sendt: mandag 20. mai 2019 13.38 
Til: yngvetraedal@icloud.com; Anders Øynes <anders.oynes@atskog.no>; Postmottak Åmli 
<Adm.Adm@amli.kommune.no> 
Emne: Forkjøpsrett til aksjer i Åmli Veksthus AS 
  
Daglig leder i Åmli Veksthus AS er gjort kjent med at Aslak Askland AS har lagt inn et bud på Aust-Agder 
Næringsselskap AS sin aksjepost på 400   aksjer i Åmli Veksthus AS. Budet er på kr. 400 000, som tilsvarer aksjenes 
pålydende. AAN AS har vedtatt salg, se vedlegg. 
Aslak Askland, som daglig leder i Aslak Askland AS, har i telefonsamtale med undertegnede sagt han også er 
interessert i å kjøpe aksjene til de øvrige aksjonærene til samme kurs. 
  
Vedtektenes §9 lyder: Aksjene skal ikke kunne overdras uten styret sitt samtykke. Ved salg av aksjer har de øvrige 
aksjonærene forkjøpsrett. 
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Før saken om godkjenning av aksjesalget fra Aust-Agder Næringsselskap AS til Aslak Askland AS tas opp i styret for 
godkjenning ber jeg  de øvrige aksjonærene om en avklaring på om de ønsker å benytte seg av den 
vedtektsfestede forkjøpsretten til disse aksjene. 
  
Dersom det ikke er ønskelig å gjøre forkjøpsretten gjeldende kunne det også vært interessant å få signaler på om det 
er interesse for å selge egne aksjer til Aslak  Askland AS, slik som beskrevet innledningsvis. 
  
Av hensyn til videre prosess vil jeg be om en relativt rask tilbakemelding på disse spørsmålene. 
  
  

Med hilsen 
Tarjei Retterholt | Daglig leder Åmli Veksthus AS | NO  986 933 107 MVA 
Tlf: 37 18 52 61 | 918 20 822 | tre@amli.kommune.no 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 19/10002-1 
Saksbehandler Yngve Ramse Trædal 

  
Utvalg Møtedato 
Planutvalet            
Kommunestyret            

 
   

Godkjenning av høringsutkast for arealdel til kommuneplan 2019 – 2031 
 
Rådmannens sitt framlegg 
Høringsutkast til arealdel for kommuneplan 2019-2031 godkjennes. 
 
 
Saksvedlegg 
Kommuneplan sentrum 
Kommuneplan arealdel 
 
 
Saksvedlegg som ligg på nettsida 
Store saksvedlegg til saken blir lagt under “Politikk” og “Dokument og linkar til politisk arbeid” på kommunens 
nettside www.amli.kommune.no  
Til denne saka er det følgjande slike vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter 
Ingen 
 
Kort om saka 
Som del av rullering av kommuneplan 2019 – 2031 har arealdelen blitt oppdatert. Innhold i 
oppdateringen følger av kommunal planstrategi 2016 – 2019, vedtatt i kommunestyret 16.02.2017 
(sak 17/10). Her går det fram at oppdateringen vil være en «enkel revisjon av arealdelen» og 
omfatte følgende punkter: 

• Dersom hovedmålene i samfunnsdelen endres vesentlig må arealdelen eventuelt revideres 

• Legge inn faktiske endringer i arealbruken siden sist revisjon 

• Gjennomgå tekst slik at denne sammenfaller med de vedtak, avgjørelser og avtaler som er 
gjort siden sist revisjon  

• Oppretting av logiske feil og mangler i tekst, tabeller og plankart 
 
Iht. planstrategien vil revisjonen ikke åpne for innspill til nye byggeområder. Det åpnes dermed ikke 
for nye hytteområder i denne oppdateringen, men dagens hytteområder er videreført til ny plan. 
Utkast til hoved-  og delmål i samfunnsdelen er nå klart, og disse vil trolig ikke medføre revisjon av 
arealdelen.  
 
Tilnærming til arbeidet har vært som følger:  

•  Hente innspill fra andre saksbehandlere på samfunn (teknisk, næring, skog, jordbruk og 
kultur) for «Oppretting av logiske feil og mangler i tekst, tabeller og plankart»  

•  Gjennomføre oppdatering iht. planstrategien. Noen spesielle forhold som har blitt inkludert:  

o Vurdere formål for Sletthei-området 
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o Vurdere formål for hytter beliggende i «hyttefritt område» 

o Ta med oppdateringer for nye og eksisterende næringsområder 

o Oppdatere for nye naturreservater («frivillig vern») 

o Oppdatering for å tilpasse eksisterende spredt boligbebyggelse som i dag ligger 
innenfor LNF-områder i kommuneplanen (se utdypning i merknader) 

 
Merknader / vurdering 
 
Oppdatering av formålsgrenser i LNF 
 
I tillegg til punktene etter kommunal planstrategi, har det vært innarbeidet en oppdatering for å 
tilpasse eksisterende spredt boligbebyggelse som i dag ligger innenfor LNF-områder i 
kommuneplanen. Dette for å forenkle søknadsprosesser ved mindre utvidelser og tilbygg på 
bolighus, likt som for andre boligeiendommer i byggefelt i kommunen.  
 
Oppdatering gir ny arealgrense med formålsgrensen rundt boligene, med formålet 
‘boligbebyggelse (1110 Boligbebyggelse) i LNF med egne bestemmelser som styrer hva som er 
tillatt innenfor disse grensene. Gjennomgangen har vært gjort i samarbeid med jordbuksrådgiver 
og skogbruksrådgiver, slik at dyrka mark og/eller områder som vil begrense adkomst til jord og 
skoginteresser ikke påvirkes. Det er videre kun utskilte bolighus fra LNF på eget grn/brn som er 
inkludert. Hovedbølet, samt kårboliger, boenheter etc. som ikke er utskilt med eget grn/brn 
omfattes ikke.  
 
Etter gjennomgang av saker med byggesaksbehandler er det +/- 10 saker årlig som gjelder mindre 
forhold for «rene» bolighus i LNF områder (ikke gårdshus etc.). Gebyret for behandling (selvkost) 
er p.t. 13.308 kr. Nytten av oppdateringen i arealdelen for innbyggerne samlet er dermed ca. 
130.000 kr/året i rene gebyrer. Da kommunen kun har kostnadsdekning, fører det heller ikke til 
tapte inntekter.  
 
Framdrift på oppdatering av arealdel:  
 
Oppdatering av arealdel har fulgt framdrift under. Dette framlegget til planutvalg og formannskap 
tar forbehold om at det ikke kommer større endringer etter møte med planforum 6. juni 2019. Evt. 
større innspill fra dette møtet vil være klarlagt før selve møtet i planutvalget, samt skrivefrist og 
møte i kommunestyret i juni.  
 

Aktivitet Fremdrift Kommentar 

Hente innspill fra samfunn på «logiske feil og mangler 
i tekst, tabeller og plankart» 

22.2.2019  

Lage oppdragsbeskrivelse til konsulent - inkludert 
definisjon på hva som fortsatt skal være LNF eller 
innenfor nye formålsgrenser med «spredt 
boligbebyggelse 

22.2.2019  

Regelmessig statusmøter og oppfølging av konsulent, 
og involvering av fagrådgivere på samfunn 

Mars og 
april 2019 

 

Leveranse fra konsulent med oppdatert kartgrunnlag 19.4.2019  

Kvalitetssikring internt og avklaringer med konsulent 3.5.2019  

Saksfrist for sak til Planutvalg og Formannskap 27.5.2019  

Møte med Planform (fylket) 6.6.2019  

Saksfrist sak til Kommunestyre 6.6.2019  

Møte i Planutvalg og Formannskap 11.6.2019  

Kommunestyremøte 26.6.209  

Høring av plan (samfunn- og arealdel) 6 uker  Gjennomføres høst 2019 
sammen med samfunnsdel 

 
Komplett liste over konkrete endringer i oppdatert arealdel til kommuneplan 2019 -2031 
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Dokumentnr.: 19/10002-1  side 3 av 3 
 

Følgende er liste over endringer som er inkludert i ny arealdel til kommuneplanen. Alle endringene 
vises i ny kommuneplan Åmli (Planid.2019001) og kommunedelplan sentrum (Planid.2019002): 

• Vanlige boligtomter som i dag ligger i LNF områder er endret til boligbebyggelse (1110 
Boligbebyggelse) Gjelder boligtomter på «normalt» store tomter der det ikke er jordbruk- 
eller skogbruksinteresser 

• Lagt inn nye veiplaner Simonstad – Hovdefjell. Traseen er lagt inn som en linje (planlagt 
veg) 

• To næringsområder ved avkjøring til Jordøya lagt inn i planen  

• Ny reguleringsplan for hyttefelt ved Vikvatn lagt inn (1120 Fritidsbebyggelse) 

• Endret avgrensing for Gaupeli hytteområde ved Tveitvatnet i Tovdal 

• Alle nye verneområder er lagt inn i planen. Båndlegging etter lov om naturvern (720) 
(Naturbase.no)  

• Kjeøya på Flaten er tatt ut som hytteområde – ligger nå inne som verneområde 

• Grense mellom framtidige hytteområder og verneområder er justert slik at verneområdene 
er beholdt og hytteområdene er klippet. Gjelder F1B Ytre Ramse, F32 Dale og F6 Sinevatn 

• Feilretting. Endret området «Sletthei» fra LNRF til (560 Bevaring naturmiljø), Hyttefritt 
område 

• Digitalisering av veilinjer er forbedret – kvalitetsheving fra 0929vegnett 

• Sentrumsområdet Nelaug er digitalisert men de enkelte reguleringsformål – 
Sentrumsområde (1130 Sentrumsformål) er endret til boligbebyggelse, næringsbebyggelse 
osv. 

• Opprettet inn ny planidentitet for kommuneplanen – Planid.2019001 og for 
kommunedelplanen Planid.2019002 

• Lagt inn flomsoner for deler av Tovdalselva og Nidelva (320 Flomfare).  

• Lagt inn Mosberg barnehage som offentlig bebyggelse 

• B6 på Tveit- Spredt boligbebyggelse er endret til boligbebyggelse 

• Det er lagt inn navn og vernestatus på hvert enkelt verneområde. Skrives: Verneområde – 
Kallingsheia  

• Rettet opp feil i overgangen mellom eksisterende kommuneplan og kommunedelplan. 
Hyttefritt område (560 Bevaring naturmiljø) i kommunedelplanen var ikke innlagt i 
kommunedelplanen. Dette samsvarer med kommuneplanen fra 1998 

 



19/54 Godkjenning av høringsutkast for arealdel til kommuneplan 2019 – 2031 - 19/10002-1 Godkjenning av høringsutkast for arealdel til kommuneplan 2019 – 2031 : Kommuneplan arealdel

B2

Hytteforbud
Hovdefjell

Selåsvatn

F23

F37

F34

Flaten

NU2

F35

B4

Nelaug

Skeimo

Verneområde

Grunnvann

Hytteforbud

Hytteforbud

Hytteforbud

Åmli sentrum
Kommunedelplan

F4

DNT løype Flomsone

F30

B5

F9

F8

F21

F10

F16

Seljås

B6

F14B3

I6

F36

F5

Øy

Spjotvatn
Katerås

Sigridnes

Tveit

SimonstadDølemo

Hytteforbud

Hytteforbud

Hytteforbud

Hytteforbud
Grunnvann

F18

F17

F2 DNT løypeDNT løype

Gml. gravplass

Flomsone

Verneområde

I5

OlandF3F25

F2

NU1

F1A

F1B

Homdrom

Hillestad

Ramse

Skjeggedal

Verneområde

Verneområde

Verneområde
Vereknutane

Hytteforbud

Hytteforbud

Hytteforbud

F32 Årli
Verneområde

DNT løype

DNT løype

DNT løype

DNT løype

DNT løype

Gml. gravplass

F15BF15AF20

F7

F6Austenå

F31

Smeland

Mjåland

Askland

Jørundland

Harstveit

Dale

Verneområde

Villrein Villrein

Villrein

Gjevden

F13

I4

Verneområde

Rukkevann

Årdalen

Berlifjell

Eikelidalen

Furebuhei

Hækjenkleiv
Verneområde

Kjesfjell

Gaupenapen
Verneområde

Reismyr
Verneområde

Solbergheia

Storåna
Verneområde

Stuvåna
Verneområde

Urdvatn

Kallingshei

Vardehei

Rubbelifjell
Verneområde

Verneområde

Åmtona

Åslandsøya
Kjeøya
Verneområde

Barlindtjønn
Verneområde

Øyvassheia

Hytteforbud

Hytteforbud

Verneområde
B2

Hytteforbud
Hovdefjell

Selåsvatn

F23

F37

F34

Flaten

NU2

F35

B4

Nelaug

Skeimo

Verneområde

Grunnvann

Hytteforbud

Hytteforbud

Hytteforbud

Åmli sentrum
Kommunedelplan

F4

DNT løype Flomsone

F30

B5

F9

F8

F21

F10

F16

Seljås

B6

F14B3

I6

F36

F5

Øy

Spjotvatn
Katerås

Sigridnes

Tveit

SimonstadDølemo

Hytteforbud

Hytteforbud

Hytteforbud

Hytteforbud
Grunnvann

F18

F17

F2 DNT løypeDNT løype

Gml. gravplass

Flomsone

Verneområde

I5

OlandF3F25

F2

NU1

F1A

F1B

Homdrom

Hillestad

Ramse

Skjeggedal

Verneområde

Verneområde

Verneområde
Vereknutane

Hytteforbud

Hytteforbud

Hytteforbud

F32 Årli
Verneområde

DNT løype

DNT løype

DNT løype

DNT løype

DNT løype

Gml. gravplass

F15BF15AF20

F7

F6Austenå

F31

Smeland

Mjåland

Askland

Jørundland

Harstveit

Dale

Verneområde

Villrein Villrein

Villrein

Gjevden

F13

I4

Verneområde

Rukkevann

Årdalen

Berlifjell

Eikelidalen

Furebuhei

Hækjenkleiv
Verneområde

Kjesfjell

Gaupenapen
Verneområde

Reismyr
Verneområde

Solbergheia

Storåna
Verneområde

Stuvåna
Verneområde

Urdvatn

Kallingshei

Vardehei

Rubbelifjell
Verneområde

Verneområde

Åmtona

Åslandsøya
Kjeøya
Verneområde

Barlindtjønn
Verneområde

Øyvassheia

Hytteforbud

Hytteforbud

Verneområde

Planens begrensning
Grense for arealformål
Hovedveg
Samleveg
Adkomstveg

Ordfører

Turveg

Angitt omsyngrense

Byggegrense
Kraftledning

Linje- og punktsymboler (PBL2008)

Angitt omsynsone
H510_x   Landbruk

H560_x   Naturmiljø

H210_x Støysone, rød
H220_x Støysone, gul

Støysone

Faresone
H310_x   Ras- og skredfare
H320_x   Flomfare

H570_x   Kulturmiljø

Omsynsoner (PBL2008 §11-8)

Friluftsområde

Vassdrag (PBL2008 §11-7 NR.6)

LNFR-areal

Landbruk-,natur- og
friluftsformål samt reindrift  (PBL2008 §11-7 NR.5)

Grønstruktur

Grønstruktur (PBL2008 §11-7 NR.3)

TEGNFORKLARING

Bustadområde
Fritidsbustader/hytter

Forretning
Tjenesteyting

Råstoffutvinning
Næringsverksemd
Idrettsanlegg inkludert skytebane
Grav og urnelund

Byggeområde (PBL2008 §11-7 NR.1)
Arealformål

Nåværende Fremtidig

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg

Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur (PBL2008 §11-7 NR.2)

Kilde for basiskart:
Ekvidistanse

Kartmålestokk

m

AREALPLAN ETTER PBL AV 2008

Forslagsstiller:

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato for siste revisjon av plankart:

Planvedtak:

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet:

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Møtesaksnr Dato Sign

kommune

N

0 500 1000 1500 2000 mKoordinatsystem:         UTM sone 32 / Euref89

Nasjonal arealplan-ID

Høydegrunnlag:            NN 1954

Dato for basiskart:

Kartopplysninger

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge

Plantype:

Kunngjøringsdato for planvedtak:

Saksnummer:

Behandlingsorgan

Høring og offentlig ettersyn fra/til:

Båndleggingsone

H740_x  Andre lover

H370_x  Høgspent

Jernbane

H730_x   naturvern

Grunnvannsforyning

Sentrumsformål

Fritids og turistmål
Råstoffutvinning
Andre type bygg

LNFR-areal,spredt bolig-, fritids-og næringsbebyggelse

Kommuneplan for Åmli kommune 2019 - 20??

FKB/N50

2018
20

1:50000

Åmli kommuneplan
Åmli

2019001

Kommuneplan

Åmli kommune



19/54 Godkjenning av høringsutkast for arealdel til kommuneplan 2019 – 2031 - 19/10002-1 Godkjenning av høringsutkast for arealdel til kommuneplan 2019 – 2031 : Kommuneplan sentrum

Timmeråsen

Trogfjell

Høydalsfjell

Nidelva

Tveitheia

Epletveit

ÅMLI SENTRUM

Åmli skular

Nidelv
a

Sagtj.

Engenestj.

Vallekilen

Fv.415
Rv.41

Rv.41

Høgspent 132 kv

Skytehusrabben
Hegna

B4

B3

B2

B1

Engenes

Rasfare

Støysone - rød sone

Støysone - gul sone

Landbruk

Landbruk

H910_1

H910_3

H910_7

H910_6

H910_5

H910_2H910_9

H910_10

H510_10

H510_9

H510_7

H510_8

H570_1

H570_3

H510_1

H560_2

H510_3

H570_2

H510_2

H510_4

H560_1

H510_5

H510_6

H910_11

H910_8

H910_4

H910_12

H310_2

H370

H320_2

H310_1

H320_1

H360_1
H210

H220

Århuskleiva III

Århuskleiva II

Århuskleiva I
Øvre Århuskleiva

Landbruk

Landbruk

Landbruk

Landbruk

Landbruk

Landbruk

Landbruk

Sundsanden

Flaumfare

Flaumfare

Flaumfare

Naturmiljø

Naturmiljø

Kulturmiljø

Kulturmiljø

Kulturmiljø

Negardskleiva
Åmli sentrum nord

Skytebane

Gml kyrkjestad

Gravminne

Gravminne

Gravminne

H570_1

Hytteforbud

Hytteforbud

Timmeråsen

Trogfjell

Høydalsfjell

Nidelva

Tveitheia

Epletveit

ÅMLI SENTRUM

Åmli skular

Nidelv
a

Sagtj.

Engenestj.

Vallekilen

Fv.415
Rv.41

Rv.41

Høgspent 132 kv

Skytehusrabben
Hegna

B4

B3

B2

B1

Engenes

Rasfare

Støysone - rød sone

Støysone - gul sone

Landbruk

Landbruk

H910_1

H910_3

H910_7

H910_6

H910_5

H910_2H910_9

H910_10

H510_10

H510_9

H510_7

H510_8

H570_1

H570_3

H510_1

H560_2

H510_3

H570_2

H510_2

H510_4

H560_1

H510_5

H510_6

H910_11

H910_8

H910_4

H910_12

H310_2

H370

H320_2

H310_1

H320_1

H360_1
H210

H220

Århuskleiva III

Århuskleiva II

Århuskleiva I
Øvre Århuskleiva

Landbruk

Landbruk

Landbruk

Landbruk

Landbruk

Landbruk

Landbruk

Sundsanden

Flaumfare

Flaumfare

Flaumfare

Naturmiljø

Naturmiljø

Kulturmiljø

Kulturmiljø

Kulturmiljø

Negardskleiva
Åmli sentrum nord

Skytebane

Gml kyrkjestad

Gravminne

Gravminne

Gravminne

H570_1

Hytteforbud

Hytteforbud

Planens begrensning
Grense for arealformål

Hovedveg
Samleveg
Adkomstveg

Ordfører

Turveg

Angitt omsyngrense

Byggegrense
Kraftledning

Linje- og punktsymboler (PBL2008)

Angitt omsynsone
H510_x   Landbruk

H560_x   Naturmiljø

H210_x Støysone, rød
H220_x Støysone, gul

Støysone

Faresone
H310_x   Ras- og skredfare
H320_x   Flomfare

H570_x   Kulturmiljø

Omsynsoner (PBL2008 §11-8)

Friluftsområde, vassdrag

vassdrag (PBL2008 §11-7 NR.6)

LNFR-areal

Landbruk-,natur- og friluftsformål
samt reindrift (PBL2008 §11-7 NR.5)

Naturområde

Grønstruktur (PBL2008 §11-7 NR.3)

TEGNFORKLARING

Bustadområde

Tjenesteyting

Næringsverksemd

Idrettsanlegg inkludert skytebane

Grav og urnelund

Byggeområde (PBL2008 §11-7 NR.1)
Arealformål

Nåværende Fremtidig

Kilde for basiskart:
Ekvidistanse

Kartmålestokk

m

AREALPLAN ETTER PBL AV 2008

Forslagsstiller:

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato for siste revisjon av plankart:

Planvedtak:

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet:

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Møtesaksnr Dato Sign

N

0 100 200 300 mKoordinatsystem:         UTM sone 32 / Euref89

Nasjonal arealplan-ID

Høydegrunnlag:            NN 1954

Dato for basiskart:

Kartopplysninger

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge

Plantype:

Kunngjøringsdato for planvedtak:

Saksnummer:

Behandlingsorgan

Høring og offentlig ettersyn fra/til:

Båndleggingsone
H730_x   Kulturminne

H370_x  Høgspent
H360_x  Skytebane

Gravminne

Kommunedelplan for Åmli sentrum 2019 - 20??

Åmli
Kommune

Kommunedelplan
Åmli sentrum

FKB/N50
2018 20 m

1:7500

2019002

Kommunedelplan

Åmli kommune



19/54 Godkjenning av høringsutkast for arealdel til kommuneplan 2019 – 2031 - 19/10002-3 Vedtak F, 11062019, Sak 19/28, Godkjenning av høringsutkast for arealdel til kommuneplan 2019 – 2031 : Vedtak F, 11062019, Sak 19/28, Godkjenning av høringsutkast for arealdel til kommuneplan 2019 – 2031

 

  side 1 av 1 

Saksprotokoll 

Godkjenning av høringsutkast for arealdel til kommuneplan 2019 – 
2031 
 
Arkivsak-dok. 19/10002 
Saksbehandler Yngve Ramse Trædal 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Planutvalet 11.06.2019 19/57 
2 Formannskapet 11.06.2019 19/28 
3 Kommunestyret 20.06.2019 19/54 

 
 

 
Rådmannens sitt framlegg 
Høringsutkast til arealdel for kommuneplan 2019-2031 godkjennes. 
 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 11.06.2019 sak 19/28 
 
Avrøysting: 
Samrøystes for rådmannen sitt framlegg. 
 
Formannskapet sin innstilling:  
Høringsutkast til arealdel for kommuneplan 2019-2031 godkjennes. 
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Saksprotokoll 

Godkjenning av høringsutkast for arealdel til kommuneplan 2019 – 
2031 
 
Arkivsak-dok. 19/10002 
Saksbehandler Yngve Ramse Trædal 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Planutvalet 11.06.2019 19/57 
2 Formannskapet 11.06.2019 19/28 
3 Kommunestyret 20.06.2019 19/54 

 
 

 
Rådmannens sitt framlegg 
Høringsutkast til arealdel for kommuneplan 2019-2031 godkjennes. 
 
 
 
Planutvalet har behandlet saken i møte 11.06.2019 sak 19/57 
 
Avrøysting: 
Enstemmig for rådmannens innstilling. 
 
Planutvalet sin innstilling:  
Høringsutkast til arealdel for kommuneplan 2019-2031 godkjennes. 
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ÅMLI KOMMUNE 
Oppvekst 

 

Dokumentnr.: 19/10093-1  side 1 av 1 
 

Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 19/10093-1 
Saksbehandler Tore Flottorp 

  
Utvalg Møtedato 
Kommunestyret            

 
   

Saksframlegg til nye vedtekter for dei kommunale barnehagane i Åmli 
 
Rådmannens sitt framlegg 
Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Åmli blir vedteke slik dei ligg føre. Vedtektene vert 
gjeldande frå 1. august 2019. 
 
 
Saksvedlegg 
Forslag til nye barnehagevedtekter 
Gjeldande barnehagevedtekter 
Høringsuttalelse Beverborga barnehage personale og foresatte 
Høringsuttalelse Dølemo barehage foreldrerådet 
Høringsuttalelse Dølemo barnehage personale 
Høringsuttalelse Mosberg barnehage foreldrerådet 
 
 
Saksvedlegg som ligg på nettsida 
Store saksvedlegg til saken blir lagt under “Politikk” og “Dokument og linkar til politisk arbeid” på kommunens 
nettside www.amli.kommune.no  
Til denne saka er det følgjande slike vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter 
Barnehagelova 
 
regelverkstolkingar barnehage 
 
 
Kort om saka 
Åmli kommune har i dag eit godt barnehagetilbod. Etter ny pedagognorm og bemanningsnorm for 
barnehagane har Åmli kommune eit tilbod i tråd med dette. Ein har etter dette og etter oppretting 
av ny barnehage på Mosberg sett at ein må justere vedtektene i tråd med gjeldande regelverk. 
 
Merknader / vurdering 
 
Åmli kommune har eigen opplæringsplan. Barnehagen har fått ny rammeplan.  
Forslaget til vedtekter har vore til høyring blant tilsette og samarbeidsutvala for barnehagane. 
Desse er lagt ved saka. 
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Vedtekter for Åmli barnehagar 
Vedtatt i kommunestyret ???, sak ??? 
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Side 2 av 9 Vår ref.: 2010/358 -17 Forslag til  vedtekter for Åmli kommunale barnehager 

 

INNHALD:  
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§ 1 Eigarforhold og forvaltning 

 
Åmli kommune eig og driv dei kommunale barnehagane i Åmli, som er Beverborga barnehage, Mosberg barnehage og 
barnehageavdelinga på Dølemo Oppvekstsenter. Barnehagane blir drive i samsvar med gjeldande Lov om barnehager 
med forskrifter, Rammeplan for barnehagar, kommunale vedtak og planar for den einskilde barnehage. 

 

 

§ 2     Formål 

 
Formålsparagrafen i barnehageloven § 1 er overordna for verksemda:  
 

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring 
og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og 
humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, 
likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene. 
 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 
Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og 
forutsetninger. 
 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og 
glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme 
demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.» 

 

 

§ 3     Barn og føresette sin medverking 

 
For å sikre samarbeidet med heimen til barna skal kvar einskild barnehage ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval, jf. 
§ 4 i Lov om barnehager. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for synet sitt på den daglege verksemda i 
barnehagen. Synspunktet til barnet skal tilleggast vekt i samsvar med alderen og modninga til barnet. 

 
Foreldrerådet er samansett av dei føresette til barna i barnehagen, og skal fremme fellesinteressene deira og bidra til at 
samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper eit godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli informert om 
og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for dei føresette sitt forhold til barnehagen. Ved avstemming i 
foreldrerådet blir det gitt ein stemme for kvart barn, og vanleg fleirtalsvedtak gjeld.  
 
Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ. Samarbeidsutvalet er 
samansett av representantar frå dei føresette, kommunen og dei tilsette i barnehagen slik at kvar gruppe er likt 
representert. Einingsleiar/styrar for barnehagen har møte- og uttalerett, men ikkje stemmerett. Einingsleiar/styrar er 
sekretær for samarbeidsutvalet. Samarbeidsutvalet konstituerer seg sjølv. Einingsleiar/styrar er ansvarleg for at dette 
blir gjort. 
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Kommunen kan vedta å ha felles samarbeidsutval for skule og barnehage der barnehage og skule er knytt til same 
bygning. Dølemo Oppvekstsenter har difor eit felles samarbeidsutval. 

 

 

§ 4     Personale og bemanning 

Barnehagen skal ha ein forsvarleg pedagogisk og administrativ leiing. Barnehagen skal ha ein styrar som har 
utdanning som barnehagelærar eller anna høgskuleutdanning som gir barnefagleg og pedagogisk kompetanse, jf. § 17 
i Lov om barnehager. 
 
Det skal være minimum ein pedagogisk leiar per 14 barn når barna er over 3 år, og ein pedagogisk leiar per 7 barn når 
barna er under 3 år. Resten av grunnbemanninga skal vere minimum ein vaksen per 6 barn når barna er over 3 år, og 
ein vaksen per 3 barn når barna er under 3 år. 

 

 

§ 5     Teieplikt og opplysningsplikt 

 
Alle tilsette i barnehagen har teieplikt i forhold til forvaltningslova  §§ 13 til 13 f jf. Lov om barnehager § 20. 
 
Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtenesta og barnevernstenesta  jf. Lov om barnehager  § 21 og 22. 

 

 

§ 6     Politiattest 

 
Etter Lov om barnehager § 19 skal alle som arbeider eller oppheld seg regelmessig i barnehagen, legge fram 
tilfredsstillande politiattest. 

 

 

§ 7     Samordna opptak og opptaksperiode 

 
Alle godkjente barnehagar i kommunen skal samarbeide om opptak av barn i samsvar med Lov om barnehager § 12 
og forskrift om saksbehandlingsreglar ved opptak i barnehage. Opptak av barn blir rekna som enkeltvedtak og kan etter 
Forvaltningsloven § 28 klagast på. Formannskapet er klageinstans for opptak, oppseiing og endring av plass. 
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Åmli kommune har hovudopptak kvart år med søknadsfrist 1. mars. 
 
Etter hovudopptaket blir det fortløpande gjort opptak, men då berre for dei kommunale barnehagane. Dersom du etter 
hovudopptak vil søke plass i privat barnehage, må du ta kontakt med denne. Nye søknader som kjem inn etter fristen 
for hovudopptak, blir sette på venteliste etter dei som har rett på plass. Det er opptakskriteria som avgjer plasseringa 
på ventelista, ikkje tidspunktet for søknaden. 
Alle søkjarar med rett til plass, og som ikkje har plass frå før, vil få tilbod om plass i hovudopptaket. Retten til plass 
gjeld frå 1. august og opptaket gjeld, dersom plassen ikkje vert oppsagt frå ein av partane, ut juli månad det året barnet 
begynner på skule. 
 
Ved fortløpande opptak er oppstart 1. eller 15. i månaden. 
 
Søknad om opptak / endring av dagar, skal gjerast elektronisk på heimesida til kommunen: www.amli.kommune.no  
 
Som hovudregel blir barnehageplassen tildelt foreldre/føresette som er busett eller skal busette seg i Åmli kommune. 
Ved barnehageoppstart må barnet vere folkeregistrert i Åmli. Ved ledig kapasitet kan barn frå andre kommunar få tilbod 
om plass, men berre for eitt år av gongen. Åmli kommune og barnet sin heimkommune må i så fall gjere ein avtale i 
høve til refusjon. 

 

 

§ 8     Opptakskriterier 

Barn har rett til plass i barnehage etter Lov om barnehager § 12a.  
 
«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til 
å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.  
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett 
til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med 
forskrifter.  
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.» 
 
I den grad det må gjerast prioriteringar ved inntaket, skal dei gjennomførast slik jf. § 13 i Lov om barnehager;     
«Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering 
for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.» 
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har prioritet ved 
opptak i barnehage.» 
 
«Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk- og 
talevansker, adferdsvansker og psykiske lidelser. Ikke enhver funksjonsnedsettelse gir ikke rett til fortrinn ved opptak» 
jf. merknader §13 i Lov om barnehager. 
 
Blant søkarar med rett til plass etter barnehageloven §12 a blir søkarar prioritert etter følgande kriterier: 
 
1 Familiar med alvorleg sjukdom 
Med sjukdom forstår ein i denne samanheng alvorleg sjukdom eller funksjonshemming hos foreldre eller søsken til 
barnet. 
 
Dokumentasjonskrav: Erklæring frå lege eller spesialist 
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2 Søsken 
Gjeld søknad til same barnehage som søsken har plass i. 
 
3 Barn av unge einslege foreldre skal prioriterast med barnehageplass i sitt nærområde. Dette gjeld foreldre som er 19 
år eller yngre i opptaksåret. 
 
4 Andre søkarar med rett til plass 
Plass blir tildelt etter alder innanfor aldersgruppene 3-5 år og 1-2 år. Det eldste barnet skal tildelast plass først, ein legg 
til grunn fødselsdato for å avgjere rekkefølgja på søkarane. 

 

 

§ 9     Oppseiing 

Kommunale barnehagar har gjensidig oppseiingsfrist på 1 månad. Oppseiinga skal vere skriftleg. 
 
Oppseiingstid vert rekna frå den 1. i komande månad etter oppseiing. Det vert fakturert for oppseiingsmånaden. 
 
Etter 31. mars kan ein ikkje seie opp plassen for resten av barnehageåret utan særlege grunnar (flytting frå kommunen, 
langvarig sjukdom eller arbeidsløyse). Vert plassen sagt opp etter 31. mars, må ein betale ut t.o.m. juni månad. 
 
Kommunen kan seie opp ein barnehageplass til dømes ved manglande foreldrebetaling, ved flytting ut av kommunen, 
eller dersom plassen er tildelt ut frå feil opplysningar. 
 
Dersom ein ønskjer å flytte barnet frå kommunal til privat barnehage (eller motsett), må ein skriftleg seie opp plassen 
du har, og søkje om ny plass i den nye barnehagen. Ein kan ikkje bruke overflyttingsfunksjonen i det elektroniske 
søknadsskjemaet. 

 

 

§ 10     Foreldrebetaling og økonomi  

Kommunestyret fastset betalingssatsar for opphald og kost i barnehagen. Betalingssatsen for opphald blir vurdert årleg 
i samband med budsjettbehandlinga. Gjeldande satsar er i tråd med retningsgjevande maksimalsatsar og vert regulert i 
tråd med endringa av desse.  
 
I Åmli kommunale barnehagar blir det gitt tilbod om 40, 60, 80 el. 100 % plass.  
Det er ikkje mogleg å ha eit tilbod med ulike dagar eller ulikt tal på dagar i odde og partalsveker.  
 

1.1 Opphaldsavgift 

1.1.1 Betalinga skjer den 30. i kvar månad 
 
1.1.2  Får barnet tildelt plass den 1. i månaden, må ein betale for heil månad. Får barnet tildelt plass den 15.,  vert 

det betalt for halv månad.  
 
1.1.3 Endringar i opphaldstida blir rekna frå den 1. i kvar månad. 
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1.1.4 Det skal betalast for 11 månader per år. Juli månad er betalingsfri. Dersom føresette tek barnet ut av 

barnehagen i ferie meir enn dei fire pålagte vekene, gir dette ikkje reduksjon i betalinga. 
 
1.1.5 Dersom barnet er borte meir enn ei veke grunna sjukdom, og det vert levert legeattest, skal det ikkje betalast 

ut over den eine veka. 
 
1.1.6 Ved for sein henting av barn blir føresette fakturert med kr. 100,- per påbyrja kvarter. 
 
1.1.7 Ein kan kjøpe enkeltdagar i barnehagen når dette er mogleg. Dette kostar kr. 300,- per dag for opphald og kr. 

15,- per dag for kost. Tilbodet gjeld dei som allereie har deltidsplass i barnehagen. 
 

1.2 Faktura 

1.2.1 Åmli kommune har fakturagebyr på utsendt faktura. 
  

1.3 Betalingssatsar for opphald og kost 

1.3.1 Dei gjeldande satsane for opphald og kost ligg på heimesida til Åmli kommune www.amli.kommune.no  
 

1.4  Søskenmoderasjon 

1.4.1 Søskenmoderasjon er 30% for barn nummer to og 75% for tredje eller fleire barn. Viss søsken har ulik                             
opphaldstid, er det barnet med lengst opphaldstid som betaler full sats.       
 
1.4.2 Kostpengar og kjøp av ekstradagar blir ikkje omfatta av søskenmoderasjonen. 
 

1.5 Reduksjon av foreldrebetaling 

1.5.1 Føresette kan søkje om redusert foreldrebetaling dersom prisen på barnehageplassen overstig 6% av samla 
brutto inntekt for husstanden. 

 
1.5.2 For å få reduksjon i foreldrebetalinga, må det søkast på eige skjema. Skjemaet ligg på heimesida til  Åmli 

kommune. 
 
1.5.3 Dokumentasjon er skattemeldinga for det siste året, som skal ligge ved søknaden. Med «husstand» meiner ein 

også sambuar. 
 
1.5.4 Godkjente søknader om redusert foreldrebetaling vil tre i kraft månaden etter at søknaden er mottatt, og er 

gyldige for eitt barnehageår av gangen. 
 

1.6 Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5 åringar 

1.6.1 Alle  2-, 3-, 4- og 5 åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushaldingar med låg inntekt har rett til å få 
20 timar gratis opphald i barnehagen per uke. 

 
1.6.2 For å få gratis kjernetid, må det søkast på eige skjema. Skjemaet ligg på heimesida til Åmli kommune. 
 
1.6.3 Dokumentasjon er skattemeldinga for siste året, som skal ligge ved søknaden. Med «husstand» meiner ein 

også sambuar. 
 
1.6.4 Godkjente søknader om gratis kjernetid vil tre i kraft månaden etter at søknaden er mottatt, og for eitt 

barnehageår av gangen. 
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Inntektsgrensa for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vert bestemt av Stortinget i samband med det årlege 
budsjettarbeidet. 

 

 

§ 11   Opningstid og ferier 

Barnehageåret er frå 01.08. til 31.07. påfølgjande år. 
 
Beverborga barnehage og Mosberg barnehage har opningstid frå kl. 07.00 til 16.30. Dølemo oppvekstsenter avdeling 
barnehage har opningstid frå 07.15 til16.30. Kommunestyret fastset opningstida for barnehagen. 
 
Barnehagen har opent alle verkedagane i året med unntak av laurdagar, fem avtalebestemte planleggingsdagar, 
julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og tre veker om sommaren. Det er vekene 28, 29 og 30.  
 
Alle barn i barnehagen skal ta ut 4 veker ferie kvart år. Tre veker skal vere samanhengande. Den fjerde ferieveka kan 
delast opp i enkeltdagar. Føresette må spesifisere når feriedagar skal takast ut. Dei som skal begynne i 1. klasse, må 
ha tatt ut sin 4. ferieveke innan 1. august det året dei begynner på skulen.  
 
Det må minimum vere 5 barn påmeldt i feriane til skulen for at barnehagen skal halde opent. 
 
Ferie som skal takast ut om sommaren, i tillegg til dei tre vekene i juli, må meldast frå om til barnehagen innan 15. april 
inneverande år. 

 

 

§ 12   Arealutnytting 

Åmli kommune følgjer barnehageloven sin veiledande arealnorm som er 4 kvm netto pr. barn over tre år og 5,3 kvm 
netto pr. barn under tre år. Ut arealet i barnehagen bør være om lag seks gonger så stort som leike- og 
opphaldsarealet inne. 

 

 

§ 13   Helsetilsyn 

Barnehagane står under tilsyn av helsemyndighetene. Jf. Lov om barnehager § 23 skal det leggjas fram erklæring om 
barnets helse når barnet begynner i barnehagen. Opplysningane behandlas konfidensielt og bevarast etter 
personopplysningslova. 
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§ 14   Spesialpedagogisk hjelp 

Barn under skolepliktig alder har rett til har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlig behov for det jf. 
barnehageloven §19.  
Før kommunen fattar vedtak om spesialpedagogisk hjelp skal det føreligge ein sakkyndig vurdering av om barnet har 
særlig behov for spesialpedagogisk hjelp. 

 

 

§ 15   Internkontroll 

Barnehagen følger forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, samt forskrift om systematisk helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. 

 

 

§ 16   Årsplaner 

Barnehagen er jf. Lov om barnehager § 2 forplikta til å ha ein årsplan med utgangspunkt i Rammeplanen.  
Planen skal godkjennast av samarbeidsutvalet. 

 

 

§ 17   Endringar og anna 

Eventuelle endringar i vedtektene vedtakast i Kommunestyret. Formannskapet har fullmakt til å foreta kurante 
justeringar i vedtektene. 
På områder som ikkje er nemnt, følgjer ein gjeldande Lov om barnehager og forskrifter. 
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Vedtekter for Åmli barnehagar 
Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 

Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 
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1 Eigar 

Åmli kommune eig og driv dei kommunale barnehagane i Åmli, som er Beverborga barnehage og 
barnehageavdelinga i Dølemo Oppvekstsenter. Dei to barnehagane er organisert under same barnehageleiar. 

2 Formål 

Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, herunder Rammeplan for barnehagar og 
kommunale vedtak. 
 
Formålsparagrafen i barnehagelovas § 1 er overordna for verksemda:  
 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som 
grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike 
religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 
 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.  
Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og 
læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 
alle former for diskriminering 
 

3 Foreldreråd og samarbeidsutval 

 
Samarbeidsutvalet for Beverborga barnehage har følgjande samansetning: 

 1 representant m/vara frå foreldra/føresette 

 1 representant m/vara frå dei tilsette  

 1 politisk vald m/vara. 

 Barnehageleiar (som er utvalets sekretær) 
 
Samarbeidsutvalet for Dølemo Oppvekstsenter har følgjande samansetning:  

 1 representant m/vara frå undervisningspersonalet  

 1 representant m/vara frå dei tilsette i barnehagen/SFO 

 1 representant m/vara frå foreldra i skulen 

 1 representant m/vara frå foreldra i barnehagen 

 1 politisk vald 

 Rektor/barnehageleiar (sekretær) 
 
Barnehagen skal ha eit foreldreråd som består av alle foreldre/føresette til barna. Det bør vere minst 1 
foreldrerådsmøte i løpet av barnehageåret. Foreldrerepresentantane i samarbeidsutvalet utgjer arbeidsutvalet til 
foreldrerådet. 
 
Samarbeidsutvalet skal vere et rådgjevande og kontaktskapande organ. 
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Dølemo Oppvekstsenter inkluderer skule og SFO og har derfor også eit felles miljøutval. Dette har lik 
samansetning som Samarbeidsutvalet. 
 
Dei fire foreldrerepresentantane i Samarbeidsutvalet ved Dølemo Oppvekstsenter utgjer foreldras arbeidsutval 
(FAU). Ei samla foreldregruppe utgjer oppvekstsenteret sitt foreldreråd. Leiar av Samarbeidsutvalet (ein 
representant for foreldra) er leiar for alle desse brukarutvala. 
 

4 Opningstid 

 Kommunestyret fastsett barnehagens opningstid. 

 Barnehageåret er frå 01.08 – 31.07 kvart år. 

 Dagleg opningstid ved Beverborga barnehage er frå kl. 07.00 – kl. 16.30. 

 Dagleg opningstid ved Dølemo Oppvekstsenter er frå kl. 7.30 – kl. 16.30. 

 Ferie: 

Alle barn i barnehagen skal ta ut 4 veker ferie kvart år. Tre veker skal vere samanhengande. Den 
fjerde ferieveka kan delast opp i enkeltdagar. Føresette må spesifisere når feriedagar takast ut. Dei 
som skal begynne i 1. klasse må ha tatt ut sin 4. ferieveke innan 1. august det året dei begynner på 
skulen. Barnehagane har stengt dei 3 siste vekene i juli. Det må minimum vere 5 barn påmeldt for at 
barnehagen skal halde opent. På Dølemo må det til saman frå SFO og barnehagen vere 5 barn 
påmeldt for at barnehagen skal halde opent. Dette gjeld også i andre ferieperiodar. Sommarferien må 
meldast frå til barnehagen innan 15. april inneverande år. 

 Barnehagen er stengt julaften, nyårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 

 

5 Planleggingsdagar 

Barnehagen har 5 planleggingsdagar i året. Barnehagen har stengt desse dagane. 
 

6 Leike- og opphaldsareal 

Gjeldande reglar, (departementets vegleiande) for barns leike- og opphaldsareal skal følgjast. 
 

7 Opptak - Oppseiing 

7.1 Opptak 

 Søknad om opptak / endring av dagar, skal utføres elektronisk på kommunens heimeside: 
www.amli.kommune.no  

 Rådmannen står for samordna opptak. Søknadsfrist er 1. mars. 

 Hovudopptak skjer frå 1. august.  

 Det er fortløpande opptak gjennom heile barnehageåret. 

 Opptaket gjeld, dersom plassen ikkje vert oppsagt, fram til skulestart. 
 

7.2 Reglar for opptak - opptakskriterier 

1) § 12a. Rett til plass i barnehage. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det 
søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med 
denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 
Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. 
Dersom barnehagen har plass og kapasitet, dvs. at bemanninga ikkje må aukast, kan barn som fyller 1 
år etter 1. september få plass      
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2) §13 i barnehagelova 

 · Barn med funksjonshemningar eller andre særskilde behov etter tilråding/uttale frå sakkunnige. 

 · Barn med vedtak etter lov om barnevernstenester §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd. 

 

7.3 Oppseiing 

 Oppseiing av plass etter 1. april blir ikkje innvilga, unntatt ved flytting, sjukdom eller arbeidsløyse. 

 Oppseiingsfristen er 1 månad gjeldande frå den 1. i månaden. 

 Oppseiinga skal vere skriftleg og sendast til barnehageleiar. 

 

7.4 Opptakskrets 

Opptakskrets for Beverborga barnehage og Dølemo barnehage er innbyggere i Åmli kommune, med 
bostedsadresse i kommunen gjeldende fra den dato de skal begynne i barnehagen. Ved ledig kapasitet kan barn 
frå andre kommunar tilbys plass, men berre for eitt år av gonga. Åmli kommune og barnet sin heimkommune må 
gjere ein avtale i høve til refusjon. 
 

7.5 Klageadgang 

Formannskapet er klageinstans for opptak, oppseiing og endring av plass. 
 

8 Årsplan 

Barnehagen er forplikta til å ha ein årsplan (Barnehagelova §2). For barnehagane i Åmli blir dette ivaretatt på 
følgjande måte: 

 Årsplan gjeldande for to barnehageår om gonga, her med overordna satsingsområde. Denne 
godkjennast av samarbeidsutvalet kvart år. 

 Aktivitetskalender for kvart barnehageår med gjeldande tema for året. 

 

9 Økonomi 

Barnehageleiar utarbeidar forslag til budsjett som leggast fram for samarbeidsutvalet til uttale. 
 

10 Foreldrebetaling 

Kommunestyret fastsetter betalingssatsar for opphald og kost i barnehagen. Disse vurderas årlig i forbindelse 
med budsjettbehandlinga. Gjeldande satsar er i tråd med retningsgjevande maksimalsatsar og vert regulert i tråd 
med endringa av desse. I Åmli kommunale barnehagar gis det tilbod om 40, 60, 80 el. 100 % plass pr. veke. 

 Eitt barn betalast med full sats. 

 Barn nummer to får 30 % moderasjon 

 Tredje og fleire barn får 75% moderasjon.  

 Kostpenger omfattes ikkje av søskenmoderasjonen 

 Dersom barnet er borte meir enn 1 veke, og det vert levert legeattest, skal det ikkje betalast ut over den 
eine veka. 

 Elles skal ein betale om barnet er sjukt eller borte frå barnehagen. 

 Ved for sein henting av barn blir føresette fakturert med kr. 100 per påbegynt kvarter.  

 Foreldrebetalinga skjer den 30. i kvar månad. 
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 Barn med psykisk eller fysisk funksjonshemming får trekk i brukarbetaling for den eventuelle hjelpa dei 
får av spesialpedagog, jf. opplæringslova § 5-7. 

 Ein kan kjøpe enkeltdagar i barnehagen når dette er muleg. Dette kostar kr. 250,- per dag. Tilbodet gjeld 
dei som allereie har deltidsplass i barnehagen.  

 Betalingssatsar for kost, gjeldane frå 1. oktober 2015 

- 100 % opphald kr. 300,- pr. mnd. 

- 80 % opphald, kr. 240,- pr. mnd. 

- 60 % opphald, kr. 180,- pr. mnd 

- 40 % opphald, kr. 120,- pr. mnd. 

- 15,- kr pr. dag 

Satsane kan bli endra i løpet av barnehageåret 

 Dei som ikkje betalar for opphaldet i barnehagen, kan miste plassen etter avgjerd frå rådmannen. 

 Det kan søkas om reduksjon i foreldrebetalinga. Frå 1. mai 2015 skal ingen husholdningar betale meir 
enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass.  

 Gratis kjernetid for 4- og 5-åringene. Frå 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringar, og barn med utsatt 
skolestart, som bor i husholdningar med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage 
per uke.  

 Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige 
budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. Ordninga er søknadspliktig. Søknadsskjema for 
reduksjon i foreldrebetalinga, samt meir informasjon vedrørande kva moderasjonsordningar som finnes, 
finner du på Åmli kommunes sine heimesider; www.amli.kommune.no 

 Elles visast det til NAV. 

 Det gjøras oppmerksam på at Åmli kommune har innført fakturagebyr på utsendt faktura 
 

11 Anna 

På områder som ikkje er nemnt, følgjer ein gjeldande Lov om barnehagar og forskrifter. 
 

12 Gyldighet 

Endingar i vedtektene vedtas i kommunestyret og gjøras gjeldane frå og med 22.desember 2015. Formannskapet 
har fullmakt til å foreta kurante justeringar i vedtektene.  
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Åmli, 25.04.2019 
 
Alle ansatte i Beverborga barnehage har fått utlevert utkast til nye vedtekter til Åmli 
kommunale barnehager. Jeg har tatt disse opp på personalmøte, torsdag 25.04.19. Det er ingen 
som har innvendinger til forslaget.  
 
Evy M Sandhaug 
 
 
Viser videre til e-post fra Stine Rieffestahl som er leder av foreldrerådet i Beverborga 
barnehage, barnehageåret 2018/2019: 
 
Hej Hej Evy 
 
Tenker at det ikke er nødvendigt med et forældremøde i forhold til dette.  
 
Holder det at du får skrivet som nedestående i denne mail eller vil du have det separat? 
 
 
Åmli 29.04.2019 

Forældre i Berverborga barnehage har med dette haft mulighed til at læse vedtægterne for Beverborga 

barnehage og komme med tilbagemeldinger til disse.  Vedtægterne er send via mail til alle forældre. Som leder af 

forældrerådet har jeg ikke modtaget nogen indvendinger til forslaget fra forældregruppen. 

  

Med venlig hilsen  

Stine Rieffestahl 
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Angående nye vedtekter til barnehagen 

 

Vi i personalgruppa har ingen innvendinger mot de nye vedtektene 

og går for de som de foreligger. 

 

Mvh 

 

Bente R. Meyer 

Styrer Dølemo 
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Hei!  

Vi har sett gjennom de nye vedtektene, og har ikke noen innspill mtp evt endringer. Vedtektene ser 

ut til å være en forbedret versjon av de gamle.  

Mvh Åsta Synnøve Mattingsdal, foreldrerepresentant Moberg barnehage 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 19/10094-1 
Saksbehandler Tore Flottorp 

  
Utvalg Møtedato 
Kommunestyret            

 
   

Framlegg til nye vedtekter for SFO 
 
 
Rådmannens sitt framlegg 
Nye vedtekter for SFO blir vedteke i tråd med rådmannen sitt forslag. Vedtektene vert gjeldande 
frå 1. august 2019 
 
 
Saksvedlegg 
Forslag til vedtekter SFO 
Gjeldande vedtekter for SFO 
Uttale frå SFO-personalet 
Uttale frå FAU - Dølemo 
Uttale frå FAU Åmli skule 
 
 
Saksvedlegg som ligg på nettsida 
Store saksvedlegg til saken blir lagt under “Politikk” og “Dokument og linkar til politisk arbeid” på kommunens 
nettside www.amli.kommune.no  
Til denne saka er det følgjande slike vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter 
Opplæringslova  §13 - 7 
 
https://www.udir.no/utdanningslopet/sfoaks/ 
 
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Leksehjelp/Regelverk-for-skolefritidsordningen-
SFO/ 
 
 
Kort om saka 
SFO-tilbodet i kommunen er fagleg administrativt underlagt og lokalisert  til Åmli skule. Rektor har 
det overordna pedagogiske, administrative og økonomiske ansvaret for SFO.  
Kommunen har eigne vedtekter for SFO og eigne vedtekter for barnehagane. 
 
Merknader / vurdering 
Skulefritidsordninga skal legge til rette for leik, kultur og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, 
funksjonsnivå og interesser hos barna. Skulefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn, jfr 
Opplæringslova §13-7 
SFO bør være ein læringsarena som understøtter skulen sitt arbeid med elevane si faglege og 
sosiale utvikling gjennom læringsstøttande aktivitetar og gje rom for fysisk aktivitet og leik. 
Åmli kommune har eigen opplæringsplan. Det vert hausten 2019 sett i gang arbeid med å lage ein 
eigen kommunal rammeplan for SFO. Rammeplanen vil vise retning for innhaldet og gje eit 
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sterkare fokus på læringsstøttande aktivitetar i tilrettelagte miljø. Planen vil bli utarbeidd i tråd med 
den nye overordna delen av læreplanen og i samsvar med kommunen sine folkehelsesatsingar.I 
den samanheng kan det vurderast om ein bør endre namnet frå SFO til AKS (aktivitetsskulen). Det 
er i dag mange kommunar som nytter AKS om tilbodet.  
Inndelinga i dei nye vedtektene skil seg noko frå dei gamle. I forslaget er inndelinga konkretisert og 
sett opp slik opplæringslova § 13-7 fastset.  
Forslaget til vedtekter har vore til høyring blant tilsette, FAU ved Dølemo og i Åmli. Nokre av 
innspela som kom er alt teke inn i forslaget til vedtekter. Innspela er lagt ved saka. 
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Forslag til Vedtekter for SFO  
Gjeldande frå 1. august 2019 
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§ 1  Eigarforhold 

Åmli kommune eig og driv skolefritidsordninga (SFO) i Åmli kommune.  
 

§ 2  Formål 

«Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning  før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med 
særskilte behov på 1.-7. årstrinn. 
Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå 
og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast 
gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.» jf. Opplæringsloven § 13.7. 
 

§ 3  Opptaksmyndigheit 

Opptak av barn til AKS foretas av rektor i samråd med dagleg leiar. 
 

§ 4 Søknad, opptakskriterium og inntak 

Søknadsfrist er 1. mars.  
Søknadar som kjem etter fristen har gått ut blir bare imøtekome dersom det er plass og det ikkje krev ekstra 
bemanning. 
Søknad om opptak skjer på elektronisk søknadsskjema. 
 

§ 5 Opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen 

Tildelte plassar er gjeldande ut 4. klasse, eller til plassen blir sagt opp/endra.  
 
Oppseiing/utmelding av AKS skal vere skriftleg og skjer på elektronisk skjema.  
Oppseiingstida er ein månad. Oppseiinga vert rekna frå den 1. i komande månad etter oppseiing. Det vert 
fakturert for oppseiingsmånaden. 
 
Søknad om endring av opphaldstid skal vere skriftleg og skjer på elektronisk skjema. 
Endringa vert rekna frå den 1. i komande månad etter søknaden er innvilga.  
 
Som hovudregel kan ein ikkje seie opp eller endre plassen etter 31. mars utan særlege grunnar (flytting, langvarig 
sjukdom eller arbeidsløyse). Vert plassen sagt opp etter 31. mars må ein betale til og med juni månad.  
Rektor avgjer dette i samråd med dagleg leiar. 

§ 6 Foreldrebetaling 

Kommunestyret fastsett betalingssatsar for opphald og kost i AKS. Betalingssatsane blir som hovudregel vurdert 
årleg i samband med budsjettbehandlinga. 
Dei gjeldande satsane for opphald og kost ligg på heimesida til Åmli kommune www.amli.kommune.no. 
 
Ein betaler for 10 terminar per år fordelt med fire terminar om hausten og seks terminar om våren. Betalinga skjer 
den 30. i kvar termin. Åmli kommune har fakturagebyr på utsendt faktura.  
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Søskenmoderasjon er 30% for barn nummer to og 75% for tredje eller fleire barn.  
Viss søsken har ulik opphaldstid, er det barnet med lengst opphaldstid som betaler full sats.  
 
Det er ikkje mogleg å ha eit tilbod med ulike dagar eller ulikt tal på dagar i odde- og partalsveker.  
 
Får ein tildelt plass den 1. i månaden, må ein betale for heil månad. Får ein tildelt plass den 15., vert det betalt for 
halv månad. 
 
Kjøp av enkelttimar, enkeltdagar og enkeltveker vert prisa separat. Gjeldande satsar ligg på heimesida til Åmli 
kommune. Det er ikkje søskenmoderasjon på kjøp av enkelttimar, enkeldagar eller enkeltveker. 
 
Ved for sein henting av barn blir føresette fakturert med kr. 100,- per påbyrja kvarter. 
 
 

§ 7 Leike- og opphaldsareal 

SFO på Åmli skule held til i eiga lokale i småskulebygget på Åmli skule. I tillegg kan andre rom på Åmli skule bli 
nytta til aktivitetar innandørs. Uteområdet til Åmli skule blir nytta til uteaktivitetar. SFO kan og legge til rette for 
aktivitetar utanfor området til skolen.  
 
SFO på Dølemo held noe til i barnehagen sine lokale og noe i skolen sine lokale på Dølemo Oppvekstsenter. 
Uteområdet til Dølemo Oppvekstsenter blir nytta til uteaktivitetar. SFO på Dølemo kan og legge til rette for 
aktivitetar utanfor området til oppvekstsenteret.  
 

§ 8  Dagleg opphaldstid, årleg opningstid og feriar 

Oppstart for nytt SFO-år er 1. august eller næraste påfallande verkedag. 
 
Det er tilbod om opphald på SFO frå ein til fem dagar pr. veke. 
 
SFO har opningstid frå kl. 07.15 til skulestart og frå skuleslutt til kl.16.30. 
 
På opningsdagar i skolen sine feriar og planleggingsdagar held SFO ope heile dagen frå kl. 07.15 til 16.30. 
Med skulen sine feriar meiner ein haust- og vinterferie, samt jule- og påskeferie utover dei offentlege 
høgtidsdagane.   
 
Ønsker ein å nytte eit tilbod på SFO i skolen sine feriar og planleggingsdagar,  må ein betale ekstra for dette ved 
kjøp av enkeltdagar eller veker. 
 
SFO held ope i skolen sine feriar og planleggingsdagar dersom føresette til minst fem barn ønskjer eit tilbod.  
 
SFO kan, dersom det er få barn som nyttar tilbodet i skolen sin feriar og planleggingsdagar, samordne sitt tilbod 
ved SFO på Åmli skule, eventuelt med dei kommunale barnehagane i Åmli.  
 
SFO er stengt heile juli månad.  
 
Om ein skal nytte SFO tilbodet i feriar eller planleggingsdagar skal ein melde frå skriftleg til SFO i god tid. 
 

§ 9  Bemanning og leiing 

SFO-tilbodet er fagleg administrativt underlagt og lokalisert  til Åmli skule. Rektor har det overordna pedagogiske, 
administrative og økonomiske ansvaret for SFO.  
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Rektor kan delegere den daglege drifta av SFO til ein dagleg leiar. Dagleg leiar skal ha høgare pedagogisk 
utdanning.  
 
I samarbeid med rektor utarbeider dagleg leiar årlege budsjett, årsplanar og ordensreglement for verksemda. 
 
Det er rektor sitt ansvar at det er eit tett samarbeid mellom leiinga i skolen og daglege leiar av SFO. 
 
Rektor er ansvarleg for at bemanninga er forsvarleg, og det skal normalt ikkje vere fleir enn 12 barn per vaksen.  
 
Det kan søkjast til oppvekstleiar om ekstra ressursar til barn med spesielle behov. Søknaden må ha vedlagt 
sakkyndig vurdering. 
 
Foreldreutvalet og Samarbeidsutvalet ved Åmli skule og Dølemo Oppvekstsenter tek i vare 
brukarutvalsfunksjonane i saker som gjeld SFO. Føresette med barn i SFO er representativt valbare til desse 
utvala.  
 
Ein representant for dei tilsette i SFO kan delta i skolen sine personalmøte med generell uttalerett og med fulle 
rettigheter i saker som gjeld SFO. 
 

§10  Budsjett 

Endring i vedtektene blir vedtatt i kommunestyret. Endringar av vedtektene blir gjort gjeldande frå 1. august, viss 
ikkje kommunestyret avgjer noko anna. 
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Innspill til forslag til nye vedtekter for AKS- Aktivitetsskulen 

 

Personalet har tatt opp forslaget til nye vedtekter på personalmøte 21.5. Vi har 

følgende innspill til forslaget; 

 Vi vil gjerne beholde «SFO», og ønsker ikke endring til «AKS» fordi 

ungene selv ønsker frilek og ikke organisert aktivitet den tiden de er her. 

Til tross for tilbud om aktivitet, er responsen liten på dette. 

 Flertallet i personalet ønsker at sfo i Åmli skal åpne kl 07.30 i stedet for 

07.15. Dette fordi det ikke er behov for å åpne så tidlig for øyeblikket.  

 Vi mener at sfo- leder ikke nødvendigvis trenger en pedagogisk 

utdanning. Vi mener at en barne- og ungdomsarbeider kan tilrettelegge, 

ivareta og lede sfo med rektor som hovedansvarlig. Dette gjøres i flere 

kommuner. En fagarbeider har sitt daglige virke i sfo, og er godt 

innarbeidet på arbeidsplassen og kjenner barna godt.  

 Kostpenger bør økes.  

 

 

Anette G. Skarmyr, Hanka Spelten, Maria C. Panuera, Anne Lise Valle, Anne 

Britt Setane, Ingebjørg Vik, Olaug Bente B. Gjermones 
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Etter gjennomlesing av forslag til nye vedtekter AKS/SFO,  

har FAU ved Dølemo Oppvekstsenter følgende å bemerke: 

 

Ved § 8 gjeldende Dagleg opphaldstid, årleg opningstid og feriar, står det som følger: AKS 
kan, dersom det er få barn som nyttar tilbodet i skulen sin feriar og planleggingsdagar, 
samordne sitt tilbod ved AKS på Åmli skule, eventuelt med dei kommunale barnehagane i 
Åmli. 

 

I dette avsnittet ser vi store rom for at innholdet vil kunne oppfattes forskjellig, og dermed vil 
kunne bli praktisert ulikt. Viser særlig til bruken av ordet kan i denne sammenheng. Dette 
mener vi foreldre vil gå utover det tilbudet vi ønsker oss. Vi ber om mer presisering og 
tydelighet. 

 

Når det gjelder SFO-tilbudet i Åmli kommune per i dag, er dette et tilbud man finner både i 
Åmli og på Dølemo Oppvekstsenter. SFO-tilbudet ved Dølemo Oppvekstsenter tilbys i felleskap 
med barnehagen hver morgen før skolestart og onsdager etter skoletid. Utenom dette er der 
en SFO-ansatt som har ansvar for SFO-barn på ettermiddager.  

 

I vedtekter for Åmli barnehagar (Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185, 
Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185), står det som følger under punkt 
4 gjeldende Opningstid i ferier: Det må vere 5 barn påmeldt for at barnehagen skal halde 
opent. På Dølemo må det til saman frå SFO og barnehagen vere 5 barn påmeldt for at 
barnehagen skal halde opent. Dette gjeld også i andre ferieperiodar. Slik dette har vært 
praktisert, har da påmeldte SFO barn med tilknytning til DOS, fått tilbud om SFO i barnehagen 
på DOS. Dette har vært en god ordning for barn og foreldre tilknyttet oppvekstsenteret. I 
forslaget som kom angående nye vedtekter for barnehagen, er denne teksten fjernet. 

 

De siste to årene har vi foreldre til SFO-barn ved DOS opplevd stor grad av uforutsigbarhet 
knyttet til tilbudet. Barnehagestyrer har selv sagt at hun ikke vil benytte sitt vikarbudsjett til å 
bemanne opp i barnehagen for å ta i mot SFO-barn. SFO (i Åmli) har ikke funnet grunnlag for 
å sende personal til Dølemo for å ha ansvar for 2 – 3 barn.  

 

I nylige samtaler med styrer i barnehagen ved Dølemo Oppvekstsenter, Bente Meyer 
Rønningen, kommer det frem at hun kan ta i mot SFO-barn i ferier/planleggingsdager. MEN 
hun ber om at dersom bemanningsnormen tilsier at hun må ha inn vikar på grunn av antall 
SFO-barn, skal dette gå av budsjettet knyttet til SFO, eventuelt en deling. Hun tilbyr også å 
benytte barnehagens vikarer.  



19/56 Framlegg til nye vedtekter for SFO

Siste avsnitt ved § 8 står det følgende: Om ein ikkje skal nytte AKS-tilbodet i feriar eller 
planleggingsdagar skal ein melde frå skriftleg til AKS. Dette punktet mener vi bør endres. Slik 
det har vært praktisert tidligere, har vi fått ut påmeldingsskjema i forbindelse med 
ferier/planleggingsdager med bindende påmelding. Vi mener at slik det fremkommer i 
forslaget, vil det kunne medføre påmeldte barn som ikke skal benytte tilbudet.  

 

I de nye vedtektene til SFO ber vi om følgende presiseringer og endringer i § 8: 

- SFO-tilbudet i Åmli kommune må presiseres, med å beskrive SFO-tilbudet ved Åmli 
Skule og SFO-tilbudet ved Dølemo Oppvekstsenter. Her er ulikheter både i det daglige 
tilbudet, og i tilbudet som må gjelder i ferier/planleggingsdager. 

- Vi ber om at teksten som angår antall barn totalt sett på oppvekstsenteret (Det må vere 
5 barn påmeldt for at barnehagen skal halde opent. På Dølemo må det til saman frå SFO og barnehagen 
vere 5 barn påmeldt for at barnehagen skal halde opent. Dette gjeld også i andre ferieperiodar.), også 
fremkommer i de nye vedtektene.  

- I forbindelse med ferier/planleggingsdager bør det være en ordning med påmelding, 
ikke avmelding. Bindende påmelding vil ha nær sammenheng med planlegging av 
bemanning. 

 

Viser til mailkontakt med oppvekstleiar Tore Flottorp, hvor foreldre har gitt uttrykk for hvor 
uforutsigbart og ugreit SFO-tilbudet i ferier/planleggingsdager har vært, særlig de siste 2 år. 
Det dreier seg om organiseringen og sprikende forståelse av vedtekter som er gjeldende i dag, 
ved alle hold. I kontakt med SFO-ansvarlige, som har vært alt fra nytilsatt SFO-leder, rektor, 
konstituert rektor, oppvekstleiar, midlertidig SFO-leder, har det vært svært liten enighet. 
Vedtekter uten rom for misforståelser og ledelse vil være avgjørende. Dette er ikke holdbart 
for en yrkesaktiv familie som pendler til jobb hver dag og som har behov for et slikt tilbud. 

 

Forutsigbarhet og klarhet i tilbudet, vil også kunne stimulere til økt pågang av barn. Det er 
kjent blant foreldregruppa at noen har valgt bort SFO på grunn av mangel på «orden» i 
tilbudet. En opprydding som vi her ber om i forbindelse med at nye vedtekter skal på plass, vil 
kunne øke attraktiviteten av å benytte SFO/AKS. 

 

Vi ber om at prosessen med å få nye vedtekter på plass, gjøres med mål om å 
få til forutsigbare løsninger og gode ordninger for vi som trenger det. 

 

Med vennlig hilsen på vegne av FAU ved DOS,  

Lise Lotte Fogh Johansson og Jeanette Ramse 
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Uttale frå FAU-Åmli 

Viser til e-post frå FAU leiar Reidar Tveiten som vart sendt rektor den 28. mai 2019 

 

«Det var et par innspill. 

Et par som har kommentert at dette med minimum fem "påmeldte" er dumt. Bør være nok med en.  

Ellers ble det nevnt at kommunen også bør kunne samarbeide med private barnehager om 

løsninger.  

 

Reidar  
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ÅMLI KOMMUNE 
Rådmannens stab 

 

Dokumentnr.: 19/10004-1  side 1 av 2 
 

Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 19/10004-1 
Saksbehandler Vidar Kyrdalen 

  
Utvalg Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalet            
Administrasjonsutvalet            
Formannskapet            
Rådet for eldre og menneske med nedsett 
funksjonsevne 

           

Kommunestyret            
 

   

Budsjettregulering 1. tærtial 2019 
 
Rådmannens sitt framlegg 
Rådmannen sitt framlegg til budsjettregulering for einingane vert vedteke slik den ligg føre. Netto 
driftsrammer endrast som følgjer: 
 

 
 
 
Saksvedlegg 
Notat frå Rådmannen sin stab 
Notat frå oppvekst 
Notat frå Helse -og Velferd 
Notat frå habilitering - og ressurs 
Notat frå Samfunn 
 
 
Saksvedlegg som ligg på nettsida 
Store saksvedlegg til saken blir lagt under “Politikk” og “Dokument og linkar til politisk arbeid” på kommunens 
nettside www.amli.kommune.no  
Til denne saka er det følgjande slike vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter 
Ingen 
 
Kort om saka 
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I tråd med gjeldande rutinar og Kommuneloven § 47 pkt. 2 og 3 skal kommunestyret orienterast 
om verksemda drivast innanfor dei vedtekne økonomiske rammene.  Dersom det ikkje er tilfellet 
må det settast i verk tiltak for å vinne tilbake budsjettbalansen. 
I saka er det teke omsyn til dei vedtaka som er fatt i løpet av året samt andre eksterne og interne 
forhold som påverkar budsjettbalansen. 
 
Merknader / vurdering 
Budsjettreguleringa vart drøfta i leiarmøte 14. mai 2019.  rådmannen legg fram eit omforent 
framlegg til endring av netto driftsramme for einingane 2018.  Ein viser til notat frå dei ulike 
einingane som ligg som vedlegg til saka. 
 
I K-sak 18/141 (tiltak nr 24) vart det vedteke å avvikle turnuslegeordninga frå mars 2019. Ein 
turnuslegeperiode varer i seks månader. Fylkesmannen var tydeleg på at oppseiingstida er på 6 
månader og kommunen får ikkje avvikla turnusordninga før september 2019.  Dette gir ein 
meirkostnad for eining for helse og velferd på kr 350 000,-. 
 
Vidare slit avdelinga med å få tak i sjukepleiar på natt noko som fører til innleige av sjukepleiar via 
vikarbyrå til ein kostnad på kr 9 000 pr. natt.  Avdelinga ber difor om ekstraløyving på kr 350 000 i 
høve til dette. 
 
Helse –og velferd har ut frå dette behov for å auke driftsramma med kr 700 000.   
 
Dei øvrige tenesteproduserande einingane ber ikkje om auka rammer, men må vere med å dekke 
meirkostnadane knytt til eining for Helse- og Velferd slik det går fram av vedlegga. 
 
Revidert nasjonalbudsjett (RNB) vart lagt fram 14. mai 2019.  Hovudtrekka kan oppsummerast 
med at skatteveksten vart oppjustert frå 0,4 % til 1,2 % for landet, deflatoren auka frå 2,8 % til 3,0 
% grunngjeve ved at lønsveksten vart nedjustert (frå 3,25 % til 3,2 %) medan det forventast ein 
noko høgare prisvekst på varer og tenester. 
 
Frå vedteke budsjett 2019 og fram til i dag har renta på lån til flytande renta auka med 0,15% p.a. 
som gir ei meirutgift i budsjettet på kr 100 000.  Dette vert foreslått dekt inn ved å auke 
eigedomsskatteinntektene med tilsvarande beløp i forbindelse med omtaksering av Statnett sine 
anlegg i Åmli. Det kan i denne forbindelse opplysast at Statnett klaga på taksten, men har ikkje fått 
medhald og saken er dermed ferdig frå kommunen si side.  Om Statnett går vidare med saka kan 
ein på det noverande tidspunkt ikkje sei noko om. 
 
Skatteveksten vart, som nemnt over, auka får 0,4 % til 1,2% i RNB.  Dette gir ein auke i dei frie 
inntektene for Åmli på kr 200 000 i justert prognosemodell for frie inntekter.  
Pr. april 2019 viste skatteinntektene for landet ein vekst på 4,4 % samanlikna med inngangen i pr. 
april 2018. Justert skattevekst for landet i RNB er så langt ein kan forstå eit forsiktig anslag.  
 
Med bakgrunn i ovannemnde legg rådmannen fram følgjande forslag til endring av rammer for dei 
ulike einingane; 
 

Eining Endra ramme i kr 

Rådmannen sin stab - 50 000 

Oppvekst - 200 000 

Helse- og velferd 700 000 

Habilitering og ressurs - 100 000 

Samfunn - 150 000 

Skatt, overføringar, renter og avdrag - 200 000 

SUM 0 
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Til:  
Christina Ødegård Rådmannen 

 
 
 
 

Notat fra rådmannens stab - budsjettregulering 1. tertial 2019 
 
Viser til mail fra økonomisjefen datert 9.5. vedr. notat om budsjettsituasjonen for enhetene og rådmannens stab. 
Samt gjennomgang i ledermøte 14.5. der Helse og omsorg signaliserer et merforbruk på 700.000,- kr. i 2019.  
 
Etter ny gjennomgang av forbruk pr. dags dato mot vedtatt driftsbudsjett kan rådmannens stab bidra med 
50.000,- kr. fordelt på følgende poster: 
 
11400.100.1200 Annonser Reduseres fra 110.000,- til 70.000,-  
 
Etter at ÅmliAvisa har fusjonert med Tvedestrandsposten har vi ikke lenger avtale om informasjonshalvside i 
avisen. Derfor kan denne posten reduseres med 40.000,- kr. 
 
11850.100.1204 Personforsikringer Reduseres fra 220.000,- til 210.000,-  
Det ser ut som alle fakturaer på personforsikringer i 2019 nå er ført i regnskapet og det er derfor mulig å redusere 
denne posten med 10.000,- kr. 
 
I forhold til vedtatt driftsbudsjett for rådmannens stab er det særlig usikkerhet rundt postene juridisk bistand, bruk 
av konsulenttjenester og ekstra utgifter som følge av de mange prosjektene som pågår i 2019 og som 
rådmannens stab er tungt involvert i (særlig i forhold til bytte av økonomi og lønnssystem samt nytt HR-system). 
 
Alt tyder p.t. på at vedtatt driftsbudsjett for rådmannens stab vil holde, selv om det er en del usikkerhet rundt noen 
budsjettposter. 
 
 
Med helsing 
 
 
Terje Beruldsen 
Leiar 

 
 
 
Kopi til interne mottakarar: 
Vidar Kyrdalen Rådmannens stab 

 
 

 NOTAT   
   
   

   

 Eining: Rådmannens stab 

 Saksbeh.: Terje Beruldsen 

 Direkte tlf.: 37 18 52 02 

 E-post: terje.beruldsen@amli.kommune.no 

 Vår ref.: 2019/385 - 6    Lnr.: 3284/2019 

 Dato: 15.05.2019 
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Budsjettsituasjonen for Oppveksteininga pr. 10. mai 2019 
 
Økonomirapporten frå april syner at oppvekst per dato ligg i tråd med det vedteke budsjettet og klarer å ta 
innsparingane frå august 19. 
 
Etter at ein på leiarmøtet den 14. mai fekk pålegg om å bidra med kr. 200.000,- til Helse og Omsorg har ein teke 
ein ny gjennomgang. 
 
Då siste tertialrapport frå barnevernet kom den syner gode tal. Per dato ligg forbruket for barnevern under 90 %. 
Ut i frå det ser ein det som mogleg fylgjande overføringar: 
 
Kr 50.000,- frå teneste 2440 Barnevernsteneste 
Kr 50.000,- frå teneste 2520 Barnevernsteneste tiltak utanfor familien 
 
Elles så lyt ein take  
Kr  5.000,- frå teneste 1008 Ungdomsråd 10801 Møtegodtgjersle 
Kr 55.000,- frå teneste 2150 SFO 
Kr 20.000,- frå teneste 3830 Musikk og kulturskulen 
Kr 20.000,- frå teneste 2320 Helsestasjonstenester 
 
Ein tek atterhald om det vert endringar i barnevernstenesten. 
 
Med helsing 
 
 
Tore Flottorp 
Leiar 

 
 
 
 
 

 NOTAT   
   
   

   

 Eining: Oppvekst 

 Saksbeh.: Tore Flottorp 

 Direkte tlf.: 37081072 

 E-post: tore.flottorp@amli.kommune.no 

 Vår ref.: 2019/385 - 5    Lnr.: 3258/2019 

 Dato: 14.05.2019 
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Budsjettsituasjonen for helse og velferd pr. 10.05.19 
 
 
Etter en gjennomgang av regnskapet for 2019 har helse og velferd følgende utfordringer økonomisk: 
 
Kjøkken, vaskeri og renhold: 
Kjøp av ny vaskemaskin i januar kr. 130.000,-. Denne dekker vi av eget budsjett. 
 
 
Natt: 
Vi mangler ennå sykepleier på natt. Etter utlysning for 3.gang har vi ennå ikke noen søkere. Dette er svært 
fortvilende. Vi har pr 1.mai ledig en fast stilling og et vikariat, begge på 59% stilling. Dette fører til at vi i perioder 
må ha sykepleier fra vikarbyrå. Kostnaden pr natt er da kr. 9000,-. Dette er være behovet også i sommer. Det 
betyr at kostnaden for sykepleier på natt vil kunne bli mer, men vi håper at vi skal klare oss med kr.  
Bruk av vikarbyrå     kr. 350.000,- 
 
Vi har nå hatt ut lysning 3 ganger uten å få søkere som er sykepleiere til natt. Det betyr at kommunen bør gå i 
forhandlinger med sykepleierne om økt betaling på natt for å få dekt behovet.  
 
 
Legekontor: 
Ved budsjettbehandlinga i desember for 2019, hadde helse og velferd inne at vi skulle avvikle turnslegeordninga. 
Fylkesmannen var tydelig på at oppsigelsestida var 6 mnd og at den kunne ikke avvikles før fra september 2019. 
dette betyr at der ikke ligge inne lønnsmidler for 6 mnd. Dette må i ta inn i budsjett reguleringa. 
Turnuslege fra mars til september    kr. 350.000,- 
 
 
Totalt behov ved budsjett regulering mai/juni er: kr 700.000,- 
 
 
 
 
 
Med helsing 
 
 
Laila Nylund 
Leiar 

 
 

 NOTAT   
   
   

   

 Eining: Helse og velferd 

 Saksbeh.: Laila Nylund 

 Direkte tlf.: 37185282 

 E-post: laila.nylund@amli.kommune.no 

 Vår ref.: 2019/385 - 4    Lnr.: 3257/2019 

 Dato: 14.05.2019 
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Til:  
Christina Ødegård Rådmannen 
Vidar Kyrdalen Rådmannens stab 

 
 
 
 

 
 
Budsjettsituasjonen for habilitering og ressurs pr. 10.05.2019 
 
 
 
Viser til mail fra økonomisjefen datert 09.05.2019 vedr. notat om budsjettsituasjonen for enhetene. 
 
Rapporten «budsjettkontroll» er hentet ut fra Agresso pr. 10.05.2019 for Habilitering og ressurs.  
 
Det ser ut til at de fleste tjenestene totalt sett ligger innenfor vedtatt budsjettramme for 2019. Det er størst 
usikkerhet knyttet til tjeneste for funksjonshemmede. Tjenestetilbud til tjenestemottaker som er usikkert om flytter 
ut av kommunen i 2019. Dette vil påvirke budsjettert tilskudd fra IMDI og bemanningsfaktoren. Tjeneste for 
funksjonshemmede går i dag med redusert bemanning som har medført noe mindre forbruk de seneste 
månedene. Stillinger er lyst ut og tjenesten vil tilsette nye medarbeidere før sommeren. 
 
Med bakgrunn i redusert bemanning siste måneder er det mindreforbruk på kr. 100.000,- på 10100.340.2544. 
som kan overføres andre enheter i forhold til budsjettregulering for 1. tertial.    
 
 
Det vil være kr.100.000,- til omfordeling. 
 
 
 
 
 
 
Med helsing 
 
 
Inge Egil Hauge 
Leiar 

 
 
 
 
 

 NOTAT   
   
   

   

 Eining: Habilitering og ressurs 

 Saksbeh.: Inge Egil Hauge 

 Direkte tlf.: 99 21 17 55 

 E-post: inge.egil.hauge@amli.kommune.no 

 Vår ref.: 2019/385 - 2    Lnr.: 3220/2019 

 Dato: 13.05.2019 
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Til:  
Christina Ødegård Rådmannen 

 
 
 
 

Notat fra Enheten Samfunn - budsjettregulering 1. tertial. 
 
 
En viser til mail datert den 06.05.2019 angående budsjettsituasjonen for enhetene og det varslede merforbruket 
for Enheten Helse og omsorg. 
 
Månedsrapporten for mai måned, datert den 06.05.2019 fra Agresso, viser at Enheten Samfunn holder budsjettet 
i balanse per mai 2019.  
 
En ser av budsjettet at en har en merinntekt fra sykepengerefusjon for Tjeneste 1200 Administrative tjenester 
pga. langtidssykefravær. Dette medfører at Enheten Samfunn kan avstå kr 150 000,-  til å bidra med å dekke 
merforbruket til Helse og omsorg. Sykepengerefusjonen er avsluttet per 1 mai, og en har derfor ikke rom for et 
høyere bidrag.  
 
En har et merforbruk på Tjenesten 3320 veivedlikehold per mai måned. En har fått inn stort sett alt av fakturaer 
for vintervedlikehold for vinteren 2018 / 2019.  
 
Samlet sett for Enheten samfunn er at budsjettsituasjonen er mer presset enn tidligere år. Dette skyldes høye 
strømpriser og utsikter for at strømprisene holder seg høye igjennom resten av året. 
 
Ellers er de andre store utgiftspostene som husleieinntekter, utgifter til brannberedskap og vedlikehold i balanse. 
  
Inntekter fra vann og avløpsgebyr er i henhold til budsjett.  
 
En ser at det per i dag ikke er rom for store utgifter eller uforutsette hendelser. Dette pga. at en vil få økte utgifter 
til lønn i tiden framover. 
 
 
 
Med helsing 
 
 
Jan Terje Jansen 
Konstituert Leder Samfunn 

 
 
 
 
 

 NOTAT   
   
   

   

 Eining: Samfunn 

 Saksbeh.: Jan Terje Jansen 

 Direkte tlf.: 37185245 

 E-post: jan.terje.jansen@amli.kommune.no 

 Vår ref.: 2019/385 - 7    Lnr.: 3521/2019 

 Dato: 21.05.2019 
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Saksprotokoll 

Budsjettregulering 1. tærtial 2019 
 
Arkivsak-dok. 19/10004 
Saksbehandler Vidar Kyrdalen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Arbeidsmiljøutvalet 11.06.2019 19/10 
2 Administrasjonsutvalet 11.06.2019 19/18 
3 Formannskapet 11.06.2019 19/30 
4 Rådet for eldre og menneske med nedsett 
funksjonsevne 

11.06.2019 19/8 

5 Kommunestyret 20.06.2019 19/57 
 

 
 
Rådmannens sitt framlegg 
Rådmannen sitt framlegg til budsjettregulering for einingane vert vedteke slik den ligg føre. 
Netto driftsrammer endrast som følgjer: 
 

 
 
 
 
Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne har behandlet saken i møte 
11.06.2019 sak 19/8 
 
Avrøysting: 
Samrøystes for rådmannen sitt framlegg. 
 
Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne sin innstilling:  
Rådmannen sitt framlegg til budsjettregulering for einingane vert vedteke slik den ligg føre. 
Netto driftsrammer endrast som følgjer: 
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Saksprotokoll 

Budsjettregulering 1. tærtial 2019 
 
Arkivsak-dok. 19/10004 
Saksbehandler Vidar Kyrdalen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Arbeidsmiljøutvalet 11.06.2019 19/10 
2 Administrasjonsutvalet 11.06.2019 19/18 
3 Formannskapet 11.06.2019 19/30 
4 Rådet for eldre og menneske med nedsett 
funksjonsevne 

11.06.2019 19/8 

5 Kommunestyret 20.06.2019 19/57 
 

 
 
Rådmannens sitt framlegg 
Rådmannen sitt framlegg til budsjettregulering for einingane vert vedteke slik den ligg føre. 
Netto driftsrammer endrast som følgjer: 
 

 
 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 11.06.2019 sak 19/30 
 
Avrøysting: 
Samrøystes for rådmannen sitt framlegg. 
 
Formannskapet sin innstilling:  
Rådmannen sitt framlegg til budsjettregulering for einingane vert vedteke slik den ligg føre. 
Netto driftsrammer endrast som følgjer: 
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Saksprotokoll 

Budsjettregulering 1. tærtial 2019 
 
Arkivsak-dok. 19/10004 
Saksbehandler Vidar Kyrdalen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Arbeidsmiljøutvalet 11.06.2019 19/10 
2 Administrasjonsutvalet 11.06.2019 19/18 
3 Formannskapet 11.06.2019 19/30 
4 Rådet for eldre og menneske med nedsett 
funksjonsevne 

11.06.2019 19/8 

5 Kommunestyret 20.06.2019 19/57 
 

 
 
Rådmannens sitt framlegg 
Rådmannen sitt framlegg til budsjettregulering for einingane vert vedteke slik den ligg føre. 
Netto driftsrammer endrast som følgjer: 
 

 
 
 
 
Administrasjonsutvalet har behandlet saken i møte 11.06.2019 sak 19/18 
 
Avrøysting: 
Samrøystes for rådmannen sitt framlegg. 
 
Administrasjonsutvalet sin innstilling: 
Rådmannen sitt framlegg til budsjettregulering for einingane vert vedteke slik den ligg føre. 
Netto driftsrammer endrast som følgjer: 
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Saksprotokoll 

Budsjettregulering 1. tærtial 2019 
 
Arkivsak-dok. 19/10004 
Saksbehandler Vidar Kyrdalen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Arbeidsmiljøutvalet 11.06.2019 19/10 
2 Administrasjonsutvalet 11.06.2019 19/18 
3 Formannskapet 11.06.2019 19/30 
4 Rådet for eldre og menneske med nedsett 
funksjonsevne 

11.06.2019 19/8 

5 Kommunestyret 20.06.2019 19/57 
 

 
 
Rådmannens sitt framlegg 
Rådmannen sitt framlegg til budsjettregulering for einingane vert vedteke slik den ligg føre. 
Netto driftsrammer endrast som følgjer: 
 

 
 
 
 
Arbeidsmiljøutvalet har behandlet saken i møte 11.06.2019 sak 19/10 
 
Avrøysting: 
Samrøystes for rådmannens framlegg. 
 
Arbeidsmiljøutvalet vedtak/innstilling:  
Rådmannen sitt framlegg til budsjettregulering for einingane vert vedteke slik den ligg føre. 
Netto driftsrammer endrast som følgjer: 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 19/10282-1 
Saksbehandler Laila Nylund 

  
Utvalg Møtedato 
Kommunestyret 20.06.2019 

 
   

Rekruttere  og beholde sykepleiere i helse og omsorg 
 
Rådmannens sitt framlegg 
Rådmannen foreslår følgende tiltak: 
Tiltak 1: Bonus til sykepleier som jobber 59% natt på kr. 40.000,- pr år. 
Tiltak 2: Ekstra betaling for å jobbe 3.delt turnus med kr. 2.500,- pr vakt. 
Tiltak 3: Bakvakt betales med kr. 1.600,- pr vakt 
Tiltak 4: Betaling for å ta ekstra vakt i helg sykepleier kr. 2.500,- pr vakt 
   Betaling for å ta ekstra vakt i helg fagarbeider kr. 2.000,- pr vakt 
Tiltak 5: Stipendordning til innbyggere med adresse i Åmli som tar sykepleieutdanning med kr.  
             30.000,- pr år. / totalt kr. 90.000,- for studiet. 
 
Kostnadene vil bli finansiert innenfor driftsbudsjettet i helse og omsorg. 
 
 
Saksvedlegg 
 
         
 
 
Saksvedlegg som ligg på nettsida 
Store saksvedlegg til saken blir lagt under “Politikk” og “Dokument og linkar til politisk arbeid” på kommunens 
nettside www.amli.kommune.no  
Til denne saka er det følgjande slike vedlegg: 
 
 
Andre saksdokumenter 
 
 
Kort om saka 
Helse og omsorg har utfordringer med å få sykepleiere til å søke på ledig stilling på natt. Der har 
vært en ledig stilling i over 1 år. Den har vært lyst 3 ganger uten at der har vært søkere til stillinga. 
Vi har prøvd å lokke sykepleiere som jobbe dag/kveld til å ta stillinga, uten hell. Vi har lyst ut 
stillinga i ulik størrelse for å se om der kunne være noen som synes at 59% stilling på natt er lite, 
så selv om vi økt stillingen opp til 82% var der ikke søkere. Vi har i kommunen tilbud om 8 
årslønnsansenitet for nyutdannet sykepleier, det har heller ikke vært motivasjon til å søke. 
 
Det siste halve året har vi vært nødt til å bruke vikarbyrå, som er en kostbar ordning. Dette har ikke 
kommunene økonomi til videre. Leder for helse og omsorgs har diskutert med NSF ulike løsninger 
for hva som vi kan gjøre for å rekruttere sykepleiere, samtidig som vi ønsker å beholde de vi alt har 
i kommunen.  
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Kommunen har en kostnad på kr. 9.000,- pr natt ved bruk av vikarbyrå. Skulle vi ha brukt vikarbyrå 
til å dekke en 59% stilling på natt ville det ha kostet kr. 1.082.000,- pr år.  
Kostnaden ved ordinær ansettelse ved 10 årslønnsansinnitet vil koste kr. 470.000,- med sosiale 
utgifter.  
 
Helse og omsorg har sett på ulike alternativer for å stimulere til å jobbe i kommunen som 
sykepleier på natt.  
 
Vi har vurdert bonus for å jobbe natt, ekstra betaling pr vakt for å jobbe 3.delt turnus. Vi har sett på 
lik betaling ved å ta bakvakt og ta å jobbe ei ekstra helg.  
 
Der er mye forskning som sier at det å jobbe natt er belastning for helsa. Og spesielt det å jobbe 3 
delt turnus er ikke bra over tid. Der er større fare for å utvikle kreft, og da spesielt brystkreft.  Du vil 
da få svingninger i døgnrytmene og vil få utfordring med søvn. Av den grunn bør det være frivillig å 
gå inn på en ordning med 3 deltturnus. Noen vil takle det fint og andre vil få problemer. Vi har alt 
høyt sykefravær og ønsker ikke å produsere mer fravær i enheten. 
 
Noen sier at det å jobbe natt er helt uaktuelt, og andre sier at det å jobbe 2 netter vil kunne gå. 
Men de som jobber dag og kveld har valgt det utfra både søvn, livssituasjon og andre sosiale 
årsaker. 
 
Vi har sykepleieteam som jobbe ute og inne, og vi har sykepleier som jobber begge steder. Selv 
om vi er en liten kommune opplever vi at det å full oversikt på pasienter ute og inne er det ikke alle 
sykepleiere som har. Det betyr at kvaliteten på tjenesten blir noe redusert ved at sykepleieren ikke 
har kjennskap og kunnskap om pasientene. Ved å jobbe 3.delt vil kunne gi økt press som kan gi en 
negativ arbeidsbelastning. 
 
Men ved bruk at vikarbyrå tilbyr vi dårlige tjenester til en høyrere pris enn ved å bruke egne 
sykepleiere med å gi en bonus. Kvaliteten blir likevel bedre. 
 
En annen utfordring ved å fordele ut 59% på flere sykepleier er at teamene på natt jobber godt 
sammen, og med mange ulike sykepleiere på det ene teamet vil gi fagarbeiderne en større 
belastning.  
 
Åmli kommune har stort sett hatt egne nattvakter, og dag/kveldsvakter. Dette har fungert bra. De 
som jobber natt ønsker jo ikke å jobbe dag/kveld. Og dette må respekteres. Det er viktig å ha 
turnusordninger som er frivillig. 
 
 
For å rekruttere og beholde har vi følgende forslag. Det er fult mulig å ha alle alternativene. 
 
Tiltak 1: bonus til sykepleier som jobber 59% natt  kr. 40.000,-  
Et tiltak med å gi et fast tillegg til de som jobber natt, vil stimulere de til å bli i stillingen.  
 
Tiltak 2: ha en 3 deltturnus for sykepleier innen helse og omsorg. Der sykepleier som alt er 
fast ansatt jobber 2 netter eller 4 netter over en 12 ukers periode. De får tilbud om kr. 2.500,- pr 
vakt utover ordinær timebetaling. Dette vil utgjøre: 
 2 netter  kr. 21.500,- pr år 
 4 netter kr. 43.000,- pr år 
 
Tiltak 3: fast betaling for å ta bakvakt  kr. 1600,- pr vakt 
I perioder med fravær har vi behov for sykepleier som kan ha bakvakt, da er der 3 fagarbeider på 
vakt og skal ha mulighet til å kunne ringe til en sykepleier. I dag så er det de sykepleierne som alt 
jobber 100% som tar bakvakt. De får 100% for å ta bakvakta, og de som ikke jobber 100% får 
betalt time for time. Av den grunn er det behov for å tilby et kronebeløp for en bakvakt slik at alle vil 
være villig til å ta en slik type vakt av og til.  Ved å tilby alle kr. 1600,- pr bakvakt vil det ikke ha 
betydning hvor stor stilling du har. 
 
Tiltak 4: fast betaling for ekstra vakt i helg / sykepleier   kr. 2.500,- pr vakt 
    fast betaling for ekstra vakt i helg / fagarbeider kr. 2.000,- pr vakt 
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Helse og velferd har ledig helgestilling som sykepleier, samt at det ved fravær ved sykdom eller 
ferie også vil være behov for at sykepleier jobbe ekstra helg. For å motivere alle sykepleiere 
uavhengig stillingsstørrelse kan en tilby kr. 2.500,- ekstra pr vakt. Helg er fredag kveld, lørdag og 
søndag. 
Vi har også utfordring med ledig fagarbeiderstilling på helg, og tenker at de får tilbud om kr. 2.000,- 
pr vakt for ekstra helg. 
 
Tiltak 5: Stipend ordning 
Det å få sykepleiere til å søke jobb i Åmli kommune har i perioder vært en utfordring. For mange år 
siden hadde kommunen stipend ordning for de som gikk på sykepleien mot binding i 2 år etter endt 
utdanning. Det må være ett vilkår at man er folkeregistret i Åmli for å kunne få stipend.  
Rådmannen mener at det bør vurderes å innføre stipendordningen igjen. Det foreslås at Åmli 
kommune gir ett stipend på kr 30.000,- pr år i inntil 3 år mot å binde seg til å jobbe i kommunen i 2 
år etter endt utdanning. 
 
 
Merknader / vurdering 
 
Ved å kunne tilby de faste ansatte en ekstra betaling vil får til økt kvalitet på tjenesten, bedre 
kompetanse og det vil føre til kontinuitet. Det gir en trygghet for pasientene at det er noen de 
kjenner som kommer på vakt.   
 
Ved å tilby økt betaling mener vi vil føre til at vi beholder gode sykepleiere i kommunen.  
 
Hva vil dette koste pr år: 
 
Tiltak 1:  
Vi har i dag 3 sykepleier på natt i 59% stilling. Ved å gi bonus på kr. 40.000,- pr 59% stilling. Dette 
vil gi en økt kostnad på kr. 120.000,- pr år. 
 
Tiltak 2: 
I en turnus på 59% er der 20 vakter i løpet av 12 uker, vil det utgjøre 86 vakter i løpet av et år 
fordelt på ulike sykepleier. De få kr. 2.500,- pr vakt. Dette vil gi en økt kostnad på kr. 215.000,- pr 
år. 
 
Tiltak 3:  
Bakvakt på natt blir brukt i nødstilfeller. I 2019 har vi hatt i januar 16 netter med bakvakt, februar 0 
netter, mars 3 netter og i mai 5 netter. Kostnaden her vil variere så det er vanskelig å tallfeste. Med 
utgangspunkt i disse 25 nettene vil dette ha kostet oss kr. 40.000,-. 
De som tar bakvakt er de som har 100% og får da kr. 1590,- pr vakt. Kostnaden blir ikke så mye 
mer enn i dag. Men ved å ha en lik betaling vil flere av de som jobber deltid også si ja til bakvakt. 
 
Tiltak 4: 
I dag har vi ledig 3 hver helg inne på institusjon som vi leier inn på overtid. Igjen så er det de som 
jobber alt 100% som gjerne tar ekstra helger også. Vi å gi en lik betaling vil dette kunne bli fordelt 
på flere sykepleiere.  Kostnaden for en 3.hver helg hele året vil koste oss kr. 85.00,-. 
For en fagarbeider vil kostnaden blir kr. 55.000,-. 
 
Tiltak 5:  
Stipend til sykepleiere under utdanning: 
Dette vil sikre kommunen tilgang på sykepleiere. Kostnad pr sykepleier vil være kr. 90.000,- over 3 
år. 
 
Disse kostandene må sees i forhold til bruk av overtid pr i dag, forskjøven arbeidstid og bruk av 
vikarbyrå. 
 
I overtid har helse og omsorg i 2018 brukt kr. 812.000,-. Samt bruk av vikarbyrå kr. 790.000,- i 
2018.  Vikarbyrå vil koste oss 1.082.000,- pr år i en 59% stilling. 
 
Ved å gå inn for 1 eller flere tiltak vil dette bli en mindre utgift enn i 2018 og i 2019.   
Tiltakene vil bli finansiert via driftsbudsjettet for helse og omsorg.  
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ÅMLI KOMMUNE 
Rådmannens stab 
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Til: 
  

         
 

Fra: Randi Skogly  
 

Kopi til: 
 

          
 

           
 
 

 
 

Melding til kommunestyret 20.06.2019: Forlenget frist for utarbeiding av 
helseoversikt i folkehelsearbeidet  
 
Arbeidsgruppen for utarbeiding av helseoversikt i folkehelsearbeidet forlenger frist for ferdigstilling av 
oversiktsdokumentet, for å få en bedre kvalitet på arbeidet Jf. Lov om folkehelsearbeid § 5. 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, jamfør plan- og bygningsloven § 10-1 om kommunal 
planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

Det skal utarbeides et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år. Dokumentet skal brukes som 
grunnlag for planlegging og styring for å forankre det langsiktige folkehelsearbeidet. 

Dokumentet med prioriterte satsingsområder for folkehelsearbeidet i Åmli kommune, basert på de 
funn arbeidsgruppen gjør, blir levert i god tid før arbeidet med planstrategien starter opp.   

 

Notat 
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