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_ 
LOKALISERING AV ARBEIDSPLASSER I NYE ØRLAND KOMMUNE - STATUS 
MARS 2019 
 
Når vi nå blir en ny felles kommune vil enkelte av de tjenestene kommunen utfører relokaliseres. Det 
betyr at enkelte tjenester og enkelte ansatte vil endre arbeidssted/lokasjon. De aller fleste ansatte og 
de aller fleste tjenestene vil ikke endres og foregå der de utøves i dag. I forbindelse med 
sammenslåingen har kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester satt i gang et arbeid 
med lokalisering av arbeidsplasser(lokasjoner) i nye Ørland kommune.  

I henhold til avtale om sammenslåing av kommunene vil det være to hovedprinsipper for lokalisering 
av arbeidsplasser:   

1. Tjenester der nærhet til bruker er viktig (barnehage, skole, SFO, hjemmetjenester, dagtilbud 
mv) skal fortsatt tilbys lokalt.  

2. Mer spesialiserte tjenester, forvaltningsoppgaver og myndighetsutøvelse samles i sterke og 
kompetente fagmiljøer.  

Kartleggingen har nå vært fokusert på punkt to med fokus på lokalisering av ledelse med fagmiljø. 
Arbeidet er foreløpig i en tidlig fase og enda ikke drøftet med de tillitsvalgte. Når enhetsledelse er 
innplassert vil en mer detaljert plassering bli foreslått og drøftet med tillitsvalgte før beslutninger 
foretas.  

Prosjektleder nye Ørland har sammen med sin ledergruppe diskutert prinsippene for innplassering. 
Følgende prinsipper i prioritert rekkefølge er foreløpig lagt til grunn for diskusjon om lokalisering av 
ansatte: 

1. Lokalisering i henhold til avtale om sammenslåing av kommunene 
2. Baseres på ny struktur og bemanning i nye Ørland kommune 
3. Rådmann og kommunalsjefer ønsker å sitte samlet med nærhet til politisk nivå 
4. Faggruppene samles så langt det er mulig 
5. Stabs -og støttefunksjoner legges nært øverste strategiske ledelse 
6. Antall bygg reduseres dersom dette er mulig 

 
  



Basert på disse prinsippene kan det avledes en foreløpig lokaliseringer som må vurderes nærmere 
og drøftes med tillitsvalgte: 

 Statens hus: Politisk ledelse, Rådmann med kommunalsjefer, Økonomi og finans, og 
Organisasjon og utvikling 

 Dagens Bjugn rådhus: Samfunnsutvikling og tekniske tjenester, Oppvekst og utdanning, og 
Fosen regnskap IKS 

 Dagens Ørland rådhus: Næring, arbeid og kultur 
 Lokalitet i nærhet av Ørland rådhus: NAV Ørland 
 Medisinsk senter Brekstad: Helseadministrasjon og Familiens hus 

I løpet av mars er det et mål om at alle enhetsledere skal være ansatt. Administrasjonen vil da starte 
en fase med mer detaljert planlegging av hvordan vi skal levere gode tjenester til innbyggerne. 
Lokalisering av arbeidsplasser vil bli en del av dette. I dette arbeidet vil tillitsvalgte og ansatte bli 
involvert. Det vil bli lagt frem saker til orientering og for politiske beslutning i nye Ørland kommune 
ved behov for dette.



 
 

Fra: Eva I. Lauglo [mailto:eva.lauglo@ks.no] 
Sendt: 3. desember 2018 12:37
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Lierne kommune; Malvik kommune; Meldal kommune; Melhus kommune; Meråker kommune; Midtre Gauldal
kommune; Nærøy kommune; Namdalseid kommune; Namsos kommune; Namsskogan kommune; Oppdal
kommune; Orkdal kommune; Orkland kommune (Nye; Postmottak_Ørland; Postmottak_Ørland; Osen kommune;
Overhalla kommune; Rennebu kommune; Roan kommune; Røros kommune; Røyrvik kommune; Selbu kommune;
Skaun kommune; Snåsa kommune; Snillfjord kommune; Steinkjer kommune; Stjørdal kommune; Trøndelag
fylkeskommune; Trondheim kommune; Tydal kommune; Verdal kommune; Verran kommune; Vikna kommune
Kopi: Annikken Kjær Haraldsen; Marit Moe; Ole Gunnar Kjøsnes; Anne Karen Hegge; Eva I. Lauglo
Emne: Folkevalgtprogrammet 2019‐2023
 
Til fylkeskommunen og kommunene i Trøndelag
 
Mange kommuner og fylkeskommuner planlegger neste års møtekalender i disse dager og vi minner om
folkevalgtprogrammet.
 
KS tilbyr alle kommuner og fylkeskommuner 4 gratis dager (kommunen og fylkeskommunen betaler kun for reise
og opphold for prosessveileder) tilpasset hver enkelt kommune/fylkeskommune.
Standard program består av en 2 dagers samling først i perioden (høst 2019 – vinter 2020) og mulighet for 2
folkevalgtdager senere i perioden, men dette kan tilpasses etter ønske fra kommunen/fylkeskommunen).
 
KS stiller med prosessveileder som ved hjelp av formøte/dialog tilpasser faglig program til hver enkelt kommune.
 
Folkevalgtprogrammet for 2019‐2023 utarbeides i høst/vinter og vil foreligger 1 oktober 2019. Prosessveiledere vil
bli rekruttert innen utgangen av januar 2019.
 
Har dere allerede nå aktuelle datoer for folkevalgtprogrammet så ta kontakt med koordinator  Eva.lauglo@ks.no
 for å gjøre avtale.
 
Vi vil i løpet av vinteren komme med mer informasjon om neste generasjon folkevalgtprogram.
 
 
Med vennlig hilsen
Eva Ingebrigtsen Lauglo
Rådgiver

  
Epost Email: eva.lauglo@ks.no
Telefon Phone: (+47) 24 13 26 00
Mobil Cellular: (+47) 958 21 384
http://www.ks.no  
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AVTALE OM TJENESTETILBUD MELLOM NYE ØRLAND KOMMUNE OG 
TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 
 
Prosjektleders innstilling 

1. Fellesnemnda vedtar Avtale om tjenestetilbud mellom nye Ørland kommune og 
Trøndelag Politidistrikt. 

2. Avtalen signeres av ordførerne i Bjugn og Ørland kommuner sammen med 
Politikontakt. 

 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Nærpolitireformen legger opp til økt samarbeid mellom kommune og politiet og dette skal 
sikres gjennom forpliktende og gjensidige avtaler. 
 
Avtalen om tjenestetilbud mellom nye Ørland kommune og Trøndelag politidistrikt gir en 
beskrivelse av politiets tjenestetilbud og har som formål å legge grunnlag for et gjensidig og 
forpliktende samarbeid mellom kommune og politi som det skal være mulig å evaluere.   
 
Folkehelsevurdering 
Det vises til Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter Meld. St. 19. Folkehelsepolitikken 
er et ansvar på tvers av sektorer og samfunnsområder. Det meste av folkehelsearbeidet skjer 
i kommunene. God folkehelse fremmes i alle sektorer. Det er derfor viktig med lokalpolitisk 
forankring av folkehelsearbeidet.  
 
Administrasjonens vurdering 
Tjenestetilbudet til innbyggerne i Ørland kommune ivaretas av Fosen lensmannsdistrikt som 
omfatter kommunene Ørland, Indre fosen, Åfjord og Roan med lensmannskontor på Brekstad, 
Rissa og Åfjord. Ørland lensmannskontor er hovedkontoret for tjenesteenhet Fosen 
lensmannsdistrikt. Fosen lensmannsdistrikt er en av tre tjenesteenheter i Geografisk driftsenhet 
Trondheim/Værnes/Fosen. 
 
Det kriminalitetsforebyggende arbeidet ivaretas av politikontaktene, dedikerte forebyggere 
og politipatruljen. Felles forebyggende enhet understøtter tjenesteenhetenes forebyggende 
arbeid.  Kriminalitetsforebygging skal være politiets primærstrategi, arbeidet skal være 
kunnskapsstyrt og skal utføres i nær samhandling med kommunene og andre 
samarbeidspartnere. Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte 
funksjoner.  



 

2 

 
Samarbeidet med kommunene utøves på tre nivåer; strategisk, operasjonelt og taktisk. 
Strategisk nivå kan beskrives som lensmannens nivå som møter i politiråd/interkommunale 
politiråd og inngår forpliktende avtaler, informasjon om overordnede føringer ol.  med 
kommunene. Operasjonelt nivå vil være politikontakten som den enkelte kommunen kan ta 
kontakt med eller som tar kontakt med kommunen for gjennomføring av det som er avtalt. 
Taktisk nivå er medarbeider som samarbeider med kommunene om konkrete 
utfordringer/oppgaver. Politikontakten vil være bindeleddet på alle tre nivå med politi og 
kommune for å løse utfordringer i samarbeid med kommunen.  
 
Nye Ørland kommune vil inkludere politikontakt i planarbeid og møter der agenda har 
aktuelle tema for samarbeidet. Dette gjelder både interne møter og møter med næringsliv 
og frivillige lag og organisasjoner. Det skal tenkes tverrfaglig og helhetlig. Nye Ørland 
kommune vil arbeide aktivt for å fremme god folkehelse, hindre utenforskap og ha 
tilstrekkelige ressurser til et tett samarbeid med politiet om det kriminalitetsforebyggende 
arbeidet i kommunen.  
 
Det anses positivt at samarbeidet mellom nye Ørland kommune og Trøndelag politidistrikt 
forankres gjennom vedlagte avtale med formål om gjensidig og forpliktende samarbeid.   
 
 

Vedlegg: 
1 Utkast til Avtale om tjenestetilbud mellom nye Ørland kommune og Trøndelag 

politidistrikt 
 
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner 
- 19.03.2019  
 
Behandling: 
Saken ble ikke behandlet i Arbeidsutvalget møte. 
 
 
Votering  
 
 
Vedtak: 
Saken ble ikke behandlet i Arbeidsutvalgets møte. 
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1. Innledning /formål 
 
Politiets samfunnsoppdrag fremgår av politilovens § 1: Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende 
virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettsikkerhet, trygghet og 
alminnelige velferd for øvrig 
 
Politiets samfunnsoppdrag har mange grensesnitt opp mot kommunene, bl.a. kriminalitetsforebygging, beredskap og 
trygghet. Nærpolitireformen legger opp til økt samarbeid mellom kommune og politiet og dette skal sikres gjennom 
forpliktende og gjensidige avtaler. Politimesteren skal etter ønske fra kommunene legge frem en skriftlig redegjørelse for 
tjenestetilbudet til innbyggerne. Hvordan det forebyggende arbeidet skal ivaretas, hvilken beredskap innbyggerne kan 
forvente og hvordan politiet skal sikre tett kontakt med bl.a. lokale frivillige organisasjoner skal vektlegges. Dokumentet 
skal være presist nok til at det er mulig å evaluere sluttresultatet1. 
 
Utvikling av et godt tjenestetilbud er avhengig av samarbeid/samhandling mellom politi og kommune. Det er kommunene 
som sitter med mange av tiltakene/virkemidlene, spesielt innenfor forebygging. 
 
Denne avtalen gir en beskrivelse av politiets tjenestetilbud og har som formål å legge grunnlag for et gjensidig og 
forpliktende samarbeid mellom kommune og politi som det skal være mulig å evaluere.   

2. Tjenestetilbud 
 
Tjenestetilbudet til innbyggerne i Ørland kommune ivaretas av Fosen lensmannsdistrikt som omfatter kommunene Ørland, 
Indre fosen, Åfjord og Roan med lensmannskontor på Brekstad, Rissa og Åfjord.  
 
Ørland og Bjugn samt Åfjord og Roan blir pr. 1.1.20 slått sammen og vil bli to kommuner. Fra samme dato vil Verrabotn, 
som i dag ligger i Verran kommune, også bli en del av Indre Fosen kommune. 
 
Ørland kommune vil pr. 1.1.20 bestå av ca. 10200 innbyggere. 
 
Ørland lensmannskontor er hovedkontoret for tjenesteenhet Fosen lensmannsdistrikt. Fosen lensmannsdistrikt er en av tre 
tjenesteenheter i Geografisk driftsenhet Trondheim/Værnes/Fosen. 
 
Ørland lensmannskontor har åpent hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00. Her har innbyggerne mulighet til å få støtte og 
bistand knyttet til søknader sivile rettspleie og forvaltningsoppgaver, samt få veiledning om politiets tjenestetilbud. 
Lensmannsdistriktets to pass kiosker er plassert ved Ørland lensmannskontor. De vil i utgangspunktet være åpne 5 dager i 
uken, hvorav 4 dager mellom 09.00 og 15.00, og en dag på kveldstid. 
 
Politiets krimvakt på Brekstad hvor man kan inngi anmeldelser, vil være åpen mandag, onsdag og fredag mellom kl. 09.00. 
og 14.00. På øvrige dager vil dette være mulig på henholdsvis tirsdag i Åfjord og torsdag i Rissa.  
 
Politiet kan kontaktes på telefon 02800 og 112 (nødtelefon) hele døgnet. 95 % av nødtelefonene skal besvares innen 20 
sekunder.  
 
Fosen lensmannsdistrikt skal gi en fullverdig polititjeneste innenfor sitt geografiske område.  
 
Det kriminalitetsforebyggende arbeidet ivaretas av politikontaktene, dedikerte forebyggere og politipatruljen. Felles 
forebyggende enhet understøtter tjenesteenhetenes forebyggende arbeid.  Kriminalitetsforebygging skal være politiets 
primærstrategi, arbeidet skal være kunnskapsstyrt og skal utføres i nær samhandling med kommunene og andre 
samarbeidspartnere.  
 
Beredskapen ivaretas av døgnkontinuerlige politipatruljer samt beredskapsvakt med utgangpunkt fra Ørland, Åfjord og 
Rissa. I ukedager vil det i all hovedsak være aktive patruljer. Deler av døgnet er dekket opp av beredskapsvakt.  
Operasjonssentralen og Fellesoperative tjenester understøtter beredskapen i tjenesteenhetene og sørger for prioritering og 
koordinering av oppdrag.  Kravet til responstid i Trøndelag politidistrikt er at politiet skal være på stedet i 80 % av 
oppdragene innen 20 minutter i tettbygde strøk (2000 – 20000 innbyggere) og 37 minutter utenfor tettbygd strøk . 
Responstidskravet gjelder for oppdrag som gjelder liv, helse og samfunnsviktige verdier.   
 
Fosen lensmannsdistrikt etterforsker det store flertallet av straffesaker i sitt geografiske område. Dette blir utført av 
etterforskningsledere, etterforskere og politipatruljer i tjenesteenheten.  Felles påtale og Felles enhet for etterretning og 
etterforsking understøtter etterforskningen i tjenesteenheten med rådgivning, kapasitetsforsterkning og 

 
1 Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre 
om Nærpolitireformen  



spesialistkompetanse. Felles Straffesaksinntak håndterer alle straffesaker i initialfasen og sikrer døgnkontinuerlig 
etterforskningsledelse.  Riksadvokat og Politidirektorat gir prioriteringer for straffesaksbehandlingen. 
Kriminalitetsområdene vold og seksuelle lovbrudd mot barn og særlig sårbare grupper samt arbeidslivskriminalitet er særlig 
prioriterte områder. Krav til straffesaksbehandlingen er knyttet til resultatindikatorer på restanser, tilrettelagte avhør og 
saksbehandlingstid og oppklaringsprosent voldtektssaker, prioriterte voldssaker og U18 saker.  
  

3. Politikontakten  
 
Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner.  
 
Samarbeidet med kommunene utøves på tre nivåer; strategisk, operasjonelt og taktisk. Strategisk nivå kan beskrives som 
lensmannens nivå som møter i politiråd/interkommunale politiråd og inngår forpliktende avtaler, informasjon om 
overordnede føringer ol.  med kommunene. Operasjonelt nivå vil være politikontakten som den enkelte kommunen kan ta 
kontakt med eller som tar kontakt med kommunen for gjennomføring av det som er avtalt. Taktisk nivå er medarbeider 
som samarbeider med kommunene om konkrete utfordringer/oppgaver. Politikontakten vil være bindeleddet på alle tre 
nivå med politi og kommune for å løse utfordringer i samarbeid med kommunen.  
 
Politikontaktens oppgaver: 

 Lensmannens daglige kontaktledd med kommunene og rådgiver innen kriminalitetsforebyggende virksomhet. 
 Være en pådriver for helhetlig forebyggende tjenesteutøvelse i tråd med nærpolitireformens krav og intensjoner. 
 Sørge for oppfølgning av de beslutninger, planer, prioriteringer som gjøres i egen tjenesteenhet og følge opp de 

sentrale bestemmelser/retningslinjene i det forebyggende arbeidet i politidistriktet. 
 Dedikert ressurs innen kriminalitetsforebygging og inngå i et team sammen med andre forebyggere. 
 Sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende handlingsplan og politiets nærpolitirolle. 
 Være det viktigste kontaktpunktet mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i den enkelte kommune, 

også kommuner der politiet ikke har eget tjenestested 
 Bidra til helhetlig samhandling og sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og ulike 

samarbeidsaktører i kommunen 
 Følge med i kriminalitetsbildet og trendutvikling, og gi råd om og følge opp riktig bruk av 

kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak 
 Opparbeide god lokalkunnskap og kunnskap om spesielle forhold i eget distrikt og i den/de kommunene hun/han 

er politikontakt for. 
 Arbeide kunnskapsbasert og målrettet, og ha tett samarbeid med distriktets etterretningsfunksjon. 

 Være utøvende ledd for næringslivskontakt, radikaliseringskontakt og andre. 
 
 

4. Politiråd 
 
Politirådet er en viktig arena for forpliktende samarbeid mellom politi og kommune. Politirådet er et formalisert 
samarbeidsforum mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt politi, Politirådet skal være en strategisk arena for det 
lokale kriminalitetsforebyggende og trygghetsskapende arbeidet.  
 
Ørland kommune og politiet skal ha politirådsavtale som sikrer målrettet og samordnet kriminalitetsforebyggende arbeid. 
Politirådet skal være et beslutningsdyktig overordnet organ som skal håndtere strategiske utfordringer. Kommunen og 
politiet forplikter seg til å følge opp de beslutninger politirådet fatter.  
 
Ørland kommune deltar også i det interkommunale politirådet på Fosen.  
 
Det vises til egen samarbeidsavtale for politiråd mellom Ørland kommune og Trøndelag politidistrikt.  
 

5. Forventninger til samarbeid 
 
Både politi og kommune har ansvar for å forankre politirådets beslutninger i egen organisasjon og ledelse.  Kommunen og 
politiet forplikter seg til å følge opp de beslutninger som politirådet fatter. Beslutninger må fattes som konsensusvedtak . 
 
.  



Kommunen skal aktivt inkludere politikontakt i planarbeid og møter der agenda har aktuelle tema for samarbeidet. Dette 
gjelder både interne møter og møter med næringsliv og frivillige lag og organisasjoner.  
Politikontakten skal aktivt søke kontakt med sine samarbeidspartnere i kommunen. Innhenting av informasjon om trender 
og utviklingstrekk i lokalsamfunnet er viktig for politikontakten. Kommunen er en viktig bidragsyter og samarbeidspartner i 
dette arbeidet.  
 
Det forventes at kommunen arbeider aktivt for å fremme god folkehelse, hindre utenforskap og har tilstrekkelig ressurser til 
et tett samarbeid med politiet om det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen. Begge parter skal tenke tverrfaglig 
og helhetlig. 

6. Spesielle fokusområder 
 
Spesielle fokusområder med målsetting og felles tiltak avtales i politiråd og fremgår av politirådsavtalen. 

7. Organisering av samarbeidet 
 
Det gjennomføres to årlige møter i det interkommunale politirådet på Fosen. Politiråd i Ørland kommune avholdes ved 
behov og initieres av politiet eller kommunen. Politikontakt og lensmann møter i både interkommunalt og kommunalt 
politiråd. 

8. Administrative forhold 
 
Taushetsplikten skal respekteres av alle involverte aktører. Taushetsbelagte opplysninger skal til en hver tid behandles etter 
gjeldene lover og regler om taushetsplikt. Nødvendige samtykker om fritak skal innhentes.  
 
Partene har selv ansvar for journalføring i sine respektive journaler. 
 

9. Evaluering 
 
Denne avtalen skal være fast sak på politirådets første møte hvert år for evaluering og revidering. Avtalen kan endres 
dersom politi eller kommune mottar nasjonale føringer som tilsier at dette er nødvendig.  
 
 
 
 
   

Ordfører  Ordfører 

(Ørland)  (Bjugn) 
 
 
 
 

    ________________________________ 
 
      Politikontakt 
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ORGANISERING AV LANDBRUKSKONTORET I NYE ØRLAND KOMMUNE 
 
Innstilling fra Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn 
Det foreslås at Landbrukskontoret organiseres under «Næring, arbeid og kultur». 
Landbrukskontoret opprettes som en egen enhet på lik linje med Nav, næring osv. 
Enhetslederen for Landbrukskontoret skal rapportere direkte til kommunalsjef for 
«Næring, arbeid og kultur».  
 
Prosjektleders innstilling 
Det foreslås at Landbrukskontoret organiseres under «Næring, arbeid og kultur» og i 
enheten for næring i organisasjonsstrukturen for nye Ørland kommune. 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Det ble inngått en samarbeidsavtale om felles landbruksforvaltning for Bjugn og Ørland 
kommuner med virkning fra 01.01.2008, hvor Ørland kommune ble vertskommune for 
samarbeidet. Avtalen ble undertegnet 25.02.2008 og følger vedlagt.  
 
Samarbeidsavtalen om drift av felles landbruksforvaltning ble inngått i henhold til 
kommunelovens §§ 28 c og 28 e. Formålet med avtalen er å samarbeide om en felles 
landbruksforvaltning med ansvar for de kommunale tjenestene og arbeidsområder i 
tilknytning til landbruket og viltforvaltningen, og i tillegg ivareta utviklingsoppgaver knyttet 
til forvaltningen.  
 
Ørland/Bjugn landbruksnemnd med fire politikere fra hver kommune oppnevnes iht 
kommunelovens § 28. Som myndighetsområde har landbruksnemnda alle oppgaver som 
ligger til den kommunale landbruksforvaltningen iht til delegering fra hver av kommunene iht 
kommunelovens § 10. Felles landbruksnemnd behandler saker av prinsipiell karakter og er 
innstillingsorgan for kommunestyrene i Ørland og Bugn. De oppgaver som framgår av punkt 
2 i samarbeidsavtalen. Det vises til «Reglement for politiske organer i Ørland kommune» 
vedtatt i kommunestyret 17.12.2015 sak 15-100.  
 
Folkehelsevurdering 

Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, Meld. St. 19 (2014-2015), viser til at det 
meste av folkehelsearbeidet skjer i kommunene. God folkehelse fremmes i alle sektorer. Det 
er derfor viktig med lokal politisk forankring av folkehelsearbeidet.  
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Administrasjonens vurdering 
Det har vært felles landbruksforvaltning for Bjugn og Ørland kommuner fra 01.01.2008 i et 
vertskommunesamarbeid, hvor ansvaret administrativt og faglig har vært lagt til rådmannen i 
Ørland kommune. Det forslås at landbrukskontoret fra 01.01.2020 fortsatt blir organisert 
administrativt og faglig til rådmannen i nye Ørland kommune, og da til kommunalsjef for 
«Næring, arbeid og kultur» og enheten for næring.   
For enheten næring er det lagt til grunn at nye Ørland kommune skal ha et sterkt 
næringsutviklingsperspektiv. I henhold til «Avtale om sammenslåing av kommunene Bjugn og 
Ørland 21.04.2016» er det et sentralt fokusområde for å lykkes med næringsutvikling i nye 
Ørland kommune å etablere «Næringens hus» i rådhuset på Brekstad. Kommunale ressurser 
som landbrukskontor skal samordnes for samfunns- og næringsutvikling. På denne bakgrunn 
foreslås det at Landbrukskontoret organiseres i enheten for næring i organisasjonsstrukturen 
for nye Ørland kommune.   
 
Det har ikke kommet inn høringssvar på foreslått fremtidig organisering av «Næring, arbeid 
og kultur» som medfører behov for å endre fremlagt forslag til organisering av 
landbrukskontoret. Det har kommet høringsinnspill fra Landbrukssjef og ansatte på 
landbrukskontoret som støtter organiseringen, i tillegg er det kommet innspill på 
samlokalisering med øvrig landbruksrådgivningsapparat, noe som prosjektledelsen tar med i 
det videre arbeidet. Fremdriftsplanen medfører behov for en rask avklaring for å kunne 
jobbe videre med den administrative organisasjonsstrukturen.  
 
 
 

Vedlegg: 
1 Samarbeidsavtale om felles landbruksforvaltning for Bjugn og Ørland kommuner 

25.02.2008 
 
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 14.02.2019  
 
Behandling: 
Leder Fellesnemnda, Tom Myrvold (H) foreslo at saken utsettes. 
 
 
Votering  
Leder Fellesnemnda, Tom Myrvold (H) sin innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
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UTREDNING ORGANISERING AV PP-TJENESTEN 
 
Prosjektleders innstilling 
Ørland Bjugn PPT legges ned som IKS fra 01012020. PP-tjenesten i Ørland Bjugn PPT 
legges inn som en egen enhet i oppvekstsektoren direkte underlagt oppvekstsjefen.  
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Bjugn og Ørland PPT er et interkommunalt selskap eid av Bjugn og Ørland kommuner. 
Kontoret er lokalisert i Botngård i Bjugn og PPT for videregående opplæring holder til i de 
samme lokalene.  
 
Bjugn og Ørland PP-tjenesten arbeider med utredning og oppfølging og gir konsultasjoner 
og veiledning med barn og unge i førskolealder og i grunnskolen, og skal være en lett 
tilgjengelig veiledningstjeneste for foreldre/foresatte. PP-tjenesten er også sakkyndig instans 
ved vurdering om voksnes rett til opplæring på grunnskolens nivå.  
 
Bjugn og Ørland PPT er barnehagenes og skolenes støttesystem ved kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling, og kommunenes sakkyndige instans i opplæringsspørsmål.  
Bjugn og Ørland PPT har som kompetansebedrift utviklet god kompetanse på områdene; 
språkutvikling, skrive- og leseopplæring, regneferdigheter, læringsstrategier, læringsmiljø, 
klassemilø¸ og ledelse, samt arbeidet med innføring og drifting av Olweusprogrammet mot 
mobbing i mer enn 10 år.  
 
To av stillingene ved Bjugn og Ørland PPT har hatt et særskilt ansvar for å utvikle og 
arbeide med disse kompetanseområdene i seks kommuner på Fosen (Osen, Roan, Åfjord, 
Rissa, Bjugn og Ørland) i samarbeid med PPT for Nord-Fosen og PPT for Rissa. En 
samarbeidsavtale mellom de 6 Fosen-kommunene som regulerte samarbeidet mellom 
kommunene og PP-tjenestene på Fosen opphørte i 2018. Avtalen ble sagt opp av Rissa 
kommune og ikke fornyet av Indre Fosen kommune. Målsetningen med samarbeidet var å 
styrke PP-tjenestenes samlede kompetanse i Fosen-regionen slik at alle tjenestene kunne 
utføre forventet arbeid på en kvalitativt god måte. Av samme grunn er det nå etablert en ny 
samarbeidsavtale. Den nye avtalen er mellom PPT for NordFosen og Bjugn og Ørland PPT 
IKS. Avtalen regulerer faglig samarbeid, økonomi og omfang av samarbeidet, og strekker 
seg til 01.01.2020.  
PP-tjenesten er organisert som et interkommunalt selskap der Bjugn og Ørland kommuner eier 
50% hver. Når vi nå nye Ørland blir en kommune fra 01012020 må det vedtas en ny 
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organisering. I henhold til delegasjonsreglementet er det politisk nivå som skal beslutte 
framtidig organisering av denne tjenesten. 
 
Om tjenesten  
PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og 
voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, 
likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og 
skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.  
Beskrivelse av ppt er hentet fra utdanningsdirektoratet sine hjemmesider  
 
Oppgaver  
PP-tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19 c. 
PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Det er viktig at 
oppgavene ses i sammenheng, og barn og elever med særlige behov skal ivaretas før 
tjenesten utfører andre oppgaver som for eksempel å bistå i skolemiljøsaker etter kapittel 9 
A.  
Systemrettede oppgaver  
PP-tjenesten skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling 
slik at de tilrettelegger for barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater 
og voksne med særskilte behov.  
I følge rammeplanen skal barnehagen tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas 
behov og forutsetninger, også for barn som har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre 
perioder.  
I følge opplæringsloven § 1-3 skal opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den 
enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten.  
PP-tjenesten skal samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og 
forebygging. Tjenesten skal gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og 
elever.  
Det systemrettede arbeidet kan foregå i:  

 et tverrfaglig samarbeid  
 barnehage og skole  
 avdelingen/gruppen/på trinnet  

Arbeidet kan foregå ved deltakelse i møter, samtaler og andre rådgivningsaktiviteter.  
Noen eksempler på hva PP-tjenestens systemrettede arbeidsoppgaver kan være:  

 bistå i utviklingsprosjekter på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, for eksempel 
Språkløyper og Vurdering for læring  

 bistå i tverrfaglige samarbeidsfora, for eksempel tverrfaglige team og tidlig 
innsatsteam  

 gi informasjon om andre aktuelle hjelpeinstanser  
 bistå i individsaker som kan styrke barnehagens og skolens generelle kompetanse til 

å oppdage vansker tidligere og sette i verk tiltak på et tidligere tidspunkt  
 bistå, holde innlegg, arrangere møter for foreldre, pedagoger, lærere og ledere om 

faglige og sosiale temaer, for eksempel om bruk av digitale hjelpemidler, alternativ- 
og supplerende kommunikasjon, psykososial utvikling 

 bistå, utarbeide rutiner, holde innlegg, arrangere møter for pedagoger, lærere og 
ledere om strukturelle- og organisasjonsmessige temaer, for eksempel om individuelle 
opplæringsplaner, bruk av kartleggingsverktøy, spesialpedagogiske regler og rutiner  

Oversikten inneholder eksempler og er ikke uttømmende  

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%25C2%25A75-6
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%25C2%25A719c
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Individrettet arbeid  
Hvis det er bekymringer rundt et barns eller elevs utvikling eller læring, kan dette drøftes 
anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak i form av en henvisning.  
Etter henvisning skal tjenesten utarbeide sakkyndige vurderinger blant annet i disse sakene:  

 spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder (barnehageloven § 19 a)  
 tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder (barnehageloven § 19 h)  
 tidlig skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd)  
 utsatt skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd)  
 fritak fra opplæringsplikten (opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd)  
 spesialundervisning (opplæringsloven § 5-1, § 4-2 siste ledd)  
 tegnspråkopplæring i grunnskolen og i videregående opplæring (opplæringsloven §§ 

2-6 og 3-9)  
 punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen og i videregående opplæring 

(opplæringsloven §§ 2-14 og 3-10)  
 alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) (opplæringsloven §§ 2-16, 3-13 og 

4A-13)  
 spesialundervisning for voksne på grunnskolens område (opplæringsloven § 4 A-2)  
 inntak til et særskilt utdanningsprogram i videregående opplæring (forskrift til 

opplæringsloven § 6-16)  
 unntak fra kravet til bestått i inntil to av fellesfagene for å få utstedt fag- og 

svennebrev (forskrift til opplæringsloven § 3-67 fjerde ledd)  
 utvidet opplæringstid i videregående opplæring (opplæringsloven § 3-1 femte ledd)  

Oversikten inneholder eksempler og er ikke uttømmende.  
 
Elever over 15 år, foreldre, barnehager, skoler og andre tverrfaglige tjenester kan ta 
kontakt med PP-tjenesten for råd og veiledning. I følge Barnekonvensjonen artikkel 12 skal 
barnet eller eleven bli hørt og få gi uttrykk for sine synspunkter. Dette gjelder også for 
voksne som kontakter tjenesten.  
Dersom det gjelder henvisning til PP- tjenesten for vurdering av barnet/elevens behov for 
spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning er det kommunen eller fylkeskommunen, i et 
samarbeid med foreldrene/eleven, som sender henvisning til PP- tjenesten. Det skal foreligge 
et samtykke fra foreldrene/eleven før kommunen/fylkeskommunen sender en henvisning for 
sakkyndig vurdering.  
PP-tjenesten kan samarbeide tverrfaglig på lokalt nivå, for eksempel med helsetjenesten 
eller barneverntjenesten, og på statlig nivå med for eksempel Statped eller psykiatriske 
tjenester.  
 
Kvalitetskriterier for ppt  
Udir peker nærmere på noen kvalitetskriterier for tjenesten.  
PP-tjeneste hjelper barnehagen og skolen med å legge til rette tilbudet for barn og unge.  
PP-tjenesten skal ha kompetanse til;  
å utføre sakkyndig arbeid for barn, unge og voksne  
å hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med organisasjons- og kompetanseutvikling  
For å utføre disse lovpålagte oppgavene er det viktig at PP-tjenesten har den nødvendige 
kompetansen. Det er kommunen og fylkeskommunen som har ansvaret for at PP-tjenesten har 
denne nødvendige kompetansen.  
 
Disse punktene kan ligge til grunn for å støtte opp under dette kriteriet  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
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PP-tjenesten er tilgjengelig og medvirker til helhet og sammenheng  
PP-tjenesten skal være tilgjengelig for sine målgrupper og medvirker til helhet og 
sammenheng i tiltak for barn, unge og voksne med særskilte behov. Å være tilgjengelig 
innebærer å bidra med kompetanse, rettleiing, råd og hjelp. PP-tjenesten gir òg informasjon 
til målgruppene, slik at de vet hvordan de kan få hjelp, og når de kan vente å få hjelp. De 
får vite hvilke muligheter de har til å påvirke og gi tilbakemelding om kvaliteten på tilbudet 
som de får.  
 
PP-tjenesten arbeider forebyggede  
PP-tjenesten skal hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanse- og 
organisasjonsutvikling. De skal legge til rette barnehagetilbudet for barn med særskilte 
behov, og opplæringa for elever med særskilte behov.  
Forebyggende arbeid innebærer at PP-tjenesten bidrar til at barnehager og skoler kommer 
i forkant av problem og lærevansker ved å sette i gang tiltak. Det kan være universelle 
tiltak eller spesielle tiltak for barnehager eller skoler med utfordringer.  
 
PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats  
Tidlig innsats kan være innsats på et tidlig tidspunkt i et barns liv og å gripe inn tidlig når 
problem oppstår eller blir avdekte før opplæringspliktig alder, eller i løpet av 
grunnopplæringa.  
PP-tjenesten, sammen med kommunen, fylkeskommunen, barnehagen og skolen, bidrar til å 
sette inn tiltak ved å utarbeide sakkyndig vurdering innen rimelig tid.  
 
Aktuell nasjonal debatt om pp-tjenestens utvikling  
Nasjonal ekspertgruppe, ledet av professor Thomas Nordahl, mener lovfestet rett til 
spesialundervisning er unødvendig. (Hentet fra artikkel i Utdanningsnytt fra april 2018)  
Ekspertgruppen foreslår en radikal desentralisering av pedagogisk-psykologisk tjeneste og 
statlig spesialpedagogisk støttesystem.  
Nordhal utaler til uttdanningsnytt at hele 80 prosent av årsverkene i pedagogisk-psykologisk 
tjeneste (PPT) går med til å skrive sakkyndige rapporter. Deretter får rundt 60 prosent av 
elevene i grunnskolen hjelp av en ufaglært assistent. Det er ikke godt nok.  
 
Nordahl er professor ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) ved Høgskolen i 
Hedmark. Han har lagt fram forslag til omfattende endringer av organiseringen av 
spesialpedagogiske tiltak som gis til barn i barnehage og elever i grunnskolen og 
videregående opplæring. 
 
Ekspertgruppen mener at det pedagogiske personalet i barnehager og skoler har behov for 
mer veiledning og støtte der de er. Barn i barnehagen og elever i grunnskolen må få 
tidligere tiltak enn i dag, og flere må få kvalifisert hjelp. Arbeidet med å lage sakkyndige 
vurderinger på individnivå tar altfor mye av kapasiteten til PPT, mens det skjer lite og noen 
ganger ingenting i etterkant av at vedtak om et spesialpedagogisk tiltak er fattet, sier 
Nordahl til Utdanning.  
Han peker på at mange av de ansatte i PPT har en kompetanse som kan gjøre dem til gode 
veiledere for det pedagogiske personalet i barnehager og skoler.  
Vil avvikle retten til spesialundervisning  
Ekspertutvalget foreslår å avvikle den lovfestede retten til spesialundervisning og en omfattende 
desentralisering gjennom å ta ressurser fra statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped) og 
flytte disse ned på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Samtidig vil de flytte ressurser fra PPT 
ut på barnehage- og skolenivå.  
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Nordahl sier det fortsatt er en forsvinnende liten del av ressursene i PPT som brukes til å 
jobbe systemisk.  
Ekspertgruppens forslag har nå vært på høring. Hele rapporten kan leses her 
https://nettsteder.regjeringen.no/inkludering-barn-unge/files/2018/04/INKLUDERENDE-
FELLESSKAP-FOR-BARN-OG-UNGE-til-publisering-04.04.18.pdf og høringsuttalelsene kan 
leses her; https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#211. 
   
Stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende felleskap  
Kunnskapsdepartementet er i gang med et stortingsmeldingsarbeid om tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap. Meldingen skal legges frem for Stortinget høsten 2019. Meldingen 
skal bygge videre på stortingsmeldingene Meld. St. 19 (2015–2016) Tid for lek og læring - 
Bedre innhold i barnehagen og Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i 
skolen. Den skal omfatte både barnehage, skole og SFO, og følge opp forslag og ny 
kunnskap fra ulike ekspertgrupper. Meldingen skal spesielt følge opp og vurdere forslagene 
i ekspertgrupperapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge (Nordahl-
rapporten) og Stoltenberg-utvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner som ble levert 1. 
februar 2019. Andre aktuelle temaer som overgang barnehage – skole/SFO - ungdomstrinn 
- videregående, SFO, og tverrfaglig samarbeid vil også inngå i meldingen. Videre skal 
meldingen skissere hvilke mål, prinsipper og helhetlig grep som bør ligge til grunn for at 
tilbudet i barnehage og skole kan bli bedre. 
 
PPT Som interkommunalt selskap opphører 01012020  
Ørland og Bjugn PPT IKS er et interkommunale selskap (IKS) som er heleid av nye Ørland fra 
01012020. 
Når to kommuner som begge er eiere i samme IKS slår seg sammen, vil det etter IKS-loven 
vurderes som et eierskifte etter iksl. § 26. «Eierskiftet» skjer ved at den nye kommunen 
overtar rettigheter og forpliktelser fra de kommunene som inngår i den nye kommunen. At 
eierandeler/deltakerandeler og rettigheter kan overføres følger av kontinuitetsprinsippet, 
som sier at all kommunal virksomhet skal fortsette i den nye virksomheten. Det følger også av 
alminnelig kontraktsrett.  
I dette aktuelle selskapet eier nye Ørland kommune 100% av selskapet og følgelig vil 
selskapet som interkommunalt selskap opphøre og det kan legges ned fra 01012020. Det er 
imidlertid opp til fellesnemda å bestemme hvilken organisasjonsform man ønsker for pp-
tjenesten framover.  
 
  

https://nettsteder.regjeringen.no/inkludering-barn-unge/files/2018/04/INKLUDERENDE-FELLESSKAP-FOR-BARN-OG-UNGE-til-publisering-04.04.18.pdf
https://nettsteder.regjeringen.no/inkludering-barn-unge/files/2018/04/INKLUDERENDE-FELLESSKAP-FOR-BARN-OG-UNGE-til-publisering-04.04.18.pdf
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#211
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20152016/id2479078/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20152016/id2479078/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/styrer-rad-og-utvalg/ekspertgruppe-for-barn-og-unge-med-behov-for-sarskilt-tilrettelegging/id2543492/
https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/styrer-rad-og-utvalg/ekspertgruppe-for-barn-og-unge-med-behov-for-sarskilt-tilrettelegging/id2543492/
https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/styrer-rad-og-utvalg/ekspertutvalg-om-kjonnsforskjeller-i-skolen/id2569536/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skolen-ma-bli-bedre-til-a-lofte-guttene/id2627907/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skolen-ma-bli-bedre-til-a-lofte-guttene/id2627907/
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Organisasjonskart for oppvekst med foreslått plassering av pp-tjenesten 
 

Kommunalsjef for 
oppvekst og utdanning

Grunnskoler

Enhetsleder Ørland 
ungdomsskole

Enhetsleder Opphaug 
barneskole

Enhetsleder
Brekstad barneskole

Enhetsleder Botngård 
ungdomsskole

Enhetsleder Botngård 
barneskole

Enhetsleder Vallersund 
oppvekstsenter

Barnehager

Enhetsleder
Futura

Enhetsleder
Borgen

Enhetsleder Bekkfaret

Enhetsleder Lyngrabben

Enhetsleder Solkysten

PPT

Enhetsleder PPT

Kvalifisering

Enhetsleder Kvalifisering

Avdelingsleder/Rektor?/
voksenopplæring

Flyktning-koordinator

Barnevern

Fagstab oppvekst

 
 
 
Vurdering av organisering 
Ørland og Bjugn PPT IKS slutter å eksistere som et interkommunalt selskap da eierkommunene 
blir til en ny kommune.  
Det følger av dette at vi må foreslå en ny organisering av pp-tjenesten. Prosjektleder og 
oppvekstsjefer ønsker at ppt legges i den administrative styringslinjen til oppvekstsjefen.  
Ved å legge ppt som en egen enhet i oppvekst og fortrinnsvis samlokalisert med fagstab vil 
vi samle fagfolkene og i enda sterkere grad legge til rette for samarbeid på tvers i 
fagmiljøene. Vi mener ekspertgruppens uttalelser peker i en faglig retning for pp-tjenesten 
mot mer samhandling med enheter og en retning med mindre diagnostisk arbeid og mer 
systemrettet fokus. Vi mener at en organisering under felles ledelse fra oppvekstsjefen i nye 
Ørland vil styrke samarbeidet på oppvekstområdet og tydeliggjøre nettopp 
helhetsperspektivet i oppvekstløpet som også har vært lagt til grunn for valgt organisering 
på feltet for øvrig.  
Det er ønskelig å videreføre fagfelleskap med videregående skole og det er ønskelig og 
fortsette samarbeidet med andre kommuner. 
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Vedlegg: 
1 Kommentar til utredning organisering av PP-tjenesten 

 
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner 
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Votering  
 
 
Vedtak: 
Saken ble ikke behandlet i Arbeidsutvalgets møte. 
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Kommentar til «Utredning av organisering PP-tjenesten». 
 

Som daglig leder av Bjugn og Ørland PPT IKS er jeg bedt om å komme med en kommentar til 

prosjektleders saksframlegg. 

Informasjon om Bjugn og Ørland PPT IKS sin styringsform og mål for tjenesten finnes i Økonomiplan 

2018-2020 og i Årsrapporter. 

Saksframlegget fra prosjektleder beskrivelser godt PP-tjenestens nåværende organisering.  
 
PP-tjenestens arbeidsoppgaver er beskrevet under overskriften Om tjenesten i saksframlegget. 
I tillegg til å være kommunenes sakkyndige instans i opplæringsspørsmål, skal PP-tjenesten, som en 
kompetansebedrift, "hjelpe skolene og barnehagene i arbeidet med kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling". PP-tjenesten må derfor kjenne de utfordringer og krav til utvikling som 
skoler og barnehager møter, samt de rammebetingelser de har for å arbeide med disse 
utfordringene. Dette innebærer et aktivt og nært samarbeid med enhetene og eierne.  
Regionalt innebærer det et samarbeid med kommunalsjefene via deltakelse i OFO (Fosen-
kommunenes samarbeidsorgan i oppvekstsektoren) og samarbeid mellom PP-kontorene i regionen. 
Det ligger store faglige gevinster i deltagelse i disse samarbeidsorganene, da PP-tjenestens arbeid 
krever god kompetanse på mange kompliserte områder. PP-tjenesten har som mål å medvirke til at 
barnehager og skoler utvikler kompetanse på de områder som etterspørres og som eierne krever. Vi 
har arbeidet for å "spisse" kompetansen innen systemrettet arbeid i samarbeid med eierne. Eiernes 
forventning om kompetanse på psykososialt arbeid, prosessledelse, relasjonskompetanse, 
klassemiljø og klasse/gruppeledelse samt bruk av analyseredskap i problem- og utviklingsarbeid, er 
noen av kompetansekravene som stilles. Videre er det et mål at PP-tjenestene skal bidra i 
barnehagenes og skolenes egne utviklingsløp. 
 
Fra mitt ståsted er det også viktig å presisere at Bjugn og Ørland PPT er opptatt av forebygging og 

tidlig innsats. Gjennom flere år har Bjugn og Ørland PPT arbeidet for å bli bedre til å utvikle og 

formidle kompetanse på områder som psykososialt miljø, læringsmiljø, anti-mobbearbeid, lese- og 

skriveopplæring, utvikling av regneferdigheter, læringsstrategier og språkutvikling. På disse 

områdene vil det fortsatt være et nært samarbeid med PPT for Nord-Fosen, som arbeider med de 

samme utviklingsområdene i sin region.  

I kjølevannet av ekspertutvalgets rapport (Nordahl-rapporten) er det kommet en debatt om PP-

tjenestens rolle og arbeidsoppgaver i framtidens skole og barnehage, og som kommunalt 

støttesystem. Høsten 2019 kommer det også en ny stortingsmelding som følge av «Nordahl-
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rapporten». Signalene går på at skoler og barnehager trenger gode, fleksible og kompetente 

støttesystemer med tanke på organisasjon og kompetanseutvikling. Et større fagmiljø vil naturlignok 

kunne utvikle dette i tett samarbeid med PPT-eiere og skoler/barnehager. Et større fagmiljø vil også 

være mindre sårbart med tanke på ordinære driftsoppgaver. 

Retten til spesialundervisning er under debatt og det samme er kommunenes krav til å bedre 
kvaliteten i barnehagene og skolene som utviklings- og læringsarena.  
 
PP-tjenestens rolle og arbeidsoppgaver er en del av denne debatten. Selv om Bjugn og Ørland PPT 
ikke kjenner seg igjen i ekspertutvalgets beskrivelse av PP-tjenestens arbeidsoppgaver og bruk av tid 
til sakkyndighetsarbeid, må vi forholde oss til at mange PP-tjenester passer inn i beskrivelsene. 
Drøftingene har skapt en usikkerhet om tjenestens framtid. For oss gir det utfordringer i 
planleggingen framover. Det kan komme lovendringer som innvirker på tjenestens arbeidsoppgaver, 
eller det blir ingen vesentlige endringer. 
 
Om framtidig organisering. 
PP-tjenesten som en kompetanseytende tjeneste vil i hovedsak møte de samme kravene til 

arbeidsoppgaver uavhengig av kommunenes størrelse. Strukturelle forhold kan ha innvirkning på om 

vi makter å møte brukernes krav, både til tilgjengelighet og kvalitativt gode faglige kvalitet. 

Ved Bjugn og Ørland PPT IKS har ny organiseringsform vært tema. I kjølevannet av prosessen som 

skal slå sammen Ørland og Bjugn kommuner har det vært en drøfting om hvilke tjenester PP-

tjenesten skal yte i framtiden og hvilke kvalitetskrav, kompetansekrav og tilgjengelighetskrav eierne 

kan sette til tjenesten i årene som kommer. Det har også vært drøftet hvilke tjenesteområder og 

kompetanse som kan legges til tjenesten, ut over de som loven beskriver. Denne drøftingen er så vidt 

startet. 

Som interkommunal PP-tjeneste har Bjugn og Ørland PPT vært organisert som et IKS. Denne 

organiseringsformen gir eierne god styringsmulighet og PP-tjenesten tilstrekkelig frihet til å finne 

arbeidsmåter som møter eiernes krav. I vårt arbeid har samarbeidet med øvrige PP-tjenester på 

Fosen, inkludert PPT for videregående opplæring, vært viktig, særlig med tanke på faglig samarbeid 

og utvikling. Vår vurdering er at en bred kompetanse øker muligheten for å møte stadig mere 

krevende problemstillinger og faglige krav, enten det er individuelle utfordringer eller systemrettet 

utviklingsarbeid. Fosen-regionen har lang tradisjon for felles faglig samarbeid og utvikling. 

Som det framgår av saksframlegget «Utredning av organisering PP-tjenesten» vil Bjugn og Ørland PPT 

IKS opphøre 01.01.2020. 

Framtidig organisering av tjenesten har vært drøftet internt i tjenesten og i styret for tjenesten. Det 

er sett på tre organiseringsformer. 

a. Som egen enhet i den nye kommunen underlagt kommunalsjef for oppvekst. 

b. Fortsette som KS, men med samarbeidslinjer til kommunalsjefens ledergruppe. 
c. Fortsette som IKS i et nytt samarbeid mellom nye Ørland og nye Åfjord kommuner 
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Alternativ a) er godt utredet i framlegget, og vurderes som den beste løsningen av oppvekstsjefene 

og prosjektleder. PPT blir da lagt i den administrative styringslinjen til oppvekstsjefen. Dette er en 

kjent organisering av tjenesten, som er den mest vanlige. Ansatte har ingen store betenkeligheter, 

bortsett fra tapet av de mulighetene som ligger i alternativ c. 

Alternativ b) er kun berørt i drøftingene og vurderes ikke som en nødvendig organiseringsform for 

denne tjenesten. 

Alternativ c) er drøftet internt og med samarbeidspartner i PPT for Nord-Fosen. Temaet vil også bli 

presentert Styret for Bjugn og Ørland PPT IKS i styremøtet 14. mars 2019 og har vært tema i styret for 

PPT for Nord-Fosen. 

Det er flere grunner til at dette alternativet bør sees nærmere på.  

En av grunnene er de framtidige kravene som vil bli stilt til tjenesten. Behovet for å skape og ivareta 

et bredt og kompetent fagmiljø som kan møte kommunenes behov for en sammensatt, spisset og 

bred kompetanse er utfordrende.  Det å rekruttere gode medarbeidere og skape et bredt, attraktivt 

og faglig utfordrende arbeidsmiljø der 11 – 12 fagpersoner (om en inkluderer PPT for videregående 

opplæring) er samlet, vil styrke tjenesten som kompetansebedrift. Fagmiljøet vil bli attraktivt og 

dermed utfordrende og utviklende. Det gir mulighet for tjenesten å utvikle intern spesialkompetanse 

i etterspurte fagområder som f.eks. språk, lesing, skriving, regning, læringsmiljø, forebyggende 

psykisk helse i organisasjoner, logopedi m.m. Som jeg ser det er mulighetene mange. Det vil også 

samle tjenesten for målgruppen fra 0 til 20 år når det gjelder spørsmål knyttet til opplæring. Om det i 

seg selv vil bidra til å redusere frafall i opplæringsløpet på Fosen er vanskelig å si, men felles innsats 

kan organiseres. 

Denne brede kompetansen vil bli tilgjengelig for aller brukerne av tjenesten i den regionen tjenesten 

skal dekke. 

En organisering som IKS i et større geografisk område vil, etter min vurdering, enkelt kunne møte 

krav til tilgjengelighet og tilstedeværelse lokalt.  

En PP-tjeneste som skal betjene to kommuner vil kunne utvikle sterk tilknytning og samhandling til 

kommuneledelse i begge kommunene. Det vil være nødvendig å definere mandat og utvikle faste 

møtepunkter med kommunalsjefenes lederteam.  Helhetsperspektivet i det kommunale tilbudet vil 

ivaretas. 

IKS som organisering gir, etter min erfaring, eiere god innflytelse direkte til tjenesteproduksjonen 

gjennom representasjon i styret. Forankringen i kommunene blir god gjennom representantskapets 

innflytelse. 

Jeg har ønsket å beskrive mulighetene i alternativ c, selv om dette alternativet ikke framstår som et 

reelt og avklart alternativ ennå. Det er ikke vedtatt utredet i noen av de «nye» kommunene, men 

styret for PPT-Nord-Fosen har bedt styret for Bjugn og Ørland PPT IKS drøfte og vurdere 

samordningsmulighetene.  

Etter min vurdering vil det derfor være hensiktsmessig å utrede muligheten for en interkommunal 

løsning for PP-tjenesten i «nye Ørland» og «nye Åfjord kommuner». Det vil gi PP-tjenesten 
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muligheter til å bli det gode, fleksible og kompetente støttesystemet med tanke på organisasjon og 

kompetanseutvikling som skoler og barnehager trenger, ved å skape et bredere og mere kompetent 

fagmiljø. I et rekrutteringsperspektiv der målet er å ansette gode fagfolk vil det også være attraktivt 

med et større og sammensatt fagmiljø. 

 

 

Jim Godø 

Daglig leder 
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KOMMUNALT FORETAK (KF) - KULTUR, IDRETT OG ARRANGEMENT - 
ORGANISERING 
 
Prosjektleders innstilling 

1. Fellesnemnda velger et interimstyre som gis fullmakt til å forberede nytt kommunalt 
foretak vedtatt i Fellesnemnda 14.02.2019. 

2. Fellesnemnda velger tre representanter fra hver av dagens styrer i Ørland 
kultursenter og Campus Fosen, og en ansatte representant til interimstyret. 

3. Interimstyret skal virke inntil det velges nytt styre i kommunestyret for nye Ørland 
kommune. 

4. Interimstyret konstituerer seg selv og gis fullmakt til å 
 Foreta organisering av nytt kommunalt foretak  
 Foreta innplassering av ansatte i nytt kommunalt foretak 
 Fremme forslag til sammensetning av nytt styre 
 Utarbeide forslag til vedtekter 
 Utarbeide forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 

5. Kommunestyret for nye Ørland kommune vedtar formelt opprettelse av det nye 
kommunale foretaket (KF) med nytt styre, vedtekter, og budsjett og økonomiplan etter 
konstituering høsten 2019.  

 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Det ble 14.02.2019 vedtatt i Fellesnemnda å etablere et nytt kommunalt foretak (KF) i nye 
Ørland kommune med alt av idrett- og kulturarbeid; 
 
1. Det etableres et nytt kommunalt foretak (KF) i nye Ørland kommune med nytt 

organisasjonsnummer, nye vedtekter og nytt styre. Navnet på det nye foretaket kan være 
Campus - Ørland kultursenter KF. I dette foretaket organiseres all kultur, idrett og 
arrangement i nye Ørland kommune. Fra samme tidspunkt det etableres et nytt kommunalt 
foretak (KF) opphører dagens to kommunale foretak (KF), Campus Fosen KF og Ørland 
Kultursenter KF.  

2. All idrett- og kulturarbeid legges inn under en felles ledelse og stab. Fellesnemda viser til 
Avtale om sammenslåing av kommunene Bjugn og Ørland 21.04.2016 når det gjelder felles 
ledelse og stab kultur.  

3. Tjenester, tilbud og drift av bibliotek, kulturhus, kulturskole og andre kulturtilbud 
opprettholdes, videreføres og videreutvikles som i dagens to kommuner. Det samme gjelder 
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for drift og innhold i Ørland Sparebank Arena og FosenHallen samt andre kommunale 
idrettsanlegg.  

4. Følgende oppgaver foreslås lagt inn i et nytt kommunalt foretak (KF) i nye Ørland 
kommune; drift av kulturhus, kino, sal, scene og service, galleri, museum, idrett og 
idrettsaktivitet, historie, kulturarv og natur, bibliotek, kulturskole, salg og arrangement.  

5. Kultur og idrett organiseres i 2 enheter:  
  
 Kultur: Det vil si at all aktivitet/innhold i kultur- og idrettsadministrasjon/ledelse, 
kulturskole, bibliotek, kino, sal og scene, galleri, museum, historie/kulturarv, natur.  
 
 Idrett: Det vil si all idrettsaktivitet og innbefatter alle kommunale idrettsanlegg i tillegg 
til FosenHallen og Ørland Sparebank arena.  
 
Hver enhet bør ha en koordinator som samarbeider og rapporterer til daglig leder KF.  
6. Det kommunale foretaket(KF) skal ha ambisjoner i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

perspektiv.  
7. Det velges nytt styre for nytt KF. Det vedtas nye vedtekter med formål for det nye foretaket. 

Styret består av kompetente eksterne aktører som representerer de ulike plattformene i det 
kommunale foretaket, politisk valgte representanter og representant/er fra ansatte. Politisk 
valgte representant/er skal være medlem av Formannskapet og/eller komite for Næring, 
Arbeid og Kultur. Daglig leder KF rapporterer til styret. Assisterende rådmann/kommunalsjef 
kultur, arbeid og næring deltar med møte og talerett på styremøtene for å sikre god 
samhandling mellom foretaket og driftsorganisasjon for øvrig. Styret for KF skal legge frem 
driftsbudsjett som inneholder mål og det skal rapporteres jevnlig til formannskapet om 
status.  

8. Det foreslås at det nye foretaket bør ha en salgs- og arrangementsansvarlig som også får 
ansvar for å utvikle/utarbeide en arrangementsstrategi sammen med næring.  

9. Ansvar for drift av bygninger og anlegg legges til kommunalsjef for samfunnsutvikling og 
teknikk, det samme gjelder ansvaret for spillemiddelsøknader.  

10. Det må utarbeides samarbeidsavtaler mellom enheter, og mellom enheter og foretaket der 
det er formålstjenlig. Eksisterende avtaler med idrettslag og frivillige lag og foreninger 
videreføres.  

11. Innhold og vedtekter i det nye foretaket skal styres politisk fra kommunestyret i dialog med 
rådmann, og organisering og innhold i nytt KF skal evalueres senest innen utgangen av 
2021.  

 
 
Folkehelsevurdering 

Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, Meld. St. 19 (2014-2015), viser til at det 
meste av folkehelsearbeidet skjer i kommunene. God folkehelse fremmes i alle sektorer. Det 
er derfor viktig med lokal politisk forankring av folkehelsearbeidet.  
 
 
Administrasjonens vurdering 
Det er gitt særregler om blant annet sammenslåing av kommuner i inndelingsloven (LOV-
2001-06-15-70). Loven regulerer minimumskrav om prosessen frem til ny kommune 
etableres. Det følger av inndelingslova § 26 at det ved kommunesammenslåinger skal 
opprettes en fellesnemnd som skal samordne og forberede sammenslåingen. Det forutsetter 
at fellesnemnda får de nødvendige fullmakter til å håndtere alle spørsmål som må eller bør 
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avklares i forkant av selve sammenslåingen, jf. inndelingsloven §§ 25 og 26. Det er ikke gitt 
særregler om kommunale foretak i inndelingsloven.  
 
Kommunalt foretak 
Det er gitt nærmere regler om kommunale foretak i gjeldende kommunelov kap 11. I ny 
kommunelov er regler om kommunale foretak inntatt i kap 9. Størstedelen av ny kommunelov 
trer i kraft samtidig ved at ny kommune konstituerer seg etter valget 2019. Ny kommunelov 
har ingen betydning for denne vurderingen.  
Kommunalt foretak er en organiseringsform for virksomhet en kommune driver alene. Foretak 
er en del av kommunen og ikke et eget rettssubjekt, jf. kommuneloven § 61 andre setning. 
Foretaket kan derfor ikke ha selvstendige rettigheter og plikter. Kommunen vil være part i 
foretakets avtaler og hefte økonomisk for foretakets forpliktelser. Samtidig har et kommunalt 
foretak en friere stilling sammenholdt med annen organisering etter kommuneloven. 
Eksempelvis har styret i et kommunalt foretak kompetanse hjemlet direkte i loven, og det 
representerer foretaket utad. Det er opp til kommunestyret å avgjøre om noen del av 
kommunen skal organiseres som et foretak. Kommunestyret skal som øverste organ treffe de 
overordnede beslutningene som gjelder foretaket, slik som valg av styret, vedtekter og 
endringer i disse, og vedta budsjett og regnskap for foretaket. 
 
Videreføring av foretak, nedlegging og etablering av nye foretak 
Det er ikke gitt noen særregler for kommunale foretak i inndelingsloven og den naturlige 
konsekvensen av det er at foretaket opphører som virksomhet som en konsekvens av 
sammenslåingen, dette i tråd med vedtaket i Fellesnemnda 14.02.2019. Det er ikke gitt 
særregler som tilsier at foretaket vil kunne stifte rettigheter/plikter etter at kommunen som 
det er en del av, opphører og det etableres en ny kommune. Det betyr videre at foretakets 
forpliktelser videreføres av den nye kommunen selv om organisasjonsformen legges ned. 
 
Det følger av kommuneloven § 62 at det er kommunestyre selv som skal treffe vedtak om 
opprettelse av kommunale foretak. Kommunalt foretak opprettes ved beslutning av 
kommunestyret. Det fremgår av § 62 første setning at det må treffes uttrykkelig formelt 
vedtak om opprettelse av kommunalt foretak for at reglene i kap. 11 skal komme til 
anvendelse. Administrasjonens vurdering er at det nye foretaket som ble vedtatt i 
Fellesnemnda 14.02.2019 formelt må vedtas av nytt kommunestyre etter valget høsten 2019 
etter de formkrav som kommuneloven setter, men at forberedelsene håndteres av 
fellesnemnda.  
 
Administrasjonen foreslår at Fellesnemnda for Ørland og Bjugn kommuner velger et 
interimstyre som gis fullmakt til å forberede det nye kommunale foretaket som ble vedtatt i 
Fellesnemnda 14.02.2019, fram til det velges nytt styre for foretaket i kommunestyret for 
nye Ørland kommune. Som representanter i interimstyret anses det hensiktsmessig å velge  
tre representanter fra hver av dagens styrer i Ørland kultursenter og Campus Fosen, og en 
ansatte representant til interimstyret. Dette vil kunne sikre en god overgang til et nytt 
kommunalt foretak med erfaringer som er gjort i dagens to foretak, og med involvering av 
ansatte. Det foreslås at interimstyret konstituerer seg selv og gis fullmakt til å foreta 
organisering av nytt kommunalt foretak, innplassering av ansatte, fremme forslag til 
sammensetning av nytt styre, utarbeide forslag til vedtekter og forslag til budsjett 2020 og 
økonomiplan 2020-2023.  
Kommunestyret for nye Ørland kommune vedtar formelt opprettelse av det nye kommunale 
foretaket (KF) med nytt styre, vedtekter, og budsjett og økonomiplan etter konstituering 
høsten 2019.  

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920925z2D107z2EzA761
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Overføring av personell 
En kommunesammenslåing er en virksomhetsoverdragelse og kapittel 16 i arbeidsmiljøloven 
kommer til anvendelse. Det innebærer at berørte arbeidstakers arbeidsforhold videreføres i 
ny kommune, jf. arbeidsmiljøloven § 16-2. Kommunesammenslåingen vil kunne medføre en 
omorganisering/overtallighet som følge av at enkelte funksjoner og stillinger kun kan innehas 
av en person. Det vil også kunne skje andre endringer. Mange av endringene kan 
gjennomføres med grunnlag i styringsretten. For eksempel kan arbeidstakere som arbeider i 
et kommunalt foretak fritt kunne overføres til en kommunal enhet, eller motsatt fra en 
kommunal enhet til et kommunalt foretak så lenge arbeidsavtalen i det vesentlige er i behold. 
Dersom det skjer endringer som gjør at arbeidskontrakten endrer karakter i vesentlig grad 
vil endringen forutsetningsvis skje ved at arbeidstaker får et tilbud om «annet passende 
arbeid» etter arbeidsmiljøloven § 15-7 (2).  
 
Fellesnemnda eller den som får delegert slik kompetanse må kunne foreta prosesser med 
berørte ansatte som innebærer overføring fra foretak til «basiskommune» eller fra kommune 
til «foretak under stiftelse». Dette vil følge det ordinære opplegget som er bestemt for den 
nye kommunen.  
 
Kommunalt foretaks styre sin rolle og funksjon 
Styret er underordnet kommunestyret. Styret i foretaket er med hjemmel i kommuneloven § 
67 nr. 2 gitt myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i 
enkeltsaker (personalsaker).  Kommunestyrene kan instruere foretakene om hvordan de skal 
forholde seg til fellesnemnda i den videre prosessen. Det innebærer at de legger opp til en 
medvirkning for at overføringer/innplasseringer skjer innen rammen av det opplegget som 
fellesnemnda har bestemt.  
 
Særskilt om daglig leder 
Nye Ørland kommune skal etablere et nytt foretak med utvidet oppgaveportefølje enn det 
som hver av kommunene har i dag. Fellesnemnda eller de/den som får delegert denne 
kompetansen kan foreta innplassering i stillingen som daglig leder av foretaket (foretak 
under etablering) dersom det er nødvendig å ha en operativ organisasjon på plass ved 
iverksettingen av ny kommune. Her vil antagelig uansett de ordinære arbeidsrettslige 
prinsippene overstyre foretakets formelle beslutningssystem.  
 
De prinsipper som prosjektkommunen har skissert for innplassering for ledere kan da følges. 
Det må foretas en realitetsvurdering av det organet som etter inndelingsloven er gitt slik 
kompetanse. Dette har som konsekvens at daglig leder stillinger i foretaket og tilsvarende 
ledere i ordinære kommunale enheter med samme eller lignende oppgaveportefølje som 
foretaket skal arbeide videre med i ny kommune har rett til å bli vurdert etter de kriterier 
som er fastsatt for innplassering. 
 
 
 
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner 
- 19.03.2019  
 
Behandling: 
Arbeidsutvalget drøftet saken og det ble foreslått følgende tillegg til prosjektleders 
innstilling: 
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 Idrettsrådene i Ørland og Bjugn velger en representant hver til interimsstyret. 
 En ansatte representant fra hver kommune velges til interimsstyret. 
 
 
Votering  
Det ble ikke votert over saken. 
 
 
Vedtak: 
Saken ble drøftet i møte men ikke behandlet. 
 
 
 



Arkiv:  001-1540/2019 
Dato:  04.02.2019 
Saksbehandler:  Marit Knutshaug Ervik

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
19/9 Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner 14.02.2019 
19/15 Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner 04.04.2019 

 
 

 
ØRLAND KIRKELIGE FELLESRÅD - LOKALISERING I NYE ØRLAND KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling 
Det foreslås at Fellesnemda beslutter lokalisering for Ørland kirkelige fellesråd i nye Ørland 
kommune. 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Kirkelig fellesråd står ikke omtalt i samarbeidsavtalen datert 21.04.2016, og ikke på 
oversikten over «tjenestetilbud og lokalisering i nye Ørland kommune». 
 
I henhold til prosjektplanen skal saker som gjelder forslag til organisatorisk tilknytning for 
kirke- og trossamfunn behandles politisk. 
 
Saken ble lagt fram i møte i Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn 05.02.19 og fremmes nå for 
behandling i Fellesnemnda.  
 
 
Folkehelsevurdering 
Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, Meld. St. 19 (2014-2015), viser til at det 
meste av folkehelsearbeidet skjer i kommunene. God folkehelse fremmes i alle sektorer. Det 
er derfor viktig med lokal politisk forankring av folkehelsearbeidet 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Kirkeloven § 5 viser til at det innenfor kommunens grenser skal være ett kirkelig fellesråd. 
Endringer i kommunestrukturen medfører også endringer i fellesrådsstrukturen. Fra og med 1. 
juli 2016 ble inndelingslova kap V og kapittel IV gjort gjeldende ved 
fellesrådssammenslåinger.  
 
I og med at to nye rettssubjekter blir etablert, opphører eksisterende avtaler mellom 
kommuner og fellesråd fra det tidspunktet sammenslåingen gjelder. I dag foreligger det 
«Avtale om tjenesteyting mellom Bjugn kirkelige fellesråd og Bjugn kommune» og «Avtale om 
tjenesteyting mellom Ørland menighetsråd og Ørland kommune». Disse avtalene har kirkelig 
fellesnemnd fått i mandat til å reforhandle, slik at de kan være klare til den nye kommunen 
og fellesrådet trer i kraft. Det vil derfor bli utarbeidet en ny avtale som gjelder for nye 
Ørland kirkelige fellesråd og nye Ørland kommune. 
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Kirkelig fellesnmend i nye Ørland har sett på arealbehovet i nye Ørland kommune.  
Det vises til vedlagte protokoll datert 10.01.2018 fra kirkelig fellesnemnd for nye Ørland, 
og vedtak i sak FN 04/18 Lokalisering: 

 Kirkelig fellesnemnd går inn for at det blir kirkekontor der rådmannen sitter, med 
lokalkontor/menighetskontor på det andre stedet. 

 Det jobbes med å få på plass i de kommunale arbeidsgrupper hvor lokalisering blir 
bestemt, men også i andre grupper hvor viktige bestemmelser som angår kirkelig 
fellesnemnd sitt mandat, blir tatt.   

 
Det er videre presisert behovet for lokaliteter fra prosjektleder i kirkelig fellesnemnd nye 
Ørland i e-post av 10.01.2018 og i en presentasjon fra november 2018; 

 Hovedkontoret bør være plassert der rådmannen med sin stab sitter.  
o 11 kontorer med mulighet for konfidensielle samtaler på minimum fem av dem. 
o Møterom (fellesråd, menighetsråd, utvalg med flere) 
o Samtalerom med plass til flere enn på et kontor  

      (sørgesamtaler, dåpssamtaler, vigselssamtaler) 
o Lager/kopirom etc 

 På den andre arbeidsplassen er det behov for følgende fasiliteter: 
o Et større kontor med muligheter for konfidensielle samtaler (sokneprest) 
o Et kontor med mulighet for konfidensielle samtaler (kapllan/diakon) 
o To ordinære kontorer (sekretær, trosopplærer, diakon deler etter behov) 
o Tilgang til møterom (menighetsråd, utvalg med flere) 

 
Aktiviteter per i dag; 

 Sjømannskirke (ca 30-40 personer, tilgang på kjøkken) 
 Ungdomsklubb (ca 10-60 ungdommer, tilgang på kjøkken) 
 Aktivitetsdager (planleggingsdager, juleverksted med flere) 
 Diverse aktiviteter for konfirmanter som fasteaksjon, aktivitetsgrupper, undervisning 

(utenfor kirkerommet) 
Kirkeloven § 5 viser til at det innenfor kommunens grenser skal være ett kirkelig fellesråd. 
Endringer i kommunestrukturen medfører også endringer i fellesrådsstrukturen. Fra og med 1. 
juli 2016 ble inndelingslova kap V og kapittel IV gjort gjeldende ved 
fellesrådssammenslåinger.  
 
I og med at to nye rettssubjekter blir etablert, opphører eksisterende avtaler mellom 
kommuner og fellesråd fra det tidspunktet sammenslåingen gjelder. I dag foreligger det 
«Avtale om tjenesteyting mellom Bjugn kirkelige fellesråd og Bjugn kommune» og «Avtale om 
tjenesteyting mellom Ørland menighetsråd og Ørland kommune». Disse avtalene har kirkelig 
fellesnemnd fått i mandat til å reforhandle, slik at de kan være klare til den nye kommunen 
og fellesrådet trer i kraft. Det vil derfor bli utarbeidet en ny avtale som gjelder for nye 
Ørland kirkelige fellesråd og nye Ørland kommune. 
 
Kirkelig fellesnmend i nye Ørland har sett på arealbehovet i nye Ørland kommune.  
Det vises til vedlagte protokoll datert 10.01.2018 fra kirkelig fellesnemnd for nye Ørland, 
og vedtak i sak FN 04/18 Lokalisering: 

 Kirkelig fellesnemnd går inn for at det blir kirkekontor der rådmannen sitter, med 
lokalkontor/menighetskontor på det andre stedet. 
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 Det jobbes med å få på plass i de kommunale arbeidsgrupper hvor lokalisering blir 
bestemt, men også i andre grupper hvor viktige bestemmelser som angår kirkelig 
fellesnemnd sitt mandat, blir tatt.   

 
Det er videre presisert behovet for lokaliteter fra prosjektleder i kirkelig fellesnemnd nye 
Ørland i e-post av 10.01.2018 og i en presentasjon fra november 2018; 

 Hovedkontoret bør være plassert der rådmannen med sin stab sitter.  
o 11 kontorer med mulighet for konfidensielle samtaler på minimum fem av dem. 
o Møterom (fellesråd, menighetsråd, utvalg med flere) 
o Samtalerom med plass til flere enn på et kontor  

      (sørgesamtaler, dåpssamtaler, vigselssamtaler) 
o Lager/kopirom etc 

 På den andre arbeidsplassen er det behov for følgende fasiliteter: 
o Et større kontor med muligheter for konfidensielle samtaler (sokneprest) 
o Et kontor med mulighet for konfidensielle samtaler (kapllan/diakon) 
o To ordinære kontorer (sekretær, trosopplærer, diakon deler etter behov) 
o Tilgang til møterom (menighetsråd, utvalg med flere) 

 
Aktiviteter per i dag; 

 Sjømannskirke (ca 30-40 personer, tilgang på kjøkken) 
 Ungdomsklubb (ca 10-60 ungdommer, tilgang på kjøkken) 
 Aktivitetsdager (planleggingsdager, juleverksted med flere) 
 Diverse aktiviteter for konfirmanter som fasteaksjon, aktivitetsgrupper, undervisning 

(utenfor kirkerommet) 
 

 
 

Vedlegg: 
1 Protokoll kirkelig fellesnemnd nye Ørland 10.01.2018 

 
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 14.02.2019  
 
Behandling: 
Leder Fellesnemnda, Tom Myrvold (H) foreslo at saken utsettes. 
 
 
Votering  
Leder Fellesnemnda, Tom Myrvold (H) sin innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
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LOKALISERING AV BARNEVERN I NYE ØRLAND 
 
Prosjektleders innstilling 

1. Fellesnemnda vedtar at barnevernet skal samlokaliseres i nye Ørland. 
2. Fellesnemnda vedtar at barnevernet samlokaliseres med oppvekst. 
3. Fellesnemnda vedtar at lokalisering av barnevernet skal evalueres etter to år. 

 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Bakgrunnen for denne saken er at vi arbeider med lokalisering av tjenestene i nye Ørland. 
Samtidig er Fosen barnevernstjeneste evaluert og evalueringsrapporten har anbefalinger 
knyttet til antall lokasjoner i Fosen barnevernstjeneste og lokalisering av disse. Lokalisering 
av barnevernet er ikke definert av avtalen mellom kommunene fra 2016. Prosjektleder 
fremmer derfor saken for politisk behandling. 

 

Organisering og oppgavefordeling i barnevernet (Beskrivelse fra Bufdir).  
Barnevernet er organisert under ulike myndighetsutøvere og forvaltningsorgan. 

Barne- og likestillingsdepartementet 
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har forvaltningsansvaret for barnevernloven, fører 
tilsyn med at lov og øvrig regelverk blir anvendt riktig. 

 Departementet sørger for at erfaringer med loven blir evaluert og foreta nødvendig 
endringer.  

 BLD har også ansvar for å gi retningslinjer og instrukser, sette i gang forskning på 
området, utvikle den generelle barnevernpolitikken og legge til rette for at det finnes 
tilgjengelig informasjon om barnevernet.  

 BLD er ikke klageinstans i enkeltsaker 
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Statlig barnevern 
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) består av fem regionale barnevernmyndigheter 
og en sentral barnevernmyndighet og fagdirektorat, Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir). 

Bufetat har ansvar for: 

 Etablering og drift av institusjoner  

 Godkjenning av private og kommunale institusjoner som benyttes etter barnevernloven  

 Bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet  

 Bistå kommunene med rekruttering og formidling av fosterhjem  

 Ansvaret for at fosterhjemmene får opplæring og veiledning. 

Fagdirektoratet (Bufdir) har ansvar for: 

 Lovtolkninger  

 Bestilling og formidling av forskning og kunnskapsoppsummeringer  

 Utarbeidelse av faglige veiledere og retningslinjer  

 Klageinstans i saker om godkjenning av private og kommunale institusjoner. 

 

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker 
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker er et domstollignende forvaltningsorgan som 
har avgjørelsesmyndighet i blant annet saker om omsorgsovertakelse av barn og om 
tvangsinngrep ved alvorlige atferdsvansker hos ungdom. 

Det er 12 nemnder i landet. Nemnda består i den enkelte sak av en leder som er jurist, to 
sakkyndige medlemmer og to medlemmer fra et alminnelig utvalg. Avgjørelser fattet av 
fylkesnemnda kan bringes inn for tingretten. 

 

Fylkesmannen 
Fylkesmannen har ansvar for: 

 Å føre tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen.  

 Behandle klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar stilling til om 
barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.  

 Er klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. 
Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får 
det hjelpetiltaket de ønsker.  
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 Å føre tilsyn med at barn på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og god 
behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt 
for den enkeltes integritet. 

 

Kommunalt barnevern (barneverntjenesten) 
Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter 
barnevernloven. Barneverntjenesten har ansvar for: 

 Det forebyggende arbeidet  

 Utrede saker og gjennomføre en undersøkelse, jf. barnevernloven § 4-3, herunder å 
innhente sakkyndige utredninger i den grad det er behov for det.  

 Hjelpetiltak i hjemmet 

 Plassering av barn utenfor hjemmet skjer enten ved at kommunen selv treffer vedtak 
(frivillige tiltak), eller ved at kommunen fremmer sak for fylkesnemnda (tvangstiltak).  

 Oppfølging av barn plassert utenfor hjemmet  

 Godkjenning av fosterhjem 

 

helsetilsyn 
Statens Helsetilsyn har det overordnete faglige ansvaret for tilsynet som fylkesmannen utøver 
på barnevernsområdet. 

 

Oppgavefordelingen i barnevernet er i endring 
Barnevernreformen fører til endring i oppgavefordelingen på dette fagområdet og det er 
viktig at kommunene tar dette innover seg når vi rigger oss for fremtiden. Ny 
barnevernsreform blir sannsynligvis innført i 2021. 

Reformen skal som gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Endringene skal 
styrke kommunenes forebyggende arbeid og den tidlige innsatsen. Målet er at endringer i 
barnevernet skal bidra til at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et 
tidlig tidspunkt. 

Det vil bli en betydelig endring på oppgavefordeling i forhold til hva som gjelder i dag. 
Statlig del av barnevernet (Bufetat) bygger ned og flere oppgaver føres over til kommune. 
Forebyggende arbeid vil i mindre grad tilhøre barneverntjenestens område, men i større 
grad tilhøre kommunens øvrige tjenester. Barneverntjenesten øker fokus på kjernebarnevern, 
men får også nye oppgaver som for eksempel rekruttering og drift av ordinære fosterhjem. 

Kommunene får et større økonomisk ansvar for tiltak i barnevernet. Kommunene vil med dette 
disponere større deler av ressursene i barnevernet, men de må også betale mer for kostbare 
og inngripende tiltak som fosterhjem og institusjon. 
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https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/sak/strukturendringer-i-
barnevernet/id2411809/ 

 

Framtidig organisering og valg av lokalisering for barnevern i nye Ørland kommune 
Indre Fosen kommune er vertskommune for Fosen barneverntjeneste og har vært det siden 
oppstart av samarbeidsordningen i mars 2012. Kommunene på Fosen delegerte 
barnevernmyndigheten til Fosen barneverntjeneste i forkant av etableringen. 
Arbeidsgiveransvaret ble delegert til Rissa kommune som vertskommune, som i dag er Indre 
Fosen kommune. 

Ørland og Bjugn kommuner er medlemmer av Fosen barnevernstjeneste 

 

Fosen barnevernstjeneste er evaluert av Trøndelag forskning og utvikling.  
Rådmannsgruppen og styret i Fosen Regionråd er enige om at alle tjenestesamarbeid på 
Fosen bør evalueres eksternt for å få kunnskaper om potensialet for utvikling av 
samarbeidsordningen til det beste for innbyggerne på Fosen. Rådmannsgruppen bestilte i 
2018 en evaluering av Fosen barneverntjeneste. Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) fikk 
oppdraget og leverte evalueringsrapporten «Når barnets beste er samfunnsoppdraget» i 
oktober 2018.  

Rapporten er vedlagt saksframlegget, og den gir en del anbefalinger for utvikling av 
barneverntjenesten på Fosen. Hovedkonklusjonene er gjengitt nedenfor. 

 

Evaluering av Fosen barnevernstjeneste – Konklusjoner og anbefalinger  
Organisering av Fosen barneverntjeneste  

Vi anbefaler kommunene å fortsette samarbeidet om Fosen barnevern, ikke minst med tanke på 
nye krav og utfordringer som forventes å komme gjennom barnevernreformen. Samtidig peker 
vi på behovet for å styrke tjenesten bemanningsmessig, ikke minst med tanke på tiltakssiden.  

For å styrke og effektivisere det faglige samarbeidet innen Fosen barneverntjeneste og 
samarbeidet med kommunene anbefaler vi å samle de ansatte på tre tjenestesteder – i nye 
Ørland kommune, i nye Åfjord kommune og i Indre Fosen kommune.  

Det synes naturlig å lokalisere tjenestestedene nært ledere og tjenester innen oppvekstområdet i 
de tre kommunene.  

Ledelse og organisasjonskultur  

Vi anbefaler at det foretas en gjennomgang av lederressurs og oppgavefordeling for å sikre at 
en både har ressurser til overordnet leder av tjenesten og en nestleder som kan avlaste og 
supplere lederen.  

Vi anbefaler at det fokuseres mer på barneverntjenestens systemiske rolle og arbeid i forhold til 
kommunene. Dette gjelder spesielt råd og veiledning i det forebyggende arbeidet.  

 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/sak/strukturendringer-i-barnevernet/id2411809/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/sak/strukturendringer-i-barnevernet/id2411809/
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Samhandling med andre tjenester i kommunene og eksterne etater  

Det er i dag etablert kontaktpersoner for Fosen barneverntjeneste fra den enkelte kommune. Vi 
anbefaler at denne ordningen videreføres, men at kontaktpersonenes rolle tydeliggjøres 
gjennom at den tillegges en mer aktiv funksjon som bindeledd mellom kommune og 
barneverntjeneste og som diskusjons-, drøftings- og utviklingspart for barneverntjenestens 
ledelse.  

Vi anbefaler kommunene å utvikle og styrke arbeidet og innsatsen innen det forebyggende 
området. Jf. BTI-modellen beskrevet i kapittel 3.6. Modellen har tre grunnleggende formål som 
er viktige virkemidler i arbeidet med å gjøre det offentlige tjenestetilbudet mer effektivt i å 
redusere risiko for utsatte barn og unge:  

- Tidlig identifisering og innsats  

- Bedre samordning av kommunalt (og statlig) tjenestetilbud  

- Medvirkning  

 

Kompetanse og stillinger  

Barnevernsfaglig kompetanse og innkjøpskompetanse kan bli er en utfordring når barnevern og 
kommuner får større ansvar for å håndtere rekruttering av fosterhjem og helhetlig ansvar for 
hjelpetiltak i kommunene. Vi anbefaler eierkommunene og barnevernet om å ta en vurdering av 
hva de bør eller kan klare selv, hva de har av kapasitet (faglig og personalmessig) og hva det 
må samarbeides med andre kommuner om innenfor disse områdene.  

Muligheter til å møte fremtidige utfordringer  

Gjennom å styrke basistjenestene (det forebyggende perspektivet) i kommunene kan kommunen 
over tid trolig kunne redusere veksten i behovet for barneverntjenester.  

Sett opp imot nasjonale utviklingstrekk, regionale utfordringer og behovet for å rigge tjenesten 
for fremtiden (f.eks. ledelse, økt satsing på forebyggende arbeid og utvikling av tiltak) mener vi 
en allerede nå bør vurdere å øke bemanningen av tjenesten.  

Det er viktig å dra veksler på det forsøksprosjektet kommunene har igangsatt for å prøve ut 
hvilke oppgaver kommunene i samarbeid kan ta hånd om.  

Taushetsplikt og tverretatlig/tverrfaglig samarbeid  

Vi anbefaler Fosen barneverntjeneste, kommunene og samarbeidsparter å samarbeide om en 
temadag der de setter temaet taushetsplikt på dagsordenen  

Sikkerhet og HMS internkontroll – et interkommunalt ansvar  

Det er en forutsetning for en velfungerende barneverntjeneste at ansatte har en trygg og god 
arbeidsplass. Vi anbefaler at ansattes ønsker om øvelse på truende situasjoner tas på alvor og 
at og at det drøftes et tettere samarbeide med politiet enn det de har i dag. Jf. arbeidstilsynets 
vurdering av pålegg angående vold, trusler om vold og uheldige psykiske belastninger – 
kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan. 
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Fellesnemdas vedtak om organisering eksterne samarbeid 
Fellesnemda i nye Ørland vedtok enstemmig i sak 19/5 14.02.19;  

• Nye Ørland kommune viderefører de interkommunale samarbeidene som Ørland og Bjugn 
kommune er engasjert i der andre kommuner inngår  

• Nye Ørland kommune overtar aksjer, andeler og medlemskap i de selskapene som Ørland 
og/eller Bjugn kommune er eier/deltaker/medlem i  

• Prosjektleder varsler aktuelle selskap og samarbeid, og starter en prosess for a sikre at 
formaliteter blir ivaretatt slik at eierskap, medlemskap, rettigheter og ansvar overføres fra 
Ørland og Bjugn kommuner til Nye Ørland kommune på sammenslåingstidspunktet, 1. januar 
2020 

 

Informasjon fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 
Barn og unge med barnevernstiltak 

I 2017 fikk 55 697 barn og unge, eller nesten 4 % av befolkningen i alderen 0–22 år, hjelp 
fra barnevernet. Av disse hadde 28 % ikke mottatt hjelp fra barnevernet året før. Fra 2003 
til 2011 var det en sterk økning i antallet barn og unge med hjelp fra barnevernet på 45 %, 
men veksten har flatet ut fra 2011. 

Flest ungdom med barnevernstiltak 

I forhold til befolkningen i hver aldersgruppe er det flest ungdom som mottar tiltak fra 
barnevernet, med 40 pr. 1 000 i alderen 13–17 år ved utgangen av 2017. Dette er en 
langt høyere forekomst enn for barn i alderen 0–2 år, hvor det tilsvarende tallet er 13,5 
barn pr. 1 000 i aldersgruppen. 

Mange barn og familier mottar flere tiltak samtidig 

Ved utgangen av 2017 ble det gitt 85 414 barnevernstiltak til 39 612 barn og unge. Det 
gis dermed mer enn dobbelt så mange tiltak som det er mottakere, noe som viser at barn og 
familier ofte har flere tiltak samtidig. Det er ofte hjelpetiltak i hjemmet som kombineres. 

Manglende foreldreferdigheter hyppigste årsak til tiltak 

Foreldrenes manglende foreldreferdigheter og høy grad av konflikt i hjemmet er de to 
hyppigste årsakene til at barn og unge kommer inn i barnevernet. Imidlertid er det ofte mer 
enn én årsak som gjør at barna mottar hjelp fra barnevernet. 

Hovedskille i barnevernstiltak 

Et hovedskille i barnevernstiltak går mellom barn og unge som mottar hjelpetiltak i hjemmet, 
og barn og unge som er plassert utenfor hjemmet. Vi kan skille mellom disse typene tiltak ved 
utgangen av året. 
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Barnevernets oppgave 

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan 
skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at 
barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barnevernet gir hjelp til barn og unge inntil de 
fyller 23 år, men etter fylte 18 år gis hjelpen som frivillige tiltak. Barnevernets oppgave er 
regulert i lov om barnevernstjenester. 

 

Barn og unge med hjelpetiltak i hjemmet 

60 % av barn og unge med hjelp fra barnevernet mottok hjelpetiltak i hjemmet 

For flertallet av barna og familiene som kommer i kontakt med barnevernet, er det 
tilstrekkelig med hjelpetiltak i hjemmet. Formålet med å sette i verk hjelpetiltak er å bidra til 
positiv endring hos barnet eller i familien. Ved utgangen av 2017 fikk 24 041 barn og unge 
i alderen 0–22 år hjelpetiltak i hjemmet. Dette utgjorde 60 % av barna med 
barnevernstiltak ved utgangen av 2017. 
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Råd og veiledning er det mest brukte hjelpetiltaket 

Det er særlig 4 enkelttiltak som har vært de mest benyttede hjelpetiltakene i en årrekke. 
Disse er vedtak om råd og veiledning, tilbud om besøkshjem og avlastningstiltak, økonomisk 
hjelp og deltakelse i ansvarsgruppe og samarbeidsteam. 

Halvparten av hjelpetiltakene skal styrke barnas utvikling 

Barnevernets utvalg av hjelpetiltak er inndelt i 6 hovedkategorier. Av hjelpetiltakene som ble 
gitt ved utgangen av 2017 rettet 42 % seg mot å styrke barnas utvikling, 31 % av tiltakene 
rettet seg mot å styrke foreldreferdigheter, mens 14% av tiltakene knyttet seg til 
nettverksarbeid og samarbeid med andre tjenester. 

 

I følge Bufdir er det å mestre skolen den enkeltfaktoren som har mest å si for levekår og 
helse senere i livet, og manglende utdanning er en viktig risikofaktor for utenforskap i voksen 
alder. Mange barn og unge som har eller har hatt tiltak fra barnevernet har store 
utfordringer knyttet til skolen. Dette bekreftes av ny statistikk som her presenteres i fire 
artikler. 

Hovedpunkter 

Ungdom med barnevernstiltak oppnår i snitt langt lavere karakterer i grunnskolen enn andre 
jevnaldrende 

38 % av unge med barnevernstiltak fullfører videregående opplæring på normert eller 
utvidet normert tid 

1 av 3 med barnevernserfaring var ikke i jobb eller i utdanning 7 år etter fullført grunnskole 

 

Ny statistikk om barnevern og skole 

For første gang kan Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) presentere helt ny 
statistikk om utdanningssituasjonen for unge som har eller har hatt tiltak fra barnevernet. På 
oppdrag fra Bufdir har Statistisk sentralbyrå sammenstilt data om barnevern, utdanning, 
befolkning, tilknytning til arbeidsmarkedet og mottak av ytelser. 

Svakere skoleresultater for ungdom med barnevernstiltak 

Oppsummert viser tallene at unge med barnevernstiltak  

 i snitt oppnår færre grunnskolepoeng og har lavere grunnskolekarakterer i norsk, 
matte og engelsk enn andre jevnaldrende.  

 I overgangen til videregående opplæring velger flertallet yrkesfaglige 
studieprogram. 

 Fullfører i mindre grad videregående opplæring 
 Unge som mottar eller har mottatt barnevernstiltak fullfører i mindre grad 

videregående opplæring enn unge uten barnevernstiltak, og de som fullfører bruker 
ofte lengre tid enn andre ungdommer.  

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Grunnskoleresultater/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Grunnskoleresultater/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Grunnskoleresultater/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Grunnskoleresultater/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Gjennomforing_vgo/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Gjennomforing_vgo/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Skole_voksenliv/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Skole_voksenliv/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Skole_voksenliv/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Grunnskoleresultater/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Grunnskoleresultater/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Overgang_vgo/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Gjennomforing_vgo/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Gjennomforing_vgo/
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 En av de viktigste forklaringene på det høye frafallet er et svakt faglig utgangspunkt 
fra grunnskolen. 

 

Vanskeligere overgang til voksenliv 

Tallene viser også at unge som har hatt kontakt med barnevernet har 
vanskeligere overganger til voksenlivet. 6 år etter fullført ungdomsskole er det en langt 
større andel av unge med barnevernstiltak som mottar ytelser og som hverken er i jobb eller 
utdanning, sammenlignet med unge uten barnevernstiltak. 

 

Jobber med tiltak 

Bufdir jobber, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, med ulike tiltak for å bedre 
vilkårene for skolegangen til barn og unge som mottar tiltak fra barnevernet. Målet er å 
skape en felles forståelse for skolens betydning, et bedre samarbeid mellom skole og 
barnevern, samt bidra til handlings – og holdningsendringer i tjenestene. 

 

Erfaringer fra Ørland og Bjugn. 
Erfaringer fra de to kommunene er delvis like og delvis ulike. Det er stor enighet om at 
tjenesten må organiseres under oppvekstfeltet. Det er imidlertid ulike syn på lokalisering. 

Der oppvekst i Bjugn peker på synergiene for barnevernet med samlokalisering med 
oppvekst peker oppvekst Ørland på et betydelig samarbeid mellom barnevern og helse. 

Erfaringen fra Ørland er at ansatte i barnevernet har større behov for et daglig samarbeid 
og samhandling med helsesøster, jordmor, familieveiledere, los etc enn ledere i oppvekst. For 
oppvekst handler samhandlingen om møtene på den enkelte barnehage og skole som slik da 
er mindre avhengig av lokalisering av tjenesten. 
Ørland kommune har svært gode erfaringer med denne organiseringen. 

 

Synspunkter fra barnevernet i Ørland og Bjugn selv 
Det er stor enighet blant ansatte i barnevernet i Ørland og Bjugn om ønsket om å lokalisere 
barnevernet i den nye kommunen i ett felles kontor. 

Det synes også å være stor enighet knyttet til behovet for å samarbeide med andre aktører 
innen helse og innen oppvekst. Ansatte på ørlandskontoret understreker betydningen for 
nærhet til helsetjenester, mens ansatte på Bjugnkontoret understreker betydningen av nærhet 
til oppvekstsektor. 

Det kommer fram synspunkter på lokaler med tilhørende sikkerhetskrav mm 

Synspunktene fra kontorene i Ørland og Bjugn ligger vedlagt i sin helhet. 

 

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Skole_voksenliv/
https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Barnevern_og_skole/
https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Barnevern_og_skole/
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Vurdering 
Etter evalueringen av Fosen barnevernstjeneste er det lagt en prosess for hvordan man 
følger opp de forbedringspunktene og anbefalingene rapporten gir. Fosen regionråd, 
rådmannsgruppen, OFO, Fosen barnevernstjeneste og ordførerne er involvert i diskusjoner 
om økonomi, organisasjon og ledelse av barnevernet.  

Trøndelag forskning og utvikling anbefaler et videre samarbeid i Fosen barnevernstjeneste. 
Nye Ørland har også gjennom vedtak i fellesnemda stadfestet sin tilslutning til Fosen 
barnevernstjeneste. 

Når det gjelder lokalisering i Fosen barnevernstjeneste viser evalueringen at ansatte ønsker 
å redusere antall lokasjoner fra dagens seks lokasjoner til 3. Bakgrunnen for dette er at det 
vil gi redusert reisetid i bil og at større fagmiljø etableres på hver enkelt lokasjon. Rapporten 
påpeker at mye arbeidstid går med i bil og at det er krevende å drive ledelse når det er så 
mange lokasjoner. Kontoret i Bjugn og kontoret i Ørland er enige om at de bør 
samlokaliseres. 

Det er også prosjektleders syn at vi bør samle fagmiljøet i barnevernet på en lokasjon i nye 
Ørland kommune.  

Det er ulike faglige syn på hvor barnevernet i nye Ørland bør lokaliseres. Det finns mange 
gode faglige argument for begge av dagens to lokasjonene. Erfaringer fra Ørland 
understreker behovet for samlokalisering med viktige samarbeidspartnere innen helse, mens 
erfaringer fra Bjugn peker på betydningen av å være samlokalisert med oppvekstsektoren. 

60 % av barn og unge med hjelp fra barnevernet mottok hjelpetiltak i hjemmet. Dette 
illustrerer hvorfor det er viktig med et tett samarbeid mellom barnevernet og øvrig 
støtteapparat. Det illustrerer også at mye av barnevernets arbeid ikke gjøres i institusjoner 
som barnehager, skoler etc. I Ørland har man positive erfaringer med tverrfaglig 
forebyggende innsats hvor det pekes på at en av suksessfaktorene nettopp er 
samlokalisering av barnevern og samarbeidsaktører innen helse.  

Evalueringsrapporten fra Trøndelag forskning og utvikling har i sin rapport drøftet hva som 
er en hensiktsmessig organisering og de har konkluderer med at «Det synes naturlig å 
lokalisere tjenestestedene nært ledere og tjenester innen oppvekstområdet i de tre kommunene». 

Ny organisering i oppvekstsektoren fokuserer på hele oppvekstløpet. Ny organisering gjør at 
vi i sterkere grad enn før får mulighet til å samlokalisere et fagmiljø i oppvekst med egen 
fagstab, PP-tjeneste, kvalifiseringsenhet og eventuelt barnevern. En slik organisering vil etter 
prosjektleders skjønn i sterkere grad enn i dag, legge til rette for interaksjon mellom av PP-
tjenesten systemrettede forebyggende arbeid, fagstabens tverrfaglige arbeidet, 
forebyggende barnevern og barnevernets arbeid. 

Med egne ressurser i fagstaben for oppvekst som skal tilrettelegge for tverrgående 
samarbeid og bedre tverrfaglig innsats(BTI) ønsker prosjektleder å redusere ulempene med 
at helsetjenestene og oppveksttjenestene er lokalisert på to ulike lokasjoner.  

I forhold til befolkningen i hver aldersgruppe er det flest ungdom som mottar tiltak fra 
barnevernet, med 40 pr. 1 000 i alderen 13–17 år ved utgangen av 2017. Dette er en 
langt høyere forekomst enn for barn i alderen 0–2 år, hvor det tilsvarende tallet er 13,5 
barn pr. 1 000 i aldersgruppen. I tillegg til primæransvaret har kommunen et ansvar for å 
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drive generell forebyggende virksomhet. Formålet med forebyggingsarbeidet er å søke å 
unngå at de problemer som barnevernloven regulerer oppstår. Fra lovgiver er det lagt vekt 
på at kommunene står fritt i forhold til hvordan de vil organisere barnevernet og det kan 
være naturlig at andre kommunale tjenester, som skole og barnehage, administrerer noen av 
tiltakene. En arbeidsinndeling vil være viktig for at ikke etater som daglig er i kontakt med 
barn, fraskriver seg ansvar fordi de tror andre er ansvarlig for tiltak som forebygger. Derfor 
er det i loven hjemlet en samarbeidsplikt med andre deler av forvaltningen og dessuten 
oppfordring til samarbeid med frivillige organisasjoner.  

Med den kunnskapen vi har i dag med tanke på barnevernsreform og økt kommunalt ansvar, 
for eksempelvis kostbare institusjonsplasser, vil det også være kostbart for kommunen å 
mislykkes med det forebyggende arbeidet. 

Ved å samle ressurser innenfor oppvekstfeltet ønsker vi å styrke det forebyggende 
perspektivet slik at færre utvikler hjelpebehov. Ny statistikk og fagdirektoratet selv påpeker 
betydningen av samarbeid mellom barnevernet og oppvekst. En samlokalisering med 
oppvekst mener prosjektleder er bra for det forebyggende perspektivet. 

Det anses gunstig at barnevernet er nært lokalisert den kommunalsjefen med øverste ansvar 
og myndighet for fagområdet.  

En lokalisering i Botngård anses geografisk gunstig i forhold til øvrige samarbeidspartnere i 
Fosen barnevern. 

Barnevernet er i endring og det gjøres forsøk med å øke kommunenes ansvar innen dette 
fagfeltet. PP-tjenesten er i endring og vi som kommune er i endring og organisering av 
arbeidet innen helsetjenestene har enda ikke funnet sin endelige form. Vi ser dessuten at det 
er ulike faglige grunner til å velge den ene eller andre lokaliseringen i den nye kommunen. 
Vi ser også at vi uansett hvilken lokalisering vi velger vil måtte samarbeide med tjenester på 
den andre lokasjonen. Denne avgjørelse er derfor beheftet med betydelig usikkerhet og man 
bør, uavhengig av hvilken løsning man politisk faller ned på, evaluere valgt lokalisering etter 
noe tid. 

Uavhengig av valgt lokasjon forutsettes det også at man finner egnede lokaler som 
tilfredsstiller sikkerhetskrav. 

Det er et ønske fra kontorene i Ørland og Bjugn om at vi raskt finner en felles lokasjon. 

 
 

Vedlegg: 
1 TFoU-rapport 2018 Evaluering av Fosen Barnevernstjeneste 
2 Tanker om framtidig lokalisering av barnevern i nye Ørland 

 
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner 
- 19.03.2019  
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Votering  
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FORORD 
På oppdrag fra Fosen regionråd har TFoU gjennomført en evaluering av Fosen 

barneverntjeneste. Arbeidet ble gjennomført våren og høsten 2018. 

Denne rapporten er en oppsummering av arbeidet og inneholder bakgrunnsdata, 

resultater fra evalueringsarbeidet samt våre oppsummeringer og anbefalinger. 

I kapittel 1 gir vi en oversikt over bakgrunn for prosjektet. I kapittel 2 foretar vi en 

gjennomgang av metode for datainnsamling og gjennomføring. I kapittel 3, «Faglige 

tilnærminger» gjør vi kort rede for 1) formaliteter rundt vertskommunesamarbeid, 2) 

det kommunale barnevernet, 3) om taushetspliktbestemmelser, unntak fra 

taushetsplikt og utfordringer med tverrfaglige eller tverretatlige team, 4) overordnede 

krav til barnevernet, 5) høringsvurderinger fra KS og 6) BTI-modellen – Bedre Tverrfaglig 

Innsats fra KoRus. I kapittel 4 gjør vi rede for de kvantitative dataene vi har benyttet fra 

Bufdir som viser utviklingen i kommunene i Fosen og i Fosen barneverntjeneste 

sammenlignet med andre interkommunale barneverntjenester i Trøndelag.  I kapittel 5 

gjør vi rede for data fra spørreundersøkelsene til ansatte, gruppeintervju og intervju av 

ledere og samarbeidsparter. I kapittel 6 foretar vi en kort oppsummering og drøfting 

før vi i kapittel 7 kommer med noen råd og anbefalinger. 

Prosjektet hadde en ramme på kr. 200.000 eks mva. 

Prosjektleder har vært Roald Lysø og prosjektmedarbeidere Arnhild Myhr og Sylvi Thun. 

Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Hilde Anhanger Karlsen.  

Vi takker for forståelse for at det tok noe lengre tid å sluttføre rapporten enn det vi 

hadde trodd på forhånd. Takk for samarbeidet! 

Steinkjer, oktober 2018 

Roald Lysø 

prosjektleder 
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SAMMENDRAG 
Et overordnet formål med denne evalueringen er å få et bilde av hvordan Fosen 

barneverntjeneste fungerer og hvorvidt de er i stand til å møte fremtidige utfordringer 

og de økte nasjonale kravene til den kommunale barnevernstjenesten.  

Med utgangspunkt i føringer lagt for evalueringsoppdraget har vi strukturert 

evalueringen med utgangspunkt i de følgende tematiske problemstillingene:  

 Samhandling med andre tjenester i kommunene og eksterne tjenester  

 Kompetanse, kapasitet og interne arbeidsprosesser  

 Ledelse og organisasjonskultur  

 Organisering, styring, rapportering og internkontroll  

 Ressurser, økonomi og utvikling  

 Mulighet til å møte fremtidige utfordringer  

I evalueringen har vi valgt å basere oss på en kombinasjon av kvalitative og kvantitative 

datainnsamlingsmetoder eller sagt på annen måte; metodetriangulering og 

metodeparallellitet.  Det er foretatt dokumentstudier, innhentet kvantitative data fra 

Bufdir, gjennomført spørreundersøkelse til ansatte, gjennomført gruppeintervju med 

ansatte og teamledere, gjennomført intervju med ledere og samarbeidsparter. 

Oppsummering 
Fosen barneverntjeneste ble opprettet i 2012 og er et interkommunalt 

samarbeidsorgan for de 7 kommunene Rissa, Leksvik, Osen, Roan, Åfjord, Bjugn og 

Ørland. Vertskommune er Rissa kommune, mens de øvrige er samarbeidskommuner 

(Vertskommuneavtale, 2012).  

De ulike samarbeidskommunene er svært ulikt organisert, noe som er en utfordring 

med tanke på samarbeid og tverrfaglige tiltak sammen med andre kommunale 

tjenester. I dag oppleves samarbeidet med skoler, barnehage, helse og politi i de 

enkelte kommunene som utfordrende. Det oppleves noe uavklart/usikkert hvem som 

innehar hvilke roller og ansvar. Det er derfor et behov for å tydeliggjøre 

grenseoppganger for hva som er kommunenes ansvar og hva som er 

barnevernstjenestens ansvar. 

I kapittel 3.6 trakk vi frem BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) som en mulig 

organisasjonsmodell for å fremme tidlig innsats overfor barn og unge det er knyttet 

bekymringer til samt bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene 

som er i befatning med utsatte barn og unge (Møller 2016).  

 Det er et sterkt behov for å sikre et godt koordinert tilbud og gode 

samarbeidsrelasjoner med andre offentlige tjenester og instanser. Det stilles 

derfor store krav til ansatte i tjenesten, i form av kompetanse, relevant faglig 

innsikt, formålstjenlige ferdigheter og adekvate holdninger.  
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Informantene gir uttrykk for at det er utydelige grenseoppganger og manglende 

ansvarsfordeling mellom kommunene og barnevernstjenesten. Dette gjenspeiles også 

i ansattes vurdering av sitt samarbeid med andre tjenester/aktører i 

samarbeidskommunene. For å få økt fokus på ansvarsfordeling er det behov for å øke 

innsatsen for å etablere faste arenaer og rutiner for samarbeid med andre 

samarbeidspartnere.  

Det er et behov for at kommunene på Fosen blir enige om en felles strategi og 

handlingsplan for å bedre oppvekstsvilkårene i kommunene. Kommunene bør ha en 

felles forståelse av og forventning til Fosen barneverntjeneste. 

 Ulik oppbygging og organisering av tjenester og fokus på det generelle 

forebyggende arbeidet samt mangel på dialog og kommunikasjon mellom 

barnevernstjenesten og kommunene er barrierer for å sette inn tidlig nok 

innsats og tiltak i familiene (også før det blir en barnevernssak).  

Ansatte opplever at arbeidssituasjonen for leder gjør at det blir for stor avstand til 

ledelsen og de har et ønske om større tilstedeværelse og oppfølging av leder. Øverste 

leder sitter i dag med svært mange oppgaver som etter ansattes oppfatning bør kunne 

fordeles på flere i ledelsen. Per i dag blir det for mye tid som går med til drift og mindre 

tid til ledelse.  

Det er et ønske fra de ansatte om 3 kontor, en egen NK og at en nå evaluerer og ser på 

sammensetningen av fagteam og teamenes funksjon. 

Siden oppstarten av det interkommunale samarbeidet i 2012 har totalt 21 ansatte med 

fast stilling sluttet. Av disse har 5 gått av med pensjon. Stor turnover av ansatte har 

negative ringvirkninger, både i organisasjonen og i relasjonen til samarbeidsparter, 

barn og familier 

 Høyt arbeidspress og arbeidsmengde samt belastningen med emosjonelt 

krevende arbeid er noen av hovedårsakene for den høye turnoveren som er i 

barnevernet. Slitasje over tid kan føre til sykdom eller at ansatte velger å slutte. 

 Intervjuene forteller oss at saksbehandlere i barnevernet har utfordringer i 

hverdagen, både i forhold til arbeidsmengde, tidspress og emosjonelt slit. 

Samtidig forteller intervjuene oss at alle informantene har et sterkt 

engasjement for jobben sin. Vi konkluderer med at det er nødvendig å utvikle 

og vedlikeholde et arbeidsmiljø der ledere og saksbehandlere får oppleve 

arbeidsglede og indre motivasjon ved at forholdene legges til rette for best 

mulig mestring i jobben. 

Det er for utydelig hvem som har ansvar for hva i det interkommunale samarbeidet. 

Dette er viktig å etablere tydelighet i roller i det interkommunale samarbeidet. 
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 Det bør etableres et forum for kontaktpersonene som i dialog med 

barnevernstjenesten i felleskap kan danne forutsetninger for «beste praksis» 

og en felles strategi/forventning om roller og ansvar til barnevernstjenesten og 

samarbeidskommunene. 

Økonomien til Fosen barneverntjeneste er sårbar. Kontaktpersoner og rådmenn gir 

uttrykk for at kostnadene knyttet til barneverntjenester er store, men det er samtidig 

stor forståelse for de høye kostnadene knyttet til tiltak. Fosen Barneverntjeneste 

oppleves å ha en ryddig økonomi, det er gode rapporteringsrutiner og en får gode 

forklaringer og informasjon om økte utgifter når det etterspørres.  

Vår evaluering viser tydelig at det går med mye tid til reiser, vi mener derfor at en 

gjennomgang av tjenestesteder (baser) og møterutiner kan være med på å lette 

tidstrykket og frigjøre ressurser. Vi er usikre på om det i budsjetteringen er tatt høyde 

for og kompensert for at reisekostnader – i tillegg til kjøre- og reiseutgifter – 

representerer en betydelig personalressurs – tid på reise. 

Det er stor grad av enighet om at det er ønskelig og mulig å møte de framtidige 

utfordringene som endringer i barnevernet gir for kommunene – hvis det følger 

ressurser med endringene og en makter å styrke kompetanse og personalresurser i 

tilstrekkelig grad.  

 Særlig pekes det på at rekruttering og god oppfølging av et tilstrekkelig antall 

fosterhjem, som samsvarer med barnas behov, er en hovedutfordring. I tillegg 

er det å ha et helhetlig kommunalt ansvar for hjelpetiltak både et mulighets- 

og utfordringsområde. Da kan en se hele kommunens tjenestespekter av tiltak 

rettet mot barn og familier i sammenheng og lettere gjøre nødvendige 

endringer ut fra barnets behov og sette inn innsatsen tidlig. 

I arbeidet med evalueringen av Fosen barneverntjeneste har det vært uttalt fra en del 

respondenter at det er utfordringer mht. praktiseringen av taushetsplikt i ulike 

samarbeidsrelasjoner – tverrfaglige eller tverretatlige team, jf. kapittel 3.3 om 

taushetsplikt. 

 Rettslig sett er det ingen hindringer i veien for å drøfte saker i team. Men 

følgende tre alternative vilkår må da være oppfylt: 1) den som har krav på 

taushet deltar selv i møtet og har på forhånd samtykket i å dele informasjon med 

deltakerne, 2) all informasjon behandles i fullstendig anonymisert form, eller 3) 

man har sørget for at det finnes unntakshjemler fra taushetsplikten i deltakernes 

respektive regelverk til å dele konkrete opplysninger. 
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Konklusjoner og anbefalinger 
Organisering av Fosen barneverntjeneste 

Vi anbefaler kommunene å fortsette samarbeidet om Fosen barnevern, ikke minst med 

tanke på nye krav og utfordringer som forventes å komme gjennom 

barnevernreformen. Samtidig peker vi på behovet for å styrke tjenesten 

bemanningsmessig, ikke minst med tanke på tiltakssiden. 

For å styrke og effektivisere det faglige samarbeidet innen Fosen barneverntjeneste og 

samarbeidet med kommunene anbefaler vi å samle de ansatte på tre tjenestesteder – 

i nye Ørland kommune, i nye Åfjord kommune og i Indre Fosen kommune. 

Det synes naturlig å lokalisere tjenestestedene nært ledere og tjenester innen 

oppvekstområdet i de tre kommunene. 

Ledelse og organisasjonskultur 

Vi anbefaler at det foretas en gjennomgang av lederressurs og oppgavefordeling for å 

sikre at en både har ressurser til overordnet leder av tjenesten og en nestleder som kan 

avlaste og supplere lederen. 

Vi anbefaler at det fokuseres mer på barneverntjenestens systemiske rolle og arbeid i 

forhold til kommunene. Dette gjelder spesielt råd og veiledning i det forebyggende 

arbeidet. 

Samhandling med andre tjenester i kommunene og eksterne etater 

Det er i dag etablert kontaktpersoner for Fosen barneverntjeneste fra den enkelte 

kommune. Vi anbefaler at denne ordningen videreføres, men at kontaktpersonenes 

rolle tydeliggjøres gjennom at den tillegges en mer aktiv funksjon som bindeledd 

mellom kommune og barneverntjeneste og som diskusjons-, drøftings- og 

utviklingspart for barneverntjenestens ledelse.  

Vi anbefaler kommunene å utvikle og styrke arbeidet og innsatsen innen det 

forebyggende området. Jf. BTI-modellen beskrevet i kapittel 3.6. Modellen har tre 

grunnleggende formål som er viktige virkemidler i arbeidet med å gjøre det offentlige 

tjenestetilbudet mer effektivt i å redusere risiko for utsatte barn og unge:  

- Tidlig identifisering og innsats 

- Bedre samordning av kommunalt (og statlig) tjenestetilbud 

- Medvirkning 

Kompetanse og stillinger 

Barnevernsfaglig kompetanse og innkjøpskompetanse kan bli er en utfordring når 

barnevern og kommuner får større ansvar for å håndtere rekruttering av fosterhjem og 

helhetlig ansvar for hjelpetiltak i kommunene. Vi anbefaler eierkommunene og 

barnevernet om å ta en vurdering av hva de bør eller kan klare selv, hva de har av 
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kapasitet (faglig og personalmessig) og hva det må samarbeides med andre kommuner 

om innenfor disse områdene. 

Muligheter til å møte fremtidige utfordringer 

Gjennom å styrke basistjenestene (det forebyggende perspektivet) i kommunene kan 

kommunen over tid trolig kunne redusere veksten i behovet for barneverntjenester.  

Sett opp imot nasjonale utviklingstrekk, regionale utfordringer og behovet for å rigge 

tjenesten for fremtiden (f.eks. ledelse, økt satsing på forebyggende arbeid og utvikling 

av tiltak) mener vi en allerede nå bør vurdere å øke bemanningen av tjenesten. 

Det er viktig å dra veksler på det forsøksprosjektet kommunene har igangsatt for å 

prøve ut hvilke oppgaver kommunene i samarbeid kan ta hånd om. 

Taushetsplikt og tverretatlig/tverrfaglig samarbeid 

Vi anbefaler Fosen barneverntjeneste, kommunene og samarbeidsparter å samarbeide 

om en temadag der de setter temaet taushetsplikt på dagsordenen  

Sikkerhet og HMS internkontroll – et interkommunalt ansvar 

Det er en forutsetning for en velfungerende barneverntjeneste at ansatte har en trygg 

og god arbeidsplass. Vi anbefaler at ansattes ønsker om øvelse på truende situasjoner 

tas på alvor og at og at det drøftes et tettere samarbeide med politiet enn det de har i 

dag. Jf. arbeidstilsynets vurdering av pålegg angående vold, trusler om vold og uheldige 

psykiske belastninger – kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan. 
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1.INNLEDNING OG BAKGRUNN  
Fosen barneverntjeneste ble opprettet i 2012 og er et interkommunalt 

samarbeidsorgan for de 7 kommunene Rissa, Leksvik, Osen, Roan, Åfjord, Bjugn og 

Ørland. Vertskommune er Rissa kommune, mens de øvrige er samarbeidskommuner 

(Vertskommuneavtale, 2012). Det interkommunale barnevernsarbeidet ble etablert på 

bakgrunn av blant annet det stadig økende nasjonale krav og forventninger til det 

kommunale barnevernet, kombinert med lokalt behov for styrking av faglig 

kompetanse og bemanning i barnevernet. Barnevernsloven ble omfattende endret i 

2009 og sammen med ny reform i 2017 (Stortingsproposisjon 73L) er det tydelige 

føringer på at barnevernet skal ha mer omfattende oppgaver enn tidligere. 

Kommunene vil få et større ansvar for barnevernstjenestene og det legges opp til et 

bedre samarbeid innad i kommunen. Barnevernspanelets rapport fra 2011 peker på at 

det er et økt behov for samarbeidsordninger mellom kommuner da små 

barnevernstjenester er lite robuste og kan ha utfordringer knyttet til akseptabelt faglig 

nivå.  Tilstandsrapporten fra 2017 peker på at Fosen barneverntjeneste er avhengig av 

tett samarbeid med kommunene i Fosen for fremover å bygge en robust og sterk 

barnevernstjeneste med tilstrekkelig kompetanse og med stor grad av forebyggende 

fokus for å imøtekomme disse kravene. Innhold og mulige konsekvenser av 

Stortingsproposisjon 73 L (2016-2017) vil derfor være en del av vurderings-

/refleksjonsgrunnlaget for evalueringen av Fosen barnevernstjeneste.   

Da Fosen barneverntjeneste ble etablert fra 1.3.2012 gjennom et administrativt 

vertskommunesamarbeid fikk de hovedkontor for tjenesten i vertskommunen Rissa, 

men tjenesten er representert i samtlige samarbeidskommuner.  

Bakgrunn og målsetting for en felles Fosen barneverntjeneste  
Styret i fosen regionråd vedtok i 2010 iverksette et arbeid med å utrette felles 

barnevern for fosen. Flere kommuner hadde små og sårbare barneverntjenester, målet 

var å styrke og utvikle barneverntjenesten i samarbeidskommunene. En hadde derfor 

en målsetting om at en større og et mer stabilt/robust fagmiljø skulle bidra til å nå 

følgende mål:  

 En åpen og tilgjengelig tjeneste for brukere og samarbeidspartnere  

 En aktiv og forebyggende innsats i alle kommuner  

 Bedre samarbeid med andre hjelpeinstanser  

 Rekruttere og beholde fagutdannet personale  

 Bidra til bedre kompetanse innenfor fagfeltet  

 Sikre habilitet og rettssikkerhet i saksbehandling 

 Rask og effektiv saksbehandling  

 Tilgjengelig tjeneste på natt/helg og i høytider  

 Styrke og utvikle barneverntjenesten i alle kommunene  
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Dette er et bakteppe for evalueringsarbeid. 

1.1 TFoU sin forståelse av oppdraget 
Et overordnet formål med denne evalueringen er å få et bilde av hvordan Fosen 

barneverntjeneste fungerer og hvorvidt de er i stand til å møte fremtidige utfordringer 

og de økte nasjonale kravene til den kommunale barnevernstjenesten.  

Med utgangspunkt i føringer lagt for evalueringsoppdraget har vi strukturert 

evalueringen med utgangspunkt i de følgende tematiske problemstillingene:  

 Samhandling med andre tjenester i kommunene og eksterne tjenester  

 Kompetanse, kapasitet og interne arbeidsprosesser  

 Ledelse og organisasjonskultur  

 Organisering, styring, rapportering og internkontroll  

 Ressurser, økonomi og utvikling  

 Mulighet til å møte fremtidige utfordringer  

1.2 Om evaluering og bruk av resultater fra evaluering 
Det er viktig å presisere at den kunnskapen som den eksterne evalueringen fra TFoU 

har frembrakt og som presenteres i denne rapporten, ikke er den eneste kunnskapen 

som bør nyttes for å vurdere Fosen barneverntjeneste samt for å kvalitetssikre 

utviklingen av fremtidens tjeneste.  

I ethvert opplegg for evaluering vil det alltid være aktuelle og relevante tema, 

problemstillinger og spørsmål som av ulike årsaker enten er utelatt (f. eks i 

kravspesifikasjonene) eller bare betraktet fra ett perspektiv slik kravspesifikasjonen er 

utformet og som opplegget for den konkrete evalueringen avspeiler. Derfor finnes det 

alltid andre alternative (aktuelle og relevante) synsmåter og vurderinger som i ettertid 

kan og bør bringes på dagsorden og drøftes i det interkommunale samarbeidet, og som 

evalueringsresultatene må relateres til.  

En evalueringsrapport representerer bare ett systematisk bidrag av kunnskap som bør 

brynes med flere mulige, tilgjengelige, relevante erfaringer og vurderinger slik at det 

blir både god sensemaking1 og læring i Fosen barneverntjeneste og i eierkommunene. 

Evaluering som læringsprosess stopper derfor ikke opp med den eksterne evaluator 

(TFoU) sitt bidrag til denne. Alle eksterne kunnskapsbidrag bør derfor uten unntak alltid 

                                                           

1 Sense-making er en prosess som reduserer kompleksitet og fjerner usikkerhet gjennom å skape 

en felles fortolkning, og det gjør det mulig for eiere og ansatte å tenke og handle rasjonelt. Sense-

making kan forstås som en måte å organisere på eller som en måte å utvikle seg sammen på. 
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gjøres til gjenstand for kritisk refleksjon og fortolkning av de ansvarlige som skal utvikle 

og finne nye kloke måter å drive og kvalitetssikre slike interkommunale samarbeid på. 
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2.DATAINNSAMLING OG GJENNOMFØRING 

2.1 Metodetriangulering og metodeparallellitet 

Det er sammensatte og komplekse problemstillinger som ønskes belyst i denne 

evalueringen. Som beskrevet innledningsvis skal evalueringen både gi en beskrivelse av 

dagens interkommunale barneverntjeneste i Fosen, og en sammenfattende analyse om 

hvorvidt tjenesten er robust nok til å møte fremtidige utfordringer sett i lys av den nye 

barnevernsreformen (REF). Dette krever ulike metodiske tilnærminger med tanke på å 

få tilgang til relevante data og grunnlagsmateriale for de analyser og vurderinger som 

skal gjøres. Denne evalueringen har vi valgt å basere på en kombinasjon av kvalitative 

og kvantitative datainnsamlingsmetoder eller sagt på annen måte; 

metodetriangulering og metodeparallellitet.  

Oppdragsgiver har gitt oss tilgang til alle relevante dokumenter og det ble gjennomført 
et større dokumentstudium som la basisen for spørreskjemaundersøkelsen og de 
kvalitative intervjuene.  

Vi har benyttet følgende strategi i metodetrianguleringen: 

 Kvalitative undersøkelser som forberedelser til kvantitative undersøkelser 

(dokumentstudier av skriftlig materiale som dokumenterer utviklingen av den 

interkommunale barneverntjenesten (f.eks. samarbeidsavtaler, tidligere 

evalueringer, forvaltningsrevisjoner), gjennomgang av sentrale/relevante 

evalueringer/kartlegginger av barnevern og interkommunalt 

barnevernssamarbeid som tidligere er gjennomført i Norge, observasjon på 

fellessamlinger, dialog med oppdragsgiver som utgangspunkt for 

spørreundersøkelser) 

 Spørreundersøkelse (se vedlegg 1) som omfatter alle ansatte i barnevernet. 

Spørreskjemaundersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av det internettbaserte 

systemet Enalyzer og innebærer at alle respondentene fikk tilsendt en e-post med 

link til spørreskjema. Etter to påminnelser var det N % av respondentene som 

svarte på undersøkelsen.   

 Kvalitative undersøkelser som oppfølging av kvantitative data har utgjort en stor 

del av datagrunnlaget for evalueringen. Det er gjennomført intervjuer med  

o Barnevernsleder, tre teamledere og ansatte i barnevernstjenesten. 

Intervjuene ble gjennomført både som personlig intervjuer og 

gruppeintervjuer. Det har også blitt gjennomført enkelte telefonintervjuer 

i etterkant av besøkene.  

o Rådmennene for samtlige eierkommuner. TFoU har deltatt på 

fellessamling for rådmannsgruppen og gjennomført telefonintervju i 

etterkant av samlingen.  
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o Samtlige kontaktpersoner for de enkelte eierkommunene samt et utvalg 

interne samarbeidsparter 

o Eksterne samarbeidspartnere som BUP, barnevernsvakta og politiet 

o Deltakelse på dialogmøte med kommunene i Fosen barneverntjeneste og 

Fosen barneverntjeneste, arrangert av Fylkesmannen i Trøndelag 

o Samtale med Fylkesmannen i Trøndelag 

 Analyse av kvantitative data hentet fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

(Bufdir) er gjennomført for å beskrive utviklingen av barnevernstjenesten før og 

etter etablering av det interkommunale samarbeidet. Relevante økonomiske 

nøkkeltall, bemanning, undersøkelser, antall barn på tiltak er sett nærmere på og 

sammenliknet med utviklingen i andre interkommunale barneverntjenester i 

Trøndelag. Analysene har også som målsetting å vurdere samsvaret mellom 

kommunens økonomi, utfordringer, dekningsgrad og kapasitet.   

 

Triangulering innebærer ofte at man både bruker kvalitative og kvantitative metoder i 

samme prosjekt eller undersøkelse av samme problemstilling/tema, eller at man 

bruker og kombinerer flere forskjellige kvantitative eller kvalitative metoder. I vårt 

opplegg har vi gjort begge deler. 

Målet med vår metodetriangulering har vært å få mer utfyllende og mer komplekse 

data som kan bidra til rikere og mer detaljert og inngående kunnskap om de aktuelle 

problemstillinger og tema som skulle fokuseres i evalueringen og som man ikke får i 

samme grad ved å anvende bare en metode (Denzin & Lincoln; 2000). 
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3. FAGLIGE TILNÆRMINGER 
I dette kapitlet har vi valgt å presentere noen faglige tema som har dannet 

utgangspunkt for vår tilnærming til evalueringen av Fosen barneverntjeneste. Vi foretar 

korte presentasjoner av det vi mener er aktuelle tema for refleksjon og som inspirasjon 

til drøfting av både resultatene fra evalueringen og hvordan Fosen barneverntjeneste 

skal se ut i framtiden. Vi har ikke hatt ambisjon om utfyllende presentasjon av det 

enkelte tema, men referanselisten indikerer muligheter for fordyping. 

3.1 Vertskommunesamarbeid 
I 2013 laget KS et introduksjonshefte om Formelt interkommunalt samarbeid der de 
viste til at Kommuneloven fra og med 1. januar 2007 åpnet for samarbeid om lovpålagte 
oppgaver og tjenesteyting som innebærer mer eller mindre grad av 
myndighetsutøvelse, om ikke aktuell særlov er til hinder for dette. (Det ble dermed 
åpnet for interkommunalt samarbeid om sentrale velferdsoppgaver regulert i lov.)  
 
Kommunene på Fosen hadde allerede gjennomført en utredning av interkommunalt 
barnevern mellom kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bugn, Ørland, Rissa og Leksvik – og 
tjenesten ble etablert som administrativt vertskommunesamarbeid i 2012. 
 
Som bakteppe for vurderingen av Fosen barneverntjeneste trekker vi fram noen 
hovedpunkter fra dette introduksjonsheftet: 
 

 Vertskommune etter kommuneloven kap. 5 A innebærer at 
beslutningsmyndigheten og gjennomføringen av oppgaver er lagt til en annen 
kommune, men virksomheten kan i og for seg være lokalisert i en annen 
kommune, eller ha avdelingskontorer i ulike kommuner.  

 

 Samarbeidet har ingen selvstendig organisatorisk overbygning, men er en del 
av forvaltnings- og tjenesteapparatet i vertskommunen og en del av dennes 
styringsstruktur. Etter en grundig behandling valgte man i Fosen å etablere et 
samarbeid som innebærer at en har en administrativ vertskommune.  

 

 Kommuneloven operer med tre begreper, vertskommune, 
samarbeidskommune og deltaker-kommune. Vertskommunen er den 
kommunen som har fått delegert myndighet fra samarbeidskommunen(e) til å 
utføre oppgaver eller treffe avgjørelser på denne/disses vegne. 
Deltakerkommunene er alle de kommunene som utgjør 
vertskommunesamarbeidet.  

 

 Avtalen som inngås ved administrativt vertskommunesamarbeid er bilateral, 
det vil si at det er en avtale mellom vertskommunen og den enkelte 
samarbeidskommune. Delegeringen til vertskommunen skjer ved at 
administrasjonssjefen i den samarbeidende kommune får instruks om å 
delegere sin kompetanse til å treffe vedtak i enkeltsaker innen det bestemte 
samarbeidsområde.  
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 Dette innebærer ikke at den samarbeidende kommune gir fra seg eller 
overfører myndigheten til vertskommunen. I utgangspunktet kan 
samarbeidskommunen når som helst trekke myndigheten tilbake og/eller 
utøve den selv. De folkevalgte organene i vertskommunen kan heller ikke gi 
instrukser eller omgjøre vedtak som treffes i vertskommunen på vegne av en 
samarbeidskommune.  

 

 Selv om det må forventes at vertskommunen i samarbeidet vil få en sterk 
stilling innenfor samarbeidsområde i tillegg til også å ha den alminnelige 
styringsretteten som arbeidsgiver, finnes det flere ordninger for de 
samarbeidende kommuner til å gripe inn når det gjelder saker som bare 
berører den enkelte kommune og dens innbyggere.  

 

 Når samarbeidet innledes kan det gis en generell instruks om hvordan saker 
skal løses på vegne av samarbeidskommunene. I tillegg kan en 
samarbeidskommune gi spesiell instruks for saker som alene angår denne 
kommunen eller dens innbyggere. Loven åpner imidlertid ikke for vetorett, slik 
at det ikke er mulig for en kommune å gi instruks eller omgjøre vedtak der det 
er fattet en beslutning som gjelder alle deltakerkommunene kollektivt. I tillegg 
finnes det muligheter for omgjøring av enkeltvedtak, lovlighetskontroll mv.. i 
samsvar med gjeldene rett.  

 

 Den mest ytterliggående løsning vil være at en kommune trekker seg fra 
samarbeidet. Man vil da likevel være bundet til de økonomiske forpliktelsene i 
oppsigelsestiden og det som framkommer av samarbeidsavtalen. 

3.2 Om det kommunale barnevernet 
Nedenfor foretar vi en kort gjennomgang av noen av det kommunale barnevernets 

plikter slik disse følger av barnevernloven. Formålet er ikke å gi en juridisk 

gjennomgang, men gi leseren en oversikt over ansvar og bredde i oppgaver. Det er 

viktig at barnevernets plikter sees i lys av barnevernets samfunnsoppdrag der 

barneverntjenesten har et generelt medansvar for barns oppvekstsvilkår og et særskilt 

ansvar for barn som har et særlig behov for hjelp eller omsorg. Det kommunale 

barnevernet har ansvar for å gi hjelp til de som er bosatt i kommunen. 

Barnevernets organisering og oppgaver 
Den helhetlige barneverntjenesten er inndelt i et statlig og et kommunalt nivå.  

Fra årsskiftet 2004/2005 ble det gjennomført en rekke reformer i organiseringen av 

barnevernet i Norge der den statlige organisasjonen, Barne-, ungdoms- og 

familieetaten (Bufetat), ble opprettet og overtok ansvaret for det som tidligere hadde 

vært fylkeskommunens ansvarsområde. Det statlige barnevernet omfatter i dag 

departement, Bufdir. og Bufetat. I tillegg faller den statlige fylkesnemnda, og 

Fylkesmannen inn under statens ansvarsområde. 
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Bufetat driver det direkte barnevernsarbeidet (direktoratet, regionskontor, samt 

fagteam knyttet til disse). Deres ansvarsområder rettet direkte mot barn og unge er 

blant annet å rekruttere og formidle fosterhjem, drive statlige barnevernsinstitusjoner, 

samt bistå kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet. I forbindelse med 

kommunereformen vurderes det hvordan barnevernområdet på statlig nivå skal 

organiseres i framtida – særlig med tanke på at fylkeskommunene og kommunene skal 

kunne overta ansvar eller oppgaver som i dag er statlige. 

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker er det organet som har ansvar for å fatte 

tvangsvedtak i barnevernssaker. Nemnda er et frittstående myndighetsorgan og er 

organisert lik en domstol. 

Fylkesmannen skal føre tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunene og skal sørge 

for at kommunene får råd og veiledning. Fylkesmannen har dermed et hovedansvar for 

å bistå kommunen med lovtolkninger og juridiske avklaringer. Han skal også være 

familiens første klageinstans. Fylkesmannen har også som oppgave å føre kontroll med 

at fristene i barnevernloven ikke blir overskredet. 

Kommunal organisering av barneverntjenestene 
Det kommunale barnevernets (barneverntjenestens) ansvarsområde følger av 

barnevernloven § 2-1. som sier at “Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgaver 

etter loven som ikke er lagt til et statlig organ.” 

Barneverntjenesten i kommunen har blant annet ansvaret for å motta og behandle 

bekymringsmeldinger, foreta undersøkelser, og fatte og følge opp tiltak i og utenfor 

hjemmet. De har også ansvar for det forebyggende arbeidet. 

Kommunen har ansvar for alle sine innbyggere og skal ha kjennskap til 

oppvekstforholdene for barn og unge og deres nærmiljø. Barneverntjenesten står 

nærmest til å behandle saker som angår familier i oppholdskommunen  

Kommunene har en viss frihet med hensyn til hvordan de ønsker å organisere 

barneverntjenesten, men barnevernloven gir noen rammer for hvordan barnevernet 

skal være organisert, og kommunene skal kunne organisere sin barneverntjeneste ut 

fra lokale forhold og behov. Noen kommuner har valgt en ordning med barnevernsvakt 

utenom kontortider, for å imøtekomme situasjoner der meldinger og andre 

henvendelser til barnevernet kommer brått, og mange kommuner, som kommunene i 

Fosen, har valgt å samarbeide om et interkommunalt barnevern. 

Formål og arbeidsoppgaver 
Formålet med barnevernloven (bvl.  § 1-1) er 1) å sikre at barn og unge som lever under 

forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett 
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tid, og 2) å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Første ledd hjemler 

barnevernets primæransvar, annet ledd gjelder mer generell forebygging. 

Videre slås det fast at barnevernet skal: 

 gi råd og veiledning 

 treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak 

 forberede saker for behandling i fylkesnemnda 

 iverksette og følge opp tiltak 

Dette arbeidet innbefatter alle barn som er bosatt i kommunen, samt de som 

oppholder seg i kommunen midlertidig.  

Veiledningsplikten som følger av barnevernloven kommer i tillegg til den alminnelige 

veiledningsplikten i forvaltningsloven. Råd og veiledning gis ofte som et hjelpetiltak. 

Barnevernet skal forberede saker for fylkesnemnda. Dette gjelder primært vedtak om 

omsorgsovertakelse. Dersom nemnda beslutter omsorgsovertakelse, er det 

kommunens ansvar å følge opp vedtaket. 

Forebygging 
I tillegg til primæransvaret har kommunen et ansvar for å drive generell forebyggende 

virksomhet. Formålet med forebyggingsarbeidet er å søke å unngå at de problemer 

som barnevernloven regulerer oppstår. 

Fra lovgiver er det lagt vekt på at kommunene står fritt i forhold til hvordan de vil 

organisere barnevernet og det kan være naturlig at andre kommunale tjenester, som 

skole og barnehage, administrerer noen av tiltakene. En arbeidsinndeling vil være viktig 

for at ikke etater som daglig er i kontakt med barn, fraskriver seg ansvar fordi de tror 

andre er ansvarlig for tiltak som forebygger. Derfor er det i loven hjemlet en 

samarbeidsplikt med andre deler av forvaltningen og dessuten oppfordring til 

samarbeid med frivillige organisasjoner. 

Kvalitet 
I mange sammenhenger benyttes begrepet kvalitet, både når en skal uttrykke 

forventninger til tjenester eller skal beskrive status i tjenester. Gundersen, Helgeland & 

Morten (2015) har i sin masteroppgave «Kvalitet som styringsparameter i kommunale 

barneverntjenester. Hjelpemiddel eller hemsko» foretatt en analyse av hvordan 

begrepene benyttes i barneverntjenestene. De sier at det finnes et skille mellom en 

uformell og formell forståelse av kvalitet. De valgte å benytte begrepet uformell 

forståelse fordi de ikke kunne se at det eksisterte i den formelle sfæren som er gjengitt 

i formelle styrings og kontrolldokumenter. Vi mener det er viktig å reflektere over disse 

dimensjonene og se på hvordan en kan fange opp «ikke målbare» kvalitetsindikatorer 
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når en skal vurdere samlet kvalitet i barnevernet. og Gundersen et.al. (2015) setter opp 

noen kjennetegn på hvordan begrepet kvalitet brukes: 

Kvalitet som det brukes i det formelle styringsløpet er kjennetegnet av: 

 at kvalitet ikke er definert eller operasjonalisert 

 at kvalitet forstås som mer eller mindre det samme som prosesskvalitet og 
lovpålagt kravbasert resultatkvalitet 

 at rapportering og dokumentasjon i all hovedsak handler om prosesser og 
struktur 

 
Kvalitet som brukes i det uformelle styringsløpet er kjennetegnet av: 

 at kvalitet ikke er definert eller operasjonalisert 

 at kvalitet forstås som mer eller mindre det samme som brukerbasert 
resultatkvalitet 

 større bruk av faglig skjønn 

 at det ikke dokumenteres og rapporteres videre til øvrige myndigheter 

3.3 Taushetsplikt – regelkunnskap og praksis 
Gjennom intervju med aktører i eller som samarbeider med barnevernet nevnes ofte 

utfordringer med barnevernets taushetsplikt som begrensende i forhold til 

mulighetene for samarbeid til barns beste. Det kan være behov for en innledende 

begrepspresentasjon for å forsøke å skape en forståelse for hva begrepene innebærer.  

I rapporten Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt – Regelkunnskap og 

praksis (Stang et al., 2013) gjør forskerne rede for funn fra et prosjekt som ble 

gjennomført i perioden april 2012 til mars 2013. Formålet med prosjektet var å få mer 

kunnskap om praktiseringen av taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten 

mellom samarbeidende tjenester/etater, blant andre helse- og omsorgstjenestene, 

politiet, kriminalomsorgen, barnevernet, barnehage og skole. Innledningsvis presenterer 

vi hovedfunn fra dette prosjektet, deretter noen tema vi mener er relevante for Fosen 

barnevern. 

3.3.1 Hovedfunn fra prosjektet 
Prosjektets tre hovedfunn var at 1) taushetspliktreglene generelt blir oppfattet som 

verdifulle og nødvendige, 2) samtlige informanter kjente til taushetsplikten og innholdet i 

den, og videre 3) alle var klar over at samtykke og anonymisering gir rett til unntak. Derfor 

benyttes samtykke og anonymisering i stor utstrekning som grunnlag for å dele 

personfølsomme opplysninger.  

Taushetspliktreglene oppleves ikke som et hinder for samarbeid i praksis. Tvert imot 

uttrykker informantene at gjeldende regler, særlig regelen om unntak fra taushetsplikten, 

er tilstrekkelige for å sikre nødvendig informasjonsutveksling mellom ulike tjenester og 

etater.  
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Forskerne bak undersøkelsen sier at fokuset på samarbeid og samhandling har økt sterkt 

de senere årene og at dette tvinger fram en ny og annerledes praksis. Informantene 

opplever i større grad enn tidligere at klienten eller brukeren selv er deltager og det blir 

fremhevet at praksisfeltet er under utvikling, og at de ulike hjelpetjenestene på en annen 

måte enn tidligere arbeider sammen med klienten. 

Likevel er tilbakemeldingen fra informantene at ikke all nødvendig informasjon kommer 

frem, og at man savner bedre samarbeid mellom etatene. Dette ser ut til å handle vel så 

mye om tilliten mellom instansene/etatene, personlige relasjoner, erfaringer med 

tidligere samarbeidspartnere, samt manglende anerkjennelse av, eller kapasitet til, å sette 

seg inn i andre etaters behov for viktig informasjon en selv sitter på. 

Et annet hovedtema var at informantene i liten grad leser i lovverk, rundskriv og 

veiledere, til tross for at man kjenner seg usikre på gjeldende regler. De kjenner i liten 

grad til de ulike veilederne, har dem ikke tilgjengelige på arbeidsplassen, eller at de har 

dem tilgjengelige, men at de likevel ikke blir lest. Undersøkelsene viser at det varier i 

hvilken grad det blir holdt kurs om taushetsplikt og samarbeid, og hvilket fokus de ulike 

tjenestene og etatene har på taushetspliktreglene og lederens kunnskap om og 

opptatthet av regelverket har stor betydning for hvor sikker den enkelte ansatte kjenner 

seg på regelverket. 

Særlig taushetspliktens unntaksbestemmelser er lite kjent. Enkelte informanter kjenner 

nok unntakshjemlene i sine respektive lover, men det store flertallet har aldri lest de 

relevante lovbestemmelsene. 

Når det gjelder opplysningsplikten til barneverntjenesten, er den svært godt kjent blant 

informantene, og de aller fleste uttrykker at opplysningsplikten blir oppfylt etter lovens 

intensjon. Opplysningsplikten til andre etater, som politiet og sosialtjenesten, er i mindre 

grad kjent. Barneverntjenestens plikt til å gi tilbakemelding til melder er kjent for de 

fleste.  Det blir likevel uttrykt misnøye over manglende tilbakemeldinger fra 

barneverntjenesten etter at man selv har sendt en bekymringsmelding. 

3.3.2 Hva er taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett? 
Nedenfor lister vi kort opp noen begrepsdefinisjoner:  

 Taushetsplikt er en plikt til å unnlate å røpe fortrolige opplysninger. Hovedhensynet 
bak reglene om taushetsplikt er først og fremst begrunnet i den enkeltes rett til 
personvern, herunder retten til privatliv og personlig integritet. I noen 
sammenhenger kan det oppstå konflikt mellom personvernhensyn og andre hensyn. 
Dette kan skje i situasjoner hvor ulike yrkesgrupper møtes, og hvor de har behov for 
å gi og få informasjon om enkeltpersoner for å kunne utføre sine oppgaver etter de 
respektive regelverk på en god måte. Flere yrkesgrupper og tjenester er også etter 
loven pålagt et tverrfaglig samarbeid, noe som til en viss grad forutsetter slik 
informasjonsutveksling i konkrete saker. 

 Opplysningsplikt innebærer på den annen side at man har en lovpålagt plikt til å gi 



TFoU-rapport nr. 2018:18 12 Evaluering av Fosen barneverntjeneste 

opplysninger til bestemte etater/tjenester. Opplysningsplikten går som hovedregel 
foran taushetsplikten. Dette betyr for eksempel at alle offentlig ansatte og en del 
yrkesgrupper har plikt til å melde fra til barneverntjenesten dersom man i jobben 
mottar informasjon som gjør at man har grunn til å tro at et barn utsettes for 
omsorgssvikt eller mishandling. 

 Opplysningsrett er betegnelsen på den muligheten man har til å gjøre unntak fra 
taushetsplikten i andre tilfeller enn de som omfattes av reglene om opplysningsplikt. 
Disse tilfellene, de lovbestemte unntakene, regulerer adgangen til å gi og motta 
opplysninger i slike situasjoner. Der man ikke finner rom for slike unntak, eller det 
ikke er mulig å oppnå samtykke og heller ikke mulig å drøfte problemstillingen 
anonymt, vil taushetsplikten kunne utgjøre et reelt hinder for å etablere et tett 
samarbeid mellom ulike tjenester i den konkrete saken. 

3.3.3 Unntak fra taushetsplikten: samtykke og anonymisering 

Samtykke 
Den viktigste og mest brukte formen for unntak fra taushetspliktbestemmelsene i praksis, 

er innhenting av samtykke fra den som har krav på taushet, jf. forvaltningsloven § 13 a 

nr. 1 og helsepersonelloven § 22.  

Det er den som avgir samtykket – den som har krav på taushet – som bestemmer hvor 

langt samtykket skal rekke i den konkrete situasjonen, herunder hvilke konkrete 

opplysninger som skal omfattes. Et samtykke opphever ikke taushetsplikten på generelt 

grunnlag. 

For at et samtykke skal være rettslig bindende, skal det være informert og det bør være 

skriftlig. I tillegg skal den som avgir samtykke inneha såkalt personell kompetanse (rettslig 

handleevne, herunder rettslig kompetanse til å samtykke på egne vegne). 

Unge over 15 år er part i sak etter barnevernloven og skal samtykke i utlevering av 

informasjon. Dersom opplysningene bare gjelder barnet, er barnets samtykke tilstrekkelig. 

Gjelder opplysningene også foreldrene, kreves deres samtykke i tillegg. For unge som ikke 

selv er gitt parts- eller samtykkerett, vil samtykke- kompetansen tilligge den eller de med 

foreldreansvaret eller vergeansvaret for barnet. 

Bruk av samtykke forutsetter god kjennskap hos den enkelte yrkes- utøver til hva kravene 

til et gyldig samtykke rettslig sett innebærer. 

Anonymisering 
Drøfting av saker på grunnlag av anonymiserte opplysninger går klar av taushetsplikten. 

Dersom man ikke oppnår samtykke, eller dette ikke er nødvendig for formålet, kan man 

komme et stykke på vei med å drøfte saker anonymt – slik at alle personidentifiserende 

kjennetegn utelates fra kommunikasjonen med andre. Anonym drøfting av saker er et 

mye benyttet virkemiddel for instanser med opplysningsplikt til barneverntjenesten, 
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men der man er usikker på om plikten er inntrådt i en konkret situasjon. Da kan en 

anonym forespørsel avklare hvorvidt det skal sendes en bekymringsmelding eller ikke. 

Hva slags opplysninger som kan være personidentifiserende vil bero på en konkret 

vurdering og det må vises særlig varsomhet i små kommuner og tettsteder der forholdene 

er gjennomsiktige og man lett vil kunne gjenkjenne personer også ut fra objektivt sett ikke 

identifiserende kjennetegn. Dersom anonymisering skal benyttes må opplysningene ikke 

kunne tilbakeføres til den personen opplysningene gjelder, heller – og kanskje særlig – 

ikke av personer som kjenner vedkommende eller miljøet rundt. Praksis viser at det kan 

være en utfordring å sikre full anonymitet, og at det hersker en del usikkerhet om når 

man faktisk bryter taushetsplikten i slike situasjoner. Blant annet oppstår dette problemet 

når flere møtes til drøftinger av konkrete saker i tverretatlige team. 

Anonymiserende drøftelser med samarbeidspartnere kan være et relevant virkemiddel i 

såkalte tverretatlige team som jobber forebyggende, eller når offentlig ansatte med 

opplysningsplikt til andre tjenester ønsker å forhøre seg nærmere om hvorvidt plikten 

faktisk trer i kraft i en konkret sak, men uten at man røper hvem saken gjelder. 

Anonymisering kan i en viss utstrekning sikre samarbeid mellom etater og yrkesgrupper, 

men når det kommer til samarbeid om tiltak og tjenester til bestemte personer vil en 

anonymiserende form kunne vanskeliggjøre samarbeidet. Anonymisering vil derfor bare et 

stykke på vei dekke behovet for informasjonsutveksling på tvers av etater og tjenester. 

3.3.4 Opplysningsrett 
Selv om det finnes et hjemmelsgrunnlag for å gi opplysninger, må behovet for å 

videreformidle opplysninger alltid vurderes opp mot hensynet til å unngå unødig 

spredning av personfølsom informasjon. Har man opplysningsrett har man samtidig 

taushetsrett og må treffe et valg i den aktuelle situasjonen. Hvorvidt opplysningsretten 

skal gå foran taushetsretten eller omvendt, blir derfor en konkret vurdering. Faller man 

ned på at taushetsretten skal veie tyngst, vil et alternativ være å innhente samtykke 

dersom det er ønskelig og mulig. Hensynene bak taushetsplikten må samtidig veies mot 

hensynet til å utføre lovpålagte oppgaver på en god, effektiv og faglig forsvarlig måte. Her 

kommer også forebyggings- og beredskaps- hensyn inn ved at slike hensyn kan utvide 

feltet for tolkningen av hva som skal anses for et organs «oppgaver etter loven» og hva 

som anses «nødvendig». I tillegg kan beredskapshensyn i seg selv utløse opplysningsrett, 

jf. for eksempel barnevernloven § 6-7 tredje ledd som gir barneverntjenesten adgang til 

å formidle opplysninger uavhengig av om det er nødvendig for å fremme avgiverorganets 

oppgaver etter loven, dersom slik formidling kan «forebygge vesentlig fare for liv eller 

alvorlig skade på noens helse». 

Opplysningsrett etter forvaltningsloven og særlovgivningen 
Hvilke regler som gjelder i en konkret situasjon beror på kommunikasjonssituasjonen: 

hvem som er avgiver og hvem som er mottaker, hva formålet med utvekslingen er og hva 
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formålet med avgiverorganets virksomhet her. Det er unntakene regulert i 

forvaltningslovens § 13b som har størst betydning i praksis når det gjelder å formidle 

opplysninger eksternt, og som derfor har størst betydning i forbindelse med organets 

samarbeid med andre tjenester og yrkesutøvere. 

Adgangen til å formidle opplysninger internt på samme kontor eller innenfor samme 

forvaltningsorgan, er svært vid. Men det gjelder et «need-to know»-prinsipp: Det må 

foreligge et behov for å benytte opplysningene i utførelsen av arbeidet; tilgangen til 

opplysningene må ha et saklig formål. Forvaltningslovens § 13b nr. 5 inneholder to 

former for ekstern kommunikasjon. Bestemmelsen gir 1) adgang til å viderebringe 

opplysninger om en persons forbindelse med organet og de avgjørelser som blir truffet, 

og 2) adgang til å viderebringe opplysninger som er nødvendige for å fremme 

avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag. For alternativ 2) 

gjelder et krav om nødvendighet. Man kan for eksempel ikke gi videre informasjon om en 

persons forbindelse med barneverntjenesten hvis ikke dette er nødvendig for å fremme 

barneverntjenestens oppgaver. Barnehageloven og opplæringsloven inneholder ingen slik 

begrensning i opplysningsretten, men viser til forvaltningslovens alminnelige regler. 

Barnehager og skoler kan gi videre informasjon til andre etater om hvilke barn som går i 

barnehage eller er elever ved skolen.  

Forvaltningsloven § 13b nr. 5 gir ikke adgang til en rutinemessig utlevering av 

opplysninger gjennom faste tverretatlige team, rapporteringssystemer eller klientregistre. 

Det har vært diskutert hvorvidt såkalte ansvarsgruppemøter på tvers av etater kan 

etableres med hjemmel i § 13 b nr. 5. Som hovedregel må et slikt forum etableres med 

samtykke fra partene, og i praksis er dette også vanlig (i barnevernet dannes vanligvis ikke 

ansvarsgrupper uten at foreldrene er med). Utover dette må man vurdere konkret hvilke 

opplysninger som kan utveksles med hjemmel i § 13 b nr. 5. 

Barnehagen kan imidlertid også gi opplysninger til barneverntjenesten dersom dette er 

nødvendig for å fremme barnehagens oppgaver, jf. forvaltningsloven § 13b. nr. 5. 

Bestemmelsen vil særlig være aktuell der barneverntjenesten allerede kjenner barnet 

og familien og barnehagen trenger å gi opplysninger til barneverntjenesten for å sikre 

barnet et godt barnehagetilbud. Tilfeller der barnet har barnehageplass som et 

hjelpetiltak etter barnevernloven vil kunne være eksempel på en slik situasjon. 

3.3.5 Opplysningsplikt 
I tillegg til de lovbestemte unntakene fra taushetsplikt som tillater å gi opplysninger til 

andre uavhengig av samtykke - opplysningsretten – har lovgiver bestemt at noen 

konkrete situasjoner skal utløse en opplysningsplikt til følgende instanser: politi og 

kriminalomsorg, barneverntjeneste og sosial- tjeneste. Opplysningsplikten går foran 

taushetsplikten i disse tilfellene. Vi vil imidlertid peke på at det kan oppleves som en 

konflikt i regelverket at man på den ene siden har bestemmelser som pålegger 

forvaltningsorganer en plikt å samarbeide med hverandre, og på den andre siden har 
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man regler som setter klare begrensninger for hvilke opplysninger som kan deles som 

ledd i et slikt samarbeid. En samarbeidsform som i særlig grad kan skape utfordringer 

knyttet til taushetsplikt, er som nevnt den omfattende bruken av tverretatlige team. 

Formålet med reglene om opplysningsplikt er å sikre at taushetsplikten ikke blir et hinder 

for å løse akutte og alvorlige situasjoner der flere instanser og etater må involveres, og å 

forebygge situasjoner der liv og helse står i fare. 

Opplysningsplikt til barneverntjenesten 
Dersom det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling, overgrep eller andre 

former for alvorlig omsorgssvikt, eller viser vedvarende alvorlige atferdsvansker, har 

offentlige myndigheter, organisasjoner og private som utfører oppgaver for det offentlige, 

helsepersonell, yrkesutøvere i henhold til psykisk helsevernloven og helse- og 

omsorgstjenesteloven, lov om familievernkontorer og enkelte andre yrkesgrupper, 

opplysningsplikt til barnevern- tjenesten – av eget tiltak og ved pålegg.  

Opplysningsplikten til barneverntjenesten er begrenset til de alvorlige tilfellene. 

Veilederen om samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten betegner 

situasjonene som faller inn under opplysningsplikten som «alvorlige omsorgs- og 

livssituasjoner». 

3.3.6 Bruken av tverretatlige team 
I arbeidet med evalueringen har det vært uttalt utfordringer mht. praktiseringen av 

taushetsplikt i ulike samarbeidsrelasjoner – tverrfaglige eller tverretatlige team. 

Status er at tverrfaglige og tverretatlige team er en utbredt samarbeidsform og at mange 

opplever slike team som et godt forum for drøfting av saker og problemområder, både 

på generelt og individuelt plan, og både i anonymisert og «åpen» form. Teamene kan også 

fungere som en god måte å etablere kontakt på, noe som igjen har innvirkning på i hvilken 

grad opplysninger blir delt, både der det er hjemmel for opplysningsrett og -plikt. Det ser 

ut til at personlige relasjoner, tidligere erfaringer med samarbeid, tillit og kunnskap om 

samarbeidspartnerne påvirker praktiseringen av taushetspliktreglene (Stang et al. 2013). 

Rettslig sett er det ingen hindringer i veien for å drøfte saker i team. Men følgende tre 

(alternative) vilkår må da være oppfylt: 1) den som har krav på taushet deltar selv i møtet 

og har på forhånd samtykket i å dele informasjon med deltakerne, 2) all informasjon 

behandles i fullstendig anonymisert form, eller 3) man har sørget for at det finnes 

unntakshjemler i deltakernes respektive regelverk til å dele konkrete opplysninger. Det 

sier seg selv at det siste alternativet er det klart mest tungvinte, fordi det er tidkrevende 

å skulle foreta de nødvendige vurderingene og det krever god kjennskap til regel- verket. 

Her må unntakshjemlene vurderes separat for hver enkelt opplysning, blant annet i 

forhold til nødvendighetskravet og behovet for å unngå overskuddsinformasjon. Men det 
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vil være en risiko at det kommer opp nye opplysninger i møtet som man ikke har vurdert 

på forhånd. Det må da tas en slik vurdering i møtet, noe som kan være utfordrende. 

Ut fra behovet for samarbeid med den som har krav på taushet, og ut fra prinsippet om 

i størst mulig grad å sørge for at informasjon blir delt i overensstemmelse med 

vedkommende, er det svært vanlig at parten selv deltar i møtene og at hele samtalen 

bygger på samtykke. Det er ingen av unntaksbestemmelsene som på generelt grunnlag 

rekker så langt som til å dele informasjon i slike faste samarbeidsteam, med mindre 

opplysningene er anonymiserte, eller at det foreligger samtykke. Rutinemessig deling av 

personfølsomme opplysninger uten samtykke i slike samarbeidsteam, kan representere 

alvorlige brudd på taushets- plikten. 

Forskernes inntrykk (Stang et al., 2013) er at de fleste av informantene har opprettet 

faste rutiner for samarbeid med andre hjelpeinstanser gjennom slike team. De som 

arbeider i tverrfaglige team gir uttrykk for en større forståelse av at opplysninger faktisk 

kan deles, og i hvilke tilfeller de kan gjøre det. Barneverntjenestens bruk av såkalte 

ansvarsgrupper er et eksempel på et slikt team. 

For barneverntjenesten hører det nok til sjeldenhetene at man drøfter enkeltsaker i team 

uten at klienten er med og har samtykket, med mindre det dreier seg om en 

akuttsituasjon eller det av andre grunner ikke er formålstjenlig å inkludere partene (for 

eksempel alvorlige voldssaker, saker med alvorlig psykiatri eller saker med mistanke om 

seksuelle overgrep eller barnebortføring. 

Tverrfaglige og tverretatlige team blir sett på som både nødvendige og stort sett 

konstruktive. Særlig SLT-team2 har blitt trukket fram som et godt utgangspunkt for å 

jobbe forebyggende, generelle opplysninger til hverandre om ting som skjer i de ulike 

miljøene og for å følge opp enkeltsaker.  

3.4 Overordnede krav til barneverntjenestens arbeid 
Det stilles en del overordnede krav til barnevernets saksbehandling. Disse 

fremkommer dels av særskilte bestemmelser i barnevernloven, dels av lovens 

oppbygning og systematikk, og dels av andre overordnede krav når offentlig 

myndighet griper inn i den privates sfære. Barnevernet er pliktig til å handle i tråd 

med disse kravene (Lind, 2014). 

                                                           

2 SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal 

samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens 

barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers 

av etater og faggrupper. 
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Nedenfor trekker vi fram noen hovedpunkt uten å kommentere dem grundig. Dette 

gjøres mer for å fokusere på noen retningsgivende og ofte utfordrende tema enn å 

angi eksakte lovformuleringer eller fortolkninger. 

Hensynet til barnets beste 
Hensynet til barnets beste er et overordnet prinsipp i norsk barnevernrett. Dette betyr 

at i saksbehandlingen til barnevernet skal hensynet til barnets beste være ivaretatt i 

hele prosessen. Prinsippet er styrende for barnevernets arbeid og bestemmelsen 

hjemler barnevernets plikt til å ivareta hensynet til barnets beste ikke bare i valg av 

tiltak, men også fra mottatt melding, i undersøkelsesfasen, og i etterkant av iverksatt 

tiltak. 

Hva som inngår i hensynet til barnets beste, fremstår ikke som klart av ordlyden. Av 

forarbeidene følger det at det kun er hensyn som har betydning for barnet som skal 

vurderes. Det kan kun legges vekt på hensynet til foreldrenes, dersom dette ikke er 

motstridende med barnets interesser. Departementet legger også til grunn at barnets 

egne meninger skal ha betydning for hvilket tiltak som velges. Hva som til enhver tid 

anses som barnets beste vil nødvendigvis variere med tid, kultur, de ulike fagmiljøer og 

tilstander i samfunnet ellers. Lovgiver har lagt vekt på at hensynet til barnets behov for 

stabil voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen skal være et så sentralt moment at det 

har fått plass i ordlyden. 

Det biologiske prinsipp 
Utgangspunktet i lovgivningen er at barn skal vokse opp med sin familie. Det biologiske 

prinsipp er et uttrykk for dette. Dersom barnet ikke kan bo hos sine foreldre, er 

hovedregelen at kontakten mellom dem skal opprettholdes. 

Det biologiske prinsipp kommer indirekte til uttrykk i barnevernloven ved at tiltak fra 

barnevernets side først og fremst skal skje i hjemmet uten å skille barnet fra. 

Tvangstiltak kan ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet 

ved bruk av hjelpetiltak. 

Mildeste inngreps prinsipp 
Barnevernet kan ikke benytte mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig. Dette 

prinsippet kommer til uttrykk i ordlyden om at et vedtak om omsorgsovertakelse ikke 

må treffes dersom en tilfredsstillende løsning kan ordnes i form av hjelpetiltak.  

Forsvarlighet og internkontroll 
Hva som inngår i forsvarlighetsbegrepet, må ses i lys av formålet med barnevernloven. 

Barnevernet skal gi nødvendig hjelp og omsorg til barn med særlig behov for det, og til 

rett tid. Det er dermed uforsvarlig dersom barnevernet venter med å gi hjelp der de er 
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klar over at et barn har behov for det, eller unnlater å undersøke saken overhode (Lind, 

2014). De har også et generelt ansvar for å sørge for at barn har trygge oppvekstsvilkår. 

Dette forebyggingsansvaret er også en del av barnevernets forsvarlighetskrav. 

Kommunens internkontroll skal avdekke svikt eller avvik, og sørge for å rette disse så 

tidlig som mulig. Interkontrollen skal sikre at kommunen oppfyller alle lovbestemte 

krav, herunder at alle tiltak og tjenester som tilbys og ytes til enhver tid er forsvarlige. 

Rettssikkerhet 
I barnevernssaker er de prosessuelle rettslige virkemidler hjemlet i forvaltningsloven 

med tilknyttede saksbehandlingsregler i barnevernloven. Det prosessuelle 

fremkommer også i reguleringen av fylkesnemndenes virksomhet og i reglene for 

domstolenes behandling av fylkesnemndsvedtak. 

Spesifikt for barnevernets saksbehandling, gjelder reglene om enkeltvedtak for 

beslutninger om tiltak etter barnevernloven. Rettssikkerheten til familien blir ivaretatt 

ved at de har en klageadgang ved enkeltvedtak, samt rett til overprøving, innsyn og 

begrunnelse. 

Fylkesnemnda er en styrking av rettssikkerheten til barn og foreldre. Nemnda er et 

frittstående, nøytralt organ, der lederen er en jurist og begge parter (foreldre, og 

barnevernet – i enkelte tilfeller barnet selv) er representert ved advokat. Det er en vid 

adgang til domstolsprøving, og dette styrker rettssikkerheten ved saker om 

omsorgsovertakelse/tilbakeføring mv. 

Rettssikkerhetsutfordringer i barnevernets saksbehandling er knyttet til overholdelse 

av frister, henleggelser av meldinger og undersøkelsessaker, oppfølging av iverksatte 

tiltak, og barnets rett til å bli hørt.  

Bekymringsmeldinger 
De fleste barnevernssaker starter med at noen, enten private eller i en offentlig 

virksomhet, sender en melding til barnevernet og barnevernet skal snarest, og senest 

innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges 

opp med undersøkelser. Ved å sette en frist på en uke, blir dermed kommunene 

forpliktet til å aktivt jobbe med innkommende meldinger. Dette er for å sørge for at 

barn som behøver hjelp, ikke skal forsvinne i en papirmølle. 

Hva er en melding? 

En melding i denne forstand, tolkes ut fra det alminnelige begrepet 

”bekymringsmelding”, som i motsetning til lovens ordlyd ”melding”, sier noe om 

betydningen. En melding til barnevernet skal uttrykke bekymring for ett eller flere barn 
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og må inneholde visse opplysninger som barnets navn og hva bekymringen gjelder. 

Meldingen behøver ikke å være skriftlig, også muntlige meldinger skal gjennomgås. 

Hvem kan melde? 
Loven stiller ingen krav med henhold til hvem som kan melde fra til barnevernet med 

bekymring for et barn. Private har en rett til å melde bekymring, mens det offentlige 

har i visse tilfeller en plikt til å melde fra. 

Offentlige myndigheters meldeplikt følger av barnevernloven, og opplysningsplikten til 

barnevernet går foran taushetsplikten. Også andre yrkesutøvere meldeplikt til 

barnevernet, som er nærere angitt i særlovgivning: Skole – og barnehagepersonells 

meldeplikt til barnevernet, følger av opplæringslova, barnehageloven samt 

privatskolelova. Helsepersonelloven hjemler helsepersonells meldeplikt, som også 

innbefatter helsepersonell etter psykisk helsevernlov og helsepersonell etter den 

kommunale helse- og omsorgstjenesteloven. Familievernkontorloven og 

ekteskapsloven hjemler mekleres, og familieterapeuters meldeplikt. 

Meldeplikten er begrunnet i at barnevernet er avhengig av at andre melder fra om 

bekymring for barn.  

Barnevernets behandling av innkomne meldinger 
Forsvarlighetskravet og hensynet til barnet beste er utgangspunktet for barnevernet 

behandling. Det er gitt ut rundskriv, samt håndbøker med veiledning til 

barneverntjenestene for hvordan de skal håndtere bekymringsmeldinger samt som et 

verktøy for kommunene til å føre internkontroll med barnevernet. Beslutning om enten 

henleggelse eller videre undersøkelse er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 

Det er en avgjørelse gjort av barnevernet som ikke behøver begrunnelse (ovenfor 

familien, eller melderen). Dersom barnevernet ikke finner grunnlag for å følge opp 

meldingen henlegges saken. Meldingen er registrert, og kan bli liggende i arkivet i ikke 

mer enn et år. Dersom barnevernet beslutter å sette i gang undersøkelser, videreføres 

meldingen inn i undersøkelsessaken. 

Tidsfrister. 
Lovgiver har ønsket å forsikre at barnevernets tidsbruk ikke overstiger en uke, men 

samtidig som barnevernet skal jobbe effektivt, må de ikke la tidspresset gå ut over 

kvaliteten på arbeidet. Ut fra kravet om forsvarlig saksbehandling kan ikke barnevernet 

henlegge meldinger med begrunnelse i at saksbehandlingen tar lengre tid enn en uke. 

Hensynet til barnets beste og kravet til forsvarlighet gjør at barnevernet likevel må ta 

stilling til alle meldinger, til tross at ukesfristen er utløpt. 
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Som følge av fylkesmannens tilsynsplikt, skal kommunene skrive inn tidspunktet for 

ankommende meldinger, og sende dette kvartalsvis til fylkesmannen slik at 

fylkesmannen skal kunne føre kontroll med at fristene overholdes. 

Når skal melder ha tilbakemelding 
Barneverntjenesten er avhengig av at andre melder fra om bekymring for barn. Mange 

som har meldt fra, har imidlertid opplevd at barnevernet ikke har behandlet meldingen, 

eller gitt uttrykk for at meldingen i det hele tatt er mottatt. Derfor fikk barnevernloven 

i 2009 en bestemmelse som gir barnevernet en plikt til å gi tilbakemelding til den som 

har sendt inn bekymringsmelding. Tilbakemeldingen skal bekrefte at 

barneverntjenesten har mottatt bekymringsmeldingen. Fristen for å gi tilbakemelding, 

er tre uker etter at meldingen ble mottatt. Barnevernet kan ikke, basert på 

taushetsplikten, informere om hvordan de følger opp meldingen. De kan imidlertid på 

generelt grunnlag si om meldingen vil bli fulgt opp. Barnevernet kan dermed ikke gi 

tilbakemelding om hvilke undersøkelsessteg de tar, eller hvilke tiltak som blir iverksatt. 

Dersom meldingen er sendt inn av det offentlige, i tråd med meldeplikten, skal 

barnevernet også gi opplysninger om hvorvidt det er satt i gang undersøkelser eller ei,  

Undersøkelse 
“Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi 

grunnlag for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke 

forholdet, jf. frister inntatt i § 6-9.”  

Hovedinnholdet i bestemmelsen gir barnevernet en plikt til å igangsette undersøkelser, 

for å avklare om barnet har behov for hjelp. 

I en undersøkelsessak stilles to hensyn mot hverandre, hensynet til privatlivets fred, og 

hensynet til barnets beste.  Barnevernet skal foreta en vurdering basert på en konkret 

avveiing av hensynene. Dette kommer særlig til syne i reguleringen av hvordan 

undersøkelser skal foretas, samt barnevernets strenge taushetsplikt. Barnevernets 

saksbehandling skal være forsvarlig, og de skal legge avgjørende vekt på hensynet til 

barnets beste. I forarbeidene er det vist til at hensynet til barnets beste skal gå foran 

hensynet til privatlivets fred, ved vurdering om hvorvidt undersøkelser bør igangsettes 

eller ei. 

Valg av tiltak 

Dersom undersøkelsen viser at barnet har behov for tiltak, skal barnevernet finne det 

riktige tiltaket, i tråd med barnets behov og de øvrige prinsipper som barnevernet må 

arbeide etter. Barnevernet må enten sette inn frivillige hjelpetiltak, hjelpetiltak som er 

pålagte eller tvangstiltak (eller en kombinasjon av disse). Det er et utgangspunkt at barn 

først og fremst skal få hjelp i hjemmet og barneverntjenesten skal som hovedregel 
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vurdere igangsettelse av hjelpetiltak før et eventuelt tvangstiltak vurderes. 

Barnevernet må begrunne sitt valg av tiltak. En avgjørelse om iverksettelse av tiltak er 

et enkeltvedtak, og dermed underlagt begrunnelsesplikt etter forvaltningsloven. 

Barnevernstjenesten er også pliktig til å følge opp og også avvikle hjelpetiltakene om 

de ikke fungerer eller er hensiktsmessige. Grovt sett kan tiltakene deles opp slik: 

 Hjelpetiltak er det mest brukte tiltaket i barnevernet. Hjelpetiltak forutsetter 

foreldrenes og evt. barnets samtykke. 

 Pålagte hjelpetiltak. I praksis er denne formen for tiltak lite utbredt fordi 

vilkår for omsorgsovertakelse må foreligge for å kunne ilegge pålagte 

hjelpetiltak. Situasjonen er dermed så alvorlig at barnevernet heller 

fremsetter forslag om omsorgsovertakelse, heller enn å forsøke hjelpetiltak i 

strid med familiens ønsker. 

 Tvangstiltak er tiltak som barnevernet kan foreta ovenfor familien uten at den 

kan motsette seg det. Dersom foreldrene nekter å gjennomføre tiltaket, har 

barnevernet myndighet til å gjennomføre det med makt. 

3.5 KS – oppsummering fra dialogmøter i 2016 

Kommunalt samarbeid på regionalt nivå ved innføring av en 
kvalitets- og strukturreform i barnevernet 
KS oppsummerer i en rapport (2016) til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) 

hvordan kommunene ser på behov for og organisering av samarbeid på regionalt nivå 

ved overtakelse av flere oppgaver på barnevernområdet. De har tatt utgangspunkt i 

forslaget fra BLD om en kvalitets- og strukturreform i barnevernet 

(barnevernreformen).  

 Regjeringens mål med barnevernreformen (NOU 2016 og Stortingsproposisjon 73 L 

2016-2017) er mer forebygging og tidlig innsats, bedre tilpassete tjenestetilbud lokalt, 

sterkere vurderinger av kostnader og virkninger av tiltak, og tydeligere ansvarsforhold 

mellom stat og kommune. Reformen innebærer også økt kommunalt ansvar for 

barnevernet, der fosterhjemsområdet og hjelpetiltaksområdet utpeker seg som 

områder som særlig vil kunne kreve økt samarbeid på tvers av kommunegrenser. 

 KS sier i rapporten at de er positive til forslaget om økt kommunalt ansvar for 

barnevernet, men sier også at selv med en endret kommunestruktur, vil oppbygging av 

tiltaksapparat og tilhørende faglig ekspertise kreve utstrakt kommunalt samarbeid for 

å realisere intensjonen i reformen.  

 KS peker på at det allerede i dag er vanlig med interkommunalt samarbeid om dagens 

barnevernoppgaver. Tall fra 2014 viser at 202 kommuner inngikk i til sammen 63 

samarbeid. 
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Hovedinntrykk fra dialogmøtene 
I følge rapporten ser kommunene det som nødvendig å inngå samarbeid med andre 

kommuner for at barnevernet skal bli tilstrekkelig robust. Kommunene har uttrykt at 

interkommunalt samarbeid vil være krevende, men nødvendig. Enkelte kommuner har 

tatt til orde for at dersom kommunene eller interkommunale samarbeid forblir små vil 

de være avhengig av at Bufetat opprettholder sine tjenester mht rekruttering og 

opplæring av fosterhjem, samt akuttelefonen. 

 Kommunene generelt imøteser et større ansvar, og er mer positive til et helhetlig 

kommunalt ansvar for barnevernet. Enkelte ser imidlertid ikke for seg hvordan de skal 

ha nok ressurser, dvs. fagkompetanse, til å ivareta de nye oppgavene, og kommunene 

er generelt fortsatt usikre på finansieringen av reformen. 

 Kjøp av tjenester fra private tilbydere som et alternativ for kommunene til å utføre 

tjenestene selv, er ett tema både ifht. nåværende oppgaveportefølje og ved å få ansvar 

for en større portefølje.Flere kommuner har bygget opp egen tjeneste slik at kjøp av 

tjenester fra private ikke lenger er aktuelt. Noen få kommuner har uttrykt at hvis de får 

overført flere oppgaver og ikke får bygget ut egen tjeneste eller blir en del av et stort 

nok interkommunalt samarbeid, vil det være aktuelt å kjøpe inn fagressurser fra 

private. 

Fosterhjemsområdet 
Rekruttering av et tilstrekkelig antall fosterhjem som samsvarer med barnas behov, er 

en hovedutfordring i dagens barnevern enten det blir et kommunalt eller fortsatt skal 

være et statlig ansvar. Rekruttering av fosterhjem er derfor den oppgaven flere 

kommuner er bekymret for å overta ansvaret for 

 I et interkommunalt samarbeid, som er stort nok, vil det samlet være mulig for Ved å 

utføre oppgavene selv, vil barnevernbudsjettet brukes til å bygge opp egen 

kompetanse. Kommunene ser på dette som en investering som på sikt vil gjøre 

barnevernutgiftene mindre. 

Hjelpetiltaksområdet 
Kommunene ønsker å ha et helhetlig kommunalt ansvar for hjelpetiltak og ser behov 

for å samarbeide om dette både internt i kommunen og i et interkommunalt 

samarbeid. Kommunene kan da se hele kommunens tjenestespekter av tiltak rettet 

mot barn og familier i sammenheng og lettere gjøre nødvendige endringer ut fra 

barnets behov og sette inn innsatsen tidlig. 

 Kommunene ønsker å styrke endringsrettede tiltak i barnevernet både mht. 

kompetanseheving og kapasitet. Det tar flere år å bygge opp god og variert kompetanse 

i endringstiltak. 
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Fordeler ved interkommunalt samarbeid 
Kommunene har gitt uttrykk for at interkommunalt samarbeid gir rammer som gir 

muligheter for å bygge opp en robust barneverntjeneste. De har imidlertid også påpekt 

at størrelse i seg selv ikke alltid er avgjørende for å legge til rette for godt 

barnevernarbeid. 

 Kommunene peker på at interkommunalt samarbeid gir fordeler på følgende måter: 

 åpner for spesialisering 

 gir et større kollegafellesskap 

 legger til rette for fag- og tiltaksutvikling og kompetansedeling 

 gjør det enklere å etablere vaktordninger som er tilgjengelig for å motta og 

vurdere bekymringsmeldinger utenom normalarbeidstid 

 gjør det lettere å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere 

Utfordringer i interkommunalt samarbeid 
Samarbeid over kommunegrenser løser noen utfordringer, men kan også skape nye. I 

det følgende gis et riss av noen av utfordringene ved interkommunalt samarbeid som 

kommunene har påpekt som særlig utfordrende. 

Lokalpolitisk ansvar, styring og forankring av barnevernet 
I de kommunene som ikke er vertskommuner, kan det være en utfordring for 

lokalpolitikerne å bevare nærhet til sitt eierskap for barnevernet. Det er nødvendig å 

tilrettelegge for rapporterings- og samhandlingsmodeller som bygger opp under hver 

enkelt kommunes ansvar for og styring av barnevernet. Dette må kombineres med en 

høy bevissthet i de ulike kommuneadministrasjonene om hva delegasjon av ansvar til 

en vertskommune faktisk innebærer. 

Nærhet/lokal tilstedeværelse 
Organisering av tjenesten må ta høyde for geografiske utfordringer slik at 
brukerperspektivet ivaretas. Dette kan gjøres gjennom lokal tilstedeværelse deler av 
arbeidstiden. Barnevernet må finnes lokalt, for å ha en lav terskel for at barn, foreldre og 
barnevernets samarbeidspartnere kan kontakte barnevernet. En må unngå at 
«dørstokkmila blir høyere». 

Reiseavstander/ressurser 
Interkommunalt samarbeid betyr som regel lange reiseavstander. Oppfølging av en 

familie eller et fosterhjem kan bety alt fra et par timers kjøring hver vei til flere dager 

på reisefot. Dette må det tas høyde for når en beslutter hvor store ressurser som må til 

for at barneverntjenesten skal ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne utføre sine 

oppgaver. 
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Samarbeid med andre tjenester, i vertskommunen, og i de andre 
kommunene 
Hver deltakende kommune kan ha utviklet egne samarbeidsfora på system- og 

individnivå. Samarbeid og etablering av interkommunale barneverntjenester krever 

derfor en gjennomgang på systemnivå av barneverntjenestens samarbeidsrelasjoner/-

konstellasjoner mellom øvrige kommunale tjenester i egen kommune og mellom 

kommuner. I dette må også inkluderes samarbeid med pedagogisk- psykologisk 

tjeneste (PPT) og psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Dette er nødvendig for å 

oppnå intensjonen med tidlig forebygging og for å gå opp grenseoppganger mellom de 

ulike tjenestene. Det vil måtte avklares hvilke oppgaver det skal samarbeides om og på 

hvilken måte. 

Riktige måltall/styringsdata 
Rapporteringen på barnevernområdet (Fylkesmannen, SSB, KOSTRA) er på 

kommunenivå. Dette er en utfordring for interkommunale barneverntjenester 

Taushetsplikt 
Det kan være en utfordring å ha lik kunnskap og forståelse av hvordan taushetsplikt og 

informert samtykke skal og kan praktiseres. 

3.6 Bedre tverrfaglig innsats – tidlig innsats 

3.6.1 Erfaringer med BTI i åtte nøkkelkommuner 

For å illustrere, og forhåpentligvis gi innspill til systematisk forbedringsarbeid som 

omfatter både kommunalt tiltaksapparat og det interkommunale barnevernet har vi 

valgt å ta utgangspunkt i BTI-modellen for bedre tverrfaglig innsats. BTI-modellen slik 

den er beskrevet, må betraktes som et rammeverk eller en struktur uten innhold 

(Møller, 2016). Modellen er utformet som en generell modell og vil kunne omfatte alle 

tjenester i kommunen. Det betyr også at man har et generelt begrepsapparat og 

prosessbeskrivelser som er gjenkjennbare på tvers av de ulike tjenestene. 

Geir Møller (2016) oppsummerer i rapporten «Erfaringer med BTI i åtte 

nøkkelkommuner» erfaringer fra åtte kommuner som har benyttet BTI-modellen som 

grunnlag for å styrke arbeidet med tidlig innsats og bedre samordningen mellom 

kommunale tjenester.   

Dette arbeidet ble til ved at Helsedirektoratet i 2012 tok initiativ til å teste ut BTI-

modellen i de åtte kommunene Tromsø, Røros, Årdal, Østre Toten, Tysvær, Stord, 

Haugesund og Skien. Bakgrunnen var kommunenes utfordringer med å oPPTre med et 

samlet tjenestetilbud overfor utsatte barn og unge. I en rapport fra Helsetilsynets 

landsomfattende tilsyn med kommunale helse-, sosial- og barnevernstjenester blir det 
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blir pekt på at kommunene har plikt til å sørge for at de ulike tjenestene samhandler 

for å ivareta utsatte barn og unge. 

Tilsynet tok for seg kommuners tilrettelegging og oppfølging av samarbeid mellom 

barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn, ungdom og unge voksne. I rapporten fra 

tilsynet konkluderes det med at det den gang var brudd på regelverket i 90 av 114 

kommuner. Tilsynet viste blant annet til følgende: 

- Det legges ikke til rette for at det samarbeides slik at barn og unge skal få rett 
tjeneste til rett tid. 

- De som har tilrettelagt for samarbeid følger ikke opp om samarbeidet faktisk 

gjennomføres. 

- Flere kommuner har ikke gjennomgått tjenestene for å undersøke om 

det skjer svikt, samtidig som det er få kommuner som faktisk har 

avdekket svikt. 

- Det er en risiko for at barn og unge med behov for samordnede tjenester fanges 

opp for sent fordi det ikke er tilrettelagt for samarbeid eller fordi samarbeidet 

ikke følges opp. I den sammenheng vises det til manglende kunnskap om og rett 

anvendelse av reglene om taushetsplikt, opplysningsplikt og samtykke. 

- Arenaer eller rutiner for samarbeid ble i varierende grad etterlevd. 
- Voksentjenester (rus og psykiatri) som kan være viktige for å fange opp barn med 

behov for bistand, har ikke alltid en praksis eller rutiner som innebærer at barns 

behov blir sett. 

I en rapport fra Helsetilsynets landsomfattende tilsyn med kommunale helse-, sosial- 

og barnevernstjenester blir det blir pekt på at kommunene har plikt til å sørge for at de 

ulike tjenestene samhandler for å ivareta utsatte barn og unge. 

Her er begrepene tidlig innsats og tidlig intervensjon sentrale. I rapporten heter 

det at  

«Med tidlig innsats forstår vi tidlig oppdaging av risiko hos barn og unge samt 

tidlig iverksetting av tiltak for å forhindre fremtidige negative konsekvenser. 

Tidlig innsats handler om å oppdage risikofaktorer hos enkeltindivider, mens 

tiltak kan være både individ- og systemrettet. Tidlig innsats betraktes som et 

videre begrep enn tidlig intervensjon. Med tidlig innsats menes hele prosessen 

med å identifisere og iverksette tiltak, mens tidlig intervensjon kun handler om 

spesifikke endringstiltak som skal forhindre fremtidige konsekvenser.»  

Her kan det også være hensiktsmessig å avklare begrepene samordning og samarbeid. 

Det har vært vanlig å betrakte samordning som mer formalisert, mens samarbeid er 

mer uformelt og frivillig. Det betyr at samordning i større grad ivaretas av et system 

(formelle beslutninger, regler og rutiner), mens samarbeid handler mer om uformelle 

relasjoner på individnivå (Fimreite og Lægreid 2009, Helgesen 2015). BTI-modellen 
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dreier seg først og fremst om å bygge opp et formelt system for samordning mellom 

kommunale (og interkommunale) tjenester.  

Møller (2016) benytter også begrepene basistjenester og hjelpetjenester. Med 

basistjenester menes tjenester som retter seg mot alle barn og unge, dvs. barnehage 

og skole. Hjelpetjenestene omfatter på sin side tjenester som yter bistand ut over de 

grunnleggende tjenestene i basistjenestene. Dette vil i hovedsak omfatte 

helsestasjon/skolehelsetjenesten, PPT og barnevernet, men det kan også omfatte 

andre tjenester. 

3.6.2 BTI-modellen 
BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) er en organisasjonsmodell som har til hensikt å fremme 

tidlig innsats overfor barn og unge det er knyttet bekymringer til samt bedre 

samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som er i befatning med utsatte 

barn og unge (Møller 2016). Modellen har tre grunnleggende formål: 

- Tidlig identifisering og innsats 

- Bedre samordning av kommunalt (og statlig) tjenestetilbud 

- Medvirkning 

De tre formålene er viktige virkemidler i arbeidet med å gjøre det offentlige 

tjenestetilbudet mer effektivt i å redusere risiko for utsatte barn og unge. 

Tidlig innsats innebærer å gjøre en mest mulig treffsikker identifisering av risikoutsatte 

barn og unge. Det innebærer også det å sette i gang tiltak så tidlig som mulig. I praksis 

betyr det at basistjenestene – dvs. barnehage og skole – har en viktig rolle i BTI. Dette 

gjelder både rollen med å identifisere barn i risiko og iverksette tiltak tidlig. Men 

oppgaven med å identifisere barn som bekymrer, vil også være et ansvar for andre 

tjenester, både hjelpetjenestene rettet mot barn (helsestasjon-, skolehelsetjenesten, 

PPT og barnevern) og tjenester rettet mot voksne. Voksentjenestene har et spesielt 

ansvar med å identifisere barn som pårørende. 

Når tiltak i basistjenestene ikke strekker til, legger modellen opp til at hjelpetjenestene 

involveres. Det betyr at man flytter «saken» fra et lavere nivå til et høyere nivå i 

modellen, noe som også vil kunne involvere flere tjenester samtidig. Hvilke tjenester 

som involveres på hvilket nivå, vil imidlertid variere avhengig av hvordan modellen er 

utformet i den enkelte kommune. Innsatsen starter på et lavt nivå i en eller annen 

tjeneste, og flere tjenester involveres jo høyere opp man kommer og jo mer kompleks 

«saken» er. 

BTI-modellen beskriver prosesser i tjenesteapparatet fremfor å beskrive hvordan 

arbeidsdelingen er mellom de kommunale tjenestene. Den BTI-modellen som er 

benyttet i de fleste norske nøkkelkommunene består av fire prosesser. De fire 

prosessene er: 
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- Identifisering 

- Lokal innsats 

- Tverretatlig samordning 

- Kompleks samordning/barneverntjeneste 

Selve hovedmodellen består av en beskrivelse av disse fire prosessene, dvs. hvordan gå 

fram for å identifisere, hvordan gå fram for å gjennomføre lokale tiltak, tverrfaglig 

samordning osv. Modellen består videre av en beskrivelse av prosedyrene eller 

beslutninger for overganger mellom de fire prosessene. 

I tillegg til selve hovedmodellen som består av en generell beskrivelse av de fire 

prosessene, består BTI- modellen av noen hjelpemiddel eller verktøy: 

- Handlingsveileder 

- Stafettlogg 

- Diverse verktøy 

Handlingsveilederen er en utdyping av de ulike komponentene i de fire prosessene - 

informasjon om ulike oppgaver, prosedyrer og ansvar. 

Stafettloggen er et dokumentasjonsverktøy som følger den enkelte saken. 

Stafettloggen har som formål å sikre informasjonsflyt og ansvarsforhold, unngå 

oppfølgingsbrudd samt dokumentere og evaluere innsatsen. I modellen opereres det 

også med begrepet stafettholder - at det til enhver tid skal være en person som har et 

ansvar for å koordinere arbeidet, ansvar for gjennomføring, ivareta samordning og at 

man ikke kan slippe ansvaret før andre eventuelt har overtatt.  

Diverse verktøy innbefatter ulike typer veiledere, maler eller sjekklister som er knyttet 

til de ulike oppgavene innenfor de fire prosessene 
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4. KVANTITATIVE DATA FRA BUFDIR  

4.1 Befolkningsutvikling  
Det interkommunale barnevernstjenesten i Fosen omfatter sju kommuner som ligger i 

to fylker (ett fylke fra 2018); Leksvik ligger i Nord-Trøndelag, mens Osen, Roan, Åfjord, 

Bjugn, Ørland og Rissa ligger i Sør-Trøndelag. Tabell 4.1 og Figur 4.1 viser at Fosen 

kommunene har hatt en svak befolkningsutvikling de siste ti årene. Bare Ørland og 

Rissa, som er de største kommunene har hatt en svak befolkningsvekst, mens Bjugn og 

Leksvik har hatt omtrent det samme innbyggertallet siden 2003. Åfjord har hatt en viss 

befolkningsnedgang, men nedgangen har vært stor i Osen og Roan i samme periode. I 

samme periode har det vært en jevn nedgang i andelen barn og unge i befolkningen 

blant alle Fosen kommunene (Figur 4.2).  

Tabell 4.1 Innbyggere i kommunene i Fosen Barneverntjeneste i 2003 og 2017. 
Datakilde: Kostra 

Kommune Innbyggere per  31.12.2003 Innbyggere per 31.12.2017 

Ørland 5119 5291 

Rissa 6382 6628 

Bjugn 4655 4822 

Åfjord 3336 3263 

Roan 1089 959 

Osen 1097 978 

Leksvik 3510 3480 

   

 

 

Figur 4.1 prosentvis endring av folketallet i kommunene i Fosen barneverntjeneste. 
Indeksert slik at befolkning i 2003=100. Datakilde: Kostra  
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Figur 4.2 Andel barn 0-17 år i befolkningen 

4.2 Folkehelseprofil for kommunene i Fosen 
Offentlig statistikk fra Bufdir viser at Fosen kommunene har et relativt lavt 

utdanningsnivå sammenliknet med andre kommuner i Sør-Trøndelag og landet for 

øvrig. I 2017 var det 69 % av innbyggerne i Fosen kommunene som hadde utdanning 

utover grunnskole, sammenliknet med et gjennomsnitt på 76 % i Sør-Trøndelag (Bufdir, 

2017). Figur 4.3-4.4 viser også at sammenliknet med andre kommuner med 

interkommunale barneverntjenester i Trøndelag har Fosen kommunene en relativ stor 

andel barn som lever i lavinntekt- og eneforeldre familier.  Andelen barn som bor i 

lavinntektsfamilier har økt betydelig siden 2012.  

Fotnote: Estimerte verdier basert på to nærmeste år for Fosen i 2011, Selbu i 2010 og Hemne i 2015. 

Figur 4.3 Andel barn som bor i lavinntektsfamilier 
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Figur 4.4 Andel enslige forsørgere med barn under 18 år 

4.3 Utfordringsbildet i kommunene i Fosen 
 

Figur 4.5-4.8 viser at sammenliknet med andre kommuner i Sør-Trøndelag med 

interkommunal barnevernstjeneste er utfordringsbildet blant Fosen kommunene 

relativt høyt, både når det gjelder andel bekymringsmeldinger, undersøkelser og 

barnevernstiltak. Figur 4.5 viser at andelen barn med bekymringsmeldinger er høyere i 

Fosen barnevernstjeneste sammenliknet med andre interkommunale 

barnevernstjenester i Trøndelag. Andelen med bekymringsmeldinger er særlig stor i 

Roan, Ørland og Leksvik (Figur 4.6). Andelen barn med undersøkelse har gått noe ned 

siden 2015 (Figur 4.7), mens andelen barn med barnevernstiltak har økt i samme 

periode (Figur 4.8)  

 

 

Figur 4.5 Andel barn med bekymringsmelding i forhold til barnebefolkningen - Fosen 
barneverntjeneste sammenlignet med andre interkommunale 
barneverntjenester i Trøndelag 
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Figur 4.6 Andel barn med bekymringsmelding i forhold til barnebefolkningen - de 
enkelte samarbeidskommunene i Fosen barneverntjeneste. 

 

 

Figur 4.7 Andel barn med undersøkelse i forhold til antall innbyggere i aldersgruppen 0-
17 år. 
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Figur 4.8 Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere i aldersgruppen 0-17 
år. 

4.4 Bemanning, kompetanse, kapasitet og interne 
arbeidsprosesser i Fosen barneverntjeneste  

4.4.1 Bemanning, kompetanse og kapasitet  
I likhet med andre kommuner i Trøndelag har det vært en økning i antall stillinger i 

Fosen barnevernstjeneste de siste årene. I perioden 2012-2017 har Fosen 

barneverntjeneste hatt en økning fra 22,7 til 25,6 årsverk, hvorav 100 % stilling leder, 

150 % stilling merkantil og 300 % stilling teamledere er medregnet i oversikten.  Frem 

til 2017 har Fylkesmannen tildelt totalt 6,8 faste stillinger samt 0,5 % prosjektstilling i 

ett år rettet mot forebyggende arbeid (Tilstandsrapport 2017). Figur 4.9 viser at i 2017 

var antall tilsatte per 1000 barn 0-17 år lavere i Fosen barneverntjeneste sammenliknet 

med gjennomsnittet for kommunene i Sør- og Nord-Trøndelag.  
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Figur 4.9 Antall tilsatte per 1000 innbygger 0-17 år i perioden 2003-2017.  
Datakilde: Kostra 

Stor turnover er et generelt problem i barnevernet i Norge, noe vi også ser for Fosen 

barneverntjeneste. Siden oppstarten av det interkommunale samarbeidet i 2012 har 

totalt 21 ansatte med fast stilling sluttet. Av disse har 5 gått av med pensjon. 

Sykefraværet har også vært relativt høyt etter etableringen, dog har det vært få 

langtidssykemeldinger (Tilstandsrapport 2017). Det har for øvrig vært en reduksjon i 

sykefraværet fra 14.7 % i 2013 til 9.9% i 2017.  

Fosen barneverntjeneste har siden 2004 hatt, i likhet med andre kommuner i 

Trøndelag, en jevn økning i antall stillinger med fagutdanning (Figur 4.10). For øvrig 

viser både Figur 4.9 og Figur 4.10 at siden 2012 har det vært liten/ingen økning i antall 

stillinger, mens tettheten på fagutdannede har hatt en liten øking.   

 

 Figur 4.10 Antall stillinger i barneverntjenesten med fagutdanning per 1000 barn 0-17 
år 
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Figur 4.11 viser at det er variasjoner mellom barneverntjenestene når det gjelder 

andelen barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk. Fosen barneverntjeneste har 

siden 2014 ligget stabilt på om lag 20 barn med undersøkelse/tiltak per årsverk og ligger 

omtrent på samme nivå som flertallet av de interkommunale barneverntjenestene 

tjenestene i Trøndelag.  

 

 

Figur 4.11 Antall barn med undersøkelser eller tiltak per årsverk 

 

4.5 Interne arbeidsprosesser  
Fosen barneverntjeneste har over tid hatt en stor andel fristbrudd i 

undersøkelsessaker. Figur 4.12 viser at andelen fristbrudd har hatt en jevn nedgang 

siden 2015, men ligger fortsatt noe høyere sammenliknet med andre interkommunale 

barneverntjenester i Trøndelag. I henhold til tilstandsrapporten av 2017 er flere av 

disse fristbruddene knyttet til avvente av ekstern sakkyndig utredning eller anmeldelse 

av saker hvor det ikke ønskes å konkludere før saken er ferdig etterforsket av politiet. 

Tall fra Bufdir viser også at det har vært utfordringer knyttet til lovpålagt oppfølging av 

barn i fosterhjem (tall ikke vist). I henhold til Tilstandsrapporten 2017 har Fosen 

barneverntjeneste oppfølging og kontroll ansvar for i alt 72 fosterbarn og barn som bor 

på institusjon. I 2016 var det 5 tilfeller der lovens krav om besøk det siste året ikke ble 

oppfylt. Tilstandsrapporten peker på at det er behov for økt kompetanse og veiledning 

av fosterhjem som har barn med store omsorgsbehov boende hos seg.  
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Figur 4.12 Andel fristbrudd i undersøkelsessaker 

Fosen barneverntjeneste har de siste årene hatt, gjennom målbevisst jobbing med 
internkontroll, er sterkt fokus på å få på plass tiltaksplaner i saker med tiltak og 
evalueringen av tiltakene jfr. lovens krav (Tilstandsrapport 2017). Figur 4.13 viser at 
Fosen barneverntjeneste har siden 2013 økt andelen barn i hjelpetiltak med 
tiltaksplan, og i 2017 var denne andelen 100 %. Andelen som har evaluert 
tiltaksplanen har i sammen periode også økt betydelig, til 100 % i 2017 (Figur 4.14).  

 

 

Figur 4.13 Andel barn i hjelpetiltak med tiltaksplan 
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Figur 4.14 Andel barn i hjelpetiltak med evaluert tiltaksplan 

 
Figur 4.15 viser at Fosen barnevern har siden 2008 hatt en jevn økning i antall barn med 

akuttvedtak. Andelen er relativ høy sammenliknet med andre kommuner i Trøndelag 

med interkommunal barneverntjeneste. Det er særlig i Roan det har blitt gjort mange 

akuttvedtak de siste årene. Likedan er også andelen barn som bor utenfor hjemmet 

betraktelig høyere i Roan sammenliknet med de andre samarbeidskommunene i Fosen 

barneverntjeneste (tall ikke vist, Bufdir, 2017). Videre viser statistikk fra Bufdir at Fosen 

barneverntjeneste hadde færre hjelpetiltak i hjemmet av alle barn med tiltak 0-17 år 

sammenliknet med de interkommunale barneverntjenestene i Hemne og Snillfjord og 

Oppdal og Rennebu (73 vs 74 og 78 % respektivt). Det er særlig i Roan andelen 

hjelpetiltak i hjemmet er lav (47 % i 2017). Det er i denne sammenheng viktig å være 

oppmerksom på at i kommuner med lavt folketall, slik som f.eks. Roan, vil enkelt 

hendelser gjøre store utslag på statistikken.  

 

Figur 4.15 Antall barn med akuttvedtak per 1000 i barnebefolkningen (2017) 
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4.6 Ressurser, økonomi og utvikling  
Utgiftene knyttet til barnevern har økt betraktelig siden 2001 hos samtlige kommuner 

med interkommunale barnevernstjenester i Trøndelag. Hos Fosen kommunene har det 

vært en markant økning i utgifter per barn i befolkningen siden 2010 (Figur 4.16). Etter 

etableringen av den interkommunale barnevernstjenesten i 2012 og frem til 2017 har 

de ligget godt over gjennomsnittet for barnevernsutgifter sammenliknet med andre 

kommuner med interkommunale barnevernstjenester.  For øvrig viser Figur 4.17 at i 

samme periode har utgiftene per barn i barnevernet ikke hatt samme markante 

økningen hos Fosen barneverntjeneste og utgiftsnivået er noenlunde likt andre 

interkommunale barnevernstjenester. Andelen av barnevernsutgiftene som går til 

saksbehandling svinger fra år til år og det er store variasjoner mellom kommunene 

(Figur 4.18-4.19). I perioden 2011-2017 ser vi at andelen som går til saksbehandling er 

særlig stor hos Åfjord og Osen, mens andelen hos Ørland er relativ lav (Figur 4.19).  

 
Figur 4.16 Utgifter til barnevern per barn i befolkningen 0-17 år 
 

 
Estimat basert på to nærmeste år for Selbu i 2017 

Figur 4.17 Utgifter per barn i barnevernet 
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Figur 4.18 Andel av barnevernsutgiftene som går til saksbehandling.  

 

Figur 4.19 Andel av barnevernsutgiftene som går til saksbehandling i 
samarbeidskommunene i Fosen barneverntjeneste.  

4.7 Utgifter til forebyggende arbeid og samarbeid med 
andre 
Det er store variasjoner både i utgifter og hvordan det forebyggende arbeidet er 

organisert og fungerer i de ulike samarbeidskommunene. Figur 4.20 viser at samtlige 

kommuner har de siste årene hatt en jevn økning i utgifter knyttet til forebyggende 

arbeid, helsestasjon og skolehelsetjeneste. Samarbeidskommunene i Fosen 

Barnevernstjeneste ligger samlet sett om lag på gjennomsnittet for hva andre 

kommuner med interkommunale barneverntjenester bruker til dette formålet. Det er 

for øvrig store variasjonen mellom samarbeidskommunene i Fosen barneverntjeneste 
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(Figur 4.21). Alle samarbeidskommunene har siden 2012 økt utgiftene knyttet til 

forebygging med unntak av Ørland hvor utgiftene har gått noe ned. I 2017 brukte 

Ørland og Rissa 1775 og 2246 kroner per innbygger 0-20 år sammenliknet med Roan og 

Osen som brukte henholdsvis 3524 og 3157 kroner.  

 

Figur 4.20 Utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste per innbygger 0-
20 år 

 

 

Figur 4.21 Utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste per innbygger 0-
20 år i samarbeidskommunene i Fosen barneverntjeneste 
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5. RESULTAT FRA SPØRREUNDERSØKELSE, ÅPNE 
BESVARELSER OG SAMTALER 
I spørreundersøkelsen til de ansatte fikk de, i tillegg til lukkede svaralternativ, anledning 

til å svare på en rekke åpne kvalitative spørsmål. I tillegg har vi gjennomført 

intervju/samtaler med leder for barneverntjenesten og teamlederne samt 

gruppesamtaler med øvrige ansatte. Det har også vært gjennomført intervju/samtaler 

med rådmenn, kommunenes kontaktpersoner og et utvalg samarbeidsparter. 

Nedenfor oppsummerer vi våre hovedfunn fra disse svarene/intervjuene/samtalene. 

5.1 Organisering, styring og eierskap 
Kontaktpersoner  

Den overordnede organiseringen av barneverntjenesten er per i dag lagt under 

rådmannsgruppa, noe enkelte kontaktpersoner uttrykker at de er usikre på om er riktig 

plassering. Barnevernsfaget er komplisert og rådmennene er ikke nødvendigvis fagfolk 

eller de med fagansvar på dette området. Det stilles derfor spørsmål om rådmennene 

innehar tilstrekkelig kunnskap og oversikt over utfordringsbildet til å trekke 

beslutninger om prioriteringer og budsjettering for barneverntjenesten. Ser de 

sammenhengene og helheten for barnet, familien og samfunnet de lever i?  

Flere kontaktpersoner for samarbeidskommunene uttrykker at eierforholdet til 

barneverntjenesten har blitt fjernere etter at tjenesten ble interkommunal. Mange 

uttrykker større forventninger til vertskommunen i form av ledelse og inkludering av 

samarbeidskommunene. Kontaktpersoner ønsker at vertskommunen involver 

kommunene mer og lager en felles møteplass, med f.eks. en budsjettkonferanse hvor 

alle kommunene er tilstede. På denne måten sikres god informasjonsflyt og 

prioriteringer/budsjettering blir diskutert og forent hos alle samarbeidskommunene.  

Kontaktpersonene uttrykker at det er behov for større dialog og samhandling mellom 

samarbeidskommunene. Det har frem til nå ikke vært noe felles dialog eller møtested 

for kontaktpersonene og dette bør etableres. Enkelte kontaktpersoner uttrykker at 

man samlet bør diskutere felles strategi og handlingsplan som er forent hos alle 

samarbeidskommunene. De aller fleste kommunene er fornøyde med at 

barnevernstjenesten er interkommunalt, da barneverntjenesten tidligere var svært 

sårbar og ansatte ofte var alene. Forøvrig peker kontaktpersonene på at det er behov 

for en tydeliggjøring av roller og avklaring i grenseoppgangen mellom de kommunale 

tjenestene og barnevernets ansvarsområder.  

Kredibiliteten til Fosen Barneverntjeneste er god. De har politikere, rådmenn og 

ordførere i ryggen og alle har stor respekt for jobben de gjør og er ydmyke til at det er 

et vanskelig arbeidsområde. Men det er også andre tjenester i kommunene som er 
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sårbare. Barneverntjenesten kan ikke være en satellitt med hemmelige tjenester og det 

må inviteres og selv invitere til samarbeid med andre enheter og tjenester. 

5.2  Ledelse og organisasjonskultur internt i Fosen 
barnevernstjeneste 

Ved oppstart av Fosen barneverntjeneste i 2012 var tjenesten organisert etter en 

generalistmodell, dvs. en modell hvor alle jobbet med alle typer saker. Tjenesten var 

organisert i tre områder etter geografi med hver sin fagleder. På bakgrunn av tilsyn fra 

arbeidstilsynet og fylkesmannen, tilbakemeldinger internt og fra samarbeidspartnere 

samt evalueringen av interkommunale barnevernstjenester i Sør-Trøndelag 

(Telemarksforskning, 2016), ble det stilt spørsmål om dette var den mest 

hensiktsmessige organiseringen med tanke på å kunne levere faglig gode tjenester for 

brukerne. I perioden høsten 2015 til våren 2016 ble det gjennomført en evaluering som, 

i tillegg til kartlegging av suksess- og risikofaktorer, la frem ulike muligheter for 

organisering.   På bakgrunn av evalueringen ble det etablert ny organisering med 

inndeling i tre fagteam; undersøkelse, omsorg og tiltak med hver sin teamleder 

(Tilstandsrapport 2017). Felles for alle teamene er det forebyggende arbeidet.  

Ansatte  

Ansatte i barneverntjenesten opplever at det er både fordeler og ulemper med 

organiseringen av Fosen barneverntjeneste slik den forekommer i dag. Små kommuner 

gir ofte utfordringer knyttet til habilitet og faglighet. Et interkommunalt samarbeid vil 

gi større faglig trygghet både for de enkelte familiene og ansatte. Figur 5.1 viser 

ansattes vurdering av samarbeid, samarbeidsrutiner og organisering internt i 

barnevernstjenesten.  Tilbakemeldingene viser at en stor andel av de ansatte er 

fornøyde med samarbeidsrutinene i tjenesten og synes at det interkommunale 

samarbeidet og organiseringen av tjenesten fungerer bra. Både 

spørreskjemaundersøkelsen og gruppeintervjuene peker på at det er større rom for 

spesialisering og at kompetansen i de ulike teamene har økt (flere ansatte med ulike 

yrkesbakgrunn og erfaringer, rom for kompetanseheving etc.) etter at tjenesten ble 

interkommunal.  Spørreskjemaundersøkelsen indikerer for øvrig at det er store 

variasjoner i hvor godt fornøyde de ansatte er med dagens organisering av 

barneverntjenesten.  
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Figur 5.1 Ansattes vurdering av samarbeid, samarbeidsrutiner og organisering 

Figur 5.2 viser at relativt mange ansatte er rimelig fornøyde med samarbeidet i 

teamene, organiseringen av arbeidet, fagligutvikling/kompetanseutvikling og deling av 

kunnskap og erfaringer. Ansatte er for øvrig lite fornøyde med tiden de har til rådighet 

til å utføre de daglige oppgavene.   

 

 

Figur 5.2 Ansattes vurdering av hvor fornøyd de er med Fosen barneverntjeneste på 
ulike områder. 

Figur 5.3 gir oversikt over ansattes vurderinger av samhandling og målsettinger i Fosen 

barneverntjeneste. Tilbakemeldingene viser en relativt stor andel av de ansatte ikke 

opplever at tjenesten preges av arbeid mot felles måloppnåelse og det å levere gode 

tjenester. Flere vurderer samhandlingen til å utfordres av formelle regler og 

retningslinjer og gir uttrykk for at de er usikre på om samhandlingen preges av gjensidig 

tillit og lojalitet. Det er viktig å merke seg at det er stor variasjon i svarene på de ulike 

påstandene.   

0

0

0

1

3

4

1

1

5

3

4

3

12

11

10

9

4

7

6

11

1

0

4

0

0 5 10 15 20 25

Organiseringen av Fosen barneverntjeneste
fungerer svært bra

Det interkommunale samarbeidet fungerer
svært bra

Samarbeidet gir de ansatte muligheter til å
spesialisere seg på områder hvor de har…

Samarbeidsrutinene innad i den
interkommunale barneverntjenesten er gode

1 - Helt uenig 2 3 4 5 6- Helt enig

0 5 10 15 20 25

Faglig utvikling/kompetanseutvikling

Deling av kunnskap og erfaring

Tilrettelegging av samarbeid

Organisering av arbeidet

Samarbeid i team

Tid til å løse de daglige oppgavene

1- Svært lite fornøyd 2 3 4 5 Svært fornøyd



TFoU-rapport nr. 2018:18 43 Evaluering av Fosen barneverntjeneste 

 

Figur 5.3 Ansattes vurdering av samhandling og målsettinger 

I gruppeintervjuene forteller flere ansatte at det den siste tiden har vært fokus på 

kompetanseheving og videreutdanning, spesielt blant teamledere. For øvrig opplever 

ansatte at kapasiteten i tjenesten per dags dato er så sprengt at det er lite kunnskap 

som tilflyter resten av tjenesten. Flere sier at kompetanseheving også kan være en 

tidstyv og at det er svært sårbart når ansatte er borte på grunn av videreutdanning. 

Videre sier ansatte i tjenesten at de bruker svært mye tid i bil og kjøring mellom 

samarbeidskommunene. Ved kommunesammenslåing vil det naturlig føre til 3 

kontorer/oppmøtesteder, noe som vil være positivt for tjenesten. 

Flere ansatte bekymrer seg for at det per i dag ikke er kapasitet nok til å ivareta klienter 

i en overgangsfase fra team til team. Det er uheldig at familier og barn som må forholde 

seg til ulike saksbehandlere og helheten i familien og barnets situasjon kan fort gå tapt. 

Dette er sårbart både hos de enkelte familiene, men også for det faglige tilbudet 

tjenesten yter. Mer og tettere samarbeid mellom teamene er nødvendig som sikrer 

gode overganger mellom teamene, både for brukerne og ansatte. Teamene bør styrkes 

med både kompetanse og ressurser.   

Mange ansatte opplever at ansvarsfordelingen og rolleavklaringen internt i det 

interkommunale barneverntjenesten er relativt god (Figur 5.4). Samtidig peker flere 

ansatte i intervjuene på at det til dels er uklare grenseoppganger i rolle- og 

ansvarsfordelingen mellom kommunene og barnevernstjenesten og det er behov for 

en tydeliggjøring av dette. Det er stor uenighet i påstanden om at det ikke vil være noe 

problem for Fosen barneverntjeneste å overta oppgaver fra BUF-etat. 
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Figur 5.4 Ansattes vurdering av ansvarsfordeling, roller, rapporteringsmuligheter og 
kapasitet til nye oppgaver 

Ansatte opplever stor avstand til ledelsen og ønsker større tilstedeværelse og 

oppfølging av leder. Øverste leder sitter i dag med svært mange oppgaver som kan og 

bør fordeles på flere. Per i dag blir det for mye tid som går med til drift og mindre tid til 

ledelse.  Flere sier at det er et behov for en nestkommanderende (NK) som kan se 

innover i tjenesten og følge opp ansatte – mens enhetsleder kan ha mer fokus utad og 

følge opp samarbeidskommunene og andre samarbeidspartnere. Teamledere kan og 

bør få tildelt enklere godkjenningsmyndighet i forhold til vedtak/tiltak. I dag tar saker 

som har behov for avgjørelse ofte lang tid på grunn av tungvint beslutningsprosess.  

Kontaktpersoner  

Flere kontaktpersoner forteller at organiseringen av Fosen barneverntjeneste har 

endret seg siden oppstart av det interkommunale samarbeidet og tjenesten er per i dag 

inndelt i tre team. Utviklingen av denne organiseringsmodellen er gjort internt av 

barneverntjenesten med lite/ingen involvering av samarbeidskommunene. En 

kontaktperson sier han stiller spørsmålstegn ved denne organiseringen, men 

understreker at han har lite kunnskap og føler seg på tynn is.  Tanken bak det 

interkommunale samarbeidet var å få maks ut av organiseringen. Det er store 

geografiske avstander med 6 oppmøte kontor. Om man i tillegg deler opp i ulike 

fagteam er det svært usikkert om man opplever en større teamfølelse. Videre er man 

usikker på om helhetsbildet og formidlingen mellom de ulike teamene blir godt nok 

ivaretatt. Familiene og barna blir nøtt til å forholde seg til mange saksbehandlere, som 

kan være vanskelig i en sårbartid. Barnevernet skal jobbe for «barnets beste», samtidig 

er det et sterkt behov for å jobbe for «ansattes beste» og sikre god kontinuitet i 

fagmiljøene og beholde gode fagfolk. En kontaktperson sier at det har vært motstand 

til endringer i barneverntjenesten også blant ansatte i tjenesten og at det fortsatt er 

noen som ikke er fornøyde med organiseringen og det interkommunale samarbeidet. 
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En stor andel av kontaktpersonene gir sterkt uttrykk for at de opplever barnevernsleder 

til å ha alt for mange oppgaver og folk hun må forholde seg til. I dag er barnevernsleder 

alt for tilgjengelig for sine ansatte (f.eks. bistår i enkelt saker) – på bekostning av at man 

ser opp og har fokus utad på samarbeid med de enkelte samarbeidskommunene. 

Barneverntjenesten har behov for en tydelig og sterk ledelse med kapasitet til å løfte 

blikket med mer fokus utad mot kommunene og samarbeidende tjenester – og ikke 

minst et økt fokus på hva man faktisk har fått til! En tydelig strategi- og handlingsplan 

for barneverntjenesten er nødvendig med fokus på hvor er vi – hvor skal vi – hva ønsker 

vi – hva skal vi levere?   En overvekt av kontaktpersoner mener det i fremtiden bør være 

3 kontorer/lokalisasjoner med egne ledere som har økt myndighet og 

beslutningsansvar samt oppfølging/personalansvar for sine ansatte.   

5.3  Bemanning, kompetanse, kapasitet og interne 
arbeidsprosesser 

Ansatte  
Selv om spørreskjemaundersøkelsen indikerer at sammenslåingen har hatt en viss 

positiv effekt på kompetanseheving i barneverntjenesten, er det en tendens til at 

barnevernsansatte ikke opplever at de har tilstrekkelig faglig kompetanse for å møte 

utfordringer og levere forsvarlige tjenester til brukerene. Figur 5.4 viser ansattes 

vurderinger av hvilke effekter etableringen av den interkommunale 

barnevernstjenesten har hatt på barnevernets tjenester. En stor andel ansatte opplever 

at det interkommunale samarbeidet har hatt en positiv effekt på håndteringen av 

krevende saker og tiltakene som utøves oppleves å være mer 

spesialiserte/korrekte. Omorganiseringen har gått fra generalist til spesialist, og 

mulighetene for å spesialisere seg har vokst. Kompetansehevning på spesielle 

interesser kan sees på som en positiv effekt ut av sammenslåingen. For øvrig peker flere 

ansatte på at det å skape gode og trygge relasjoner til barn og unge og deres familier 

er utfordrende – og at dette har blitt mere utfordringene etter at tjenesten ble 

interkommunal. Reiseavstand, lovpålagt dokumentasjonskrav, riktig føring av 

datasystemer, saksbehandling og saksmengde («å haste fra en sak til en annen») 

nevnes som viktige tidstyver. En overvekt av ansatte mener at kommunene i Fosen er 

små og «gjennomsiktige» og at det vil være vanskelig for enkeltkommunene å drive en 

barnevernstjeneste med tilfredsstillende størrelse og fagmiljø. 
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Figur 5.5 Ansattes vurderings av hvilke effekter etableringen av den interkommunale 
barneverntjenesten har hatt på barnevernets tjenester 

 

Kontaktpersoner  
Enkelte kontaktpersoner uttrykker at de opplever barnevernstjenesten som en egen 

satellitt som driver med «hemmelige» tjenester. Mange er frustrert over mangelfull på 

dialog, som ofte begrunnes med taushetsplikt. Kontaktpersonene opplever 

samarbeidet om enkeltsaker som god og har stor tillitt til det barnevernsfaglige 

arbeidet som tjenesten gjør, men opplever tjenesten til dels til å ha mindre 

engasjement i saker de ikke selv er en del av, som det forebyggende arbeidet. Mange 

uttrykker at de har et ønske om å sette inn tiltak i familien på et tidligere tidspunkt og 

opplever at de selv har kompetanse til dette, men at mangel på dialog og 

informasjonsflyt hindrer dette. I mange tilfeller får de først informasjon om 

utfordringene hos barnet og familien etter at det har blitt en sak hos 

barnevernstjenesten og vedtak/tiltak har blitt gjort.  

En kontaktperson stiller spørsmål om barneverntjenesten har dyrket sin 

myndighetsrolle på bekostning av veilederrollen opp mot kommunene?  

Kontaktpersonene er tydelig på at det fremover bør jobbes med å øke samarbeidet 

med andre kommunale tjenester som jobber innen fagområdet slik at man kan bistå 

barna og deres familier på en bredere måte enn hva barneverntjenesten greier alene. 

Tidlig innsats og forebygging må prioriteres slik at barna kan få nødvendig hjelp før det 

blir en barnevernssak. Det er derfor viktig at barneverntjenesten prioriterer 

møtearenaer med andre kommunale tjenester og bistår/veileder kommunene i det 

forebyggende arbeidet.  
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5.4 Samhandling med andre tjenester i kommunene og 
eksterne tjenester. Rolle- og forventningsavklaring  
Ansatte  
Spørreskjemaundersøkelsen viser at ansatte opplever at det tverrfaglige forebyggende 

arbeidet i samarbeid med andre kommunale tjenester har blitt mer utfordrende etter 

at det interkommunale samarbeidet ble etablert. Ansatte i barnevernstjenesten sier at 

det er stor variasjon hvordan det generelle forebyggende arbeidet i kommunene 

prioriteres og organiseres. Noen kommuner har gode rutiner for systemisk arbeid, og 

tverrfaglig tenkning, men det er ingen selvfølge at samme kommune har tilsvarende 

gode rutiner for å knytte barneverntjenesten til dette arbeidet. Det er en formidabel 

jobb å sette seg inn i de enkelte kommunenes måte å jobbe på når det gjelder ulike 

enheter, team, møtestrukturer etc. og barnevernstjenesten opplever at de står i 

«spagaten». Både spørreskjemaundersøkelsen og gruppeintervjuene peker på at det er 

et sterkt behov for mer faste samarbeidsrutiner med andre kommunale tjenester samt 

en tydeliggjøring av retningslinjer og grenseoppganger for hva som er kommunens og 

barnevernstjenestens ansvar (Se også Figur 5.1 og Figur 5.5).  

 

Figur 5.6 Ansatte i Fosen barnevernstjenestes vurdering av Fosen barnevernstjenestes 
samarbeid med andre tjenester/aktører i samarbeidskommunene. 

Flere uttrykker at kommunene på Fosen må bli enige om en felles strategi for å bedre 

oppvekstsvilkårene i kommunene og at dette må forankres i ledelsen – både i 

kommunen og barnevernstjenesten. Det er for tilfeldig hvilke mål kommunene har. 

Kommuneledelsene er ikke oppdatert på hva som bør prioriteres og de hører ikke på 

de signaler som gis fra fotfolket eller nasjonale føringer.   

Prosjekt forebyggende arbeid peker på at «vi bør søke så lik mulig struktur og 

arbeidsmåter i alle samarbeidskommunene» – dog med lokale varianter – for det 

forebyggende arbeidet på Fosen. Dette vil gjøre det mer gjenkjennbart for ledere, 

saksbehandlere og andre fagfolk, både i barnevernstjenesten og de samarbeidende 

kommunale tjenestene. Det vil også være positivt for innbyggerne, at de kjenner seg 
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igjen i alle kommuner. Det er behov for en sterk forankring i øverste kommunale ledelse 

med et tydelig fokus på tverrfaglighet og tverrfaglighet som ressurs. Tilgjengelighet 

mellom etater, kunnskap om andres lovverk og en omforent tanke rundt taushetsplikt 

vs. Opplysningsplikt er andre viktige momenter. Det forebyggende arbeidet bør ha en 

lavterskel og tverrfaglig tilbud, som f.eks. familiens hus, hvor saker drøftes og tiltak 

iverksettes på tvers av ulike sektorer/enheter i kommunen. Med samtykke kan saker 

drøftes åpenlyst. Barnevernet kan, og bør, her ha en veiledende rolle da det ikke er en 

målsetting om at barneverntjenesten skal ha flest mulig familier i sin tjeneste. Mange 

fagpersoner og tjenester kan gjøre jobben barnevernet gjør uten at det trenger å bli en 

barnevernssak.  Det er nødvendig at en slik strategi og arbeidsmetodikk forankres både 

politisk og administrativt.  

Det har vært og er en utfordring at det har vært litt tilfeldig hvem som internt i 

barneverntjenesten jobber med forebyggende arbeid. Selv om enkelte personer har 

mer arbeid og fokus rettet mot forebygging, har disse også andre oppgaver. Ofte jobber 

barneverntjenesten med saker som «brenner» som i stor grad blir prioritert på 

bekostning av det forebyggende arbeidet. Det er en risiko for at kunnskap kan gå tapt, 

og det er vanskeligheter med å lage gode relasjoner og samarbeidsrutiner rundt det 

forebyggende arbeidet når det er ustabil bemanning og oppmøte. Kontinuitet i 

arbeidstokken (på tvers av etater/sektorer) som over tid jobber med forebygging bør 

derfor styrkes. Videre, samlokalisering med andre samarbeidende sektorer i 

kommunen hvor vi har en forent tanke rundt taushetsplikt og samtykke kan også være 

positivt med tanke på tverrfaglig drøfting om barn og familie. Tiltak bør i større grad 

initieres av kommunen med barnevernstjenesten som samarbeidspartner. 

Barneverntjenesten er ikke «poppis» og det kan derfor være lettere å få til et godt 

samarbeid og få familiene til å ta imot hjelpen.  Overordnede forebyggende team bør 

dekke alle samfunnsområder som har betydning for livsløpene til hvert enkelt 

familiemedlem som inkluderer f.eks. NAV, politi, helse og oppvekst, fritid etc.  

Kontaktpersoner  
Kontaktpersonene for samarbeidskommunene mener at dialogen og samarbeidet 

mellom Fosen Barneverntjeneste og de kommunale tjenestene har over tid vært 

utfordrende og det er rom for forbedringer på flere områder. Flere kontaktpersoner 

sier at det er vanskelig å danne gode samarbeidsrutiner og relasjoner da det har vært 

stor turn-over blant ansatte i barneverntjenesten. Det har også vært stor variasjon i 

hvem som er til stede og hvorvidt barneverntjeneste faktisk er tilstede ved de enkelte 

kommunale kontorene. Dette oppleves som er barriere for å danne gode og faste 

samarbeidsrutiner.   

De fleste kontaktpersoner sier de har organisert tverrfaglige team hvor skole, 

barnehage, PPT og andre fra helse og oppvekst er representert. I henhold til flere 

kontaktpersoner fungerer det tverrfaglige samarbeidet innad i kommunen noenlunde, 

men at det tverrfaglige samarbeidet med barneverntjeneste ofte glipper. Flere 



TFoU-rapport nr. 2018:18 49 Evaluering av Fosen barneverntjeneste 

kontaktpersoner sier at de savner den «daglige kontakten», både formell og uformell – 

og at den tidlige innsatsen var tydeligere før tjenesten ble interkommunal. Det 

uttrykkes at mer hjelp og tiltak fra andre etater ble iverksatt før og at det i dag er langt 

flere som får tiltak fra barnevernet.  

Kontaktpersonene opplever at samarbeidet med Barneverntjenesten fungerer godt i 

enkelt saker og har stor tillit til det barnevernsfaglige arbeidet de gjør her. Samarbeidet 

om systemnivået ser ut til å være vanskeligere enn individnivået og det er behov for 

mer faste samarbeidsrutiner. Flere uttrykker at de opplever barneverntjenesten til å 

være mindre engasjert i saker de ikke er en del av og at de ofte ikke deltar i møter/fora 

hvor det tverrfaglige og forebyggende arbeidet blir diskutert. Dette skaper frustrasjon/ 

misnøye da det overordnede samfunnsoppdraget «våre barn» er felles for dem alle. 

Barneverntjenesten blir for ofte en egen satellitt med egne folk og egen lovgivning som 

er vanskelig å få grep om. 

Enkelte kontaktperson uttrykker at det er behov for en bedre rolle- og 

forventningsavklaring. Det er nødvendig å definere grenseoppgangen for hva som er 

kommunens ansvar for hva er barneverntjeneste sitt ansvar. Hva kan kommunene 

forvente seg av barneverntjeneste og på hvilke arenaer? Hva er kommunens 

ansvarsområder og hvordan kan de bidra til samarbeid med barneverntjenesten? 

Samtidig er det også nødvendig med å bedre forankring og organisering av det 

tverrfaglige samarbeidet og forebyggende arbeid i kommuneledelsen blant Fosen 

kommunene.   

Flere kontaktpersoner har påpekt at det har blitt flere barnevernssaker etter tjenesten 

ble interkommunal og at dette må sees i sammenheng med habilitetsspørsmålet. 

Kommunene i Fosen er små og «gjennomsiktige» kommuner og det er grunn til å tro at 

det har blitt lettere å sende en bekymringsmelding når tjenesten ikke lenger er 

kommunal.  

Enkelte kontaktpersoner uttrykker at det har vært stor turn-over i barneverntjenesten, 

noe som har vært utfordrende med tanke på å danne gode samarbeidsrelasjoner over 

tid.  Saksbehandlere i barnevernstjenesten har derfor hatt liten tilhørighet sammen 

med andre fagpersoner i de kommunelegetjenestene og det oppleves vanskelig å 

integrere dem når man ikke vet hvilke ansatte som dukker opp på kontoret – om det i 

hele tatt kommer noen. Kontaktpersonene sier at kommunen har et sterkt ønske om å 

bistå familier på et tidligere tidspunkt og enkelte opplever at de selv har kompetanse 

til dette, men usikre på grenseoppgangene.  Det er også viktig at «hele» familien blir 

bistått, både i forkant og etterkant når det skjer dramatiske hender som 

omsorgsoverdragelse.  Det er et større behov for å se helheten og sammenhengene i 

familien og i samfunnet hvor familiene lever i. Det er derfor viktig at barnverntjenesten 

også deltar i det generelle forebyggende arbeidet og er til stede i møtearenaer med 

andre kommunale tjenester som tverrfaglige forum, skole, barnehage etc. Enkelte 

kontaktpersoner uttrykker at de har en opplevelse av at barnevernstjenesten «dyrker» 
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barnevernsfaget og sin myndighetsrolle, på bekostning av veilederrollen og 

samarbeidet opp mot kommunene. «Barnevernstjenesten er som en egen satellitt som 

driver med hemmelige tjenester». Mangel på dialog som begrunnes i taushetsplikt er 

uttrykt som frustrerende. Kommunene opplever bedre samarbeid om enkeltsaker, men 

opplever barnevernstjenesten til å være mindre engasjerte i saker de selv ikke er 

involvert i. Det bør fremover være et økt fokus på å styrke arbeidet/forståelsen av 

helheten og menneskelige sammenhenger.  

5.5 Internkontroll og sikkerhet 
Internkontroll er en egenkontroll eller et system for at virksomheter skal kunne 

planlegge og organisere et kontroll- og dokumentasjonssystem for å sikre at de 

oppfyller krav fastsatt i lover og forskrifter. Et internkontrollsystem skal etter 

internkontrollforskriften (1996) blant annet inneholde mål for miljø- og 

sikkerhetsaktiviteter, beskrivelse av virksomhetens organisering, ansvaret for miljø- og 

sikkerhetsaktiviteten samt beskrivelse av rutiner og prosedyrer for hvordan 

virksomheten skal etterleve lover og forskrifter. 

5.5.1 Arbeidsmiljø – HMS – sikkerhet – rapport arbeidstilsynet – 
arbeidsrutiner 
Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn av Fosen barnevernstjeneste. Dette tilsynet førte 

til varsel om pålegg, der arbeidsgiver må forbedre virksomhetens HMS-kartlegging og 

risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for 

vold, trussel om vold og uheldige psykiske belastninger, dette gjelder også 

bygningsmessig utforming, innredning, arbeidsutstyr og tekniske løsninger. 

Arbeidsplassene og arbeidslokalene er ikke utformet og innredet med særlig hensyn til 

fare for å bli utsatt for vold og trusler – delvis usikret, mangler alarm, ringeklokke og lås 

på dører. Møterom og kontorer har ikke rømningsveier. I perioder sitter ansatte alene 

på kontorene. 

Ansatte  
Vurderingene fra arbeidstilsynet støttes i sin helhet av ansatte i tjenesten. Ansatte 

opplever at det har vært lite fokus på trygghet og sikkerhet i tjenesten. Det pekes også 

på at de ofte er alene i konfliktsituasjoner.  

«Vi bør i langt større grad være to i møter med foreldre. I dag er vi to unntaksvis, 

jeg mener det bør være unntaksvis at vi er alene, særlig på hjembesøk og ved 

førstegangssamtaler».  

De ønsker øvelse på truende situasjoner og ønsker tettere samarbeide med politiet enn 

det de har i dag. 

https://snl.no/forskrift
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Både tjenesteenhetsleder og ansatte opplever utilstrekkelig debrifing i etterkant av 

belastende hendelser. Måten tjenesten er organisert på (leder og teamledere) kan 

være utfordrende når det gjelder å kunne ta vare på og følge opp ansatte etter at de 

har vært i vanskelige situasjoner.  

De ansatte mener at det å ha færre kontor som kan rustes bedre og ha flere ansatte på 

jobb samtidig samt egen inngang og alarmsystem er et mulig tiltak. 

5.5.2 Internkontroll – dokumentasjon og rapportering 
Kontaktpersoner  
Samarbeidskommunene opplever barnevernstjenesten til å ha gode tertialrapporter og 

informasjonsflyten er god når det gjelder pengebruk og kjøp av tiltak. Kommunene 

oppleves å bli forberedt på forhånd når det er økte behov. Flere uttrykker at de har en 

god og tett kontakt med merkantil i barneverntjenesten.    

I internkontrollforskriften heter det seg at hver enkelt samarbeidskommune skal, i 

dialog med barnevernstjenesten, skrive et bestiller-brev hvor det fremgår hvilke 

prioriteringer og forventninger man har til barnevernet i året som kommer. Det er 

forøvrig svært ulikt hvordan samarbeidskommunene praktiserer bestiller-

brevordningen. Enkelte baserer brevet på bestillinger fra tidligere år, mens andre 

gjennomgår og diskuterer bestillingen på både politisk- (rådmenn) og faglighold 

(tverrfaglig samarbeidsforum, koordinerende enhet, årsplanarbeid for ulike enheter, 

rapporter fra barnevernstjenesten, Ung-data etc. I en kommune var kontaktpersonen 

ukjent med at det skal sendes bestiller-brev.  

I henhold til internkontrollforskriften skal bestiller-brevene utformes i dialog med 

barneverntjenesten. Kontaktpersonene uttrykker at dette per i dag er mangelfull og at 

denne «dialogen» ofte foregår på e-post. Flere kommuner uttrykker at de savner en 

evaluering/gjennomgang av bestillingen på slutten av året med tanke på å evaluere hva 

man har gjort, hvorvidt man har nådd målene man har satt seg – hva lyktes vi med og 

hva må vi jobbe mer med og hvordan. Flere sier at bestiller brev kan være en suksess 

med tanke på rolle- og forventningsavklaringer, men at det fremover er behov for å 

etablere gode retningslinjer for bestiller-brevene, både for kommunen og 

barnevernstjenesten.  

5.6 Ressurser, økonomi og utvikling  
Ansatte 
Ansatte opplever at det er store svingninger i tiltaksregnskapet ettersom hvilke tiltak 

som settes i gang. Ved akutte og krevende saker som omsorgsoverdragelse kan det bli 

store «smeller». Etter avtale med samarbeidskommunene er det er ingen 

buffer/dekning i budsjettene til dette. Merkantil opplever god dialog med 

kontaktpersonene når det gjelder økonomi og de er ofte kjent med hvorfor 
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merkostnadene oppstår. Barneverntjenesten opplever for øvrig lite spørsmål fra 

kommunene om merforbruk og undrer seg hvorfor de ikke ønsker mer utdypning om 

dette. Kommunene bør kreve seg mer og tjenesten opplever dem litt fraværende, også 

vertskommunen. Barnevernsleder får noe mer tilbakemeldinger og har opplevd at 

enkelte kommuner er kritiske til saksbehandling.  

Barneverntjenesten opplever at det kuttes i ansatte regnskapet hvert år og savner 

dialog om dette med rådmannsgruppa. Hva betyr det at tjenesten kuttes ned? For 

eksempel, i det siste året har 5% blitt kuttet i alle Fosen samarbeid. Årsaken 

argumenteres i digitaliseringen.  For Fosen barneverntjeneste betyr 5 % om lag en 

stilling. Det er vanskelig å effektivisere barneverntjenesten med digitalisering 

sammenliknet med for eksempel Fosen regnskap hvor fakturaer kan sendes 

elektronisk. I barneverntjenesten er vi avhengige av dialog. Skype og videokonferanse 

kan benyttes innimellom, men ikke alltid.  

Tjenesten opplever at de per i dag har for liten bemanning, spesielt på tiltakssiden. 

Barnevernsleder har deltatt i møter med rådmannsgruppa for å synliggjør hvordan 

barneverntjenesten jobber og at det ikke er mulighet for mer nedbemanning. For oss 

blir dette en «negativ spiral» og vi føler oss veldig bakpå. Lav bemanning og kapasitet 

har i flere tilfeller ført til innkjøp av tiltak og innleie av fagkompetanse/folk (bla tiltak i 

hjemmet). En slik ordning vil være økonomisk dyrere og føre til liten kompetanseheving 

i tjenesten.   

Kontaktpersoner  
Økonomien til Fosen barneverntjeneste er sårbar. Selv om flere kontaktpersoner 

uttrykker at kostnadene knyttet til barneverntjenester er store, men at det er stor 

forståelse for de høye kostnadene knyttet til tiltak.  Kontaktpersonene opplever at 

Fosen Barneverntjeneste har en ryddig økonomi og får gode forklaringer og 

informasjon om økte utgifter. For øvrig opplever kontaktpersonene at kommunene har 

liten kontroll og innsikt i barnevernstjenestens arbeid og hva det benyttes penger til. 

Enkelte kommuner undrer seg over om kommunene kunne ha gjort mer på tiltakssiden 

selv. En kontaktperson sier at det var store kostander knyttet til barnevern også før 

tjenesten ble interkommunal. Kommunen hadde forventninger om en 

gevinstrealisering, ikke i form av sparte kostnader men bedre tjenester og 

oppvekstsvilkår blant barn og unge i Fosen kommunene. Så langt er ikke disse 

forventningene tilfredsstilte.  

Det er store kostnader knyttet til innkjøp av dyre tjenester (advokatutgifter) og tiltak. 

Dissen tjenestene og kompetansen burde barnevernstjenesten og kommunen langt 

oftere besitte selv. Det bør bygges opp kompetanse internt, spesielt på tiltakssiden. 

Dette betyr nødvendigvis ikke økte kostander, men omdisponering av midler. Det er et 

behov for å se helheten og sammenhengen i pengebruken. Det gjøres i dag gode grep 

med hensyn til kompetanseheving internt i barneverntjenesten og flere 

kontaktpersoner opplever at det tenkes godt her. 
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To kontaktpersoner forteller at Fylkesmannen har gitt øremerkede midler til stillinger i 

Fosen Barneverntjeneste de siste årene. Det er i liten grad gjort noe aktivt fra 

samarbeidskommunene for å øke budsjettet til barneverntjenesten og i denne 

sammenheng er det en utfordring at alle 6 samarbeidskommuner må vedta dette.   En 

kontaktperson mener at kommunene godt kunne ha strekt seg lengre her.  

Kontaktpersonene sier de er lite involverte i budsjettering og prioritering knyttet til 

barneverntjenesten. Det er en utfordring at fagpersoner i kommunene ikke er involvert 

i dette, men at budsjetteringer og prioriteringer avgjøres politisk på rådmannsnivå. 

Flere er usikre på om rådmennene har tilstrekkelig kunnskap med tanke på hva som 

bør prioriteres – og for å se sammenhenger mellom prioriteringene og 

utfordringsbildet.  

5.7 Samtaler med rådmenn i eierkommunene 
Vi gjennomførte gruppesamtale med rådmennene i Fosen på et møte i Åfjord og fulgte 

opp med telefonintervju/-samtaler i oktober. Nedenfor presenterer vi hovedfunnene 

etter disse samtalene. 

Forventninger og styrker 

Rådmennene gir uttrykk for at de hadde og fremdeles har store forventninger til Fosen 

barneverntjeneste. De mener det har vært positivt å samle ansatte i et større fagmiljø 

og mener det dermed en har redusert sårbarheten til tjenesten og at det er både lettere 

å rekruttere og beholde ansatte. Å samle tjenestene som tidligere var i den enkelte 

kommune har en løst de fleste utfordringene i forhold til habilitet.  

Større fagmiljø har gitt tilgang til mer samlet kompetanse og økt profesjonaliteten i 

tjenesten. Sett på bakgrunn av kommende endringer burde kanskje ha vært enda 

større. 

Organisering, styring, eierskap 

Rådmennene er opptatt av å styrke kontakten mellom kommunene og 

barnevernstjenestene og samarbeidet kommunene imellom. Ikke minst gjelder det 

samarbeidet mellom de tunge basistjenestene i kommunene og barnevernet. Etter 

rådmennenes mening er viktig å dra veksler på kompetanse og ressurser som finnes i 

kommunen. 

Rådmennene gir uttrykk for at de ser et klart behov for en samlet, helhetlig tjeneste, 

men mener samtidig det er potensial for forbedring og utvikling av samarbeidsmåter, 

rutiner og involvering av tjenestene i kommunene. Kommunenes kontaktpersoner bør 

få en tydeligere rolle og være de representantene fra kommunene som på strategisk 

nivå ivaretar den jevne dialogen med tjenesten og kan fungere som pådrivere for 

utvikling både i egen kommune og inn mot barnevernet. 
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Tjenesten er forankret politisk, men det kan lett bli distanse mellom lokale politikere 

og barneverntjeneste. Det bør arbeides mer med informasjon og kommunikasjon.  

Ledelse og organisasjonskultur 

Rådmennene er opptatt av at Fosen barnevern må ha en ledelse som har tid til og 

ressurser til både å ivareta forholdet til kommunene, utvikle samarbeidet med interne 

og eksterne aktører og lede det faglige arbeidet i barnevernet. 

Samtidig ser rådmennene at barnevernet har sammensatte og krevende oppgaver, at 

de skal dekke et stort geografisk område og mange kommuner og at både ledelse og 

ansatte er presset på tid. Det er stor grad av enighet om at en framtidig organisering av 

tjenesten er bedre tjent med 3 kontorsteder enn dagens ordning. Dette oppfattes som 

en naturlig utvikling når antall kommuner reduseres fra 6 til 4. 

Rådmennene peker dessuten på behovet for å etablere rutiner og praksis som i større 

grad er lik i kommunene. 

Rådmennene forstår behovet for å samle virksomheten rundt 3 kontorsteder, både for 

å styrke den faglige samhandlingen internt i tjenesten, styrke samarbeidet med 

kommunene og bidra til tydeligere sammenheng i tiltakskjeden. En slik organisering vil 

kunne redusere reisetid og effektivisere samarbeidet, både internt og eksternt. 

Svakheter og utfordringer 

Svakheten med tjenesten er, slik rådmennene ser det, manglende nærhet og for svak 

kobling til kommunens øvrige tjenester. Noen oppfatter barnevernet som fraværende 

fra den daglige utviklingen i kommunen og det uttales et behov for mer systemisk 

arbeid når det gjelder forebygging, ikke minst opp mot skoler og barnehager. Det 

handler om å bygge tillit og gode relasjoner. 

Vertskommune og eierkommuner 

For alle kommuner er økonomi i fokus. Forvaltningsrevisjonen som ble gjennomført i 

2014 (Ørland) førte til at det ble et økt fokus på internkontroll og saksbehandling i 

barnevernet. Her ble rolleavklaring, bestillerbrev, dokumentasjonskrav og 

rapporteringsrutiner sentrale elementer. Dette følges bl.a. opp i rapporteringene fra 

Fosen barneverntjeneste til kommunene. Likevel oppleves det å være utfordringer med 

ressursbruk knyttet til tiltak. Rådmennene er opptatt av å finne samarbeidsløsninger 

og organisering som kan bidra til effektiv oppgaveløsning – herunder tidlig innsats og 

relevante tiltak. 

Muligheter og forbedringsområder 

Det bør prioriteres å bygge en kultur for å knytte seg tetter opp mot kommunene – bry 

seg om kommunenes basistjenester som en ressurs (Helse, skole, barnehage, PPT etc.) 
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Viktig med en tydeliggjøring av det forebyggende ansvaret og samarbeid med 

kommune. Hvem har ansvar for hva? Hvordan løse oppgavene med de forebyggende 

oppgavene? Bringe inn kompetanse på forebyggende arbeid og samarbeid om tiltak.  

Det bør fortsatt satses på kompetanseutvikling av ansatte i tjenesten. 

Forutsigbar tilstedeværelse fra Fosen barneverntjeneste er viktig, det vil styrke 

kunnskapen om og dialogen med kommune og kommunale tjenester. 

De er nødvendig å utvikle det formelle samarbeidet mellom kommunene og en bør ha 

dialogseminar med jevne mellomrom – faglig og om barnevern. 

Dialog og taushetsplikt 

Praktisering av taushetsbestemmelser oppleves noen ganger som en utfordring og som 

hemmende for samarbeidet. Kunnskap om og praktiseringen av taushetsplikt bør tas 

opp som tema for å bidra til forståelse av bestemmelser og unntaksbestemmelser. 

Saker vil utvikle seg fordi en ikke snakker sammen. Det blir også sagt at taushetsplikten 

hemmer styringsinfo.  

5.8 Samtale med Fosen lensmannskontor 
Informanten fra Fosen lensmannskontor hadde innhentet synspunkter far 

etterforskningsseksjonen ved Fosen lensmannskontor – i alt 5 ansatte. 

Generelt er signalet fra politiet at de har god dialog og samarbeider godt med 

saksbehandlerne i Fosen barnevern og at de opplever at de utfyller hverandre. 

Politiet trekker fram ett område de mener bør drøftes med sikte på å utvikle løsninger 

som i større grad er til barnets beste og der ressurssituasjonen (i barnevernet og 

politiet) ikke blir brukt som unnskyldning for å finne bedre løsninger. 

Dette gjelder tilfeller der barnevernet anmelder foreldre/foresatte for f.eks. på 

grunnlag av begrunnet mistanke om vold eller andre alvorlige overgrep mot barn. 

Politiet mener det i slike saker burde vært mere dialog på forhånd slik at en sammen 

kunne ha sett på hvilke tiltak som kunne settes inn før anmeldelse ble aktuelt. Etter 

politiets oppfatning burde barnevernet i noen tilfeller ha undersøkt saken noe bedre 

før anmeldelse ble aktuelt. 

Når anmeldelse er mottatt har politiet frist til å håndtere saken. Det vil i mange tilfeller 

være aktuelt med inngrep i forhold til familie – foreldre og barn. Særlig henting og 

transport av barn fra hjem til Barnehuset bekymrer politiet – og det er her de spør om 

hva som er til barnets beste. Politiet er av den oppfatning at det i mange tilfeller ville 

ha vært best om en representant fra barnevernet hadde deltatt i henting og denne 

transporten, både fordi barnet er satt i en svært krevende følelsesmessig situasjon, 
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politiet opplever at de ikke har god nok kompetanse til å håndtere barnet og der 

barnevernet med sin kompetanse kan bidra til å skape en bedre situasjon for barnet. 

5.9 Samtaler med leder i Fosen barneverntjeneste 
Underveis i evalueringsarbeidet har vi hatt flere samtaler med leder av Fosen 

barneverntjeneste. Mange synspunkter og meninger innarbeidet i oppsummeringen 

fra ansatte, men vi velger å løfte fram noen tema. 

Kommunene som eier Fosen barneverntjeneste er ulike i størrelse, organisering og 

prioritering når det gjelder det forebyggende arbeidet. Både barnevern og kommuner 

har en utfordring i å få til god samhandling i det forebyggende arbeidet. 

Burde hatt felles temadager innen skole og helse med fokus på betydningen av det 

forebyggende arbeidet, på organisering og løsninger. Målet må være å finne en felles 

måte å organisere det forebyggende arbeidet på. 

Barnevern er et vanskelig område for mange. Viktig å se på hvordan kan vi arbeide for 

å ufarliggjøre barnevernet.  For å kunne være tettere på er det viktig både med 

tilstrekkelig tilstedeværelse og at en har skapt gode relasjoner og tillit.  

Det er for store forskjeller når det gjelder bekymringsmeldinger. Ser at dette er 

avhengig av bevissthet og fagmiljø samt av ledernes kunnskaper og holdninger. 

Samhandlingen med politiet og NAV er godt, tannlegene er blitt mere på når det gjelder 

bekymringsmeldinger mens legene nesten ikke leverer bekymringsmeldinger. 

Barnevernet har krav om at arbeidet skal være faglig forsvarlig. Barnevernet mangler 

egne tiltaksressurser (familieterapeut, miljøarbeidere) og må kjøpe eksterne og ofte 

dyre tiltak. Dette er et område en bør se på sammen med eierkommunene. 

Ønsker seg kontaktpersoner som har en tydeligere rolle og som kan ha utviklingsmøter 

med barnevernledelsen. Barnevernleder føler også et behov for mer lederstøtte 

gjennom samarbeid med ledere i kommunen. 

Det er ofte behov for advokatbistand. Dette er kostnadsdrivende tjeneste som bør ut 

på anbud. 

5.10 Refleksjoner og innspill fra Fylkesmannen i 
Trøndelag 
Nedenfor trekker vi fram noe hovedtema som ble tatt opp på dialogmøte mellom 

Fylkesmannen i Trøndelag og kommunene som eier Fosen barneverntjeneste den 

4.september 2018.  
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Fylkesmannen mener at det er nødvendig å snakke sammen uten at det er en «brann» 

og av at kommunene har et definert eierskap til barneverntjenesten. Dette handler 

både om å kjenne situasjonen og å ha tydelige roller. 

Fylkesmannen utfordret kommunene på barnevernsreformen og på hvilken strategi de 

velger for å møte eller håndtere utfordringene. Her ble det stil spørsmål med hvem 

kommunen satser på som leverandører av tjenester – er det kjøp fra et marked eller 

skal en større grad håndtere tjenestene selv. Det blir en oppgaveoverføring til 

kommunene der kravet blir god hjelp tidlig nok. 

Det stilles krav til kommunene om at de må ha tjenester som er robuste, store nok og 

sterke nok. Dette kan aktualisere et enda breiere tjenestesamarbeid enn det som 

eksisterer i dag. Hva er kommunene og dagens tjeneste i stand til å håndtere alene og 

hva må håndteres sammen med andre. Ikke minst vil kompetanse på anskaffelser være 

viktig. 

Fylkesmannen pekte på egenandelene øker på spesialiserte tjenester og samtidig at det 

ikke er ønskelig med opphold på institusjon.  

Hovedutfordringene for Fosen barneverntjeneste, slik fylkesmannen ser det, er 

 Behovet for kompetanse 

 Oppmøte i 5 kommuner 

 Bemanningssituasjonen 

 For usikrede kontorløsninger  

 Nærhet til ledelse – kulturbygging 

 Tidkrevende med møter og treffpunkt. 

Fylkesmannens oppfatning er at interkommunal tjeneste er den eneste løsningen og at 

det burde sees på hvordan en kan bygge opp tiltak og kompetanse. I den sammenheng 

er det nødvendig å se på hvordan kommunene arbeider og samarbeider om det 

forebyggende arbeidet. 

Fosen barneverntjeneste ble utfordret på å gjennomgå og drøfte tiltaksplanene, 

herunder hvorfor antallet er så høyt, kriteriene for tiltak, innholdet i tiltak, hvor 

målrettet og hvilken effekt tiltaket har? I den forbindelse mente fylkesmannen at en 

burde vurdere flere å ha tiltakspersoner i kommunene. 

Oppfølgende samtale med fylkesmannen, 25.september 2018 

I tillegg til det som ble presentert på møtet 4.september trekker vi fram følgende 

tema: 

Fosen barneverntjeneste ble etablert med utgangspunkt i en erkjennelse at det var 

sårbare og manglende robusthet i tjenestene i de enkelte kommunene. I tillegg ble 
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utfordringene i forbindelse med habilitet vektlagt. Det var også et ønske om å oppnå 

mer sammenheng i tjenestene, kommunale tjenester sammen med Barnevernet. 

Barnevernreformen forutsetter mer tjenestesamarbeid – kommunene og tjenestene er 

ikke store nok. Kravene det blir fokusert på er bl.a. mer tiltak i hjemmet, mer oppfølging 

lokalt og mer bruk av familie og nettverk. Et KS-prosjekt i Trøndelag skisserer en løsning 

med 6 nettverk som bl.a. inneholder spesialiserte tiltaksnettverk der det bl.a. kan 

fokuseres og utvikles innkjøpsrutiner, faglighet/kompetanse og ledelse. Tror ikke 

kommunene fullt ut er klar over situasjonen og kravene om endring. 

Den faglige sammensetningen av barnevernsarbeidet omfatter kjernebarnevernet, 

tiltaksdelen og samhandling og samskaping. Tiltaksdelen er en kostnadsdriver det er 

nødvendig å fokusere på for å få mer kontroll på.. 

Fylkesmannens oppfatning er at hverken kommunene eller barneverntjeneste er 

løsnings- og utviklingsorienterte nok, og at det er for mye problematisering. Han mener 

det også er symptomatisk for eierskapet at møtet den 4.september var det første 

fellesmøtet på 4 år. Kommunens som felleskap er ikke nok på.  

Fylkesmannen utfordrer kommunene om å bidra til å løfte barneverntjenesten 

tydeligere opp i bevisstheten hos ledelse og politikere, eierskap er viktig. Spesielt bør 

det fokuseres på samfunnsoppdraget samt hvordan en kan skape helhet i tjenestene. 

Generelt bør det tenkes og prioriteres på tjenestestøtte, faglig støtte og lederstøtte. 

For tjenesten bør det være viktig å avklare verdier og tenking omkring ledelse og 

lederroller. Det er en utfordring med skifter eller overganger i kontakten mellom 

saksbehandlere og tiltak Spesielt bør det vurderes organisering, tjenestesteder og 

reiser med sikte på å redusere transaksjonskostnader og frigjøre ressurser til tjenester. 
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6. OPPSUMMERING  

6.1 Innledning  
Barnevernstjenestene skal bidra til at utsatte barn og unge får gode oppvekstsvilkår, 

som skal oppnås gjennom både forebyggendearbeid og hjelp i utsatte livssituasjoner 

og oppfølging av utsatte barn. Tilbudet skal være likeverdig uavhengig hvor man bor i 

landet og det er kommunenes ansvar å sikre at tjenesten til enhver tid er tilstrekkelig 

bemannet med kompetent personell. Det er derfor et sterkt behov for å sikre et godt 

koordinert tilbud og gode samarbeidsrelasjoner med andre offentlige tjenester og 

instanser. Oppgaven til barneverntjenesten preges av kompleksitet og det stilles store 

krav til samhandlingskapasitet og kompetanse. Det stilles derfor store krav til ansatte i 

tjenesten, i form av kompetanse, relevant faglig innsikt, formålstjenlige ferdigheter og 

adekvate holdninger.  

6.2 Kort om Fosen kommunene – data fra Bufdir 
Fosen kommunene har de siste ti årene hatt en svak befolkningsutvikling, særlig blant 

barn og unge. Utdanningsnivået i kommunene er relativt lavt og mange barn og unge 

lever i lavinntektsfamilier. Siden barneverntjenesten ble interkommunal har det vært 

en økning i antall bekymringsmeldinger, undersøkelser og barnevernstiltak – noe som 

må sees i sammenheng med både utfordringsbildet og habilitetsproblematikken i små 

kommuner.  

Stor turnover har vært en utfordring for tjenesten og totalt 21 ansatte har sluttet siden 

2012. Selv om utfordringene og antall barnevernstiltak har økt, har det i samme periode 

vært liten/ingen økninger i antall stillinger i tjenesten. Antall fagutdannede har hatt en 

liten økning. Tjenesten har siden 2014 ligget stabilt på om lag 20 barn med 

undersøkelse/tiltak per årsverk. Det er viktig å legge merke til at antall undersøkelser 

har gått ned, mens antall barnevernstiltak har gått opp. Dette kan indikere at flere 

undersøkelser fører tiltak og at kompleksiteten i sakene er mer krevende enn tidligere.  

Tjenesten har over tid hatt en stor andel fristbrudd i undersøkelsessaker. Andelen har 

gått ned siden 2015, men ligger fortsatt over gjennomsnittet for interkommunale 

tjenester i fylket.  

Utgiftene knyttet til barnevern har økt betraktelig siden 2001. For øvrig har utgiftene 

per barn i barnevernet ikke hatt samme markante økningen og ligger omtrent 

gjennomsnittet blant andre interkommunale barnverntjenester i fylket.  

 



TFoU-rapport nr. 2018:18 60 Evaluering av Fosen barneverntjeneste 

6.3 Samhandling med andre tjenester i kommunene og 
eksterne tjenester 
 De ulike samarbeidskommunene er svært ulikt organisert, noe som er en utfordring 

med tanke på samarbeid og tverrfaglige tiltak sammen med andre kommunale 

tjenester. I dag oppleves samarbeidet med skoler, barnehage, helse og politi i de 

enkelte kommunene som utfordrende. Det oppleves noe uavklart/usikkert hvem som 

innehar hvilke roller og ansvar. Det er derfor et behov for å tydeliggjøre 

grenseoppganger for hva som er kommunenes ansvar og hva som er 

barnevernstjenestens ansvar. 

I kapittel 3.6 trakk vi frem BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) som en mulig 

organisasjonsmodell for å fremme tidlig innsats overfor barn og unge det er knyttet 

bekymringer til samt bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene 

som er i befatning med utsatte barn og unge (Møller 2016). Modellen har tre 

grunnleggende formål som er viktige virkemidler i arbeidet med å gjøre det offentlige 

tjenestetilbudet mer effektivt i å redusere risiko for utsatte barn og unge:  

- Tidlig identifisering og innsats 

- Bedre samordning av kommunalt (og statlig) tjenestetilbud 

- Medvirkning 

En kan merke seg at BTI-modellen beskriver prosesser i tjenesteapparatet fremfor å 

beskrive hvordan arbeidsdelingen er mellom de kommunale tjenestene og deler opp i 

fire prosesser: 1) Identifisering, 2) Lokal innsats, 3) Tverretatlig samordning og 4) 

Kompleks samordning/barneverntjeneste. 

Forebyggende arbeid  
Informantene gir uttrykk for at det er utydelige grenseoppganger og manglende 

ansvarsfordeling mellom kommunene og barnevernstjenesten. Dette gjenspeiles også 

i ansattes vurdering av sitt samarbeid med andre tjenester/aktører i 

samarbeidskommunene. For å få økt fokus på ansvarsfordeling er det behov for å øke 

innsatsen på faste arenaer og rutiner for samarbeid med andre samarbeidspartnere.  

Det er et behov for at kommunene på Fosen blir enige om en felles strategi og 

handlingsplan for å bedre oppvekstsvilkårene i kommunene. Det er viktig med god 

politisk forankring og i ledelsen hos de ulike kommunene. Det bør være forebyggende 

og tverrfaglige team i alle kommuner, med jevnlige og faste møtepunkt, overføring av 

kunnskap og drøfting på tvers av team og felles forståelse for tverrfaglighet som 

ressurs. Felles målsetting og strategi bør gi tydelige føringer, innebære jevnlige 

evalueringer, faste rammer og nok tid. Da vil en også kunne oppnå tydelig rolle- og 

forventningsavklaring mellom de ulike aktørene og en tydeligere og forutsigbar 

tilstedeværelse av barnevernstjenesten. Informantene mener at en stabil arbeidsstyrke 

er en viktig suksessfaktor for gode samarbeidskonstellasjoner og at det i dag er for 
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tilfeldig hvem som er tilstede og om de er tilstede på de ulike kontorene. Kommunene 

bør ha en felles forståelse av og forventning til barneverntjenesten. 

Å gi omsorg til rett tid og finne egnede og gode tiltak der det er behov er uttrykt som 

utfordrende både fra kommunen og barnevernstjenesten selv. For barneverntjenesten 

må dette ses i sammenheng med at tjenesten skal dekke hele Fosen, noe som 

innbefatter å bli kjent med alle kommuner og deres oppbygging av tjenester.  Ulik 

oppbygging og organisering av tjenester og fokus på det generelle forebyggende 

arbeidet samt mangel på dialog og kommunikasjon mellom barnevernstjenesten og 

kommunene er barrierer for å sette inn tidlig nok innsats og tiltak i familien (også før 

det blir en barnevernssak). Også her pekes det på nødvendigheten av forventning-

/rolleavklaring og grenseoppgang for hva som er kommunens og barnevernstjenesten 

sitt ansvar.    

6.4 Ledelse og organisasjonskultur  
Fosen regionråd pekte i 2010 på flere utforinger i barnverntjenestene i Fosen 

kommunene som grunnlag for å etablere et felles interkommunalt 

barnevernssamarbeid. Blant annet ble det pekt på utfordringer knyttet til rekruttering 

og beholde gode og kompetente fagfolk i tjenesten.  

Ledelse 
Ansatte opplever at arbeidssituasjonen for leder gjør at det blir for stor avstand til 

ledelsen og de har et ønske om større tilstedeværelse og oppfølging av leder. Øverste 

leder sitter i dag med svært mange oppgaver som etter ansattes oppfatning bør kunne 

fordeles på flere i ledelsen. Per i dag blir det for mye tid som går med til drift og mindre 

tid til ledelse.  Flere sier at det er et behov for en nestkommanderende (NK) som kan 

se innover i tjenesten og følge opp ansatte – mens enhetsleder kan ha mer fokus utad 

og følge opp samarbeidskommunene og andre samarbeidspartnere. Teamledere kan 

og bør få tildelt enklere godkjenningsmyndighet i forhold til vedtak/tiltak. I dag tar 

saker som har behov for avgjørelse ofte lang tid på grunn av tungvint 

beslutningsprosess. 

De fleste informantene peker på utfordringer med ledelse av tjenesten, og at det er 

nødvendig å se på den samlede organiseringen, bidra med lederstøtte og vurdere 

ledelsesressurser. 

Det er et ønske fra de ansatte om 3 kontor, en egen NK og at en nå evaluerer og ser på 

sammensetningen av fagteam og teamets funksjon.  
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Høy turnover 

“et barnevern kan ikke bare bestå av nyutdannede folk som jobber 

et, to eller tre år. Det må være noen som har mer erfaring, som har 

mer kunnskap, og mye mer kompetanse. … jeg er helt sikker på at 

dette har betydning for de barna som er der ute…. det er ingen jobb 

som er så viktig og spennende som jobben saksbehandlere gjør i 

kommunalt barnevern” 

Sitat fra «Hva skyldes høy turnover blant saksbehandlere i 

kommunalt barnevern?» (Olsen & Garnes 2018) 

Siden oppstarten av det interkommunale samarbeidet i 2012 har totalt 21 ansatte med 

fast stilling sluttet. Av disse har 5 gått av med pensjon.  

Intervjuene forteller oss at saksbehandlere i barnevernet har utfordringer i hverdagen, 

både i forhold til arbeidsmengde, tidspress og emosjonelt slit. Samtidig forteller 

intervjuene oss at alle informantene har et sterkt engasjement for jobben sin. De 

ønsker å hjelpe barn som hadde det vanskelig og vil øke sin kompetanse for å ivareta 

rollen som saksbehandler. Vi konkluderer med at det er nødvendig å utvikle og 

vedlikeholde et arbeidsmiljø der ledere og saksbehandlere får oppleve arbeidsglede og 

indre motivasjon ved at forholdene legges til rette for best mulig mestring i jobben. 

Stor turnover av ansatte har negative ringvirkninger, både i organisasjonen og i 

relasjonen til samarbeidsparter, barn og familier. 

Vi vet at ledelse og lederen er viktig for å motivere ansatte. De fleste av våre 

informanter i Fosen barnevern mener det er utfordrende både for lederen og de 

ansatte at lederen har lite tid til å ivareta både lederrolle og sine ansatte. 

Våre funn kan tyde på at lederen i tjenesten har for mange arbeidsoppgaver til at disse 

kan utføres på en god måte – det blir «det umuliges kunst» der lederen og lederens tid 

til ledelse «spises opp» av egne, ansattes og omgivelsens forventninger. En av 

løsningene for å forebygge dette, kan være å innføre en nestlederfunksjon der 

ledelsesfunksjonen kan deles opp i en med administrativt ansvar og en med 

personalansvar. Dette vil, i samarbeid med teamlederne, kunne gi et bedre grunnlag 

for at saksbehandlerne får veiledning og føle seg sett i en hektisk og krevende 

arbeidshverdag. 

Høyt arbeidspress og arbeidsmengde samt belastningen med emosjonelt krevende 

arbeid er noen av hovedårsakene for den høye turnoveren som er i barnevernet. 

Slitasje over tid kan føre til sykdom eller at ansatte velger å slutte. 

Vi anbefaler at det vurderes hvorvidt arbeidsoppgaver, i større grad enn i dag, kan 

differensieres i forhold til kompetanse og erfaring blant ansatte, slik at opplevelsen av 

at arbeidet i seg selv er håndterbart og gir dem mestring. Det er viktig at 
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arbeidsplassens ledelse og verneombud samarbeider tett i forhold til helse, miljø og 

sikkerhet. 

6.5 Organisering, styring, rapportering og internkontroll  
Ansatte opplever i mindre grad at samarbeidet om barneverntjenesten fungerer godt 

slik det er i dag. En trend en må jobbe for å snu, som henger sammen med 

organiseringen og ansvarsfordeling. Det er alt for utydelig hvem som har ansvar for hva 

i det interkommunale samarbeidet. En stor barriere en må løse i utviklingsarbeidet. På 

samme tid er det en mer tydelighet i de ulike rollene en har, så en må passe på å ikke 

tenke tiltak på rolleavklaring, da ansvarsfordeling gjenspeiler noe annet og en annen 

opplevelse enn tydeligheten i roller i det interkommunale samarbeidet. 

Det bør etableres et forum for kontaktpersonene i dialog med barnevernstjenesten 

som i felleskap kan danne forutsetninger for «beste praksis» og en felles 

strategi/forventning om roller og ansvar til barnevernstjenesten og 

samarbeidskommunene – med målsetting om å styrke samarbeidet. Mange opplever 

det komplisert at rådmenn i indre fosen leder barnevernstjenesten, da det fort kan skje 

glipp i kompetanse og kunnskap. 

6.6 Ressurser, økonomi og utvikling  
Økonomien til Fosen barneverntjeneste er sårbar. Kontaktpersoner og rådmenn gir 

uttrykk for at kostnadene knyttet til barneverntjenester er store, men det er samtidig 

stor forståelse for de høye kostnadene knyttet til tiltak. Fosen Barneverntjeneste 

oppleves å ha en ryddig økonomi, det er gode rapporteringsrutiner og en får gode 

forklaringer og informasjon om økte utgifter når det etterspørres. For øvrig opplever 

kontaktpersonene at kommunene har liten kontroll og innsikt i barnevernstjenestens 

arbeid og hva det benyttes penger til. Fra barnevernets side opplever en at det generelt 

er få kommuner som stiller spørsmål rundt pengebruken i barneverntjenesten. 

Barnevernet ønsker mer fokus på pengebruk og hva som ligger bak tallene. 

Her er det også et paradoks – både kommunene og Fosen barneverntjeneste er kritiske 

til at en må benytte ressurser til omfattende innkjøp av tiltak og fagkompetanse mens 

en samtidig nedbemanner i tjenesten.  

KS peker på at Interkommunalt samarbeid som regel innebærer lange reiseavstander. 

Oppfølging av en familie eller et fosterhjem kan bety alt fra et par timers kjøring hver 

vei til flere dager på reisefot. KS sier at dette må det tas høyde for når en beslutter hvor 

store ressurser som må til for at barneverntjenesten skal ha tilstrekkelig kapasitet til å 

kunne utføre sine oppgaver. Vår evaluering viser tydelig at det i barnevern går med mye 

tid til reiser, vi mener derfor at en gjennomgang av tjenestesteder (baser) og 

møterutiner kan være med på å lette tidstrykket og frigjøre ressurser. Som eksempel 
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har ansatte ved Fosen barnevern 1.halvår 2018 kjørt ca. 77.000 km. I jobben (ca. 40.000 

km i leasingbiler og ca. 37.000 km i privatbil i henhold til reiseregninger). Vi sier ikke at 

dette er unødvendig kjøring, men er usikre på om det i budsjetteringen er tatt høyde 

for og kompensert for at dette – i tillegg til kjøre- og reiseutgifter – representerer en 

betydelig personalressurs – tid på reise. 

6.7 Mulighet til å møte fremtidige utfordringer 
Sammenligner vi synspunktene fra KS (se kap. 3.5), resultater fra spørreundersøkelsen 

til de ansatte, gruppeintervju og andre intervju og samtaler finner vi at det er stor grad 

av enighet om at det er ønskelig og mulig å møte de framtidige utfordringene som 

endringer i barnevernet gir for kommunene – hvis det følger ressurser med endringene 

og en makter å styrke kompetanse og personalresurser i tilstrekkelig grad.  

Særlig pekes det at rekruttering og god oppfølging av et tilstrekkelig antall fosterhjem 

som samsvarer med barnas behov, er en hovedutfordring. I tillegg er det å ha et 

helhetlig kommunalt ansvar for hjelpetiltak både et mulighets- og utfordringsområde 

der en kan se hele kommunens tjenestespekter av tiltak rettet mot barn og familier i 

sammenheng og lettere gjøre nødvendige endringer ut fra barnets behov og sette inn 

innsatsen tidlig. 

Kommunene i Trøndelag er blitt enige om å arbeide for å sikre og utvikle kvalitet i 

tjenestetilbudet til barn og unge. Med utgangspunkt i kvalitets- og strukturreformen i 

barnevernet har de satt i gang et forsøk for prøve ut hvilke oppgaver kommunene i 

samarbeid kan ta ansvar for. 

Gjennom forsøket vil kommunene prøve ut konkrete tiltak uavhengig av 

kommunestruktur og barnevernstjenestesamarbeid. Dette vil gi bedre grunnlag for 

tverrfaglig samarbeid og sterkere insentiver til tidlig innsats. Det er også et mål for 

forsøket at erfaringene skaper overføringsverdi til andre kommuner og regioner.  

De 7 satsningsområdene i forsøket er svært relevant for kommunene i Fosen og Fosen 

barneverntjeneste og er: 

 Ledelse og styring 

 Samarbeid med andre tjenester, lavterskeltilbud i kommunene 

 Kartlegging, undersøkelse og utredning 

 Hjemmebaserte utviklingstiltak 

 Familieråd/nettverksarbeid 

 Barns medvirkning (Mitt Liv/Forandringsfabrikken) 

 Videreutvikling av beredskap i barnevernet 
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6.8 Tverrfaglig og tverretatlige team og taushetsplikten 
I arbeidet med evalueringen av Fosen barneverntjeneste har det vært uttalt fra en del 

respondenter at det er utfordringer mht. praktiseringen av taushetsplikt i ulike 

samarbeidsrelasjoner – tverrfaglige eller tverretatlige team. 

Vi sier i kapittel 3.5 at status i kommunene er at tverrfaglige og tverretatlige team er en 

utbredt samarbeidsform. Mange opplever slike team som et godt forum for drøfting av 

saker og problemområder, både på generelt og individuelt plan, og både i anonymisert 

og «åpen» form. Teamene kan også fungere som en god måte å etablere kontakt på, noe 

som igjen har innvirkning på i hvilken grad opplysninger blir delt, både der det er hjemmel 

for opplysningsrett og -plikt. Det ser ut til at personlige relasjoner, tidligere erfaringer 

med samarbeid, tillit og kunnskap om samarbeidspartnerne påvirker praktiseringen av 

taushetspliktreglene (Stang et al. 2013). 

Rettslig sett er det ingen hindringer i veien for å drøfte saker i team. Men følgende tre 

(alternative) vilkår må da være oppfylt: 1) den som har krav på taushet deltar selv i møtet 

og har på forhånd samtykket i å dele informasjon med deltakerne, 2) all informasjon 

behandles i fullstendig anonymisert form, eller 3) man har sørget for at det finnes 

unntakshjemler i deltakernes respektive regelverk til å dele konkrete opplysninger. 

Forskere som har sett på teamsamarbeid i/med barnevernet (Stang et al., 2013) sier at 

de fleste av deres informanter har opprettet faste rutiner for samarbeid med andre 

hjelpeinstanser gjennom slike team. De som arbeider i tverrfaglige team gir uttrykk for en 

større forståelse av at opplysninger faktisk kan deles, og i hvilke tilfeller de kan gjøre det. 

Barneverntjenestens bruk av såkalte ansvarsgrupper er et eksempel på et slikt team. Vi 

mener det er grunn til å gjennomgå og videreutvikle praksisen på dette området. 
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7.KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 

7.1 Organisering av Fosen barneverntjeneste 
Som følge av kommunereformen har det skjedd/vil det skje endringer i 

kommunestrukturen på Fosen. Leksvik og Rissa kommuner har allerede slått seg 

sammen til Indre Fosen kommune fra 1.januar 2018. Fra 1.januar 2020 slår Bjugn og 

Ørland kommune seg sammen og blir til Ørland kommune og kommunene Åfjord og 

Roan blir fra samme tidspunkt til Åfjord kommune. Osen kommune fortsetter som før. 

Situasjonen på Fosen er da at en har 4 kommuner som samarbeider om et 

interkommunalt barnevern (Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen). 

Vi anbefaler kommunene å fortsette samarbeidet om Fosen barnevern, ikke minst med 

tanke på nye krav og utfordringer som forventes å komme gjennom 

barnevernreformen. Samtidig peker vi på behovet for å styrke tjenesten 

bemanningsmessig, ikke minst med tanke på tiltakssiden. 

For å styrke og effektivisere det faglige samarbeidet innen Fosen barneverntjeneste og 

samarbeidet med kommunene anbefaler vi å samle de ansatte på tre tjenestesteder – 

i nye Ørland kommune, i nye Åfjord kommune og i Indre Fosen kommune. Det er viktig 

at de ansatte ved de tre tjenestestedene, i tillegg til å være i spesialiserte faglige team, 

får et delansvar for systemisk forebyggende arbeid gjennom å samarbeide og 

samhandle med den kommunen de er lokalisert i (nærhetsprinsipp). 

Spesialistkompetansen vil være til nytte for hele tjenesten og teamene vil dra nytte av 

øvrig kompetanse i Fosen barneverntjeneste.  

Fra vårt ståsted synes det naturlig å lokalisere tjenestestedene nært ledere og tjenester 

innen oppvekstområdet i de tre kommunene. 

7.2 Ledelse og organisasjonskultur 
Sett i lys av barneverntjenestens oppgaver og det området den interkommunale Fosen 

barneverntjeneste skal dekke innebærer ledelse krevende oppgaver. Slik ledelsen i dag 

er organisert er det en nesten uoverkommelig oppgave å fylle alle krav og forventninger 

om ledelse, dialog og styring fra eiere, ansatte, myndigheter, samarbeidsparter og 

samtidig sikre at tjenestene er i positiv utvikling.  

Vi anbefaler derfor at det foretas en gjennomgang av lederressurs og oppgavefordeling 

for å sikre at en har ressurser både for overordnet leder av tjenesten og en nestleder 

som kan avlaste og supplere lederen. 

Vi anbefaler at det fokuseres mer på barneverntjenestens systemiske rolle og arbeid i 

forhold til kommunene. Dette er viktig for både å synliggjøre at barnevernet er en aktiv 

kunnskaps- og samarbeidspart, og å styrke samarbeidet med basistjenestene i 
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kommunen (skole, barnehage, PPT, helse etc.). Dette kan bli enklere når en etter hvert 

skal forholde seg til færre kommuner. Vi mener det er nødvendig å ha rutiner (innhold 

og omfang) for dette arbeidet, både for å gi det tilstrekkelig prioritet og for å skape tillit, 

eksempelvis delta i forebyggende team. 

7.3 Samhandling med andre tjenester i kommunene og 
eksterne tjenester 
Det er i dag etablert kontaktpersoner for Fosen barneverntjeneste fra den enkelte 

kommune. Vi anbefaler at denne ordningen videreføres, men at kontaktpersonenes 

rolle tydeliggjøres gjennom at den tillegges en mer aktiv funksjon som bindeledd 

mellom kommune og barneverntjeneste og som diskusjons-, drøftings- og 

utviklingspart for barneverntjenestens ledelse. Kontaktpersonene bør ha jevnlige 

møter seg imellom og med barneverntjenestens ledelse. Kontaktpersonene bør ha et 

særlig fokus på det forebyggende arbeidet, jf. tenkingen i BTI-modellen. 

Vi anbefaler kommunene å utvikle og styrke arbeidet og innsatsen innen det 

forebyggende området. Jf. BTI-modellen beskrevet i kapittel 3.6. Flere kommuner har 

erfaringer med forebyggende team. I den grad det er mulig anbefaler vi å utvikle og 

samordne arbeidsmodeller og -prosesser i kommunene og i barnevernet – fra 

basistjeneste til hjelpetjeneste. 

Barnevernsfaglig kompetanse og innkjøpskompetanse kan bli er en utfordring når 

barnevern og kommuner får større ansvar for å håndtere rekruttering av fosterhjem og 

helhetlig ansvar for hjelpetiltak i kommunene. Vi anbefaler eierkommunene og 

barnevernet om å ta en vurdering av hva de bør eller kan klare selv, hva de har av 

kapasitet (faglig og personalmessig) og hva det må samarbeides med andre kommuner 

om innenfor disse områdene. 

7.4 Kompetanse og stillinger – muligheter til å møte 
fremtidige utfordringer 
Kravene om kompetanse og kompetente arbeidstakere økes. Fosen barneverntjeneste 

har satset og satser på kompetanseheving av egne ansatte. Dette er krevende siden en 

både skal ha tid til utdanning/kompetanseheving og samtidig ivareta en økende 

saksmengde på en forsvarlig måte. Selv om ikke barnevernsreformen er gjennomført 

er signalene om mer ansvar og flere oppgaver til kommunene innenfor 

barnevernområdet tydelige.  

Gjennom å styrke basistjenestene (det forebyggende perspektivet) i kommunene kan 

kommunen over tid trolig kunne redusere veksten i behovet for barneverntjenester. 

Våre data viser per nå at behovet for barneverntjeneste i kommunen i Fosen øker og 

at belastningen på de fagansatte er krevende.  
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Evalueringen viser at Fosen barneverntjeneste har motiverte og dedikerte 

medarbeidere med stort engasjement for de fagfeltene de skal dekke. Det er også 

betydelig lagånd, vilje og evne til å stille opp når det kreves. De største utfordringene 

for de ansatte er knyttet til arbeidsmengde og krav fra omgivelsene. I tillegg er det slik 

at mye tid går med til reiser. Vi mener at reiseaktiviteten kan reduseres noe og internt 

samarbeid styrkes ved å konsentrere seg om tre tjenestesteder (baser), samt øke 

bruken av videokonferanser i intern saksbehandling og erfaringsutveksling. 

Sett opp imot nasjonale utviklingstrekk, regionale utfordringer og behovet for å rigge 

tjenesten for fremtiden (f.eks. ledelse, økt satsing på forebyggende arbeid og utvikling 

av tiltak) mener vi en allerede nå bør vurdere å øke bemanningen av tjenesten. 

Det er viktig å dra veksler på det forsøksprosjektet kommunene har igangsatt for å 

prøve ut hvilke oppgaver kommunene i samarbeid kan ta hånd om. 

7.5 Taushetsplikt og tverretatlig/tverrfaglig samarbeid 
Vi anbefaler Fosen barneverntjeneste, kommunene og samarbeidsparter å samarbeide 

om en temadag der de setter temaet taushetsplikt på dagsordenen. Her handler det 

om å tilføre/oppdatere kunnskap, skape forståelse for hvilke rammer de enkelte 

arbeider innenfor, gi kunnskap om unntaksbestemmelser, skape tillit og drøfte hvordan 

taushetsplikten helt konkret kan eller skal praktiseres. 

7.6 Sikkerhet og HMS internkontroll 
Arbeidstilsynet er opptatt av ansattes arbeidsforhold og av sikkerheten på 

arbeidsplassen. Det er en forutsetning for en velfungerende barneverntjeneste at 

ansatte har en trygg og god arbeidsplass. Kravene til sikkerhet, jf. Jf. arbeidstilsynets 

vurdering av pålegg angående vold, trusler om vold og uheldige psykiske belastninger 

– kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan. 

Vi anbefaler at ansattes ønsker om øvelse på truende situasjoner tas på alvor og at og 

at det drøftes et tettere samarbeide med politiet enn det de har i dag. 
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1. Informasjon om spørreundersøkelse for Fosen barneverntjeneste 

 
Evalueringen av Fosen barneverntjeneste er initiert av Fosen regionråd.   
Målet med undersøkelsen er å la alle ansatte få mulighet til å komme med vurderinger, dele erfaringer, 
signalisere behov og komme med forslag til utvikling av Fosen barneverntjeneste. 
 
Undersøkelsen er en del av den samlede evalueringsaktiviteten som i tillegg omfatter dokumentstudier, 
intervju og samtaler med ansatte og representanter for kommuner og samarbeidsparter. Undersøkelsen 
gjennomføres i perioden 22.mai – 24.mai. 
  
Undersøkelsen gjennomføres anonymt. Det betyr at invitasjon sendes ut via programvaren Enalyzer med 
utgangspunkt i e-postadresser vi har fått oppgitt fra Fosen barneverntjeneste. Det er ingen kobling mellom e-
postadresser og svar i databasen. 
 
Data fra undersøkelsen mottas, lagres og bearbeides av Trøndelag Forskning og Utvikling og vil være en del 
av grunnlaget for evalueringsrapporten. 
 
I presentasjonen av resultater/data fra undersøkelsen vil det bli lagt vekt på å fremstille dem på en slik måte 
at personer ikke kan identifiseres. Dette er særlig viktig når utvalget er lite, det er små og lett identifiserbare 
grupper. 
 
Ved å besvare undersøkelsen samtykker du i at data blir benyttet slik vi har skissert her. 
 
 
2. Hvor mange år har du vært ansatt i Fosen barneverntjeneste? 
 
(Oppgi verdi mellom 0 og ?) 

❑  _ _ _ _ _ _ 

 

3. Hva er dine hovedoppgaver i Fosen barneverntjeneste? 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 

4. Hvilke(n) hovedoppgaver er mest krevende med tanke på å oppfylle barneverntjenestens 
målsettinger? (Begrunn svaret) 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Hvor uenig eller enig er du i disse påstandene angående dagens interne organiseringen av Fosen 
barneverntjeneste. (1= helt uenig, 6 = helt enig.) 
 
(Oppgi kun ett svar pr. spørsmål) 

 1 - Helt uenig 2 3 4 5 6- Helt enig 

Organiserin
gen av 
Fosen 
barneverntj
eneste 
fungerer 
svært bra  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Det 
interkommu
nale 
samarbeidet 
fungerer 
svært bra  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Samarbeide
t gir de 
ansatte 
muligheter 
til å 
spesialisere 
seg på 
områder 
hvor de har 
spesielle 
interesser  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Samarbeids
rutinene 
innad i den 
interkommu
nale 
barneverntj
enesten er 
gode 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 
6. Hvor uenig eller enig er du i disse påstandene angående dagens interne organiseringen av den 
interkommunale barneverntjenesten. (1= helt uenig, 6 = helt enig.)  
 
(Oppgi kun ett svar pr. spørsmål) 

 1 - Helt uenig 2 3 4 5 6- Helt enig 

Rapporterin
gsmulighete
ne innad i 
Fosen 
barneverntj
eneste er 
gode 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 



Det er 
tydelig 
hvem som 
har hvilke 
roller i det 
interkommu
nale 
samarbeidet  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Ansvarsford
elingen i det 
interkommu
nale 
samarbeidet 
er tydelig  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Det vil ikke 
være noe 
problem for 
Fosen 
barneverntj
eneste å 
overta 
oppgaver 
fra BUF-etat 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 
       Utfyllende kommentarer:  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 
7. Hvilke effekter har etableringen av Fosen barnverntjeneste hatt med tanke på: 
 (1 = Svært negativ effekt, 6 = svært positiv effekt) 
 
(Oppgi kun ett svar pr. spørsmål) 

 1 - Svært 
negativ effekt 2 3 4 5 6 - Svært 

positiv effekt 

Håndtering 
av krevende 
saker  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Utvikling av 
mer 
spesialiserte 
tiltak  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Å skaffe til 
veie riktige 
tiltak  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Arbeid med 
forebyggen
de tiltak i 
samarbeid 
med andre 
hjelpeinstan

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 



ser  

Kompetanse
heving 
innenfor 
fagfeltet  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Det 
tverrfaglige 
forebyggen
de arbeidet  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 
 
 
8. Beskrivelse av Fosen barneverntjeneste sitt samarbeid med andre tjenester/aktører i 
samarbeidskommunene. (1 = Helt uenig, 6 = helt enig.) 
 
(Oppgi kun ett svar pr. spørsmål) 

 1 - Helt uenig 2 3 4 5 6 - Helt enig 

Dialogen og 
samarbeidet 
med 
samarbeids
partnere i 
samarbeids
kommunene 
fungerer 
bra  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Det er 
behov for 
en 
grenseoppg
ang for å 
avklare det 
interkommu
nale 
barnevernet
s ansvar i 
forhold til 
andre 
hjelpeinstan
ser  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Det er 
behov for 
mer faste 
samarbeidsr
utiner med 
samarbeids
partnere  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 



9. Hvor fornøyd er du med Fosen barneverntjeneste når det gjelder: 
(1= Svært lite fornøyd, 6= Svært fornøyd) 
 
 
(Oppgi kun ett svar pr. spørsmål) 

 1- Svært lite 
fornøyd 2 3 4 5 Svært 

fornøyd 

Faglig 
utvikling/ 
kompetanse
-utvikling 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Deling av 
kunnskap 
og erfaring 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Tilrette-
legging av 
samarbeid 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Organiserin
g av 
arbeidet 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Samarbeid i 
team ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Tid til å løse 
de daglige 
oppgavene 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 
10. Hvor enig eller uenig er du i påstandene som beskriver Fosen barneverntjeneste slik tjenesten 
er? (1=Helt enig, 6=Helt uenig 
 
(Oppgi kun ett svar pr. spørsmål) 

 1 - Helt enig 2 3 4 5 6 - Helt uenig 

Samhandlin
gen er 
preget av 
lojalitet 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Samhand-
lingen er 
preget av 
gjensidig 
tillit. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Fosen 
barneverntj
eneste 
preges av 
arbeid mot 
felles 
måloppnåel
se
 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 



  

Å levere 
gode 
tjenester er 
et 
gjennomgåe
nde tema i 
Fosen 
barneverntj
eneste
  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Samhandlin
gen i Fosen 
barneverntj
eneste 
utfordres av 
formelle 
regler og 
retnings-
linjer.
  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 
       Utfyllende kommentarer: 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 
11. Hvor enig eller uenig er du i påstandene nedenfor? (1= Helt enig, 6=Helt uenig) 
 
(Oppgi kun ett svar pr. spørsmål) 

 1=Helt enig 2 3 4 5 6=Helt uenig 

Fosen 
barneverntj
eneste har 
tilstrekkelig 
faglig 
kompetanse 
til å levere 
forsvarlige 
tjenester til 
brukerne?  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Jeg har 
tilstrekkelig 
faglig 
kompetanse 
til å møte 
utfordringen
e jeg står 
ovenfor i 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 



mitt daglige 
arbeid? 
 
       Utfyllende kommentar 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 
12. Det fokuseres mye på trygghet for ansatte i barnevernet. Hvordan mener du situasjonen er for 
ansatte i Fosen barneverntjeneste, og hvilke tiltak mener du bør settes i verk for å gjøre 
arbeidssituasjonen enda tryggere? 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 

13. Hvordan kan det tverrfaglige forebyggende arbeidet sikres i det daglige arbeidet? (Noen stikkord 
til hjelp: viktighet - prioritering - interne og eksterne krav - samarbeidsformer) 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 

14. Hva tenker du om organiseringen av Fosen Barnevernstjeneste? I dag - i framtid. 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 
15. Her kan du komme med nnspill og forslag til løsninger eller tiltak i regi av Fosen 
barneverntjeneste som kan bidra til bedre løsninger og utviklingsmuligheter for de oppgavene du 
jobber med? 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 
 



 



Hei Emil 
 
 
Tanker vedrørende framtidig lokalisering av barnevernstjenesten i kommunen 
 
Barneverntjenestens synspunkt på følgende; 
 

1. Er det riktig å samle aktiviteten i dagens Bjugn og Ørland til en lokalitet? 
 

2. Hvor bør denne lokaliseres? I nærhet av helsetjenestene lokalisert på Brekstad eller i nærheten 
av oppvekstfeltet lokalisert i Botngård?  

 
 
 
Først og fremst er Fosen barneverntjeneste takknemlig for å få anledning til å komme med synspunkt på 
de to punkter ovenfor. Undertegnede har bedt de ansatte både i Bjugn og Ørland drøfte dette, og gi en 
kontorvis tilbakemelding.  
Her er hva hhv Ørland og Bjugn melder tilbake: 
 
«Noen momenter fra drøfting på Ørlandskontoret: 
 

 Samlokalisering av bvtj i Ørland/Bjugn er nødvendig. Bvtj har behov for å 
være sammen, men kan også bli ensomt. Fare for at vi blir «langt unna» 
samarbeidspartnere.  
Helsestasjon vil bli savnet. Ønske om mer samarbeid med PP-Tjenesten. 

 Ønske om familiens hus hvor det er fokus på tverrfaglighet. Ett dørs 
prinsippet. 

 Etablere teamarbeid i Nye Ørland jfr Ørland kommune per i dag. Vil 
bidra til bedre dialog.  

 Ønske om los og familieveileder i Nye Ørland kommune – tett 
samarbeid. 

 Hvor vi har kontorplass trenger ikke å begrense oss i møte med andre. 
Bør ha en god plan for treffpunkt med samarbeidspartnere.  

 Outlook – innsyn på kalender til alle i den nye kommunen. Det er det 
ikke per i dag. Ulempe.  

 Lokalene må være utformet for å ivareta familiene vi jobber med, greit 
skjermet og gode venterom, nok og gode møterom, sikkerhet må 
fokuseres på. « 

 
 
 

«Lokalisering barneverntjenesten. 
Uttalelse fra Bjugnkontoret. 
 
Etter drøfting velger vi å komme med følgende: 

Barneverntjenesten sine lokaler bør lokaliseres til Bjugn, fordi: 



- Geografisk er Bjugn et naturlig midtpunkt både for brukere og ansatte. Her er kjøretid 
et  vesentlig argument,  derfor vil det være kostnadsbesparende, effektiviserende og ikke minst 
mindre belastinger på den enkelte i ansatte. Viser samtidig til at Bjugnkontoret er i dag hyppig 
brukt av ansatte fra indre del av Fosen. 

- Bjugn kommune har flere skoler, og barnehager ute i distriktene som krever oppfølging/besøk av 
barneverntjenesten. 

- Når det gjelder nærhet til ledelse er det bestemt at administrasjon for oppvekst skal være i 
Bjugn. Derfor vil det også være naturlig at barneverntjenesten ligger på samme sted. Vil her vise 
til uttalelser i rapport fra Trøndelagsforskning som påpeker at nærhet til ledelse er et viktig mål. I 
denne sammenheng er det viktig at vi også har nærhet til andre instanser som også ligger under 
Oppvekst. 

- Dersom vi kan legge til grunn at dagens helsestasjon i Bjugn flytter ut; er vi allerede i dag i 
egnede lokaler som har mulighet for tilrettelegging for samlokalisering av barneverntjenesten i 
Ørland / Bjugn uten for store omkostninger.» 

 
To av ansatte i Bjugn har svart enkeltvis men omforent, da de var forhindret fra å møte til drøfting på 
kontoret: 
« 

1. Ja det er riktig å samle dagens aktivitet i dagens Bjugn Ørland til en lokalitet. Begrunnelsene for 
dette er mange, men det viktigste vil kanskje være at vi på en bedre måte vi kunne ivareta 
hverandre innad i kollegiet. Jeg tenker det vil gi oss  en opplevelse av økt styrke og trygghet å 
vite at vi er flere sammen hver dag.  
 

2. Når det gjelder hvor i kommunen vi skal lokaliseres tenker jeg å forholde meg til Trøndelags 
forskning sin rapport der deres vurdering er at vi bør lokaliseres nært ledere og tjenester for 
oppvekstområde. « 

 
 
 
 
Med dette er vel spørsmålene besvart, så demokratisk som mulig.  
Det viktigste er å velge den organisering og lokasjon som gir best tilbud til de barn og familier vi skal 
hjelpe. Barneverntjenesten ønsker å ha sterkt fokus på riktig hjelp til riktig tid. Dette krever et godt 
samarbeid med øvrige tjenester i kommunen, både innenfor oppvekst og helse. Vi tenker ikke enten-
eller, men ja takk, begge deler. 
Det er min oppfatning at barneverntjenesten har gjort seg gode erfaringer i tett samarbeid både med 
Politi, NAV, helsestasjon og øvrige helsetjenester- ut fra de perioder hvor de har vært samlokalisert med 
de forskjellige.  Historien viser med andre ord at beliggenhet og samlokalisering har en betydning. 
 
Det betyr likevel ikke at det er udelt positivt å knytte seg tett til en, eller tre samarbeidende instanser- 
dersom det medfører et mere perifert samarbeid med øvrige. 
Nøkkelen kan nok ligge vel så mye i gode samarbeidsavtaler og arenaer, og en organisasjonsform som 
styrker det tverrfaglige arbeidet. 
Dagens Ørland har en kunnskap og erfaring i systemisk praksis, BTI og de har bygd en kompetanse for 
forebyggende arbeid som nye Ørland vil dra stor nytte av med tanke på barnevernreformen. 
Dette er verdt å bygge videre på.  
Slik jeg forstår det er de team som Ørland har opprettet ( innsats-, familieteam, fagmøter osv ) organisert 
under Helse/ ressurstjeneste. Hva betyr så systemisk praksis for oppvekstfeltet?  



Forskning støtter barneverntjenestens tilhørighet til oppvekst. Barneverntjenesten opplever mye god 
tverrfaglig samhandling på oppvekstarenaen, og her ligger det mange spennende muligheter i å utvikle 
enda tettere samarbeid. 
 
 For barneverntjenestens del er det ingen tvil om at begge kontorer, både Ørland og Bjugn først og 
fremst ønsker en samlokalisering med hverandre. Deretter er det slik at man ser fordeler ved å ligge 
nært til både helse- og oppvekst. 
I et fremtidig Familiens Hus , hvor en-dørs prinsippet for alvor kan gjøres til en realitet, ønsker 
barneverntjenesten å inviteres med. 
Inntil da gjelder en viss edruelighet i hvor man kan finne egnede lokaler til et felles kontor for 
barneverntjenesten, som ivaretar tilgjengelighet, sikkerhet og muliggjør tverrfaglig samhandling etter 
ønske og behov. 
Arbeidstilsynet påpeker som kjent flere områder man må ha i tankene når man foretar valg for 
fremtiden.  
 
For videre samtale/drøfting rundt dette, ta gjerne kontakt! 
 
 

Med vennlig hilsen 
                
                   Toril Aune Breimo 
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19/17 Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner 04.04.2019 

 
 

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER BJUGN OG ØRLAND / NYE ØRLAND 
 
Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn - Prosjektleders innstilling 
Vedtekter for kommunale barnehager i kommunene Bjugn og Ørland kommuner og senere 
nye Ørland vedtas som fremlagt. 
Nye vedtekter trer i kraft fra barnehageåret 2019/2020 – medio august 2019. 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Alle barnehager skal ha vedtekter og endringer må foretas gjennom formelle vedtektsendringer. 
Vedtektene skal gi foreldrene holdepunkt for å vurdere helheten i barnehagens virksomhet. 
Vedtektene er også viktige som grunnlag for barnehagens driftsopplegg, med de konsekvenser 
dette har for foreldrenes hverdag og kommunens barnehagebudsjettrammer. 
 
Den direkte bakgrunnen for å vedta felles vedtekter for kommunale barnehager i Bjugn og 
Ørland kommuner nå, følger av vedtak i fellesnemda for nye Ørland der sammenslåing av 
oppvekstområdene i Bjugn og Ørland er vedtatt forskuttert til august 2019. En sammenslåing av 
oppvekstområdet med felles opptak og barnehagedrift fra høsten 2019 forutsetter blant annet 
like vedtekter i de kommunale barnehagene.  
 
Fellesnemda i nye Ørland er av kommunestyrene i Bjugn og Ørland delegert myndighet til å 
foreta de formelle endringene i vedtekter for Bjugn og Ørland kommuner. 
 
Forslag til nye vedtekter har vært på høring hos følgende: 

 FAU – kommunale barnehager i Bjugn og Ørland 
 Samarbeidsutvalgene i kommunale barnehager i Bjugn og Ørland 
 Fagforbundet i Bjugn og Ørland 
 Utdanningsforbundet i Bjugn og Ørland 

 
Det er mottatt høringssvar fra følgende: 

 Utdanningsforbundet - Bjugn 
 Fagforbundet og utdanningsforbundet – Borgen og Futura barnehager 
 Fagforbundet og utdanningsforbundet – Ørland 
 Solkysten barnehage (Det fremkommer ikke av referat om dette er FAU eller SU) 
 Samarbeidsutvalget Bekkfaret barnehage 
 Samarbeidsutvalget Lyngrabben barnehage 

(Støtter uttalelsen fra Bekkfaret barnehage) 
 Samarbeidsutvalget Borgen barnehage 
 Samarbeidsutvalget Futura barnehage 

 



 

2 

Det er i tillegg levert en felles uttalelse fra samarbeidsutvalgene i kommunale barnehager i 
Bjugn som følger som vedlegg, men som ikke tas inn i saksframlegg da disse høringssvarene 
allerede synliggjøres via svar fra samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage. 
 
Oppsummering av høringsuttalelser og administrasjonens vurderinger: 
 
2.2  Arealutnyttelse: 
 Innendørs leke - og oppholdsareal pr. barn: 

 For barn over 3 år:   4,0 m2 
  For barn under 3 år:   5,3 m2 
Høringssvar: 
Udf Bjugn, Solkysten, SU Lyngrabben, SU Bekkfaret:  
Ønsker arealnorm på 4,0 m2 for barn over 3 år og 6,0 m2 for barn under 3 år. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Viser til Kunnskapsdepartementet sin veileder «Godkjenning av barnehager». 
….. Barnehagemyndigheten skal ved godkjenningen fastsette barnas innendørs leke- og oppholdsareal. Det 
er barnehagens eier som fastsetter antall kvadratmeter per barn, dette kalles barnehagens arealnorm. ….. 
Departementet har gitt en veiledende arealnorm for antall kvadratmeter per barn i barnehagen. 
Arealberegningen ved fastsettelsen av leke- og oppholdsarealet skal ta utgangspunkt i de rommene som 
faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter. ….. Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 
kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer (ca. 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. 
Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. 
 
Det er i høringsuttalelsene ikke kommet frem begrunnelser for hvorfor det er ønskelig å avvike 
fra departementet sine veiledende normer for oppholds- og lekeareal i barnehagen. 
Administrasjonens vurdering er at veiledende normer fra departementet er satt med 
utgangspunkt i at de vil gi et kvalitativt godt barnehagetilbud for barna i barnehagen. 
Vedtak om arealnorm vil også ha konsekvenser for antall tilgjengelige plasser i kommunale 
barnehager i ny kommune. Hvis forholdet mellom «småbarn» og «storbarn» i alle de kommunale 
barnehagene er det samme som på vedtakstidspunktet, vil nye Ørland kunne ha 26 flere 
barnehageplasser tilgjengelig i 2019/2020 med arealnorm på 4,0 m2/5,3 m2 enn med en 
arealnorm på 4,0 m2/6,0 m2.  
Med utgangspunkt i veiledende arealnormer vil Bjugn og Ørland kommuner/nye Ørland ha ca. 
165 ledige plasser i kommunale barnehager fra barnehageåret 2019/2020. I tillegg kommer 
ledige plasser i private barnehager. Dette betyr at den nye kommunen vil være godt rustet i 
forhold til eventuell vekst i de kommende årene. 
  
2.3   Åpningstid og oppholdstid 

Barnehagenes daglige åpningstid skal være 9,5 timer pr dag. 
Den enkelte barnehages åpningstid fastsettes administrativt med utgangspunkt i 
brukerbehov.  
Det settes en makstid for barns opphold i barnehagene på 9 timer pr. dag. 
Barnehagene holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 
I ferier og høytider skal det legges opp til samdrift på barnehageområdet hvis dette er 
hensiktsmessig. 
Barnehageåret defineres med oppstart medio august og slutt medio august. (Samsvar 
med skolerute) 

Høringssvar: 
Udf Bjugn:  
Udf Bjugn mener at det må stå i vedtektene at barn som skal over fra barnehagen til skole må få 
tilbud om å starte direkte på SFO (altså begynnelsen av august), og ikke starte opp igjen i 
barnehagen etter fellesferien. …. 
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SU Lyngrabben, SU Bekkfaret: 
….. ønsker differensierte åpningstider …… ut fra behovene til de enkelte barnehagene….. ….. 
spørsmål om det skal være lengre åpningstid enn 9,5 timer. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Administrasjonen støtter uttalelse om oppstart i sfo etter sommerferie, men mener at dette er noe 
som må ivaretas i vedtekter for sfo. Forslag til vedtekter dekker høringsuttalelse om åpningstid. 
«Den enkelte barnehages åpningstid fastsettes administrativt med utgangspunkt i brukerbehov». 
Et barnehagetilbud som skal strekke seg ut over 9,5 timer pr. dag har store økonomiske 
konsekvenser for ny kommune og tilrådes derfor ikke. 
 
2.4 Ferie 

Barnehagene er feriestengt 3 uker i juli måned. Stengte uker fremgår av barnehagerute. 
Høringssvar: 
Udf/Fagf. Borgen og Futura, Udf/Fagf. Ørland, SU Borgen, SU Futura: 
….. støtter forslaget om feriestengt barnehage i juli. 
Solkysten: 
…. veldig viktig å beholde forslag om at barnehagen holder stengt 3 uker i juli…. 
SU Bekkfaret, SU Lyngrabben: 
….. ønskelig med helåråpen barnehage. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Administrasjonen støtter seg på at tilbakemeldingene fra ansatte via sine organisasjoner er 
entydige i forhold til feriestengte barnehager. Det er også et flertall for feriestengning ut fra 
høringsuttalelsene i samarbeidsutvalgene. Forslag om 3 uker feriestengning opprettholdes.  
 
2.5 Planleggingsdager 

5 dager avsettes til planlegging i løpet av barnehageåret, og barnehagen er da stengt. 
Høringssvar: 
Udf Bjugn, SU Futura: 
….. barnehagens planleggingsdager samordnes med grunnskolens planleggingsdager….. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Administrasjonen støtter uttalelsen og legger dette inn i forslag til vedtekter.  
 
3.2 Søknad 

Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema, med søknadsfrist for hovedopptak  
1. april og supplerende opptak månedsvis for barn med rett på plass.   
Oversikt over søknadsfrister: 

 1. april for oppstart medio august 
 1. august for oppstart 1. september 
 1. september for oppstart 1. oktober 
 1. oktober for oppstart 1. november 

Suppleringsopptakene foretas av styrer. 
Høringssvar: 
Udf Bjugn: 
… ønsker ett hovedopptak og ett opptak etter jul – altså bare to opptak i året. Dette gir barn og 
personale en forutsigbarhet og kontinuitet – og ikke at det hele året vil være tilvenning av nye 
barn.....  
 
Udf/Fagf. Borgen og Futura: 



 

4 

….. bør være ett opptak til på våren. 
Udf/Fagf. Ørland: 
…… ønsker å beholde søknadsfristene fra nåværende vedtekter i Ørland. 
SU Lyngrabben, SU Bekkfaret: 
….. ønsker ett hovedopptak med oppstart august eller januar, og i tillegg suppleringsopptak. 
SU Borgen: 
Foreslår et inntak til 1. april med søknadsfrist 1. mars. 
SU Futura: 
…. et opptak 1. mars i tillegg til de opptakene som står i forslaget. 
 
Administrasjonens vurdering: 
I forslag til vedtekter er det lagt til grunn at det skal tilbys barnehageplass til alle med rett på 
plass. 
Barnehageloven § 12 a. «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. 
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. ….. 
Søknadsfristene i forslag til vedtekter ivaretar Barnehageloven § 12 a. En utvidelse av 
barnehagetilbudet med inntak av barn som ikke har rett på plass i form av opptak på 
«vårhalvåret», vil øke ressursbehovet i form av betydelige økte driftsutgifter på 
barnehageområdet. Administrasjonen tilrår derfor ikke dette. 
 
4.2 Moderasjonsordninger 

 Søskenmoderasjon: 
Det betales 100 % for eldste barn. De øvrige får moderasjon ihht sentral forskrift om 
foreldrebetaling i barnehager. 
Det gis ikke moderasjon mellom barnehage og sfo. 

 Nasjonal ordning – redusert foreldrebetaling: 
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, 
har man etter søknad rett til en redusert pris. 

 Gratis kjernetid: 
Noen barn har i henhold til sentrale retningslinjer etter søknad rett til å få 20 timer 
gratis kjernetid i barnehagen pr. uke hvis de bor i husholdninger med lav inntekt.  

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for perioden 15.08.19 – 
31.12.19 sendes bostedskommune. Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis 
kjernetid fra 01.01.20 sendes Ørland kommune. Søknadsfrist for redusert 
foreldrebetaling og gratis kjernetid settes til den 20. i hver måned for å få reduksjon i 
påfølgende måned.  

Høringssvar: 
Udf./Fagf. Ørland: 
….. her ønsker vi at søknadsfristen for redusert betaling blir kvartalsvis, og ikke hver måned. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Formålet med moderasjonsordningene er at sentrale myndigheter ønsker å gjøre barnehagen 
billigere for familier med lav inntekt, og skape en bedre sosial profil på foreldrebetalingen. 
Gjennom en differensiert foreldrebetaling vil flere få mulighet til å benytte tilbudet om 
barnehageplass. Administrasjonen mener det er viktig å opprettholde månedlige søknadsfrister 
for redusert foreldrebetaling for nettopp å ivareta foreldre med lav inntekt. 
 
4.3 Permisjon  
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Det kan innvilges permisjon for en begrenset periode dersom barns sykdom eller andre 
særlige grunner tilsier det.  
Søknad om permisjon behandles av styrer. 

 
Høringssvar: 
SU Lyngrabben, SU Bekkfaret: 
Hva innebærer dette, er det permisjon med eller uten betalingsfri, hvordan innvilges permisjon, 
hvilke kriterier…..   …... ønsker like føringer for dette for alle barnehagene….. 
SU Futura: 
….. ønsker en presisering av at det kan innvilges permisjon på grunn av uforutsette hendelser. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Administrasjonen mener at forslag til vedtekter dekker høringsuttalelsene som er gitt på dette 
punktet. Det kan innvilges permisjon (som betyr betalingsfritak) for en begrenset periode dersom 
barns sykdom eller andre særlige grunner tilsier dette. Søknad behandles av styrer som er den 
som har best grunnlag for å kunne vurdere dette i hvert enkelt tilfelle.  
 
 
 
 
 

Vedlegg: 
1 Vedtekter for kommunale barnehager i nye Ørland 
2 Høringssvar nye vedtekter for kommunale barnehager 
3 Høringssvar - vedtekter kommunale barnehager 
4 Høringssvar 
5 Høringssvar fra Solkysten barnehage 
6 Tilbakemelding høring av barnehagevedtekter 
7 Tilbakemelding på barnehagevedtekter 7.3.19 - Fagforbundet og 

Utdanningsforbundet Ørland 
8 Høringssvar på vedtekter i kommunale barnehager i Bjugn og Ørland kommune. 
9 Høringsuttalelse ang vedtekter for Nye Ørland. 
10 Høringssvar barnehagevedtekter 
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Vedtekter for kommunale barnehager i Nye Ørland. 
 

1. ADMINISTRASJON 
 
 1.1 Formål 

Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, herunder bl.a. i samsvar med 
formålsbestemmelsen § 1 og de av departementet til enhver tid fastsatte forskrifter og 
retningslinjer, kommunale vedtak og plan for de enkelte barnehager. 
 

 1.2 Eier 
Kommunene Bjugn og Ørland eier barnehagene og står ansvarlig for drifta fra 1. august 
til 31. desember 2019.  
Fra 1. januar 2020 er nye Ørland kommune eier og ansvarlig for drifta av kommunale 
barnehager.  
 

 1.3 Forvaltning 
Kommunestyrene i Bjugn og Ørland vedtar mål og rammer, definerer satsningsområder 
og setter krav i henhold til de økonomiske betingelsene som gis for perioden 01.08.19 - 
31.12.19. 
Fra 01.01.20 er det nye Ørland kommunestyre som vedtar mål og rammer, definerer 
satsningsområder og setter krav i henhold til de økonomiske betingelsene som gis fra 
01.01.2020. 
 

 1.4 Brukermedvirkning 
Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg. (SU) 
SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Dette utvalget 
skal være sammensatt av 2 foreldre, 2 ansatte og 1 politisk valgt representant. Styrer i 
barnehagen har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.  
 

 1.5 Godkjenning 
Barnehagene skal være godkjent før drift settes i gang. Godkjenningen foretas 
administrativt på bakgrunn av gitte retningslinjer, lover og regelverk. 
 

 1.6 Barnehagens internkontrollsystem 
Hver enkelt barnehage følger forskriftene for internkontroll og har egne rutiner og 
sjekklister for oppfølging av bestemmelsene. 

 

2. PRINSIPIELLE RETNINGSLINJER 
 
 2.1 Barnehageplass 

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember 
det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i 
kommunal eller ikke-kommunal barnehage. 
 

2.2 Arealutnyttelse 
 Innendørs leke - og oppholdsareal pr. barn: 
  For barn over 3 år:   4,0 m2 
  For barn under 3 år:   5,3 m2 
 



 

 
 2.3 Åpningstid og oppholdstid 

Barnehagenes daglige åpningstid skal være 9,5 timer pr dag. 
Den enkelte barnehages åpningstid fastsettes administrativt med utgangspunkt i 
brukerbehov.  
Det settes en makstid for barns opphold i barnehagene på 9 timer pr. dag. 
Barnehagene holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 
I ferier og høytider skal det legges opp til samdrift på barnehageområdet hvis dette er 
hensiktsmessig. 
Barnehageåret defineres med oppstart medio august og slutt medio august. (Samsvar 
med skolerute) 
 

2.4 Ferie 
Barnehagene er feriestengt 3 uker i juli måned. Stengte uker fremgår av barnehagerute. 
 

 2.5 Planleggingsdager 
5 dager avsettes til planlegging i løpet av barnehageåret, og barnehagen er da stengt.  
Barnehagens planleggingsdager samordnes så langt det er mulig med grunnskolens 
skolerute og planleggingsdager i skolen. 
 

3. OPPTAK - OPPSIGELSE 
 

3.1 Opptaksutvalg 
Bjugn og Ørland kommune er ansvarlig for koordinering av samordnet opptak i 2019. Et 
opptaksutvalg bestående av ledere fra oppvekst og styrere ved kommunale og private 
barnehager, foretar opptak etter innstilling fra styrerne. Kommunal barnehagemyndighet 
er leder for utvalget. 
 

 3.2 Søknad 
Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema, med søknadsfrist for hovedopptak  
1. april og supplerende opptak månedsvis for barn med rett på plass.   
Oversikt over søknadsfrister: 

 1. april for oppstart medio august 

 1. august for oppstart 1. september 

 1. september for oppstart 1. oktober 

 1. oktober for oppstart 1. november 
Suppleringsopptakene foretas av styrer. 
 

 3.3 Opptakskriterier 
Følgende kriterier legges til grunn for opptak til kommunale barnehager: 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne jmf Lov om barnehager § 13. 
Dokumentasjon/sakkyndig tilråding fra PPT, Fosen  barneverntjeneste og/eller Enhet 
barn og familie 

2. Barn som søker endret tilbud på egen barnehage, eller ønsker overføring til annen 
kommunal barnehage. 

3. Barn med rett til barnehageplass etter § 12a. 
4. Det vil bli foretatt en helhetsvurdering etter følgende forhold: 

- barnets bo-, miljø- og trafikkforhold 

- aleneforeldre 

- barnets alder 



 

- søsken som har plass i samme barnehage. 
 

 
 3.4 Opptakskrets 

Kommunale barnehager har Bjugn og Ørland kommuner som sitt 
opptaksområde i 2019. Fra 2020 gjelder samme opptaksområde, men da benevnt som 
Ørland kommune. 
 

3.5 Tildeling av plass 
Barn som er tildelt barnehageplass i Bjugn og Ørland kommuner får beholde plassen til 
den sies opp eller til barnet begynner på skolen. 
 

 3.6 Klage 
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage - § 6 
«Søkere som får avslag på søknad om barnehageplass og søkere som ved tildeling av 
barnehageplass verken får sitt første eller andre ønske om barnehageplass oppfylt, kan klage på 
avgjørelsen. Retten gjelder kun søkere som har søkt om barnehageplass innen søknadsfrist kommunen 
fastsetter etter barnehageloven § 12a». 

 
Etter forvaltningslovens § 28 kan avslag på søknaden om barnehageplass påklages innen 
tre uker fra det tidspunkt søkeren mottar vedtaket.  
Fellesnemda er klageinstans i 2019. Fra 2020 vil klageinstans være Formannskapet. 
 

 3.7 Oppsigelse 
Oppsigelsestiden er 1 måned fra den 1. eller 15. i måneden. 

 

4. BETALING 
 
 4.1 Foreldrebetaling 

Foreldre med barn i barnehagen skal ikke betale mer enn maksprisen for en 
barnehageplass. 
Foreldrebetalingen kreves inn 1 gang pr. mnd iht satser vedtatt av kommunestyret. 
Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri måned. 
Ved ekstraordinær stenging av barnehagen ut over 3 påfølgende dager kan foreldre få 
refundert egenandel de dagene barnehagen har vært stengt. 
 

4.2 Moderasjonsordninger 

 Søskenmoderasjon: 
Det betales 100 % for eldste barn. De øvrige får moderasjon ihht sentral forskrift om 
foreldrebetaling i barnehager. 
Det gis ikke moderasjon mellom barnehage og sfo. 

 Nasjonal ordning – redusert foreldrebetaling: 
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, 
har man etter søknad rett til en redusert pris. 

 Gratis kjernetid: 
Noen barn har i henhold til sentrale retningslinjer etter søknad rett til å få 20 timer 
gratis kjernetid i barnehagen pr. uke hvis de bor i husholdninger med lav inntekt.  

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for perioden 15.08.19 – 
31.12.19 sendes bostedskommune. Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis 
kjernetid fra 01.01.20 sendes Ørland kommune. Søknadsfrist for redusert 



 

foreldrebetaling og gratis kjernetid settes til den 20. i hver måned for å få reduksjon i 
påfølgende måned.  
 
 

 4.3 Permisjon  
Det kan innvilges permisjon for en begrenset periode dersom barns sykdom eller andre 
særlige grunner tilsier det.  
Søknad om permisjon behandles av styrer. 
 
 

 4.4 Flytting til og fra kommunen 
Barnehageplass i kommunale barnehager er forbeholdt innbyggere i Bjugn og Ørland 
kommuner. Dersom man flytter ut fra kommunen, kan barnehageplassen beholdes inntil en 
måned. 
Dersom særskilte grunner tilsier at barnet bør fortsette i barnehagen ut over en måned, 
kan dette innvilges etter søknad til kommunens barnehagemyndighet. 

 

5. ANNET 
 
5.1 Forsikring 

Kollektiv ulykkesforsikring er tegnet for alle barna i de kommunale       barnehagene. 
 

 5.2 Endring av vedtekter 
Vedtekter for kommunale barnehager vedtas i fellesnemda i medhold av Lov om 
barnehager § 7. 
Reviderte vedtekter gjelder fra 1. august 2019 tidligere fastsatte vedtekter opphører fra 
samme dato. 
Mindre endringer av vedtektene som ikke er av prinsipiell karakter kan gjøres av 
rådmannen. 
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MØTEREFERAT SAMARBEIDSUTVALGET BORGEN BARNEHAGE 25.02.19 

Høring vedtekter for kommunale 
barnehager nye Ørland 
 

Tilstede: 
 
 
 
 
Fraværende: 

Annika Moe Hansen – leder i SU 
Iselin Manvik - foreldrerepresentant 
Line Lilleengen - ansatterepresentant 
Laila Odde – ansatterepresentant 
Marita Steen - styrer 
Tonje Sundet – politisk representant 

Tid: 25.02.19 

Sted: Borgen barnehage 

 

Vedtekter Konklusjoner/referat 

1.ADMINISTRASJON Ingen kommentarer  

2.PRISIPIELLE 
RETNINGSLINJER 

2.4 Ferie. Støtter forslaget om stengt barnehage i juli.  
Begrunnelser:  
-Personalets ferietid strekkes i dag over 8 uker. Dette medfører lang tid uten at alle 
faste ansatte er tilstede i barnehagen.  
-Mange vikarer å forholde seg til for barna i ferietiden. Flere sommervikarer som 
barna ikke er så kjent med. 
-I perioder med få barn tilstede i barnehagen, slår kommunale barnehager seg 
sammen. For barn som må bytte barnehage i ferien gir dette utrygghet. Mye nytt å 
forholde seg til selv om de har med seg kjente voksne.  
-Det pedagogiske opplegget blir ikke det samme under ferieavviklingen med flere 
vikarer tilstede. 
-En helårsåpen barnehage er et tilbud for få brukere med dette behovet.  
-Erfaringer viser at det er få forsvarsfolk som har behov for åpen barnehage i juli, 

da flere avdelinger på stasjonen er stengt. Et argument som ble brukt for å ha 
helårsåpen barnehage.  

3.OPPTAK - OPPSIGELSER 3.2 Søknad. Foreslår et inntak til 1.april med søknadsfrist 1.mars.  
Begrunnelser: 
Flere brukere har behov for barnehageplass før nytt hovedopptak i august.   

4.BETALING 4.2 Moderasjonsordninger. Greit med fastsatt frist for søknad om redusert 
foreldrebetaling.  

5.ANNET Ingen kommentarer.  
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Hei
 
Her kommer høringssvar fra SU i Lyngrabben barnehage.
 
Det er enighet om at «referat fra samarbeidsutvalgsmøte 5.mars 2019» blir sendt som høringssvar på vedtektene.
 
 
 
Med hilsen
Gry Therese Sandvik
Styrer Lyngrabben barnehage
www.bjugn.kommune.no
gry.sandvik@bjugn.kommune.no
Se vår brosjyre
Tlf. 45 21 85 12
Århaugveien 4
7160 Bjugn

_________________________________________________________________________________________________
Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost arkiveres og blir dermed synlig på postlista.

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Postadresse postmottak Telefon  Internett  http://bjugn.kommune.no 
 7160 BJUGN  Telefaks  E-post postmottak@bjugn.kommune.no 
Besøksadresse Alf Nebbs gate 5 Bankgiro 6402.05.25647     

 

Bekkfaret barnehage

 
«MOTTAKERNAVN» 
«KONTAKT» 
«ADRESSE» 
«POSTNR» «POSTSTED» 
  
 
Deres ref. Vår ref. Dato 
«REF» 2624/2019/035/1627KRSK 05.03.2019  
 
REFERAT FRA SAMARBEIDSUTVALGSMØTE 5.MARS 2019 
 
TILSTEDE:  
 
Hans Greiff, Renate Linbak, Marit Solem, Mona Aas, Maren Saugestad, Siri Austad, Ann Kristin Thunsør, Wenche Westberg, Ida 
Lund, Gry Sandvik, Cecilie Linn, Siri Husdal, Kine Småvik Broen, Kristin Skilleås 
Tema for møtet:  
 
Forslag til høringsuttalelse: Nye vedtekter i kommunale barnehager i Bjugn og Ørland kommuner 
fra høsten 2019.  
 
2.2 Arealutnyttelse 
Vi ønsker fortsatt 4,0m for barn over 3 år og 6,0m for barn under 3 år. 
 
2.3 Åpningstid 
Vi ønsker differensierte åpningstider i barnehagene ut fra behovene til de enkelte barnehagene i 
kommunen, alternativt kan det være differensierte åpningstider innad i barnehage. 
Vi ønsker å kartlegge behovet til foreldrene fra hver enkelt barnehage innen vedtektene er 
behandlet. Spørsmål om det bør være lengre åpningstid enn 9,5 timer.  
 
2.4 Ferie 
Det er ønskelig med helårsåpen barnehage. 
Enhetene i kommunen bør samarbeide i forhold til ferieavvikling hvis barnehagen blir feriestengt 
i tre uker om sommeren. 
Vi ønsker mer fleksibilitet for ferieavvikling på ett større tidsrom enn 3 uker. Dette handler om 
kvalitet, pedagogisk tilbud og økonomi. 
 
3.3 Opptakskriterier 
Vi ønsker ett hovedopptak med oppstart august eller januar, og i tillegg suppleringsopptak. 
 
4.3 Permisjon 
Hva innebærer dette, er det permisjon med eller uten betalingsfri, hvordan innvilges permisjon, 
hvilke kriterier ligger bak innvilgning av permisjon. Også at det bør være en viss tidsperiode. 
Derfor ønsker vi like føringer for dette for alle barnehagene i kommunen.  
 
Annet: 
5.2 Endringer av vedtekter 
Reviderte vedtekter bør gjelde fra nytt barnehageår, august 2019. 



Rfr. Kine Småvik Broen 
 
 
Med hilsen 
 
Kristin Skilleås 
styrer 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur. 
 
 
 
 
 
 
 





27.02.19 

Høring om vedtekter for kommunale barnehager nye 
Ørland. 
Fagforbundet og utdanningsforbundet ved Borgen og Futura. 
Det vi ønsker uttale oss om er: 
Prinsipielle retningslinjer 2.4 ferie: 

Vi i fagforbundet og utdanningsforbundet ved Borgen og Futura støtter forslaget om feriestengt 
barnehage i juli. 

Begrunnelse: 

- Når de første av personalet går ut i ferie, har ingen av barna tatt ferie. Det kan derfor bli 
mange barn i forhold til voksne. 

- Erfaringer viser at det er for mange voksne på jobb når de fleste av barn har sommerferien. I 
tillegg til dette kommer ikke barna når de er meldt på eller at de tar fri. Dette oppleves som 
sløsing av ressurser. 

- Da det var åpent i fjor sommer så var ikke behov så stort og mange hadde heller ikke et reelt 
behov. 
 

-  Det blir mer forutsigbarhet i forhold til ferie. Vi vet vi når vi har ferie, selv om vi ikke har krav 
på å vite ferien før 1 mai. Veldig greit for foreldre å vite når det faste personalet er til stede. 
De to kommunale barnehagene slår seg også sammen når det er lite barn. Dette oppleves 
som lite positiv for de fleste barn og foreldre. Selv om de har med seg voksene så er det mye 
nytt å forholde seg til og barn opplever dette som utrygt. Teamene blir slått sammen og man 
kjenner heller ikke de man skal arbeide sammen og det samme gjelder også for barna. De 
kjenner ikke alltid de voksne. 
 

- SFO er også stengt i tre uker. 
 

- Det pedagogiske tilbudet er vanskelig å tilrettelegge da det er mange vikarer og at ferien 
strekker seg over en lengre periode. 
 

Opptak-oppsigelser. 3.2 søknad. 

Vi mener at det bør være et opptak til på våren. 

Begrunnelse. 

 Slik vi erfarer det så blir det tatt inn barn gjennom hele året når det er ledig plass. 

 Vi foreslår derfor at det blir et opptak til på våren i februar/ mars. Da får vi mer ro i barnegruppa 
fordi barna starter samtidig.  Også mer forutsigbarhet for voksne. Spesielt på Futura så får det 
ringvirkninger når man må flytte barn fra småbarn over til storbarn, med voksne som også flyttes 
over.  

Hilsen Fagforbundet og utdanningsforbundet ved Borgen og Futura. 





Brekstad 7. mars 2019 

Høring om vedtekter for kommunale barnehager nye Ørland. 

Vi støtter og stiller oss bak tilbakemelding fra fagforbundet og utdanningsforbundet Borgen og 
Futura. 

Vi ønsker i tillegg å beholde søknadsfristene som står i nåværende vedtekter Ørland. 

Angående pkt 4.2; her ønsker vi at søknadsfristen for redusert betaling blir kvartalsvis, og ikke hver 
måned. 

 

 

Hilsen fagforbundet og utdanningsforbundet Ørland
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Bekkfaret barnehage

 
ØRLAND KOMMUNE 
Postboks 401 
7129 BREKSTAD 
  
 
Deres ref. Vår ref. Dato 
 2863/2019/035/1627KRSK 08.03.2019  
 
HØRINGSSVAR PÅ VEDTEKTER I KOMMUNALE BARNEHAGER I 
BJUGN OG ØRLAND KOMMUNE. 
 
 
Felles uttalelse fra alle samarbeidsutvalgene i Bjugn kommune. 
 
 2.2 Arealutnyttelse  

 Vi ønsker fortsatt 4,0m for barn over 3 år og 6,0m for barn under 3 år.  
 
2.3 Åpningstid  

 Vi ønsker differensierte åpningstider i barnehagene ut fra behovene til de enkelte 
barnehagene i kommunen, alternativt kan det være differensierte åpningstider innad i 
barnehage.  
Vi ønsker å kartlegge behovet til foreldrene fra hver enkelt barnehage innen vedtektene er         
behandlet. Spørsmål om det bør være lengre åpningstid enn 9,5 timer.  

 
2.4 Ferie  
Dette punktet er det delte meninger om i samarbeidsutvalgene. 

 Det er ønskelig med helårsåpen barnehage.  
Enhetene i kommunen bør samarbeide i forhold til ferieavvikling hvis barnehagen blir 
feriestengt i tre uker om sommeren.  
Vi ønsker mer fleksibilitet for ferieavvikling på ett større tidsrom enn 3 uker. Dette 
handler om kvalitet, pedagogisk tilbud og økonomi.  
 

 Vi ser det som viktig å beholde forslaget om at barnehagen holder stengt 3 uker om 
sommeren. Dette med tanke på trygghetsbehovet og stabilitet til det enkelte barn. Det 
er også viktig at alle barn sikres en god og sammenhengende ferie. Skal barna ha en 
god hverdag, så har de det best av å være i sin egen barnehage, faste rutiner og med 
kjent bemanning. Dette er lettere å i imøtekomme om barnehagen holder feriestengt i 
3 uker på sommeren.  

 
3.3 Opptakskriterier  

 Vi ønsker ett hovedopptak med oppstart i august eller januar, og i tillegg 
suppleringsopptak.  

 
 
 
 



4.3 Permisjon  
 Hva innebærer dette, er det permisjon med eller uten betalingsfri, hvordan innvilges 

permisjon, hvilke kriterier ligger bak innvilgning av permisjon. Også at det bør være en 
viss tidsperiode. Derfor ønsker vi like føringer for dette for alle barnehagene i kommunen.  

 
Annet:  
 
5.2 Endringer av vedtekter  

 Reviderte vedtekter bør gjelde fra nytt barnehageår, august 2019.  
 
 
Med hilsen 
 
Kristin Skilleås 
styrer 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur. 
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Odd-Erik Røstad 
 
  
  
 

 
 
 
 
Deres ref.    Vår ref.     Dato 
 3302/2019/A10/HEGHUN 08.03.2019  
 

_ 
HØRINGSUTTALELSE ANG VEDTEKTER FOR NYE ØRLAND. 
 
Samarbeidsutvalget ved Futura barnehage (SU) har behandlet forslag til vedtekter for 
kommunale barnehager i Nye Ørland, og har følgende innspill: 
 
 
Pkt. 2.4 – Ferie. 
Flertallet i Samarbeidsutvalget støtter forslaget om at barnehagene skal være feriestengt i 
tre uker.  
 
Pkt. 2.5 – Planleggingsdager. 
SU ønsker en presisering av at barnehagens planleggingsdager samkjøres med skolens/SFOs 
ferier og planleggingsdager. 
 
Pkt.3.2 – Søknad. 
Samarbeidsutvalget ønsker et opptak 1. mars i tillegg til de opptakene som står i forslaget. 
 
Pk. 4.3 – Permisjon. 
SU ønsker en presisering av at det kan innvilges permisjon på grunn av uforutsette hendelser 
(for eksempel alvorlig sykdom hos barn). 
 
 
Med hilsen 
 
Turid Leistad 
Leder i samarbeidsutvalget ved Futura barnehage 
 
 
Dette er et elektronisk godkjent dokument. 
 
 
 
Interne kopimottakere: 
Odd-Erik Røstad Oppvekst 



Ørland kommune  
v/Odd-Erik Røstad         08.03.19 
 

Utdanningsforbundet Bjugn  
v/Roar Olden 

Høringssvar vedrørende vedtekter i barnehagen i Nye Ørland kommune.  
- Formålet for barnehager bør stå i vedtektene   

o 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.          

 
o 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.          

 
o 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.  Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 
2010 nr. 828). 

 
o Det omfattes en plikt fra 2018 for barnehageeiere og skoleeiere til å samarbeide om barns 

overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO). Plikten skal være gjensidig og 
reguleres derfor både i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven.  

 
 

- Utdanningsforbundet Bjugn mener at en arealnorm på 6m2 for barn under 3 år må opprettholdes.    
 

- Utdanningsforbundet Bjugn mener det må stå i vedtektene at barn som skal over fra barnehage til 
skole må få tilbud om å starte direkte på SFO (altså i begynnelsen av august), og ikke starte opp igjen i 
barnehagen etter fellesferien. Det blir en bedre skolestart hvis ungene begynner på SFO før skolestart, 
de blir kjent med skoleområdet og får begynne å bli kjent med medelever og ansatte. Dette fører til en 
mykere overgang til å bli skolegutt eller –jente. Dette mener vi vil føre til at barnehagen kan gjøre 
endringer i barnegruppene tidligere i august, og dermed bruke bedre tid på innkjøring av nye barn.  

 
- Vi ønsker ett hovedopptak og ett opptak etter jul - altså bare to opptak i året. Dette gir barn 

og personale en forutsigbarhet og kontinuitet - og ikke at det hele året vil være tilvenning av 
nye barn som vil ha hovedfokus. Vi ser at det medfører utrygghet for hele barnegruppen og 
alltid skal forholde seg til nye barn (og nye foreldre) - noe vi mener bør styrke vårt argument 
for kun 2 opptak. 
 

- Bør det stå noe om heltids/deltidsplass?  
  

- Utdanningsforbundet Bjugn mener det må stå at de 5 planleggingsdagene i barnehagen må 
samordnes med skolen? 
 

- Det er ønskelig med tydelige retningslinjer i forhold til mislighold av plass.  
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FORPROSJEKT FOR UTVIKLING AV NATUR- OG KULTURMINNERIKE 
LANDSKAP OG MUSEER I FOSEN 
 
Prosjektleders innstilling 

1. Fellesnemnda for Ørland og Bjugn kommuner tar rapporten «Forprosjekt for utvikling 
av natur- og kulturminnerike landskap og museer i Fosen» til orientering.  

2. Rapporten tas med i det videre arbeid med etablering av nytt kommunalt foretak 
(KF) for nye Ørland kommune. 

 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Trøndelag fylkeskommune bevilget i 2017 forprosjektmidler til et utviklingsarbeid knyttet til 
natur, kulturarv og museer i Ørland-Bjugn. Forprosjektet ledes av Ørland kultursenter og skal 
bunne ut i forslag til utviklingstiltak knyttet til Austråttområdet og området innenfor 
hensynssone landskap ved fjorden Koet.  
 
Utredningen skal gi anbefalinger til organisering og videreutvikling av de mange museene 
og museumslagene i Ørland-Bjugn. Den vedlagte rapporten tegner opp hovedlinjene for 
utviklingsarbeidet knyttet til de to landskapsområdene og museene på Austrått.  
 
Egne delutredningen knyttet til utvikling av de andre museene skal utarbeides i løpet av året 
2019 sammen med de frivillige i lagene. Utviklingsplan for fugleturisme skal også fullføres i 
samme periode. Delprosjektet ”Havets skole – fiskeforedling som immateriell kulturarv” skal 
arbeides videre med fram mot mai sammen med Fosen regionråd.  
 
Folkehelsevurdering 
Styrking og tilrettelegging av større deler av de aktuelle landskapsområdene til 
friluftslivsformål vil være av stor verdi for folkehelsen i Ørland og Bjugn.  
 
Administrasjonens vurdering 
Administrasjonen mener denne rapporten gir gode anbefalinger for utvikling av natur- og 
kulturminneverdier i våre kommuner. Disse verdiene er ressurser vi bør utnytte bedre for å 
øke lokal livskvalitet og for å styrke reiselivsnæringen i Ørland-Bjugn.  
 
 

Vedlegg: 
1 Forprosjekt for utvikling av natur- og kulturminnerike landskap og museer i Fosen 
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Forprosjekt for utvikling av natur- og 
kulturminnerike landskap og museer i Fosen 
 

 

 
1: Pyramiden ved Austråttborgen fra 1665. 2: Nye Ørlands kommunefugl, sangsvane. Rusasetvatnet mars 2017. 
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Innhold:  
 
1: Sammendrag, organisering og finansiering 
2: Bakgrunnen for forprosjektet – Ørland kultursenters arbeid 2009–2019 
3: Fosens særpreg: Maktlandskap, kystkultur og naturrike jordbruksbygder 
 
4: Austråttlandskapet 
4.1: Ønskede tiltak i Austråttlandskapet 
4.1.1: Den barokke landskapsplanen 
4.1.2: Restaurering av østhagen 
4.1.3: Ankomsten til borgen, pyramiden og bygningshistorien under bakken 
4.1.4: Nordsiden av herregårdsbygningen – et langsiktig satsningsområde 
4.1.5: Den historiske hagen på Austrått – hva kan vi bruke den til? 
4.1.5.1 Kartlegging av plantemateriale i Fosens eldste hager 
4.1.5.2: Hagen på Austrått som ressurs for privat fruktdyrking – satsning 1 
4.1.5.3: Hage og biomangfold – satsning 2 
4.1.6: Skjøtsel og utvikling av Austråttlunden og gårdens utmark 
4.1.7: Styrking av artsmangfold i det store UKL-området Austrått 
4.1.8: Austrått planteskole 
4.1.9: Hovsfjæra og Rusasetvatnet - utstillingsvindu for Besøkssenter våtmark Ørland. 
4.1.10: Herregårdens mathistorie som ressursbank  
4.1.11: Hvilken antatt effekt kan et slikt arbeid i herregårdslandskapet skape? 
4.1.12: Andre landskap i Fosen som kan utvikles med Austrått som forbilde 
 
4.2: Fjordlandskapet Koet – et helligland fra eldre jernalder? 
4.2.1: Framgangsmåte – prosjekt Koet  
4.2.2: Restaurering av kystlynghei og arkeologi – en parallell manøver. 
4.2.3: Kulturlandskapet fra eldre jernalder 
4.2.4: Videreutviklingspotensiale for Koet-landskapet 
4.2.5: Hvilken effekt kan en restaurering av landskapet rundt Koet ha? 
 
5: Stedbunden næringsutvikling 
5.1: Fugleturisme 
 
6: Utvikling av historiske anlegg, besøkssentra og museer for Ørland-Bjugn og Nord-Fosen  
6.1: Bakgrunn og sammendrag 
6.2: Historiske anlegg, museer og besøkssenter i Ørland-Bjugn  
 
6.3: Driften av Austråttborgen 
6.3.1: Utviklingsplan for Austråttborgen 
6.3.2: Dagens bruk av Austråttborgen 
6.3.3: Hva bør det indre av Austråttborgen formidle? 
6.3.3.1: Hvorfor ligger Austråttborgen her? 
6.3.3.2: Hva var adel og hva var en herregård? 
6.3.3.3: Herregårdens landskap 
6.3.3.4: Godset som stat i staten – leilendinger og husmenn 
6.3.3.5: Austråtthistoriens etiske samtidsrelevans 
6.3.4: Teater som kilde til formidling av Austråtts historie 
6.3.5: Herregårdens kjøkken og matkultur 
6.3.6: Forbilder for Austråttborgens videre utvikling  
6.3.7: Konklusjon   
 
6.4: Det nasjonale festningsverket Austrått fort  
6.4.1: Utviklingsplan for krigshistorisk formidling og landskap 
6.4.1.1: Befestningen av Ørland og fjordmunningen fra 1942–45  
6.4.1.2: Det krigshistoriske landskapet utenfor Austråttområdet 
6.4.1.3: De som døde for å bygge de tyske befestningene på Ørland 
6.4.2: Hvor skal en utvidet krigshistorisk formidling på Austrått foregå? 
 
6.5: Besøkssenter våtmark Ørland 
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6.6: Kulturhistoriske lag og stiftelser som ØKS ikke skal drive, men tilby faglig oppfølging 
6.6.1: Fosen krigshistoriske samlinger på Austrått 
6.6.2: Yrjar Heimbygdslag på Austrått gård 
6.6.3: Stiftelsen Uthaugsgården 
6.6.4: Hannah Ryggen-senteret 
6.6.5: Bjugn bygdatunlag på Mølnargården 
6.6.6: Andre kulturhistoriske lag i Ørland-Bjugn 
 
6.7: Andre museer og museumslag i Fosen 
6.7.1: Museer og museumslag i Indre Fosen  
6.7.1.1: Museet Kystens arv 
6.7.1.2: Rissa bygdemuseum 
6.7.1.3: Leksvikmuseene 
6.7.2: Museer og museumslag i Nord-Fosen (Åfjord, Roan og Osen) 
6.7.2.1: Fredmoen laksefiskermuseum 
6.7.2.2: Åfjord bygdetun 
6.7.2.3: Bygdetunet på Utro i Roan 
6.7.2.4: Osen bygdetun på Vingsandgården 
 
6.8: Modeller for framtidig utvikling av museer og museumslag 
6.8.1: Alternativ 1: Et utvidet MiST-museum for Fosen  
6.8.2: Alternativ 2: Ørland kultursenter får ressurser til å følge opp de mindre museene i nye Ørland og 
Nord-Fosen 
 
7: Regionale satsninger 
7.1: Prosjektet Havets Skole – Fiskeforedling som immateriell kulturarv 
 
8: Vedlegg 
8.1: Uttalelse fra fellesnemda for Ørland-Bjugn kommuner om prosjektet (Ettersendes) 
8.2: Uttalelse fra Fosen regionråd om prosjektet (Ettersendes) 
8.3: Uttalelse fra NMBU om prosjektet (Ettersendes) 
8.4: Uttalelse fra NTNU om prosjektet (Ettersendes) 
8.5: Slip diamantene – selg dem – utviklingsstrategi for kulturarv og natur for Fosen 
8.6: Rapport fra reformasjonsprosjektet Austrått 1537 
8.7: NMBUs rapport fra forskningsprosjektet i Austråttlandskapet 2015–2017 (Ettersendes) 
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Det restaurerte Rusasetvatnet med grågås på trekk.  

 
1: Sammendrag, organisering og finansiering. 
 
Ørland kultursenter (ØKS) mottok høsten 2017 en forprosjektbevilgning fra Trøndelag 
fylkeskommune. Denne rapporten er resultatet av dette arbeidet. 
 
Oppdraget fra Trøndelag fylkeskommune var:  
 
1: Lag en modell for utvikling av særlig kulturminne- og naturrike landskap med nasjonal 
overførbarhetsverdi. Modellen skal ta utgangspunkt i tre utvalgte landskapstyper i 
Ørland-Bjugn. 2: Utred en egen museumsmodell for Ytre Fosen. 
 
Formålet med dette prosjektet er å beskrive en modell og tiltak for hvordan man i Ørland-Bjugn 
og deretter i den øvrige Fosen-regionen kan lykkes med å ta ut potensialet som ligger i vår 
betydelige, men underutviklede natur- og kulturarv. Til dette er en tradisjonell museumsfaglig 
tilnærming alt for snever. Som et alternativ ønsker vi å presentere en mer utadrettet og 
tverrfaglig modell. Målet med dette er at kulturarv og naturverdier ikke bare skal formidles og 
forvaltes punktvis, men utvikles bredt og helhetlig. Skal man lykkes med en slik strategi må 
man arbeide integrert i lokalsamfunnene og med store landskapsområder, og ikke begrense seg 
til fredede områder, enkeltbygninger og samlinger.  
 
Med utgangspunkt i fagmiljøet ved ØKS ønsker vi å bygge opp en regional utviklingsenhet 
som skal arbeide etter tre hovedmål:  
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1: Forbedre opplevelsesverdier og naturmangfold i våre mest verdifulle landskapsområder    
    gjennom restaureringstiltak og formidling.  
2: Bistå kulturhistoriske lag og stiftelser med faglig utvikling 
3: Stimulere til stedbunden, opplevelses- og tradisjonsrettet næring i lokalsamfunnene  
    gjennom nettverksbygging og kunnskapsoverføring. 
 
Enheten skal kunne planlegge, styre og utføre landskapsrestaureringstiltak i utvalgte områder i 
Fosen beslektet med det man de siste ti årene har gjennomført i Ørland kommune.  
https://orlandkultursenter.no/historie/prosjekter/  
 
Arbeidet i landskapene skal spisses mot naturrestaurering i og formidling av fuglerike 
våtmarker, tiltak i kulturlandskap for å styrke biologisk mangfold samt rydding, restaurering 
og tilrettelegging av kulturminnerike landskap som arkeologiske områder, offentlig 
tilgjengelige parklandskap og militærhistoriske landskap. Det er valgt ut tre delområder i 
Ørland-Bjugn (herregårdslandskapet Austrått, jernalderlandskapet Koet og Ørland 
våtmarkssystem) som skal utvikles som pilotområder for å gi staben erfaring som kan brukes i 
arbeid med andre relevante delområder på Fosen. Vi har i første omgang valgt å avgrense 
fokuset på Ørland våtmarkssystem til Hovsfjæra ramsarområde og Rusasetvatnet, begge i 
Austråttlandskapet. Dette fordi dette området nå er en del av ordningen Utvalgte 
kulturlandskap i landbruket (UKL) som gir tilskudd til blant annet artsmangfoldsfremmende 
tiltak. Utviklingen av Ørland våtmarkssystem er dermed berørt under hovedkapittel 
Austråttlandskapet. 
 
Austrått er mer enn noe annet landskap på Fosen et konsentrat av de særegenhetene som preger 
regionen: Førkristen monumentrikdom, herregårdslandskap, krigshistorisk landskap, arts- og 
kulturminnerike edellauvskoger, ramsarområder og andre viktige våtmarksbiotoper. 
 

 
Sommerdag på Austrått golfbane med borgens barokke tårn i bakgrunnen. 
 
Fjorden Koet er en helt annen landskapstype. Det meste av landet står ubebygd og er dominert 
av nedgrodd utmark. Trær og busker skjuler her en av landets største konsentrasjoner av 
gravrøyser fra eldre jernalder. Dette området var ifølge de nyeste arkeologiske teoriene et hellig 
landskap for 2000 år siden. Mennesker fra et stort omland søkte til Koet for å begrave sine 
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døde. Fjordlandskapet hadde en av Bjugns største kystlyngheiforekomster før området grodde 
igjen. Kulturminnetettheten kan i dag kun sees på landtungen Valseid hvor landskapet er ryddet.  
 

 
Fjordlandskapet Koet med det ryddede gravfeltet på Valseidet i forgrunnen. Denne kulturminnetettheten fortsetter 
rundt hele fjorden.  
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU) og NTNU er faglige 
hovedpartnere i ØKS’ utviklingsarbeid. Ørland ble i 2018 valgt ut som Norges eneste 
forbildelandskap i EU-prosjektet Ruritage - Horizon 2020 som er rettet mot bærekraftig 
kulturlandskaps- og lokalsamfunnsutvikling. ØKS skal i dette prosjektet være utførende enhet 
mens NMBU fungerer som nasjonal forskingsstasjon. I tiden fram mot avslutning av Ruritage-
prosjektet i 2025 ønsker ØKS sammen med sine forskningspartnere å arbeide med utprøving 
av metoder for å styrke både kulturminne- og naturmangfold i våre fokusområder og teste ut 
nye modeller for lokalsamfunnsinvolvering og relevant næringsutvikling. Får ØKS ressurser til 
å utføre et slikt arbeid gjennom dette forprosjektet har vi allerede et solid fagmiljø i ryggen og 
er en del av et europeisk nettverk som arbeider med sammenlignbare utviklingsprogrammer. 
For mer om dette se: https://www.ruritage.eu/RHH/Austr%C3%A5tt   
 
Vi ønsker å bygge opp en basevirksomhet knyttet til herregårdslandskapet Austrått hvor ØKS 
skal arbeide med skjøtsel og videreutvikling av dette området i et langsiktig perspektiv. Dette 
fordi man her finner eksempler på alle de prioriterte landskapsverdiene flettet sammen i et 
komplekst og innholdsrikt område.  
 
ØKS ønsker med dette å melde vår interesse for å ta over publikumsansvaret for Austråttborgen 
som vi ønsker å utvikle som en formidlings- og utstillingsarena for all aktivitet som settes i 
gang i sitt omland. ØKS har i ti år samarbeidet med noen av landets fremste fagmiljøer for å 
løfte fram både den skriftlige, litterære, arkeologiske og landskapsmessige historien til stedet 
Austrått. Disse ressursene ønsker vi å bruke for å fylle borgen med aktivitet og formidling.  
Dette er et innspill til arbeidet med ny museumsstruktur og museumsstrategi for Trøndelag 
som kommer i gang i 2019 og vi forventer ikke at man kan konkludere om dette spørsmålet 
før denne prosessen er fullført.  
 
Staben ved ØKS bør også bistå Ørland-Bjugns bygdetun og stiftelser med kulturhistorisk, 
vedlikeholds- og utstillingsrettet virksomhet. Et større museumsfaglig samarbeid i hele Fosen 
bør utredes i etterkant av at den operative enheten er etablert ved kulturforetaket.  
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ØKS skal arbeide med innhenting- og overføring av kunnskap til privat sektor for å stimulere 
til vekst i matproduksjon og opplevelsesnæring relatert til ØKS’ kompetansefelt. I pilotperioden 
skal dette utviklingsarbeidet ha fokus på følgende hovedtema: Herregårdenes matkultur, 
historisk sjømatforedling, fugle- og naturturisme og kulturhistoriske landskapsopplevelser. 
 
Gjennom restaureringen av den gamle frukthagen på Austrått ønsker vi å bygge opp en lokal 
planteskole for historiske fruktsorter som skal være et instrument for å styrke denne næringen 
i omlandet. Dette både gjennom produksjon av frukttrær og faglig bistand til fruktdyrkere. 
Planteskolen skal også ha ansvaret for å dyrke fram det av trær som behøves for å restaurere 
herregårdslandskapet og som behøves til arbeidet med å styrke biologisk mangfold i 
kulturlandskapet. Vi har også igangsatt et dokumentasjonsprosjekt for innsamling av kilder til 
herregården Austråtts mathistorie som vi ønsker å bruke til et inspirasjonsprogram for 
matprodusenter i regionen.  
 
Tradisjonsrettet foredling av sjømat er en utdøende kunnskap i hele landet. Med samme metode 
som i annen berging av immateriell kulturarv ønsker ØKS å dokumentere og formidle den 
handlingsbårne kunnskapen som fortsatt lever blant gamle yrkesfiskere og fiskeriarbeidere i 
regionen om råvarehåndtering og fiskeforedling. Formålet er å overføre denne viktige 
kunnskapen til yrkesfiskere og matprodusenter og med det legge et grunnlag for en 
tradisjonsrettet lokalmatproduksjon i Fosen med fokus på sjømat.  
 
Vi har etablert et samarbeid med landets største miljø for fugleturisme i Finnmark og ønsker å 
bruke deres kompetanse for å stimulere til næringsutvikling i Ørland og Fosen-regionen 
spesialisert på nettopp slike opplevelser. ØKS har også etablert et samarbeid med en rekke 
institusjoner i Storbritannia som besitter Europas fremste kompetanse på landskapsturisme. Vi 
ønsker å bruke disse nettverkene som et instrument for å lære hvordan ØKS bedre kan 
tilrettelegge våre utvalgte landskap til en slik bruk og for å stryke kompetansen blant private 
opplevelsesnæringsaktører på Fosen.  
 
I det opprinnelige oppdraget fra Fylkeskommunen skulle øygruppen Froan inkluderes i dette 
utviklingsarbeidet. Vi har valgt å prioritere de kommunene som i dag er organisert gjennom 
Fosen regionråd i den første etappen av prosjektet. ØKS har interesser i landskapsområder både 
i Agdenes, Hitra og Frøya kommuner, men disse er i dag politisk organisert under 
Orkdalsregionen. Vi ønsker derfor først å etablere oss på Fosenhalvøya med et regionalt 
utviklingsmandat og dernest vende blikket ut av regionen og til blant annet Froan.  
 
I bevilgningsbrevet ble det beskrevet at det skulle etableres en styringsgruppe for prosjektet. På 
grunn av blant annet arbeidspress relatert til kommunereformen har det vært vanskelig å få til 
aktiv deltakelse fra alle kommunenes side. Prosjektet er imidlertid lagt fram og prosjektledelsen 
er gitt mandat av kommunestyret i Bjugn og Ørland samt av styret i Fosen regionråd og i felles 
formannskap for Fosen. I tillegg til dette har prosjektledelsen gjennomført jevne 
medvirkningsprosesser med både berørte grunneiere og alle historielag, museumslag og 
kulturhistoriske stiftelser som blir berørt av denne utredningen.  
 
Organisering av en utviklingsenhet for natur- og kulturarv 
Et spørsmål som skal besvares med dette forprosjektet er hvordan en slik utviklingsenhet skal 
organiseres. Overordnet anser vi det som unødvendig å opprette en ny organisasjon for å utføre 
de beskrevne oppgavene. Dette fordi ØKS alt har en fagstab med relevant kompetanse og med 
erfaring fra sammenlignbare tiltak. Kultursenteret og Ørland kommune har i over ti år lagt ned 
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betydelige investeringer i etablering av bygg og anlegg, i kompetanseoppbygging og gjennom 
innhenting av driftsmidler.  
 
Staben har med sitt gjennomførte utviklingsarbeid vunnet tillitt i forvaltningen, har et bredt 
faglig nettverk og har inngående lokalkunnskap om regionens naturverdier og kulturarv. Sist, 
men ikke minst er staben ved ØKS en integrert del av den kommunale organisasjonen. 
Faglederne for natur og kulturarv arbeider tett med planavdelingen i natur- og 
kulturminnerelaterte prosjekter, bl.a. med utarbeidelsen av ny kommunedelplan for 
Austråttområdet. ØKS har en relasjon til det relevante politiske- og organisasjonsmessige livet 
i regionen og kjenner lokalmiljøene inngående. Alt dette er forhold og relasjoner som må være 
på plass dersom man skal kunne lykkes med en utvikling som beskrevet i denne rapporten.  
 
I februar 2019 vedtok fellesnemda for Ørland-Bjugn ny kulturorganisering for det som fra 2020 
skal bli nye Ørland kommune. Det ble vedtatt å organisere kulturarbeidet etter mønster av ØKS. 
Det skal fortsatt drives som et kommunalt foretak med et styre sammensatt av uavhengige 
fagpersoner og ett politisk oppnevnt styremedlem. ØKS skal ha en regional ambisjon med sitt 
utviklingsarbeid og har et vedtatt ansvar for å arbeide med utvikling av fagfelt som museum, 
historie, kulturarv og natur. Besøkssenter våtmark Ørland skal fortsatt være en integrert del av 
det nye foretaket. Nytt navn og vedtekter skal fastsettes før 2020. 
 
Da ØKS ble opprettet i 2009 ble det gitt en status som et regionalt kultursenter av 
fylkeskommunen uten at innholdet i dette ansvaret ble spesifisert. Denne rapporten beskriver 
de ansvarsområdene og utviklingsprosjektene ØKS ønsker å ta på seg i regionen. Arbeidet med 
utvikling av fagfeltene museum, kulturarv, historie og natur, og med det de regionale 
utviklingsoppgavene, bør organiseres som en egen enhet eller arbeidsplattform med egen leder.  
 
De øvrige Fosen-kommunene, regionrådet og fylkeskommunen må gis innflytelse i styringen 
av et regionalt utviklingsarbeid. For eksempel gjennom egne samarbeidsavtaler som regulerer 
hvordan innflytelse og samarbeid skal skje. Endelig form for dette bør forhandles fram med 
regionråd, fylkeskommune og evt. statlige partnere. Vi foreslår også en årlig rapportering av 
økonomi, ressursbruk og måloppnåelse til alle samarbeidspartnere.  
 
Det finnes alt en regional enhet integrert i ØKS som i flere år har blitt organisert på denne 
måten, nemlig Besøkssenter våtmark Ørland (BVØ). Besøkssenterets drift er finansiert av 
Miljødirektoratet mens ØKS og Ørland kommune dekker de administrative kostnadene. BVØ 
har i oppgave å formidle våtmarksverdier og artsmangfold i Ørland våtmarkssystem som dekker 
flere kommuner enn Ørland. 
  
Forberedende investeringer 2009–2019   
ØKS’ arbeid de siste ti årene kan beskrives som et forarbeid til den utviklingen vi ønsker i det 
videre. Gjennom en rekke tiltak har senteret bygd seg opp kompetanse og gjort en rekke 
forberedende tiltak til en større utvikling av Austråttlandskapet og andre delområder.  
 

• Statens naturoppsyn og ØKS har fra 2009–13 investert over 3 000 000 i etablering av 
fuglekikketårn og publikumsinfrastruktur ved Ørlands fredede ramsarområder.  

• Ørland kommune investerte 11 500 000 og staten og fylkeskommunen 2 000 000 i 
restaureringen av Rusasetvatnet fra 2014–17.  

• Miljødirektoratet bevilget fra 2014–2017 4 500 000 og Ørland kommune har investert 
7 300 000 til arbeidet med turveiene i og til Austråttlandskapet.  
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• Norsk kulturminnefond bevilget i 2013 500 000 til restaureringen av tingstua på 
Austråtts enkesete Balsnes og ØKS har her bevilget 300 000.  

• Trøndelag fylkeskommune har gjennom dette forprosjektet samt gjennom bevilgninger 
til formidling av kulturminner og gjennom tilskudd til arkeologiske undersøkelser 
bidratt med nærmere 2 000 000.  

• Norges forskningsråd ga i 2015 5 000 000 til NMBUs og ØKS’ forskningsprosjekt om 
herregårdslandskapet Austrått. NIBR og NIKU var partnere i prosjektet.  

• NTNU Vitenskapsmuseet har bidratt med omlag 150 000 i arkeologiske undersøkelser 
og analyse. 

 
I tillegg til at ØKS har en fast ansatt stab med kulturhistorisk og naturfaglig kompetanse, har 
også kommuneforvaltningen ansatt egne kulturminne- og naturfaglige sakkyndige i plan- og 
forvaltningsavdelingen. Nye Ørland kommune kan dermed beskrives som Trøndelags mest 
kompetanserike landkommune innen både forvaltning- og utvikling av natur- og 
kulturminneverdier.  
 
Det er med andre ord investert over 36,2 millioner kroner fra kommune, fylke og stat for å 
komme til dette punktet, og det er bygget opp et betydelig fagmiljø både på plan- og 
utviklingssiden i kommunen. En betydelig del av de gjennomførte investeringene inkludert 
dette forprosjektet er forberedende undersøkelser for å kunne igangsette en større utvikling.   
 
Hva finnes av eksisterende ressurser for en framtidig utviklingsenhet? 
Ved ØKS finnes det alt betydelige ressurser som kan gå inn i en ny utviklingsenhet. 
 

• Besøkssenter Våtmark Ørland får årlig støtte fra Miljødirektoratet på 1 000 000.  
• Fagleder historie ved ØKS er fast ansatt og har et årlig budsjett til lønn og driftsmidler 

på 1 000 000.  
• Leder ved Austrått fort er fast ansatt ved ØKS i 40 % stilling med et budsjett på 500 

000.  
• Trøndelag fylkeskommune bevilget i 2019 midler til opprettelse av en toårig stilling 

som museumshåndverker for vårt område. Dette utgjør en årlig ramme på 650 000. 
Denne bør videreføres også etter 2020 som bygningsvernsakkyndig med ansvar for 
vedlikehold av museumsbygg og som en veileder av private eiere av vernet bebyggelse.  

 
Det bevilges i dag øremerkede midler over statsbudsjettet til formidlingen av Austråttborgen 
og Hannah Ryggen-senteret. En overføring av disse ressursene til ØKS vil bety noe over ett 
årsverk øremerket til borgen samt finansiering til formidlere.  
 
ØKS og et framtidig kulturforetak for nye Ørland skal dekke administrative kostnader, 
personalkostnader samt kontor- og andre fasiliteter for en ny utviklingsenhet på senteret. Ørland 
kommune vedtok i 2018 å overføre driften av den kommunale Austråtteiendommen på nærmere 
2000 dekar til ØKS dersom vi lykkes med å etablere den beskrevne enheten. I tillegg har Bjugn 
kommune i 2018 bevilget 1 000 000 i investeringsmidler til utviklingsprosjektet i 
jernalderlandskapet Koet. Investeringene som er gjort, som skal gjøres og som er garantert 
for framtiden fra nye Ørland kommune (Ørland-Bjugn sammenslås i 2020) til etableringen 
av en slik utviklingsenhet er dermed betydelige.  
 
En utviklingsenhet skal som i dag drive sitt arbeid i tett samarbeid med den kommunale 
forvaltningen, nærings- og landbruksorganisasjonene, regionale reiselivsselskaper, grunneierne 
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og faglige samarbeidspartnere. Vi skal ikke bygge opp et eget forskningsmiljø, men utføre 
utviklingstiltak og overvåke effekten av disse i samarbeid med relevante fagmiljøer.  
 
Ressursbehov 
Dette prosjektet er et forsøk på å sette i gang en utvikling av nasjonalt viktige landskapsområder 
på en måte som ikke er gjennomført tidligere i Norge. Behovet for en helhetlig tilnærming til 
slike sammensatte landskap, hvor naturverdier og kulturarv blir vektet likt, blir stadig oftere 
etterspurt fra myndighetene. Et eksempel er Riksantikvaren og Miljødirektoratets veileder for 
Kulturminner i områder vernet etter naturmangfoldsloven fra 2015. Vanskelighetene oppstår 
når slik utvikling skal skje i praksis da både forvaltningen og museene er strengt sektordrevet. 
Det eneste organet som innehar både naturmangfold og kulturminner i sin portefølje er 
universitetene og deres museer. Dette er også en av årsakene til vårt nære samarbeid med 
NMBU og NTNU.  
 
Vi ønsker med dette å etablere et regionalt utviklingsinstrument med en slik helhetstenkning 
som arbeidsform. Skal man lykkes med dette kan ikke virksomheten belage seg på frivillighet 
og kommunal innsats alene. Staten og regionen må også gå inn som en langsiktig partner i 
arbeidet. 
 
Mye av det beskrevne arbeidet skal være prosjektdrevet. Det vil si at ØKS i intensive 
utviklingsperioder knytter til seg ekstern bistand og mannskap for å forberede og utføre 
tiltakene. Vi må allikevel bygge opp en baseenhet som skal kunne drive utviklingen av 
Austråttlandskapet og den tilknyttede planteskolen på heltid. Også arbeidet med styrking av 
biologisk mangfold i kulturlandskapet bør beskrives som et langsiktig arbeid og ikke et 
prosjekt. De grønne fagene knyttet til Austrått vil kunne bidra i planleggingen og utførelsen av 
kystlyngheirestaureringen rundt Koet, men i dette prosjektet og i en rekke andre delprosjekter 
vil også en fast arkeologisk ressurs behøves. Staben skal i tillegg arbeide med 
kunnskapsinnhenting og planlegging for utviklingsprosjekter i nye områder samt overvåke 
effekten av gjennomførte tiltak. Dette i tillegg til kontinuerlig oppfølging av private 
næringsaktører innen relevante næringer.  
 
Dette innebærer en styrking av grønn kompetanse hva angår gartnerfag, drift av planteskolen 
på Austrått og kunnskap om styrking av biologisk mangfold i kulturlandskap. I tillegg til dette 
ønsker vi å styrke vår kulturhistoriske fagstab for å kunne bistå de museumslag og stiftelser 
som ikke får oppfølging av MIST med utviklingen av sine bygninger og samlinger. Denne delen 
av staben skal også arbeide med veiledningen av private næringsdrivende og kulturminneeiere 
som ønsker å satse på kulturarvsbasert næringsutvikling.  
 
Prosjektlederkompetanse er en naturlig del av planleggingen og utførelsen av det arbeidet vi 
ønsker å gjennomføre. Innleie av slik kompetanse vil bli budsjettert i alle prosjekter som vi skal 
ta på oss. Denne funksjonen har i 10 år blitt ivaretatt av ØKS’ styreleder som er tidligere 
rådmann i Ørland kommune og er utdannet sivilingeniør. Han har på pensjonistlønn tatt på seg 
byggeledelsen av alle prosjektene og arbeidet i team med faglederne for historie og natur. Vi 
anser det derfor som viktig at nye prosjektledere får arbeide i overlapp med vår tidligere 
styreleder så de metodene og samarbeidsformene vi har utviklet overføres til en slik funksjon. 
Vårt arbeid har så langt involvert en rekke entreprenørfirma som har bygget seg opp betydelig 
kompetanse gjennom tiltakene. En framtidig byggeleder skal ha et særlig ansvar for å pleie og 
vedlikeholde det nettverket av entreprenører som gjennom utviklingsprosjektene har bygget seg 
opp kompetanse på natur- og kulturminnerestaureringstiltak.  
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Eksisterende 
personellressurser 

Finansieringskilde Ressurser  

 ØKS/ Ørland kommune Fagleder historie 100%, 
kulturhistorie 

 Miljødirektoratet/ ØKS Leder Besøkssenter våtmark 
Ørland 100% botanikk, ornitologi 

 ØKS/ Ørland kommune, 
Bjugn kommune, 
Trøndelag 
fylkeskommune 

Museumshåndverker 100% 
bygningsvern 

 ØKS/Ørland kommune Leder Austrått fort 40% 
 ØKS/Ørland kommune Administrasjon og 

personaloppfølging 
Overføring av 
stillingsandeler 

  

Forhandles om i 
forbindelse med ny 
museumsorganisering i 
Trøndelag 

Fra MIST: Vedtas av 
Kulturdepartementet og 
Trøndelag 
fylkeskommune  

Leder Austråttborgen og Hannah 
Ryggen-senteret 100% + 
driftsmidler 

Behov for nye faste 
ressurser i 
utviklingsenheten 

  

Forhandles om i 2019 Klima- og 
miljødepartementet  

Økolog som skal planlegge og 
faglig lede naturrestaureringstiltak 
i kulturlandskap. 100% stilling. 
900 000 i årlige overføringer. 

Forhandles om i 2019 Klima- og 
miljødepartementet 

Fagleder arkeologi som skal 
planlegge og faglig lede 
utviklingstiltak i arkeologirike 
områder. 100% stilling 
900 000 i årlige overføringer. 

Forhandles om i 2019 Kulturdepartementet Gartner Austrått. 100% stilling. 
900 000 i årlige overføringer. 

   
Forhandles om i 2020 Forsvarsdepartementet, 

Forsvarsbygg 
Utvidet stillingsandel krigshistorie 
60% stilling 

Forhandles om i 2020 Landbruksdepartementet, 
Trøndelag 
fylkeskommune 

Planteskoleleder 100% stilling 

   
Forhandles om i 
forbindelse med ny 
museumsorganisering i 
Trøndelag 

Trøndelag 
fylkeskommune 

Leder for utvikling av formidling 
og samlinger i kulturhistoriske 
lag, stiftelser og bydgetun i nye 
Ørland, nye Åfjord og Osen  

Prosjektressurser   
Egenfinansieres Ørland kultursenter Detaljprosjektering av 

restaurering av nærområdet rundt 
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Austrått. 300 000 til innleie av 
landskapsarkitekt.  

Egenfinansieres Ørland kultursenter Detaljprosjektering av 
krigshistoriske utstillinger og 
formidlingsfasiliteter i 
Organisation Todts offisersbrakke 
på Austrått. 500 000 

Forhandles om i 2019 Klima- og 
miljødepartementet 

Utligning av Bjugn kommunes 
bevilgning på 1 000 000 til 
restaurering av kystlynghei og 
kulturminner i jernalderlanskapet 
Koet.  

Forhandles om i 2019 Klima- og 
miljødepartementet 

Forskningsutgraving ”vesthagen” 
”gammeltunet” på Austrått. 1 000 
000 til kjøp av tjenester fra 
NTNU-Vitenskapsmuseet og 
NMBU.  

Forhandles om i 2019 Regionale 
utviklingsmidler – 
Trøndelag 
fylkeskommune 

Tilskudd til 
dokumentasjonsprogram av 
stedegne fruktsorter.  
 
Tilskudd til anleggelse av Austrått 
planteskole:  

Forhandles om i 2019 Fosen regionråd, 
Trøndelag 
fylkeskommune 

Prosjekt Havets skole (femårig 
100% prosjektstilling + 300 000 i 
årlige driftsmidler) 

Forhandles om i 2020 Regionalt forskningsfond 
Trøndelag 

Forprosjekt til Det hellige landet 
ved havet – marinarkeologiske 
undersøkelser i fjorden Koet 

Forhandles om i 2020 Kulturdepartementet Tilskudd til oppstart av 
restaureringen av 
barokklandskapet Austrått 

Forhandles om i 
2019/2020 

Miljødirektoratet Tilskudd til statlig sikring og 
opparbeidelse av turveier langs 
fjordlandskapet Koet. Kommunal 
egenandel dekkes inn av allerede 
bevilget beløp fra Bjugn 
kommune.  

Prinsippvedtak   
Forhandles om i 2020 Kulturdepartementet 

 
Medfinansiering til restaurering 
av parklandskapet på Austrått 
over år 

Forhandles om i 2020 Forsvarsdepartementet Medfinansiering til utvikling av 
OD-brakken på Austrått til 
krigshistorisk formidling over år. 

 
Selv om man forutsetter statlig finansiering vil man måtte påregne at det vil stilles krav til 
lokal/regional medfinansiering. Formen på slik medfinansiering kan skje på ulike måter. Dette 
kan skje ved at kommune/fylke stiller økonomiske ressurser til disposisjon, men det kan også 
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skje ved at de stiller andre ressurser til disposisjon som arbeidskraft og/eller administrative 
funksjoner.  
 
Finansieringen til de forskjellige ansvarsoppgavene bør, utover det kommunene bidrar med, 
hentes inn både fra fylkeskommunen, relevante direktoratet og departementer. Når 
utviklingsenheten skal starte opp prosjekter i andre Fosen-kommuner slik rapporten beskriver 
er det naturlig at arbeidet får medfinansiering av de enkelte kommuner og at utviklingsarbeidet 
defineres som prosjekter som det i tillegg søkes ekstern finansiering til.  
 
Driftsmidler til restaureringen av landskapet rundt Austrått forhandles fram med kommune, 
fylke og departementer etter detaljprosjekteringen av tiltaket er fullført av landskapsarkitekt, 
og gartnerfaglig stab i samarbeid med NMBU. For alle natur- og kulturminnerelaterte oppgaver 
er det naturlig å søke finansiering både hos fylkeskommunen og Klima- og miljødepartementet.  
 
ØKS ønsker med disse satsningene å bygge et pilotinstrument for å drive et bredt 
utviklingsarbeid rettet mot både naturverdier, kulturminner og kulturarv i vår region. Får 
ØKS muligheten til å gjennomføre dette vil den kunnskapen vi bygger opp kunne ha stor 
overførbarhetsverdi til både Trøndelag og landet som helhet.  
 
 
 
 

Mvh 
 
 

Daniel Johansen      Ingrid Bjørklund 
 

  PhD i kunsthistorie      Cand. scient. i økologi 
     Prosjektleder,       prosjektmedarbeider, 

             Fagleder kulturarv                   leder Besøkssenter 
             Ørland kultursenter          våtmark Ørland 
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2: Bakgrunnen for forprosjektet – Ørland kultursenters arbeid 2009–2019 
Kommunene Ørland og Bjugn (fra 2020 sammenslått til nye Ørland kommune) er i en spesiell 
samfunnsmessig situasjon. I 2012 vedtok Stortinget å samle det meste av landets 
kampflykapasitet på Ørland. Dette er en ønsket utvikling fra kommunene, men med 
samfunnsmessige utfordringer. 500 mennesker skal trolig omplasseres i Ørland på grunn av 
flystøy. ¼ av kommunens bebygde areal tilbys innløsning av staten. 2000 nye tilflyttere er 
ventet de neste årene. Dette skaper en ny pressituasjon på både dyrket mark og andre verdifulle 
landskap samt et nytt behov for opparbeidede friluftsområder for en kraftig voksende 
befolkning. Både Ørland og Bjugn har i tillegg store områder som er vernet i henhold til 
naturmangfolds- og kulturminneloven. Pressområder som i sin utvikling må ta hensyn til en 
betydelig grad av vern, samtidig som man settes til å løse arealkrevende statlige oppgaver, bør 
få hjelp til å bruke de verdiene vernet peker på for å skape positiv samfunnsutvikling. Dette 
både hva angår bolyst og annen verdiskaping.   
 
På grunn av disse forholdene har Ørland kultursenter (KF) siden 2009 drevet fram et 
program med fokus på å styrke og synliggjøre Ørlands naturverdier og kulturarv, i tett 
samarbeid med forvaltningen og forskningsinstitusjoner. 
 
Ørland kultursenter 

 
Ørland kultursenter på Brekstad.  
 
Ørland kultursenter (ØKS) ble åpnet som regionalt kultursenter for Fosen i 2009. Det er 
organisert som et kommunalt foretak eid av Ørland kommune. ØKS driver sin virksomhet med 
bakgrunn i tre arbeidsplattformer: 1: Kulturaktiviteter, 2: Historie, 3: Natur. Det er ansatt egne 
fagledere for alle plattformer. Besøkssenter våtmark Ørland er en av seks autoriserte 
våtmarksentra i Norge og er en del av ØKS.  
 
Fokuset på historie og natur gjør at en stor del av ØKS’ virksomhet handler om arbeid utenfor 
kulturhuset. I denne sammenhengen har vi hele kommunen som vårt virkefelt og vi ønsker å ta 
et lignende utviklingsansvar også for regionen. ØKS driver også en av museene på Ørland, 
nemlig det nasjonale festningsverket Austrått fort. Nordenfjeldske kunstindustrimuseum har et 
eget Hannah Ryggen-senter i kulturhuset på Brekstad.  
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Ørland kultursenters tverrfaglige formidling av natur og historie til barn og unge. 

 
Formidling til skolebarn om livet i fjæra ved Hovsfjæra ramsarområde. Brekstad i bakgrunnen.  
 
Arbeidet med natur og kulturarv på ØKS har dratt stor nytte av et tett samarbeid med både 
kulturskole, bibliotek og scenekunst. Det er avgjørende at vi bruker våre satsninger innen 
historie og natur som redskaper for å øke kunnskapene til barn og unge. I dette arbeidet er de 
andre virkeområdene i kultursenteret viktige instrumenter. Her kommer noen eksempler på hva 
vi så langt har gjort: 
 
I tidsrommet 2009–2017 bygde ØKS opp en satsning på reformasjonshistorien med særlig 
fokus på fru Inger til Austrått og hennes families rolle i reformasjonsdramaet. Gjennom 
reformasjonsprosjektet ble det gjennomført flere årlige satsninger rettet mot barn og unge hvor 
kulturskolens fagstab var instrumentell i det å bistå skolene med å lage produksjoner knyttet til 
denne historien. For mer om dette se vedlagt rapport for Reformasjonsprosjektet Austrått 1537.  
 

 
Fra Opphuag skoles reformasjonsforestilling på Ørland kultursenter i 2017. Alle elever ved skolen var involvert i 
produksjonen og framføringen av forestillingen.  
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Arbeidet med formidling og utvikling av naturverdier har på samme måte fungert som et tett 
samarbeidsprosjekt mellom alle deler av fagstaben. En rekke prosjekter rettet mot skolene ble 
igangsatt som et ledd i arbeidet med både turveiprosjektet og restaureringen av Rusasetvatnet 
som over flere perioder involverte flere hundre skoleelever. Slik sett kan man si at et tverrfaglig 
arbeid rettet mot barn og unge allerede er en del av vår arbeidsmetode, men vi ønsker å 
formalisere dette enda tettere i vårt utviklingsarbeid.  
 
Det å kunne bruke kulturskolen, sceneaktiviteter, kinoen og biblioteket i arbeidet med å bygge 
nye generasjoner av ambassadører for vår natur og kulturarv er avgjørende om vi skal lykkes. 
Evner vi i enda større grad enn før med å dra alle virkefelt innen organisasjonen med oss i dette 
arbeidet vil vi være langt mer slagkraftige enn vi er i dag.  
 
Kulturskole for restaurering av natur og kulturarv 
Vi arbeider nå med en undervisningsmodell innen kulturskolen hvor formidling om 
artsmangfold og kulturarv er fokusområder. Undervisningen skal være knyttet opp til de 
løpende utviklingsprosjektene ØKS leder. Et undervisningsprogram rettet mot 
naturrestaurering gir elevene innsikt i hvordan et rikt artsmangfold kan gjenoppstå i områder 
hvor dette nesten har vært utryddet. På kulturarvssiden skal prosjektet være rettet spesielt mot 
arkeologi både over og under bakken hvor elevene får være med på prosessen med å både hente 
opp historie fra bakken og lære hvordan de kan lese et historisk landskap. Elevenes 
undervisning skal foregå i felt eller i egne laboratorier hvor både arkeologiske funn skal 
undersøkes og eksperimenter innen biologi skal foregå. 
 

 
1: Til inspirasjon: Mælan skole deltar på fylkeskommunens restaureringsprosjekt av gravrøyser ved Refsnes i 
Indre Fosen. 2: Elever fra Opphaug skole deltar på Ørland kultursenters prosjekt med utlegging av gytegrus for 
vandrende fisk i Dalaelva på Ørland.  
 
Denne utvidede kulturskoletenkningen skal kunne følge prosjektene som også skal igangsettes 
utenfor nye Ørland. Det vil si at elever i de kommunene man arbeider i får dette tilbudet som 
en del av utviklingsarbeidet. Et slikt tilbud bør også kunne videreføres etter prosjektene er 
avsluttet dersom det er lokal interesse for det.  
 
Teater/Scenekunst 
Musikk og teater er et godt virkemiddel når man skal formidle historie til barn og unge. Dette 
fikk vi demonstrert til det fulle gjennom Reformasjonsprosjektet Austrått 1537 da 
sceneoppsetninger både fra skolene, teater- og sangforeninger og fra profesjonelle ble en 
hovedaktivitet. Dette ble gjort i tett samarbeid med kulturskolen, musikk- og dramapedagogene 
og scenearbeiderne ved ØKS. Det å fortsette et slikt tverrfaglig samarbeid er erfaringsmessig 
svært viktig i prosjekter hvor barn, unge og frivilligheten skal mobiliseres for å løfte vår historie 
til sceniske produksjoner.  
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1: Fru Ingers døtre. Fra Opphaug skoles stykke om fru Inger på Ørland kultursenter fra 2010. 2: Fra Opphaug 
skoles stykke om reformasjonen i Europa på Ørland kultursenter fra 2012. 
 
Landskapet i Ørland – natur- og kulturarvsområder av nasjonal betydning.  
Ørland-Bjugn og munningen av Trondheimsfjorden har vært et nøkkelpunkt for 
territoriekontroll gjennom flere tusen år. Dette har skapt en særegen kulturminnerikdom i vårt 
landskap. Vårt område er i tillegg et viktig veikryss i trekkrutene til verdens fugleliv. Ørland er 
73 km2 i areal og har 29,2 km2 vernede land- og sjøarealer som har status som Ramsarområder. 
Disse spesielle forholdene kan i sin mest konsentrerte form oppleves i herregårdslandskapet 
Austrått hvor tettheten av førkristne monumenter, spor av herregårdstiden og fra siste 
verdenskrig er størst og hvor man også finner store arealer fredet iht. naturmangfoldsloven 
deriblant ett av Ørlands Ramsarområder. 
 

 
Et kulturminnerikt maktlandskap: 1 og 2: Gravrøys og steinsirkel på Valseidet ved fjorden Koet i Bjugn. 3: 
Viklemhaugen ved Ørland kirke. 4: Austråttborgen på Ørland. 5: Våpenskjoldrekkene etter Austråtts riddere på 
borgporten. 6: Parkpyramiden på Austrått fra 1665. 7: Tysk kystfort på Tarva i Bjugn. 8: Austrått fort på Ørland. 
9: F35 kampfly.  
 



 18 

 
1: Noen av Nord-Atlanterens største trekkruter krysser over Trondheimsfjordmunningen. 2: Svaner i 
Rusasetvatnet 2017. 3: Kulturlandskapet som går over i Hovsfjæra Ramsarområde. 4: Grandefjæra naturscene. 
 
ØKS’ idé var at en forbedring og utvikling av områdene som allerede har en definert nasjonal 
verdi var den beste strategi for å gjøre Ørland til et mer opplevelsesrikt og attraktivt sted å bo 
i, flytte til og besøke. Vi ønsket gjennom disse tiltakene å motvirke den negative nasjonale 
oppmerksomheten som flystøyen og innløsningen har gitt oss ved å løfte våre mest verdifulle 
landskapsområder til et høyere nivå.  
 
Vi har derfor arbeidet for å:  

• Tilrettelegge våre Ramsar-områder: Åpne opp naturmangfoldet og fuglelivet for 
befolkningen blant annet med tilrettelegging som fugletårn og turløyper.  

• Løfte fram herregårdslandskapet Austråtts kulturarv og naturmangfold. Inngå 
partnerskapsavtaler med eksterne fagmiljøer for å legge en plan for hvordan dette 
landskapet kan restaureres og bli tilgjengelig og sansbart for andre enn eksperter. 

• Etablere et nytt system av turveier som forbinder alle tettsted øst for støysonene i Ørland 
med herregårdslandskapet Austrått. 

• Restaurere ødelagte naturbiotoper for å bidra til å demme opp for nedgangen i 
fuglebestanden. Det største prosjektet er så langt restaureringen av Rusasetvatnet. 

• Gjennomført en kulturminneregistrering i rød støysone som har resultert i en 
bevaringsplan for mye av den historiske bebyggelsen i området. 

 
Utviklingen av Austråttområdet 2014-2019: 
Vår strategi var å starte med utviklingstiltak i utkanten av herregårdslandskapet mens vi forsket 
på den arkeologiske kjernen sammen med våre faglige partnere. Den indre kjernen er så 
verdifull at vi trenger et sterkere kunnskapsgrunnlag før vi begynner å foreslå 
restaureringstiltak. Nord i delområdet igangsatte vi derfor et større naturrestaureringsprosjekt 
som handlet om å gjenskape den nedtappede våtmarksbiotopen Rusasetvatnet. Denne ble på 
1600-tallet demmet opp som herregården Austråtts mølledam. Under siste verdenskrig ble det 
bygget vannverk i området, noe som skapte konflikter med det omkringliggende landbruket.  
I 1970-årene ble Rusasetvatnet registrert som ett av de to mest fuglerike ferskvann i Sør-
Trøndelag fylke. I 1983 ble vannverket nedlagt og vatnet tappet ut. Restaureringsarbeidet startet 
opp i 2015 og i 2017 var 250 da. vannspeil gjenskapt.  
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1: Rusasetvatnet nedtappet i 2010. 2: Rusasetvatnet ferdig restaurert i 2017 
 
Tidslinje 2014-2018 for arbeidet med Austråttlandskapet 

• Ørland kommune bevilget i 2014 11,5 millioner til restaureringen av Rusasetvatnet. Staten bevilget 2 
millioner.  

• Miljødirektoratet bevilget 2,4 millioner til turveiprosjektet Herregårdsveier for en ny tid. Ørland 
kommune bevilget 3 millioner. 

• Norges forskningsråd bevilget 5 millioner til forskning på herregårdslandskapet Austråtts historiske 
utvikling og fremtidige forvaltning ledet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Vi 
har samarbeidet med NMBU siden 2010. 

• Miljødirektoratet bevilget i 2017 2 millioner til prosjektet Turveier til alle grender. Ørland kommune 
bevilget 4 millioner til dette tiltaket.  

• NTNU har fra 2017 gått inn som partner i det videre arbeidet. Vi har dermed et forskningssamarbeid med 
flere universiteter som ønsker en langsiktig og tverrfaglig satsning på våre landskapsprosjekter.  

• Det ble i 2018 kunngjort at Austrått fra 2019 får status som Utvalgt kulturlandskap i landbruket.  
 

 

 
 
I 2019 er Rusasetvatnet ferdig restaurert, de fleste hekkende fugleartene har vendt tilbake til 
biotopen og mer enn en mil nye turveier er bygget i herregårdslandskapet. Nå arbeider vi med 
å knytte alle grender, tettsteder og boligfelt øst for støysonene til dette landskapet med egne 
turveier uavhengig av bilveinettet. Austråttlandskapet er slik sett gjort tilgjengelig for gående 
og syklende fra alle befolkningstette områder i Ørland. 
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Tilrettelegging av turveiene med insektshoteller, historiske gjerdetyper og nye rasteplasser.  
 
I dette arbeidet har vi også bygget opp gode modeller og rutiner for hvordan vi samarbeider  
med store grunneiergrupper for å nå våre mål. Arbeidet med Rusasetvatnet har berørt omlag 30 
grunneiere og turveiprosjektene har i stort og smått så langt berørt omlag 50 grunneiere. Vårt 
arbeid med registrering av kulturminner og naturverdier i rød støysone har også berørt over 40 
grunneiere og vi er veldig glade for at vi har klart å gjennomføre alle disse prosjektene uten 
konflikter med grunneiergruppen. Dette vil være et godt utgangspunkt for det videre og større 
arbeidet i landskapene.  
 

 
Forskningsundersøkelser i Austråttlandskapet 2012-18: 1: Hagearkeologiske undersøkelser på Austrått høsten 
2018. 2: Metallsøkerundersøkelser på pyramideåkeren våren 2015. 3: Feltarbeid med studenter fra NMBU 
sommeren 2014. 4: Geofysiske undersøkelser av Austråttområdet av NTNU vinteren 2017/18.  
 
Det er gjennomført omfattende hagearkeologiske, lidar- og geofysiske undersøkelser i 
Austråttområdet som en konsekvens av forskningssamarbeidet med NMBU og NTNU. Vi har 
avdekket en av landets tidligste barokke landskapsplaner gjennom både utgravninger, feltarbeid 
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og kildestudier. Det er av stor betydning at disse rike funnene kan brukes som redskap for 
samfunnsmessig utvikling og ikke bare er å finne i rapporter. Dette ønsker også våre faglige 
samarbeidspartnere som gjerne vil se hvordan deres forskning kan bidra til fysisk forbedring av 
viktige landskapsområder.  
 
Ønske om regional innsats 
Fosen regionråd oppfordret i 2018 ØKS til å velge ut andre landskapsområder i hele regionen 
for å starte opp en utvikling i disse etter mønster av det vi har gjort og ønsker å gjøre på Ørland-
Bjugn. Dette er beskrevet i den vedlagte rapporten Slip diamantene – selg dem som kan 
betraktes som en forstudie til det videre regionale utviklingsarbeidet et styrket ØKS kan utføre.  
 
I nye Ørland er vi med dette forprosjektet og mange år med forberedelser klare til å sette i gang 
tiltak. I resten av regionen må det kjøres forberedende prosesser først både hva angår 
medvirkning, finansiering og forberedende undersøkelser. Målet må derfor være at ØKS 
starter med tiltak i nye Ørland så fort vi gis ressurser til dette av våre finansieringspartnere 
og samtidig starter opp planleggingen og forberedelsene til prosjekter i andre deler av Fosen-
regionen. Prioriteten utenfor nye Ørland må avgjøres i samråd med regionrådet og 
vertskommunene.  
 

 

 
Fosen-landskap vi ønsker å satse på: 1: Reins Kloster: Maktsenter, kongsgård, kloster og herregård. Rundt gården 
ligger Trøndelags største engelske landskapshage fra 1700-tallet og like ved finner man Strømmen fuglereservat. 
2: Dragseidet i Åfjord. I denne skogen finner man landets største konsentrasjon av bautasteiner fra førkristen tid 
omgitt av enorme gravfelt. 3: Kulturlandskapet på Lauvøya og Bingholmsråsa naturreservat. Dette fredede 
våtmarksområdet er sammen med de man finner på Ørland det viktigste for fuglelivet på Fosen.  
 
Erfaringene fra herregårdslandskapet Austrått kan brukes for å utvikle herregårdslandskapet 
rundt Reins kloster i Rissa etter lignende mønster. Erfaringene fra arbeidet med å utvikle det 
arkeologiske fjordlandskapet Koet kan brukes for å utvikle det sammenlignbare landskapet fra 
Selnes til Dragseidet i Åfjord. Kunnskapen og metodene vi har bygget opp i arbeidet med 
styrking av naturverdier i kulturlandskap kan brukes i andre sammenlignbare landskap som 
Lauvøya i Åfjord eller Strømmen og Stadsbygd i Indre Fosen.  
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Nye prosjekter skal påbegynnes gjennom prosjektfinansiering fra stat, region og kommuner og 
forutsetter at de følges opp med skjøtselsplaner og finansiering av dette om senteret skal ta et 
større ansvar også etter at områdene er opparbeidet. De øvrige kommunene på Fosen har alt 
signalisert at de ønsker å bruke vår kompetanse for lignende utvikling i utvalgte landskap i hele 
regionen. Men vi trenger regional og statlig finansiering til basisvirksomheten så vi kan få 
langsiktig forutsigbarhet for et slikt arbeid og handlekraft til å skape en utvikling som monner.  
 
EU-prosjektet Horizon 2020  
NMBU hadde avsluttende workshop for sitt forskningsrådsfinansierte prosjekt om Austrått i 
august 2018 på Ørland og kunngjorde da at ØKS er plukket ut som såkalt ”Hub” (Nav på norsk) 
i EU-prosjektet Horizon 2020. Dette er EUs historisk største forsknings- og 
innovasjonsprosjekt. Terskelen for å komme inn i dette programmet er svært høy og Ørland og 
NMBU var den eneste av 40 opprinnelige søkere i Norge som fikk gjennomslag. Det er dermed 
viktig at vi klarer å svare på denne utfordringen.  
 
Ørland har dermed status som en av 14 forbildelandskap i Europa. Det er også det eneste 
utvalgte landskapet i Norge. NMBU er forskningspartner i dette EU-prosjektet mens vi lokalt 
skal være utføreren eller HUBen. Utviklingen av Austråttlandskapet, satsningen på fugleliv i 
våtmarksområder og kulturlandskap, og annen natur- og kulturarvsbasert utvikling innenfor 
delområdene blir vårt bidrag i dette prosjektet.  
 

 
 
Målet med dette er å utvikle både teoretiske og fysisk utprøvde modeller for bærekraftig 
utvikling i natur- og kulturminnerike landskap, og med dette lage forbildeløsninger for de 
øvrige Europeiske landskapsområdene. EU-prosjektet har også et sterkt fokus på verdiskaping 
med basis i kulturarv og natur og dette gir oss muligheten til å samarbeide med de fremste 
fagmiljøer i Europa innen natur- og kulturarvsbasert gründervirksomhet. Det vi presterer på 
Ørland blir dermed Norges bidrag til et av EUs største satsninger av en slik art og kan dermed 
bli et godt omdømmeprosjekt for norsk samfunnsutvikling.  
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3. Fosens særpreg: Maktlandskap, kystkultur og naturrike jordbruksbygder 
 

 

 
1: Åfjordsbåter i seilas. 2: Herregården Reins Kloster i Indre Fosen. 3: Norges største tidevannsbelte, det fredede 
fuglereservatet Grandefjæra i Ørland. 
 
Noen historiske og naturgitte forhold skiller Fosenhalvøya fra resten av Trøndelag og 
danner det man kan beskrive som regionens nasjonale særegenhet. Dette kan overordnet 
oppsummeres gjennom tre hovedfortellinger som er dette prosjektets satsningsområder. 
 

1. Fra Fosenhalvøya har man i tusener av år kunnet kontrollere innseilingen til 
Trondheimsfjorden og skipsleia. I regionens jordbrukssrike kyst- og fjordbygder ble det 
derfor etablert et stort antall maktsentra i førkristen tid, som fra middelalderen endret 
status til herregårder. Av militærstrategiske hensyn ble mange av de samme områdene 
kraftig befestet fra slutten av 1800-tallet, under siste verdenskrig og fram til vår tid. 

 
Denne historiske utviklingen har skapt et særpreget maktlandskap i deler av Fosen 
med stor tidsdybde, og med en rik, men underutviklet materiell kulturarv.  

 
2. Fra 1500-tallet ble de fleste bønder på Fosenhalvøya gjort til leilendinger under 

herregårdene med langt hardere plikter og avgifter enn bønder ellers i Trøndelag. 
Denne ufriheten avfødte en særegen kystkultur som fortsatt lever i dag, da havet var 
leilendingenes eneste kilde til velstand.  
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Fosens føydale historie tvang fram en spesialisering innen kunnskap om blant annet 
båtbyggerkunst og fiskeforedling blant det brede lag av befolkningen. Regionens rike 
materielle og immaterielle kystkultur er en fortsatt eksisterende, men i mange tilfeller 
utdøende ressurs i alle kommuner.  

 
3. Fosenbygdene rommer ikke bare kulturhistorie, men inneholder noen av landets 

viktigste leveområder for trekkfugler. Der hvor regionens rikeste jordbrukslandskap 
møter hav og fjord finner man overalt verneområder for fugleliv.  

 
Fosens mest betydningsfulle naturrikdom finnes ikke i fjell og skoger, men i de mest 
intensivt drevne jordbruksbygdene. Dette gjør vår mest verdifulle natur lett å oppleve, 
men den er samtidig ekstra sårbar for menneskelig påvirkning.  

 
Innenfor disse tre kategoriene favnes de viktigste severdighetene og alle museer i vår region. 
Fra Osen i nord til Indre Fosen i sør finner man landskapsområder, museer, monumenter og 
kunnskapsmiljøer som inneholder, ivaretar og formidler disse særegenhetene. Felles for alle 
kategorier er at de er forsømte og underutviklede ressurser som trenger faglig og 
kunnskapsrettet utvikling. Med startpunkt i kulturhistoriske anlegg, museer og landskap i 
Ørland-Bjugn ønsker ØKS å arbeide for en regional styrking av disse tre verdikategoriene i hele 
Fosenregionen.  
 
I det følgende vil vi beskrive hvordan vi ønsker å utvikle våre to startområder: 
Austråttlandskapet og fjordlandskapet Koet:  
 
4: Austråttlandskapet  

 
 
Austråttlandskapets historiske utvikling 
Austråttplatået var det første dyrkbare sletteområde som steg opp av havet på Ørland etter siste 
istid. Her finner man derfor spor av jordbruksdrift helt tilbake til bronsealderen. Tettheten av 
kulturminner fra jernalderen på Ørland er også størst i Austråttområdet og store deler av 
kulturlandskapet mellom Austråttlunden og fjorden er et sammenhengende gravfelt. Lengst øst, 
ved kommunegrensen til Bjugn finnes også Ørlands eneste bygdeborg fra folkevandringstiden.  
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1: Geofysisk undersøkelse av parken på Austrått gjort i 2018. Utover sporene av hageplanen sees nederst i parken 
en stor sirkulær form som trolig er en forsvunnen storhaug fra vikingtiden. 2: Lidarscann av gravfeltene på Fitjan 
gjort av Ørland kultursenter, NMBU og fylkeskommunen i 2015. Gravrøyser er innringet.  
 
Fra 1000-tallet begynte Austråtts kjente historie som maktsenter da det her ble etablert et 
lendmanssete for å kontrollere innseilingen til Trondheimsfjorden. Arkeologiske undersøkelser 
gjort de siste årene viser også at det eldre tunet på gården trolig lå vest for dagens hovedbygning 
i tidsrommet 1020–1650. På 1200-tallet reiste de første steinbygningene seg også på gården da 
Austrått fikk en steinkirke. Kapellet er i dag integrert i Austråttborgen utgjør tårnet og østre del 
av hovedfløya. Sporene av noe som ser ut som et tårnhus fra middelalderen plassert rett ved 
den nåværende parkpyramiden ble funnet under geofysiske undersøkelser av NTNU i 2018.  
 

 
Rekonstruksjon av gårdskapellet anno 1200. Daniel Johansen 
 
På 1600-tallet ble landskapet gitt det preget som det i stor grad har beholdt til i dag da 
hovedbygningen og parken ble anlagt. Omgivelsene ble underlagt en ambisiøs planlegging og 
landskapet rundt hovedbygningen ble trolig gitt landets første omfattende barokke plan på 
denne tiden. Veiene ble lagt om for å lede de besøkendes blikk mot pyramiden fra 1665 og den 
utsmykkede hovedbygningen. Skogen Austråttlunden ble på samme tid enten omformet eller 
plantet som jaktpark for herregårdens eiere. Siden hele omlandet ble avskoget på 1600-tallet 
ble Lunden et viktig landemerke i det ellers golde og nakne fjordmunningslandskapet.  
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1: Sommerstemning mellom hasseltrærne i Austråttlunden. 2: Utsyn over åkerlandet på Fitjan med våtmarkene i 
Hovsfjæra ramsarområde i overgangen mot fjorden. 
 
Fortsatt reiser hovedbygningens barokke tårn seg majestetisk opp fra trekronene i parken med 
driftsanlegget på gården bak.  I flere kilometer mot sørvest har det fjordnære åkerlandet på 
Fitjanslettene jaktparken Austråttlunden i ryggen. Rundt disse landskapskomponentene ligger 
fruktbare åkre og formidler hva endestavelsen ”gård” i ordet ”herregård” betyr. Bak det hele 
kneiser Rusasetfjellene bratt opp og rammer inn helheten.  
 

 
Austråttlandskapet sett fra sjøen. Fra den i dag forvokste parken stiger det barokke borgtårnet opp. Til høyre for 
parken sees driftsanlegget og de store åkrene rundt hovedgården. På venstre side begynner skogen Austråttlunden 
som fra 1600-tallet ble jaktpark for herregården. I dag er skogen et landskapsvernområde. Foran denne ligger de 
fruktbare slettene på Fitjan som avslutter i den fredede Hovsfjæra ramsarområde. Rusasetfjellene rammer inn 
landskapet i bakkant.  
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I 1916 brant Austråttborgen etter lynnedslag og ble tre år etter overtatt av staten for 
gjenreisning. Daværende riksantikvar Harry Fett hadde selv besøkt Austrått som ung og ønsket 
å bruke gjenreisningen av borgen som et eksempel på at nasjonsbyggingens ødeleggelse av 
monumenter fra dansketiden var over. Borgen skulle gjenreises som et offentlig tilgjengelig 
nasjonalmonument for det norske folk. Siden har Austrått vært statens eneste herregård og er 
slik sett et viktig representasjonsanlegg. I 1935 overtok Ørland kommune det som var igjen av 
hovedgården for å etablere landbruksskole her, men dette mislyktes. Med dette prosjektet 
ønsker Ørland kommune å realisere en gammel ambisjon, nemlig det å gjøre hele 
Austråtteiendommen til en betydelig ressurs for sine innbyggere og for landet som helhet.  
 
For et utrent øye kan Austrått fremstå som et avsides sted hva angår kontroll over 
fjordmunningen, men stedets gamle militærstrategiske betydning ble på nytt bekreftet under 
siste verdenskrig da den tyske okkupasjonsmakten anla hovedfortet for å kontrollere 
innseilingen til Trondheimsfjorden på det høyeste punktet i herregårdens gamle jaktpark. På 
slettene mellom Lunden og borgen lå det i krigsårene et system av fangeleirer og 
soldatforlegninger som man fortsatt kan se rester av i landskapet.  
 

 
Utsyn fra tårnet på Austråttborgen i 1942 mot fangeleirene og de militære forlegningene på slettene mot 
Austråttlunden og Lundahaugen hvor Austrått fort ble reist. 
 
På 1900-tallet ble ikke bare Austråttborgen, men også herregårdslandskapet oppdaget av 
nasjonale vernemyndigheter. I 1922 ble den over 500 år gamle eika i Austråttlunden fredet som 
naturminne. I 1975 ble hele Lunden og parken ved hovedbygningen fredet som 
landskapsvernområde. I 1985 ble strandsonene langs vestkysten av Austråttområdet fredet av 
hensyn til fuglelivet og ble senere vernet i henhold til den internasjonale Ramsar-traktaten som 
Hovsfjæra ramsarområde. Herregårdens gamle mølledam og gjeddeoppdrettsanlegg 
Rusasetvatnet lengst nord i Austråttlandskapet ble også foreslått fredet, men dette ble ikke 
gjennomført av politiske årsaker. Rusasetvatnet var en av de to mest fuglerike ferskvann i Sør-
Trøndelag fylke og ble i 1980-årene tappet ned av landbrukshensyn. Vatnet ble gjenskapt 
mellom 2014 og 2017 av Ørland kultursenter, og har på nytt blitt ett av vårt landskaps viktigste 
fuglebiotoper. Austrått har fått fornyet fokus som nasjonalt viktig landskap de siste årene da 
Riksantikvaren i 2016 påla Ørland kommune å utarbeide en ny arealplan for området for å sikre 
dets nasjonalt viktige betydning. Ørland kommune varslet oppstart av planarbeidet i 2017 og 
dette er nå en pågående planprosess. ØKS samarbeider tett med planenheten om dette arbeidet. 
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I 2019 ble områdets status ytterligere styrket da Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og 
Miljødirektoratet gav Austråttlandskapet status som utvalgt kulturlandskap i landbruket (UKL).  
 
Den nasjonale anerkjennelsen av landskapet er udiskutabel. Nå gjenstår det å investere i de 
verdiene alle er enige om at er viktige til glede for både lokalsamfunnet og besøkende. 
 

 
Austråttlandskapet har en betydelig naturrikdom som er flettet inn i et unikt kulturlandskap. Kulturminneverdiene 
i området er på samme vis sammensatte og lagdelte.  
 
Det er alt gjennomført betydelige løft hva angår turveiinfrastruktur, restaureringen av 
Rusasetvatnet og bygging av nytt fugletårn i Hovsfjæra. Skal man allikevel klare å ta ut det 
fulle potensialet av området må man gjennomføre flere parallelle løft. Både Austråttborgen, 
Austrått fort og de lokalhistoriske samlingene på Austrått gård må utvikles innholdsmessig. De 
viktigste naturområdene må kultiveres og tilrettelegges bedre. Sporene fra både førkristen tid, 
herregårdstid og krigstiden i landskapet må forsterkes og på nytt bli mulig å oppleve for den 
jevne bruker og besøkende. I tillegg til dette må vi forbedre og stimulere til nyetableringer innen 
privat sektor hva angår opplevelsesnæring og matproduksjon. Vi må klare å løfte med samme 
kraft både innenfor og utenfor borgmurene på Austrått. 
 
Denne delen vil handle om ønskede tiltak i herregårdslandskapet, men Austrått vil bli 
diskutert også i kapitlet som handler om utviklingsplaner for historiske anlegg og museer.   
 
Tilskuddsordningen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) skal som tidligere nevnt også 
gjelde for grunneiere i Austråttområdet fra 2019. Det er dermed etablert et stimuleringsprogram 
for å skape en positiv utvikling i det store privateide landskapsbildet på Austrått. ØKS vil i 
årene som kommer engasjere seg sterkt i utviklingen av dette programmet, sammen med 
landbruks- og planenheten. Uavhengig av dette vil det være behov for en betydelig ekstrainnsats 
i herregårdslandskapet. Det området som per i dag er utviklet minst er det som har de største 
kulturhistoriske verdiene, nemlig nærområdene rundt Austråttborgen. Den nåværende parken 
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er sammen med borgen eid av staten. Omlag 2000 da. i området rundt eies av Ørland kommune. 
ØKS ønsker å ta en aktiv rolle i restaureringen og den videre skjøtselen av den offentlig eide 
Austråtteiendommen samt de private delområdene som ØKS alt har opparbeidet som turveiene 
i landskapet og Rusasetvatnet. Målsettingen må være at ØKS gis ressurser til å både restaurere, 
videreutvikle og drive skjøtsel i disse delene av Austråttlandskapet. Dette blir et langsiktig 
ansvar hvor ØKS får mulighet til å ta på seg oppgaver både på vegne av staten, kommunen og 
private eiere.  
 
Statsbygg har gitt positive signaler til at det kan etableres en helhetlig skjøtsel og utvikling 
av uteområdene både på deres og kommunens grunn. Dersom ØKS får muligheter til dette 
vil man kunne restaurere og skjøtte dette unike landskapet der de mest betydelige verdiene 
ligger og ikke bare innenfor gitte eiendomsgrenser.  
 
En felles utvikling og skjøtsel av både den statlige og kommunale Austråtteiendommen er en 
forutsetning for at dette området skal kunne løftes til sitt fulle potensial. Eiendomsgrensene er 
i dag ikke tilpasset til kulturmiljøets utstrekning. Det som er igjen av alléene, karussdammen, 
flere eldre asketrær med røtter i hageanlegget samt halve åkeren som pyramiden ligger på er på 
kommunal grunn. Resten av parken ligger på statens grunn. Det samme gjelder for den 
arkeologiske rikdommen på Austrått. Mesteparten av det arealet som etter flere år med 
undersøkelser viser seg å romme sporene av gården fra tiden før 1650 ligger på kommunal 
grunn. I Austråttlunden eier kommunen deler av skogen mens Forsvarsdepartementet eier andre 
deler. Dette ble i sin tid gjort for å skille det som skulle forvaltes av hensyn til Austrått fort fra 
det som skulle forvaltes av hensyn til andre kulturhistoriske verdier og artsmangfold i 
landskapsvernområdet. Til tross for dette finnes det mange viktige krigsminner på den 
kommunale delen av skogen som ikke skjøttes av staten og betydelige naturverdier på statens 
eiendom som burde ha fått et sterkere naturfaglig fokus. Det behøves derfor en overordnet 
utviklings- og skjøtselssenhet som styrer sitt arbeid i landskapet etter hvor de viktigste verdiene 
ligger, ikke etter om de ligger på statlig eller kommunal grunn. ØKS ønsker å bli en slik 
utøvende paraply som på vegne av både statlige og kommunale etater tar utviklings- og 
skjøtselsansvaret i dette offentlig eide landskapet.  
 
Vi har etter snart ti år med undersøkelser nå et faktagrunnlag på plass for å starte 
restaureringen og utviklingen av Austråttlandskapet. I det følgende vil det vi ønsker å gjøre 
med nærområdene rundt borgen og i landskapet forøvrig bli beskrevet. 
 
4.1: Ønskede tiltak i Austråttlandskapet 
 
4.1.1: Den barokke landskapsplanen 
Austråttlandskapet var i tidsrommet 1680–1850 dominert av lange alléer som fra øst, vest og 
sør ledet deg til borgen langs akseplasserte veier. Dette var trolig Norges første landskapsplan 
etter barokke mønster. I dag står kun noen få trær igjen av dette anlegget. Vi ønsker å forsterke 
og gjenskape den hovedarkitekturen landskapet ble gitt i tiden mellom 1650 og 80. Det vil si 
veiplanen, asketrebeplantningen, steingjerdene og dammene. Denne arkitekturen er i dag delvis 
bevart i landskapet, men er fragmentert av praktisk motiverte endringer gjort fra forrige 
århundreskifte til vår tid.  
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Hovedaksene gjennom landskapet slik det ble anlagt på siste halvdel av 1600-tallet. De fleste veiene finnes 
fortsatt og må justeres og forsterkes med alléer. Noen må gjenskapes. NMBU. 
 

 
Illustrasjon av dagens situasjon og en idé om hvordan adkomsten fra Austråttlunden til borgen ble planlagt på 
1600-tallet og var fram til i 1850-årene. NMBU. Maleriet heter Avenue i parken Saint Cloud av Henri Rousseau 
fra 1908.  
 
De gamle veiene fra sør og vest følger grovt sett de løp de fikk på 1600-tallet. Parkpyramiden, 
som i dag står løsrevet fra sin opprinnelige funksjon, fungerte fram til veiene ble lagt om ca. 
1900 som siktepunkt for både veien fra vest og veien fra havna. Veien fra sør hadde på sin side 
den heraldiske borgporten som sitt siktepunkt. Mens sør- og vestveien kun må justeres for igjen 
å gå aksialt på sine siktepunkt må veien til havna anlegges på nytt. Det sistnevnte kan i sin 
helhet skje på statens grunn på Austrått.  
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Illustrasjon som viser forslag til rekonstruksjon av alleén mot sør og øst (havneveien). NMBU 
 
 
4.1.2: Restaurering av østhagen 

 
Avgrensningen av den eldre østhagen i dagens park. Illustrasjon NMBU.  
 
Vi ønsker å rekonstruere arkitekturen i det østre hageanlegget til tiden mellom 1800 og 1850 
da vi her har god kunnskap om utformingen av både pryd- og nyttehagen. Da dokumentasjonen 
av planter mest beskriver noen enkelte blomsterarter og ellers hvilke plantetyper som fantes i 
de forskjellige bedene ønsker vi å bruke denne rekonstruksjonen som et testområde for styrking 
av artsmangfold i hager. For mer om dette se kapittel Hage og biomangfold. Mer enn 
halvparten av hagen på Austrått var på 1800-tallet en frukthage. Her finnes det også en rekke 
stedegne kirsebær- og eplesorter som trolig har vært i hagen siden 1700-tallet eller lengre.  
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Hovedarkitekturen i hagen slik den enda framsto på 1800-tallet. Denne ble lagt da borgen ble bygget ved midten 
av 1600-tallet. Tegning: Sigurd Været, NMBU. 
 
Vi ønsker også å utvikle Austrått som en formidlingshage, et testområde og en planteskole for 
historiske og stedegne fruktsorter. For mer om dette se kapitlet Den historiske hagen på 
Austrått – hva kan vi bruke den til? Dette kan vi gjøre uten å forstyrre hovedarkitekturen i 
landskapet da hageplanen fra 1800-tallet grovt sett fulgte de landskapsarkitektoniske rammene 
fra 1600-tallet. Arkeologiske utgravninger gjennomført i 2017 og 2018 av NMBU viser at et 
solid fundamentert stisystem som er eldre enn 1800-tallet er intakt under gresstorven i hagen.  
 

 
Forslag til rekonstruksjon av Austråtthagen på 1800-tallet. Sigurd Været NMBU.  
 
På grunn av dette kan en gjenskaping av den historiske hagen skje ved at man avdekker stiene 
og ganske enkelt bygger dem opp på sine gamle fundamenter. På denne måten unngår vi også 
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å grave oss ned i automatisk fredede kulturlag. Som en ramme rundt det hele ønsker vi å 
gjenskape steinmuren som nå er dokumentert både på sør- og østenden av hagen.  
 
4.1.3: Ankomsten til borgen, pyramiden og bygningshistorien under bakken 

 
1: Schønnings grunnriss av hovedbygningen på Austrått fra 1774 hvor forgården av trær er markert med 24 prikker 
i bygningens bredde mot sør. Foto fra Gerhard Schønnings originalmanuskript i Det Kongelige Bibliotek i 
København. 2: Situasjonsplan som markerer forgårdens plassering foran hovedbygningen. NMBU. 
 
Gerhard Schønning tegnet i 1774 opp en forgård av 24 asketrær omsatt med stakittverk foran 
borgens porttårn og sidefløyer. Dette var et vanlig grep i renessansens- og barokkens arkitektur 
og kalles på fagspråket en ”entre cour et jardin” som direkte oversatt betyr ”plass mellom 
borggård og hage”. Slike plasser var planlagt som en helt eller delvis kringbygd gård etablert 
som et praktfullt oppfartssted foran et slott eller en herregård. Denne kunne være bygd med en 
murt kolonnaderekke eller som på Austrått dannet av trær og stakittverk. Forgården illustrerer 
hvordan overgangen mellom arkitektur og landskap i Ove Bjelkes anlegg på Austrått var 
flytende. Det var denne forgården alléene ledet fram til. Her ble man mottatt av herskapet 
seremonielt og dette var også et oppmarsjeringssted for utfarter som jaktutflukter til 
Austråttlunden. Det vanlige på europeiske anlegg var at det gikk en akse gjennom alle plassene 
og til hagen som lå bak hovedbygningen. Både på Austrått og på baroniet Rosendal fra 1660-
årene er dette annerledes ved at hagen heller er plassert på siden av hovedbygget enn bak det. 
Dette kan ifølge professor Annegreth Dietze Schirdewahn ved NMBU beskrives som en 
særegen norsk variant av den barokke landskapsplanen.  
 
Et klassisk barokkanlegg skulle etter idealene ha to eller tre plasser som hadde bestemte 
seremonielle funksjoner. En ytre gård for seremoniell ankomst og avreise. Innenfor denne en 
såkalt ”cour d’honneur” som i Austråtts tilfelle er nedre borggård. Denne skulle være helt eller 
delvis lukket av sidefløyer og adskilt fra slottets ”corps de logis” eller hovedfløy hvor anleggets 
representasjonsrom og paradeleilighet befant seg. Fra denne gården ble man seremonielt ønsket 
velkommen til hovedbygningen og ledet inn til den tredje og mest private gården som i Austråtts 
tilfelle er øvre borggård. Slike anlegg var på 1600-tallet ofte delvis åpne for besøkende, men 
med begrenset adgang. Det vil si at man kunne gå så langt inn som til cour d’honneur, men ikke 
videre til den mest private gården som var forbeholdt herskapet.  
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Pierre Patel: Chateau de Versailles 1668. 
 
Det mest kjente barokkanlegg som tydelig formidler denne tredelte oppbyggingen av 
seremonielle gårder er det første Versailles-palasset som kan sees på Pierre Patels maleri av 
slottet fra 1668. Her ser man den ytre oppmarsjeringsplassen eller ”entré cour et jardin” omgitt 
av lave murer og med obelisker på hver siden av inngangen. Derfra ledes man til den neste 
plassen eller ”cour d’honneur” som ble dannet av slottets sidefløyer og et smijernsgjerde med 
paviljonger. Derfra kunne de inviterte gå inn i den indre og mest private plassen som i Versailles 
tilfelle kalles ”cour de marbre” eller marmorplassen og som på Austrått kalles øvre borggård. 
Fra denne kunne man nå hjertet i Versailles-palasset som var kongens sovekammer. På Austrått 
kunne man herfra nå hovedfløyen med kapellet, gravkapellet, riddersalen og 
herskapsleiligheten samt gjesteleilighetene i sidefløyenes andre etasje.  
 
Denne forgården er nødvendig å rekonstruere for å forstå hvordan arkitekturen på Austrått 
var tenkt. Den seremonielle adkomsten til borgen er i dag forkortet med en gård etter at de 
siste sporene av dette anlegget forsvant over bakken på 1800-tallet. Slik sett er anlegget i dag 
kraftig redusert siden de elementene som bandt bygninger og omland sammen mangler.  
 
Rent kildekritisk er det viktig å stille noen spørsmålstegn til Schønnings tegning. Størrelsen på 
plassen slik han tegner trenger ikke å stemme overens med virkeligheten. Hans grunnriss av 
hovedbygningen har flere åpenbare feil. Men antallet asketrær stemmer trolig med det han så.  
 
I 2018 ble området foran hovedbygningen undersøkt geofysisk av NTNU og to plantehull 
dukket opp i linje med vestre sidefløy. Utover dette var området foran borgen svært omkalfatret 
grunnet rørlegging på 1900-tallet. Disse to plantehullene er allikevel nok. Avstanden mellom 
disse vil kunne gi oss et godt nok grunnlag for å rekonstruere plassen foran borgen med trær. 
Formen på et evt. stakittverk bør behandles separat i en mer detaljert prosjektering av tiltaket.  
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Arne Andersson Stamnes fra NTNU-Vitenskapsmuseets analyse av geofysiske undersøkelser foran Austråttborgen 
gjort sommeren 2018. Plantehullene fra forgården er markert med rød stiplet sirkel. 
 
Vi ønsker fra 2020 å fortsette undersøkelsene fra anleggets forsvunne forgård, til østhagens 
vestre avslutning og fram til pyramiden fra 1665. Dette for å fastslå hvordan plassen foran 
hovedbygningen, alléen mot sør og østhagen møttes og forholdt seg til pyramiden. I tillegg til 
dette ønsker vi å kartlegge sporene av det arrangementet som utvilsomt ble planlagt foran og 
rundt pyramiden i 1665. Avgrensningen av dette området forholder seg grovt sett til et 
rektangulært areal omsatt av steingjerder som kan sees på kart og fotografier fram til godseier 
Johannes Heftye la om landskapet for å skjerme seg fra omgivelsene på 1890-tallet. Dette grepet 
er det som i størst grad har ødelagt den barokke landskapsplanen rundt borgen. Innenfor dette 
rektangelet lå karussdammen markert på kartet med en K, to asketrær, hvorav ett fortsatt står, 
samt pyramiden. De gamle veiene svingte unna dette rektangelet så det var trolig en del av den 
opprinnelige landskapsplanen. Karussdammen ble arkeologisk undersøkt i 2018 for å fastslå 
dens oppbygging. Den kan dermed rekonstrueres uten nye forundersøkelser.  
 

 
1: Utsnitt av kart fra 1884 som viser det rektangulære og steingjerdeomsatte arealet vest for hovedbygningen. 
Dette er i dag splittet opp av nye veiløp og gjerder. 2: Avgrensning av nytt ønsket undersøkelsesområde.  
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Disse tiltakene ønsker vi å gjennomføre som en arkeologisk forskningsutgravning i samarbeid 
med NMBU, NTNU og fylkeskommunen. Hele dette området ble kartlagt geofysisk i 2018 så 
det er gjennomført et grundig forarbeid til en slik undersøkelse. For å kunne gjøre dette må en 
del nyere tilføyelser til landskapet fjernes. I 1890-årene lot daværende godseier Johannes 
Heftye hovedbygningens vest- og nordfløy samt stallbygningen på Austrått rive ned. Disse 
stammet trolig alle sammen fra Ove Bjelkes tid, men Heftye trodde de var senere tilføyelser.  
 

 
Foto fra ca. 1890 av ukjent fotograf som viser Johannes Heftyes nye skjerming av hagen på Austrått.  
 
Rivningsmaterialene ble blant annet brukt til å legge opp en oppkastet steinmur som skulle 
skjerme nærområdet foran borgen fra havneveien som Heftye hadde latt flytte fra sin 
opprinnelige plassering langs parken og gjennom tunet, og til dagens trasé. Dette for å hindre 
trafikk nært inn på hovedbygningen. Denne muren gjorde at pyramiden ble visuelt avskåret fra 
aksene i parken og fra traseen mot sjøen. Muren ble forsterket med både plankegjerder og 
busker for å hindre innsyn til Heftyes private hage. Dette sees tydelig på et foto fra forrige 
århundreskifte hvor improviserte plankegjerder og den oppkastede muren viser hvordan 
estetiske hensyn veide mindre enn den folkesky godseierens behov for privatliv. 
 
På fotoet fra 1890-årene ser man også at den i dag betydelige trerekken mellom parken og veien 
mot porttårnet ble plantet som en del av Heftyes omlegging av hagen da trærne kun står som 
lave busker på fotoet. Denne trerekken blokkerer i dag sikten til hovedbygningen både fra 
fjorden og fra sør og hindrer oss i å kunne fastslå hvordan den eldre hagen ble avsluttet mot 
veien. Heftyes steingjerde ble i etterkrigstiden forsterket av en snøballhekk som ytterligere 
svekker den visuelle forbindelsen mellom hagen og pyramiden. På toppen av dette ble området 
foran borgen og fram mot steingjerdet påfylt store mengder masse og planert i 1950-årene.  
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1: Markering av Johannes Heftyes steingjerde og snøballhekken fra etterkrigstiden. 2: Utsyn fra parken mot 
pyramiden hvor man tydelig ser hvordan den visuelle forbindelser fra parkens akser er brutt av steingjerdet og 
snøballhekken.  
 
En forskningsutgravning i dette området skal ha to hovedmålsettinger:  
 
1: Først ønsker vi å avdekke overflaten fra siste halvdel av 1600-tallet for å kunne lese 
hvordan det overfor nevnte landskapsområdet var utformet. Dette skal så dokumenteres som 
grunnlag for videre rekonstruksjon.  
 
2: Det neste nivået dreier seg om kulturlagene under den barokke landskapsplanen. Her 
ønsker vi en forskningsutgravning av de bygningshistoriske lagene fra tiden før 1650-tallet. 
Geofysiske undersøkelser gjort av NTNU i 2018 påviser en eller flere bygninger under og 
rundt pyramiden deriblant noe som ser ut til å være et middelaldersk tårnhus.  
 

 
1: Omriss av mulig steinhus foran pyramiden funnet under geofysiske undersøkelser utført av NTNU 
Vitenskapsmuseet i 2018. 2: Steinhuset på Granavollen på Hadeland fra 1200-tallet har omtrent samme størrelse 
og form som funnet på Austrått.  
 
Dette korresponderer godt med flere skriftlige kilder. For det første omtaler fru Inger til Austrått 
et tårn i flere brev fra reformasjonsstridighetene med erkebiskopen. En gammel tradisjon sier i 
tillegg at pyramiden markerer stedet hvor den gamle herrestuen på Austrått sto før borgen fikk 
sin nåværende form ved midten av 1600-tallet. Arkeologiske prøvesjaktinger gjort av 
fylkeskommunen i 2018 viser også at pyramiden og åkeren rundt består av et solid lag av 
kokstein. Dette indikerer at det trolig har ligget et gårdstun her tilbake til jernalder og 
middelalder.  
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Det å undersøke dette området arkeologisk gir oss en unik mulighet til å se hvordan de rikeste 
i det norske samfunnet under kongehuset bodde og organiserte sine gårder i et tidsspenn fra 
inngangen til kristen tid og fram til siste halvdel av 1600-tallet.  
 
Denne utgravningen kan i denne sammenhengen vurderes som et ressursgrunnlag for arbeidet 
med å gjøre Austråttborgen til et mer interessant sted å besøke, da de mange ubrukte arealene i 
borgen er en ypperlig ramme for en formidling av den nye kunnskap om herregårdens historie 
i 1000 år som slike undersøkelser kan avdekke.   
 
4.1.4: Nordsiden av herregårdsbygningen – et langsiktig satsningsområde 
Alle tiltak som så langt har blitt beskrevet knytter seg til det man kan kalle representasjonssiden 
av gården som ligger mot sør. I alle fall fra midten av 1600-tallet har tunet vært delt i en nordside 
for gårdsdriften og en sørside for representasjon, hage og monumenter.  
 

 

 
1: Kobberstikk av Austrått fra første halvdel av 1800-tallet. 2: Foto av Austrått ca. 1870. 
 
Fram til ved forrige århundreskifte var den gamle delingen mellom drifts- og 
representasjonsside fortsatt synlig og var markert av både bygninger og gjerder. På den overfor 
viste tegningen og fotoet fra 1800-tallet ser man den arealdisponeringen som trolig hadde preget 
gården siden 1650-tallet. På vestsiden av hovedfløyen sees stallbygningen og gårdens store 
stabbur. Disse nevnes i innbo- og bygningsgjennomgangen fra 1703 som plassert nettopp her.  
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Foto fra ca. 1870 som viser områdets gamle arealdisponering før Johannes Heftyes endringer ved århundreskiftet. 
Til venstre sees pyramiden med den gamle stallbygningen bak. Mellom denne og vestfløyen på borgen gikk et 
stakittgjerde med port som trolig avløste en eldre steinmur.  
 
En dør i forbindelsesmuren mellom vestfløyen og hovedfløyen i øvre borggård beskrives også 
i samme fortegnelse som ”stalldøren”. Skillet mellom pryd og nyttesiden på gården ble 
understreket av et gjerde med port mellom vestfløyen på borgen og stallen. På kobberstikket og 
fotoet fra 1800-tallet sees dette som et stakittverk. 
 
Den gamle stallen ble revet av Johannes Heftye på slutten av 1800-tallet og bygningssteinen 
ble brukt for å anlegge den tidligere omtalte delingsmuren som avskar pyramiden fra østhagen. 
Stallbygningen dannet begynnelsen på en rekke av bygninger langs den gamle bygdeveien 
gjennom tunet. Bak stallen lå det et stort og lite bur i rekke.  
 

 
1: Lorentz Rees oppmåling av gården i 1915. Det lille og store buret står fortsatt i rekken, men stallen og 
delingsgjerder er borte. Disse er markert der de sto. 2: Luftfoto fra 1950-årene over Austrått gård. Ett av stabburene 
står fortsatt på sin gamle plass, mens storburet er flyttet ned til det nye gårdstunet. 
 
Etter nedrivingen ble det reist nok et stabbur på stalltomten etter 1880. Siste rest av denne 
bygningsrekken ble fjernet i tidsrommet 1930 til 1955. Storburet ble flyttet ned til det nye 
gårdstunet som skulle romme fylkeskommunens landbruksskole, mens det ene mindre buret ble 
solgt til bureiseren på den nærliggende gården Skjegghaug som våningshus. Dette ble i 1990-
årene flyttet til tunet på Austrått gård. Hvor det tredje buret ble av er uklart.  
 
Delingen mellom drifts- og representasjonssiden, eller sør- og nordsiden på gården ble ikke 
bare markert med de nevnte bygningene, men også med et lengre steingjerde som gikk i flukt 
med gjerdet mellom vestfløyen og stallen og fortsatte langs innmarken på gården mot vest. 
Dette dannet den nordre avgrensningen av et stort steingjerdeomsatt kvadrat som pyramiden, 
karussdammen og noen svært gamle asketrær inngikk i. Om dette opprinnelig var en del av et 
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større hageanlegg eller en parkmessig organisering av en del av innmarken er uklart. ”Her bær 
det sted nu korn...” står det på pyramiden. Om dette betyr at det lå en kornåker rundt dette 
monumentet i 1665 må undersøkes, men dette arealet lå uansett på representasjonssiden av 
anlegget og inneholder fortsatt flere parkmessige komponenter. 
 
I dag er dette skillet mellom drifts- og representasjonssiden svært uklar og borgen framstår som 
et frittstående monument som verken er knyttet sammen med et planlagt parklandskap foran 
eller et lesbart driftsområde bak. Nordsiden av borgen preges fortsatt av Johannes Heftyes 
nedriving av deler av anlegget ved forrige århundreskifte da sårene fra de to fløyene han lot 
nedrive vises tydelig i murverket. I tillegg til dette ble nærområdet rundt borgen på nordsiden 
parkmessig bearbeidet i etterkrigstiden med til dels hardhendt behandling.  En langsiktig 
målsetting bør være å gjøre grep også på nordsiden som kan tydeliggjøre landskapets 
opprinnelige disponering bedre.  
 
Utviklingstiltak på nordsiden/driftssiden av Austråttborgen 
Statsbygg utreder nå muligheten for å gjenreise nordfløyen på borgen som ble nedrevet av 
Johannes Heftye i 1880-årene. Bakgrunnen for dette er et behov for å tilrettelegge 
Austråttborgen for funksjonshemmede og i en slik rekonstruksjon kan man enkelt anlegge heis 
som kan gi adgang til representasjonsrommene i hovedfløyens andre etasje.  
 

 
Rekonstruksjonstegning av Håkon Andersen og Terje Bratberg som viser den nå nedrevne nordfløya (markert med 
tallene 3 og 4) på Austrått og hvordan den forbant salene i paradeetasjen med en privat adkomst.  
 
Et slikt tiltak vil også muliggjøre etablering av klimaanlegg for kapellet med sine mange sårbare 
kunstverk fra middelalderen og 1600-tallet. Nedre tårnkammer vil med en slik infrastrukturell 
oppgradering kunne innredes som et klimatisert rom som kan vise det kirkelige utstyret fra 
Austråttkapellet som i dag står i grønnsalen og på NTNU-Vitenskapsmuseet. En gjenreisning 
av denne fløya vil på nytt etablere forbindelse mellom riddersalen og grønnsalen. I dag leder 
kopien av 1600-døra, som ga privat adkomst mellom salene, til et kott. I grønnsalen er den 
korresponderende døråpningen gjenmurt og rommer et sikringsskap. I tillegg til dette vil et slikt 
tiltak gjenskape nordfasadens opprinnelig tiltenkte form og bringe orden i arkitekturen også på 
denne siden.  
 
Det videre vil presentere forslag til tiltak på nordsiden av anlegget som kan inngå i en 
langsiktig utviklingsambisjon for Austråttområdet. Disse forslagene ønsker ØKS å diskutere 
med Statsbygg, fylkeskommunen og riksantikvaren på prinsipielt grunnlag for å kartlegge 
mulighetene for om det sett fra forvaltningens ståsted er ønskelig.  
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Flytting av stabburene og gjenreisning av stallen 
 
Stabburene 
To bygninger som kan være med på å forsterke skillet mellom drifts- og representasjonssiden, 
dersom de blir flyttet tilbake til sin opprinnelige plass, er de gamle stabburene fra gården. Disse 
bygningene står i dag plassert rimelig vilkårlig på det moderne tunet. Bygningene eies i dag av 
Ørland kommune som en del av Austråtteiendommen. Begge bygninger bærer preg av praktisk 
orientert istandsetting på 1900-tallet.  
 

 
1: Stabburenes gamle plassering i rekke ved den gamle bygdeveien. Markert på Lorentz Rees oppmåling av gården 
fra 1915. 2: Dagens plassering av stabburene på det moderne gårdstunet. 
 
Vi ønsker å be fylkeskommunen om bistand til å få gjennomført en dendrokronologisk 
datering av tømmeret i begge stabbur for å fastslå deres alder. Dersom det kan dokumenteres 
at de tilhører den opprinnelige nærtunet på Austrått ønsker vi bistand fra fylkeskommunen 
for å lage en restaurerings- og flytteplan for disse. Rekonstrueringen av stabburenes eldre 
eksteriør kan utføres av ØKS’ museumshåndverker som et delprosjekt. Disse bygningene er 
dokumentert på flere kotesatte kart fra det sene 1800- og tidlige 1900-tallet så spørsmålet om 
deres opprinnelige plassering i landskapet vil være enkelt å fastslå.  
 
Stallbygningen 
Det er samtidig et ønske å fjerne steinmuren som Johannes Heftye anla mellom pyramideåkeren 
og parken ved forrige århundreskifte. Dette for å gjenskape de visuelle forbindelsene i 
landskapet slik de ble planlagt på 1600-tallet. Bakgrunnen for at muren ønskes fjernet er også 
muligheten for å kartlegge hvordan arealet mellom østhagen, alléene som ledet til borgen, 
forgården av asketrær og selve pyramiden var utformet. Dernest er det ønskelig å kartlegge de 
arkeologiske lagene under det barokke hagelaget for å undersøke herresetet Austråtts eldre 
bygningshistorie. Heftyes steingjerde ble bygget av rivningsmassene fra den gamle stallen og 
trolig også nordfløyen og kjellerfløyen på vestenden av hovedfløya. En undersøkelse av dette 
murverket kan dermed være en interessant forstudie for en evt. gjenreisning av nordfløyen i 
regi av Statsbygg som overfor beskrevet.  
 
Det finnes både fotografier og tegninger av den nå forsvunne stallbygningen så en 
rekonstruksjon av denne burde være en mulig oppgave. Den bestod av en høy murt underetasje 
med små rektangulære vinduer og en høylåve over med stående kledning og mindre glugger 
for høytørk. Taket var torvtekket. Denne bygningstypen ble ikke på det jevne vanlig i 
landbruket før på 1800-tallet, men er dokumentert på Austrått så tidlig som i 
bygningsgjennomgangen i 1703.  
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Stallen og storburet på et foto fra ca. 1870. 
 
Hvilken bruk kan stallen og stabburene få? 
En gjenreisning av disse bygningene ved borgen vil gjøre landskapet mer leselig. Samtidig er 
det også et vell av muligheter for hvordan disse bygningene kan brukes. En større museal 
utnyttelse av selve Austråttborgen vil nødvendigvis gå på bekostning av lager, verksteder og 
kontorer inne i borgen. Med unntak av publikumstoalettene bruker Statsbygg i dag alle rom i 
vestfløyen og hele andre etasje i østfløyen til slike formål. Slike funksjoner vil med en 
rekonstruering av stallen kunne flyttes over i de tre bygningene på siden. Riksantikvaren har 
også ytret et ønske om at Statsbygg bør rive sin nåværende garasje som står midt i sikteaksen 
fra porttårnet. Stallbygningen vil i så fall kunne overta de bruksfunksjonene som dagens garasje 
har dersom denne må rives.  
 
Etableringen av en gartnerfaglig stab på Austrått med helårlig drift av hagen vil kreve  
lagringsplass for alt utstyr som skal brukes til dette formålet. Dette er funksjoner som kan 
plasseres til bygningene på Austrått gård, men dette vil i så fall gå på bekostning av fasilitetene 
til noe av den publikumsrettede aktiviteten som allerede foregår på gården. Mulighetene for å 
ha et nærlager for alt utstyr som skal brukes intensivt i hagen er derfor interessant og disse 
bygningene kan på samme vis tjene en slik funksjon.  
 
En tredje mulighet er at også disse bygningene tilrettelegges for publikumsrettede aktiviteter. 
Dette kanskje i kombinasjon med kontorer og lagerplass. Stallen vil kunne romme både kafé 
og informasjonssenter om hagen og landskapet og kan dermed utvide formidlingsarealene på 
borgen til ikke bare å begrense seg til dagens hovedbygning.  
 
Det nedgravde ruinlandskapet nord for borgen 
Når man har fullført restaureringen av representasjonssiden av herregården er det naturlig å 
vende fokus mot landskapet mellom borgen og dagens gårdsanlegg for å ta stilling til hvordan 
dette skal utvikles og hva det skal formidle.  
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I tidrommet 1880–1916 endret arealdisponeringen rundt Austrått seg dramatisk. Under brannen 
som la selve hovedbygningen i aske brant også det gamle fjøs- eller ladegårdsanlegget på 
gården ned. Dette inneholdt trolig bygningselementer fra 1600-tallet.  
 

 
Foto tatt fra nordsiden ca. 1900 som viser det gamle fjøs- og låveanlegget. Stabburene og de mindre gårdsarbeider- 
og verkstedshusene ligger fortsatt på rekke vest for hovedbygningen.  
 
Forut for dette hadde gårdens meieri brent og Johannes Heftye hadde latt grisehuset som hang 
sammen med ladegården og en rekke andre bygninger som lå nært hovedbygningen på 
nordsiden rive ned. Et foto tatt kort tid etter rivningsarbeidene viser tydelig ruinene av det som 
trolig er herregårdsmeieriet og solide murer som terrasserte terrenget mellom de mange 
bygningene i området.  
 

 
1: Lorentz Rees oppmåling av gården Austrått fra 1915. Her er ruinene av det nedrevne meieriet og grisehuset 
tegnet inn sammen med det som var igjen av ladegården. 2: Foto tatt på nordsiden av Austrått ca. 1890 hvor man 
fortsatt ser ruinene av de mange bygningene som tidligere dannet tunet på nordsiden.  
 
Etter brannen i 1916 begynte oppbyggingen av dagens gårdsanlegg på Austrått. Villaen ble reist 
som bestyrerbolig og et nytt fjøs ble bygget i akse med villaen og Austråttborgen. Dette store 
driftsanlegget fikk et kort liv da det ble nedrevet alt i 1950-årene i forbindelse med at 
fylkeskommunen lot et nytt driftsanlegg reise for den planlagte landbruksskolen på Austrått.  
 
Etter krigen ble områdene på nordsiden tilført masse og planert for å skape mer parkmessige 
omgivelser rundt borgen. Dette har lagt grunnlaget for dagens preg hvor Austråttborgen og 
Austrått gård fremstår som to helt separate anlegg.  
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Driftsbygningen som ble reist etter brannen i 1916 og revet i 1950-årene. Luftfoto fra 1950-årene. 
 
Landskapet mellom nordveggen på Austråttborgen og dagens gårdstun inneholder på grunn av 
de overfor nevnte forholdene et mylder av ruiner fra nesten 400 år med driftshistorie. Dette bør 
i tydeligere grad enn i dag formidles i dette landskapet for å gjøre omgivelsene mer leselig.  
 
Hvordan dette skal gjøres krever en større utredning og forundersøkelser. En begynnelse kunne 
ha vært å gjennomføre et geofysisk søk i dette området for å hente ut de data en slik kartlegging 
kan bringe opp av bakken. NTNU-Vitenskapsmuseet har ytret et ønske om å bruke dette 
området som feltkurs for arkeologistudenter over flere år. Det vil kunne legge et solid grunnlag 
for en videre utviklingsplan.  
 
En mulighet er at man som i andre ruinlandskap graver fram murene fra de mange bygningene 
og skjøtter og formidler disse for å synliggjøre gårdens omfattende og sammensatte drift speilet 
i nordsidens mange spesifikke funksjonsbygg. Et overordnet prinsipp kan også være at man 
følger byggelinjene og reiser skallkopier av driftsbygningene på nordsiden fra før 1900, 
dersom det på noe tidspunkt blir behov for nybygg tilknyttet Austråttborgen.   
 
Det har tidligere blitt utredet å anlegge et amfi for utendørs teater på nordsiden av borgen. 
Dersom ØKS’ ambisjoner om framførelser av Ibsens Fru Inger til Østråt ikke er mulig å 
gjennomføre inne i borggårdene er etablering av sceneinfrastruktur på nordsiden interessant. 
Dette hadde også vært en nyttig ressurs for avholdelse av større konserter på borgen som 
overskrider kapasiteten i borggården. Dersom noe slikt skal anlegges bør uansett dette sees i 
sammenheng med en større utviklingsplan også for herregårdens gamle driftsside.  
 
4.1.5: Den historiske hagen på Austrått – hva kan vi bruke den til? 
 

 
Den historiske hagen på Austrått var på 1700- og 1800-tallet for det meste en frukthage. Restaureringsforslag av 
Sigurd Været, NMBU. 
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Et betydelig fokus i den norske gårdsmatbølgen har vært rettet mot stedegne nyttevekster og 
dyreraser. Bevaring og avl av feraser som sidet trønderfe, rørosku eller gamle norske kornsorter 
er i dag utbredt og integrert i gårdsmatnæringen. Vi ønsker med dette prosjektet og gjennom 
arbeidet med herregårdshagen på Austrått å rette fokuset mot stedegne og historiske fruktsorter 
og prydplanter, og bruke disse både til miljøtiltak og som en næringsfremmende ressurs.  
 
Fra 1736 vet vi at Austrått har hatt en frukt og grønsakshage. Det er registrert mer enn 10 slag 
kirsebær- og 3 eplesorter som i delvis forvillet form fortsatt finnes i hagen, i Austråttlunden og 
i landskapet rundt. Da hagen ble målt opp og beskrevet ved forrige århundreskifte var den 
fortsatt i hovedsak en frukt og grønnsakhage, men anlagt i barokke mønster som delvis fulgte 
1600-tallets plan. I denne sammenhengen ble også de forskjellige fruktsortene dokumentert. 
Dette ble fulgt opp av en moderne registrering av alle kulturplantene i hagen i regi av NMBU i 
1961. Vi har derfor god kunnskap om hagens historiske form og flora.  
 

  
1: Carl Wille Schnitlers tolkning av frukt og grønthagens opprinnelige form fra ca. 1900. 2: Stamme fra vridd 
kirsebærtre fra 1700-tallet i parken på Austrått. De forskjellige frukttrærne har spredt seg til de omkringliggende 
haugene og vokser fortsatt der.  
 
Dersom vi får mulighet til å restaurere disse grønne kulturminnene er det naturlig å se på hva 
vi kan bruke hagen til utover pryd. Det å gjenskape den historiske frukt- og grønnsakhagen kan 
ha mange næringsmessige fordeler. For det første er det naturlig å satse tyngre på 
matopplevelser også på Austråttborgen dersom man skal styrke borgens stilling som 
besøkssted. Det å kunne selge og formidle mat fra herregårdens egen historiske hage bør bli en 
byggestein i det kjøkkenet som skal utvikles på Austrått. Dette både hva angår salg og foredling 
av frukt, grønnsaker og urter. Samtidig er det viktig at de offentlige investeringene i området 
også kommer private næringsaktører til gode.  
 
4.1.5.1: Kartlegging av plantemateriale i Fosens eldste hager 
Fosen rommer noen av Trøndelags eldste hageanlegg. I parkene på herregårdene Reins Kloster, 
Austrått og Storfosen gods finnes det kulturplantemateriale som kan ha røtter helt tilbake til 
norsk middelalder. I andre storgårds- og embetsmannsgårdshager på Fosen finnes det 
gartnerplanlagte formalhager med stort innslag av frukttrær fra tidsrommet 1700–1920.  
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Kart over historiske herregårds- embetsmannsgårds- og storgårdshager på Fosen. Ved alle disse anleggene  
finnes det spor av gartnerplanlagte formalhager fra 1600-tallet til inngangen på 1900-tallet.  
 
Det finnes også historiske hageanlegg på bondegårder med et stort innslag av fruktsorter. Fire 
eksempler på dette er knyttet til Austråttområdet hvor en hage er dokumentert og senere 
forsvunnet og tre andre er delvis bevart. På husmannsplassen Balsnessletten, kalt Rosenlund, 
fant hagehistoriker Carl Wille Schnitler en liten, men pent opparbeidet bondehage anlagt i 
1850-årene med både nyttevekster og prydplanter da han var på Ørlandet for å måle opp 
Austråtts hage ca. 1900. Denne har senere forsvunnet, men mye av plantematerialet er bevart 
på tilgrensende eiendommer. På gården Indre Ottersbo, som før den ble solgt til selveie hadde 
vært husmannsplass under Austrått siden 1600-tallet, finnes det en delvis bevart formalhage og 
flere gamle fruktplantasjer. Dagens eiers tippoldeforeldre møttes på hagebruksskole ca. 1900, 
kjøpte senere gården og anla en formalhage inspirert av hagen på Austrått med flere plantefelt 
av epler, plommer og kirsebær. 
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1: Oppmåling utført av Schnitler av en bondehage fra omlag 1850 på Balsnessletten som var husmannsplass under 
Austrått. 2: Gården Indre Ottersbo som var en av Austråtts eldste husmannsplasser med sine mange frukthager fra 
1980-årene. 
 
Avlsgården Balsnes ble omlag 1800 ombygget til enkesete på hovedgården og det ble da anlagt 
en formalhage som fortsatt har mye bevart plantemateriale. Det samme kan sies om hagen på 
gården Vangenstein som er delvis bevart og som ble oppført som distriktslegebolig på Austrått 
hovedgård omlag 1860.   
 

 
1: Gården Balsnes med sitt tun og hage. 2: Gården Vangenstein med sin hage.   
 
Sammen med NMBU ønsker vi å kartlegge botanikken i og utformingen av de av de nevnte 
hageanleggene hvor eierne er villige til dette. Formålet med undersøkelsen er todelt:  
 
For det første vil vi med kartleggingen legge grunnlaget for nye utviklingsprosjekter av 
historiske hager på Fosen. Med dette vil vi også etablere et nettverk for eiere av historiske hager 
som vi skal koble til det fagmiljøet vi ønsker å bygge opp på Austrått.  
 
For det andre ønsker vi med dette å identifisere alle historiske og stedegne pryd- og nyttevekster 
som har overlevd i disse hagene og som ikke er svartelistede arter. Dernest vil vi avle og 
kultivere disse fram igjen og bruke dem i rekonstruksjonen av hagen på Austrått. Som motytelse 
vil eierne av de andre hagene få tilbake rekultivert plantemateriale fra Austrått som de så kan 
bruke til å fornye sine historiske hager. Plantematerialet og kunnskapen om disse historiske 
hagene kan samtidig også formidles til alle andre hageinteresserte i regionen.  
 
Dette kartleggingsprosjektet skal så resultere i to utadrettede prosjekter som både skal ha et 
næringsperspektiv og ha en funksjon for styrking av biologisk mangfold:  
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4.1.5.2: Hagen på Austrått som ressurs for privat fruktdyrking – satsning 1 
Med sin sørvendte og skjermede plassering mot Trondheimsfjorden er nordkysten av 
Stjørnfjorden fra Austrått til Dueskaret et godt egnet landskap for fruktdyrking. De mange 
gamle frukthagene i Austråttområdet illustrerer dette godt. Forsøksringen for landbruk på 
Fosen og NMBU gjennomførte i 1980-årene en undersøkelse av fruktdyrkingspotensialet i 
regionen og fant at nettopp dette kystområdet er et av de best egnede i Trøndelag.  
 

 
Framtidig vekstakse for frukt fra testhagen på Austrått til nordkysten av Stjørnfjorden. 
 
På 1980-tallet var ikke lokalmatbølgen vi nå står oppi enda en tenkt tanke. Tiden er nå moden 
for å prøve ut disse tankene igjen med bakgrunn i de allerede gjennomførte undersøkelsene fra 
forsøksringen og NMBU. En tilleggsfunksjon for rekonstruksjonen av Austråtthagen kan være 
å bruke den som et testområde for en slik utvikling og som en veilednings- og formidlingsarena 
for private fruktdyrkere. Dette er også en funksjon som etterspørres i det private markedet. Tre 
grunneiere i Austråttområdet har alt kontaktet lanbrukskontoret og kultursenteret med 
spørsmål om fruktdyrking generelt og gamle fruktsorter fra Austrått spesielt.  
 
Disse er 1: Eieren av bedriften Austrått Agroturisme som driver andelshagejordbruk og 
turistformidling på gården Lundasletta ved inngangen til Austråttlunden. 2: Eieren av gården 
Indre Ottersbo som er tidligere nevnt. Eieren ønsker både hjelp til å kultivere gårdens gamle 
frukthager samt hjelp til etablering av nye plantefelt for fruktdyrking i større skala. 3: Eieren 
av Dalebru gård som også var husmannsplass under Austrått og som er i prosessen med å bygge 
opp større frukt- og bærplantasjer på gården.  
 
Det bør her nevnes at disse henvendelsene har kommet før ØKS har begynt å formidle disse 
ideene til grunneierne i nedslagsfeltet. Vi skal følge opp dette med et eget inspirasjonsseminar 
om fruktdyrking våren 2019 som er støttet av riksantikvaren og som skal gjennomføres sammen 
med landbrukskontoret og prosjektet Dyrk Fosen. Forhåpentligvis vil dette føre til at enda flere 
innenfor den egnede klimasonen melder sin interesse, men med de tre første har vi alt en stor 
nok gruppe til å etablere et nettverk som man kan arbeide videre med og styrke faglig.  
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Gårder i Austråttområdet som ønsker å satse på fruktdyrking.  
 
Som et ledd i restaureringen av hagen på Austrått skal man pode de historiske fruktsortene som 
i dag er delvis forvillet tilbake til gode kulturplanter igjen. På denne måten vil man også kunne 
berge de stedegne fruktsortene som har overlevd i landskapet og i andre historiske hager på 
Fosen. En særlig satsning kan være utprøving av vekstvilligheten til det av vintereplesorter vi 
finner i de gamle hagene, da dette er en vare som overhodet ikke finnes i det norske markedet 
i dag. En overordnet målsetting med dette arbeidet er å ikke bringe inn plantemateriale fra 
andre deler av landet, men fokusere på arter som har klart å overleve i vårt klima over flere 
hundre år. Det å ta utgangspunkt i disse og kultivere dem tilbake til et mer produktivt nivå 
kan legge et godt grunnlag for en privat videreutvikling i næringsøyemed uten at man 
behøver å tilføre kunstgjødsel eller plantevernmidler i fruktproduksjonen. 
 
De delene av parken som er utvidet i nyere tid eller andre egnede arealer på kommunal grunn 
kan utvikles som forsøksfelt hvor avlingsfremmende tiltak testes ut. De utprøvde og kultiverte 
frukttrærne skal så plantes inn i den gamle hagen på Austrått som en formidlingshage for disse 
stedegne kulturplantene, og i tillegg selges fra en egen planteskole til private aktører.  
 
Birøkt – polineringsbistand i frukthager og næringsvei 
Det har i de siste årene vokst fram en betydelig interesse for birøkt i Austråttområdet. 
Riksantikvaren ga i 2017 støtte til et prosjekt for gårdsmat og gårdsturisme på Austrått. Deler 
av denne bevilgningen ble brukt til kursvirksomhet for private aktører som ønsket å satse på 
denne næringen. Dette har så langt resultert i etableringen av en bedrift i området, nemlig 
Austråtthonning, men de interessentene som har kontaktet kultursenteret om fruktdyrking har 
også ytret et ønske om å starte opp slik produksjon som en tilleggsnæring til fruktdyrkingen. 
Gjennom etableringen av fruktdyrkingsprosjektet på Austrått ønsker vi å invitere de private 
fruktdyrkerne inn til å bruke hagen og plantasjene på Austrått som et testområde for 
blomsterhonningproduksjon som de så kan bruke i videreforedling av det samme produktet 
tilknyttet deres egne fruktplantasjer.  
 
4.1.5.3: Hage og biomangfold – satsning 2 
På grunn av at blomster forsvinner mer og mer i plener og i kulturlandskapet er insekter under 
et hardt press i våre landbruksarealer. Korndyking, bruk av plantevernmidler, fjerning av 
åkerkanter og åkerholmer og kulturbeitenes forsvinning truer i dag hele økosystemet. Ørland er 
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et av landets mest jordbruksrike landskap og egner seg slik sett særlig godt som et testområde 
for insektfremmende tiltak.  
            

 
                     NRKs reportasje ”Ny stor rapport: Insekter utryddes i voldsom fart – truer hele naturens   
                     overlevelse” 12.02.19. 
 
Et fokusområde som Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) har løftet fram i NRK 
12.02.19 er å satse på hager som utformes nettopp som små reservater for artsmangfold. 
https://www.nrk.no/norge/ny-stor-rapport_-insekter-utryddes-i-voldsom-fart-_-truer-hele-
naturens-overlevelse-1.14427108 Til dette kreves det minst mulig robotklippet plen, mest 
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mulig blomster, gjerne et betydelig innslag av nedbrytende trevirke og steingjerder. Vi ønsker 
å bruke restaureringen av den historiske hagen på Austrått nettopp til å eksperimentere med 
slike metoder. Samtidig ønsker vi å bruke de omkringliggende arealene mellom frukttrærne og 
i arealene rundt til anleggelse av blomsterenger.   
 
Denne satsningen skal både ha en kulturhistorisk og en biologisk dimensjon ved seg. Gjennom 
kartleggingen av gammelt prydplantemateriale i Austråtthagen og i andre historiske hager på 
Fosen ønsker vi på samme vis som med nyttevekstene å samle inn og rekultivere det vi kan 
finne av stedegne prydplanter. Utformingen av prydhagen på Austrått skal dermed være et 
samarbeidsprosjekt mellom den gartnerfaglige staben og biologene hvor sammensetningen av 
planter og blomster i bedene samt bruk av annet biologisk materiale skal brukes for å teste ut 
fremdyrkingen av et rikest mulig biomangfold. Dette samtidig som hagen med dette skal 
fungere som et reservat for gamle prydplanter fra vår region.  
 

 
1: Forslag til rekonstruksjon av Austråtthagen på 1800-tallet. Sigurd Været NMBU. 2: Artikkel i 
www.forskning.no om NMBUs arbeid med hager og biomangfold. 
 
Vår viktigste faglige samarbeidspartner i dette arbeidet er NMBU. Universitetet har gjennom 
sitt institutt for landskapsarkitektur landets fremste fagmiljø på historiske hager og landskap, 
og det ledende miljøet innen arbeid med hager og artsmangfold. Den sistnevnte satsningen ble 
presentert i en artikkel i tidsskriftet forskning i mai 2018: https://forskning.no/partner-insekter-
nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet/i-rotete-hager-trives-dyrene-best/269191  
 
Hagebruk som artsmangfoldsfremmende tiltak i hele Austråttlandskapet 

 
1: Schnitlers oppmåling av den nå forsvunne bondehagen på Rosenlund i Austråttområdet. 2: En klassisk engelsk 
”cottage garden” ved Hardys cottage i Dorset.  
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Mens Austråtthagen skal være et testområde for hagebruk og biomangfold, og et reservat for 
historiske pryd- og nyttevekster fra regionen, ønsker vi at en tilknyttet planteskole skal kunne 
spre erfaringene fra prosjektet samt relevant plantemateriale til så mange hager som mulig i 
omlandet. Det innledende registreringsarbeidet skal også ha et særlig fokus på gamle 
bondehager i regionen. Dette både for å dokumentere deres form og plantebruk. Den delen av 
Europa som har kommet lengst i utviklingen av hager som i særlig grad er bærere av 
artsmangfold er England med sin cottage garden- eller bondehagebevegelse. Kultursenteret har 
gjennom dette forprosjektet etablert bred kontakt med utvalgte landskapsområder i England for 
å se på hvordan de arbeider med utvikling og forvaltning av landskap.  
 
”Bondehage 2.0” – en Trøndersk cottage garden  
Basert på historiske bondehager fra Fosen, erfaringene med artsmangfoldsfremmende tiltak i 
Austråtthagen og med stedbundet plantemateriale ønsker vi å lansere prosjektet ”Bondehage 
2.0 – en Trøndersk cottage garden.” Formålet med dette er å formidle kunnskap om lokalt 
forankrede hagebrukstradisjoner som utover pryd og tradisjon også skal fungere som 
instrumenter for å styrke biologisk mangfold.  
 
Vi ønsker at fagstaben tilknyttet hagen og planteskolen på Austrått skal bistå med design av 
lokalt form- og innholdsforankrede versjoner av den engelske cottage garden til alle interesserte 
huseiere innenfor UKL-området Austrått og i andre delområder vi skal arbeide med. Fagstaben 
skal tegne ut hagene tilpasset hver enkelt eiendom og tilby gratis og stedbundet plantemateriale 
til hageeieren. Vi vil arbeide for at anleggelsen av slike hager i tillegg skal være 
tilskuddsberettiget gjennom UKL-ordningen.  
 

 
Kunnskapen som bygges opp og artsinnsamlingen som hentes inn i arbeidet med Austråtthagen skal komme hele 
omlandet til gode.  
 
Alle hagelag på Fosen var i mars samlet i Åfjord og fikk i denne sammenhengen en presentasjon 
av prosjektet. Samtlige meldte sin interesse for å være med på et slikt innsamlings og 
videreutviklingsprosjekt knyttet til historisk hagebruk i regionen.  
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4.1.6: Skjøtsel og utvikling av Austråttlunden og gårdens utmark 
Overordnet bør også en framtidig forvaltning av den statlige- og kommunale 
Austråtteiendommen ha som ambisjon å få hele det offentlig eide omlandet rundt borgen til å 
framstå planlagt og ordnet. I dag er det meste av nær utmark rundt herregården gjengrodd. Dette 
skjuler alle driftssporene fra de siste 2000 år som finnes i landskapet omkring borgen. I området 
ligger det gravrøyser med en tetthet man ikke finner noe annet sted på Ørland. Steingjerder og 
utgarder synliggjør hvordan den nære utmarken til borgen ble brukt. Et første tiltak i den nære 
utmarken kunne være å delvis rydde hele arealet og sørge for gjerding så det kan være attraktivt 
for forpakteren eller andre interesserte å beite arealene. Så kan en plan for mer avansert 
landskapspleie, artsmangfoldsfremmende tiltak og restaurering av viktige kulturhistoriske spor 
utarbeides når den mer omfattende restaureringen av hagen og parklandskapet er over.  
  

 
Det offentlig eide omlandet rundt Austråttborgen brukes i dag ikke til beite og er nå mer eller mindre helt 
nedgrodd.  
 
Også Austråttlunden er en del av den kommunale eiendommen på Austrått. Dersom ØKS blir 
styrket med ressurser til å kunne drive et utviklings- og forvaltningsarbeid som her beskrevet 
vil ØKS ha mer botanisk kompetanse en det man har i dag. Jevn trepleie blir et stikkord for å 
få et landskap som Austrått til igjen å kunne framstå som det gjorde da det var på sitt mest 
påkostede. Gartnere som skal arbeide med parken må også få et ansvar for å følge opp andre 
viktige skogsområder i landskapet som Austråttlunden. En av de store paradoksene med 
forvaltningen av Lunden er at man aldri har klart å etablere en praksis som følger intensjonene 
i skjøtselsplanene lagt for landskapsvernområdet siden det ble fredet i 1975. Målet har hele 
tiden vært å ha en variert beiteskjøtsel i forskjellige deler av skogen for å opprettholde skogens 
kulturhistoriske preg. Variert beite har også gunstig effekt på mye av den rødlistede botanikken 
i skogen som dannet det naturfaglige grunnlaget for vernet. En slik skjøtsel har aldri blitt 
etablert da det aldri har vært ressurser til å bygge opp og vedlikeholde den infrastrukturen en 
slik drift krever.  
 
På samme måte blir heller ikke eldre og sårbare trær skjøttet. Det er ønskelig at arter som eik, 
lind og kirsebærtrær ikke forsvinner fra skogen da dette er signaturarter for Lundens 
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kulturhistoriske utvikling. Dette har det blitt arbeidet med på frivillig basis, men tiltakene blir 
ikke fulgt opp av fagfolk. Det er derfor ønskelig at en stab som skal ha et overordnet ansvar for 
restaurering og skjøtsel av hageanleggene og parklandskapet på Austrått også skal drive skjøtsel 
i Lunden. 
 
I Miljøverndepartementets kunngjøring av fredningen i 1977 ble det annonsert at 
landskapsvernområdet ville trenge en årlig bevilgning på mellom 20- og 30 000 1977-kroner 
hvert år for å drive ønsket skjøtsel. Prisvekstjustert utgjør dette 320 000 2017-kroner. 
Tilskuddene til årlig skjøtsel overskrider fortsatt i 2018 ikke 20 000 kroner. Både for skjøtsel i 
dette og Ørlandets andre verneområder vil etableringen av en utførende landskapsenhet 
kunne ta etter det betydelige etterslepet på skjøtselstiltak som finnes i alle verneområdene.  
 

 
Utsyn over Austråttlunden landskapsvernområde med Austrått fort på Lundahaugen og Austråttborgens spir i 
bakgrunnen.  
 
4.1.7: Styrking av artsmangfold i det store UKL-området Austrått 

 
Kornåkrer på Ørlandet og Hovsfjæra ramsarområde.  
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En av problemstillingene vi skal besvare i dette forprosjektet er hvordan man skal styrke 
fuglelivet i Ørland våtmarkssystem. Det er for oss temmelig åpenbart at et lokalt bidrag for å 
nå slike mål ikke best skjer gjennom tiltak i selve verneområdene. Med unntak av globale 
faktorer er det aktiviteten i det tilgrensende kulturlandskapet som påvirker dyrelivet mest. Det 
er dermed innlysende at det er mot kulturlandskapet vi skal rette vår energi og vårt fokus. Vi 
ønsker derfor å utvide ambisjonen til denne delutredningen til en satsning for å styrke biologisk 
mangfold i kulturlandskapene som grenser mot viktige våtmarksbiotoper.  
 
Skal man iverksette et slikt arbeid trenger man et startområde hvor man har en grunneiergruppe 
som er interessert i å delta i et slikt program. Vi anser det som naturlig at Austråttområdet blir 
startområde for et slikt arbeid da det inneholder to av kommunens viktigste våtmarksbiotoper 
for fugleliv, Hovsfjæra Ramsarområde og det nylig restaurerte Rusasetvatnet.  
 
Skal vi klare å skape en positiv innstilling til en slik satsning blant gårdbrukere i et enda større 
område trenger vi et forbildelandskap hvor tiltak er gjennomført og hvor samarbeidet mellom 
tilskuddsmyndigheter, utførere og grunneiere har vært positivt.  
 
Det er mye som taler for at nettopp Austrått er et naturlig sted å starte: For det første eier Ørland 
kommune betydelige arealer i området som kan brukes til utprøving av et slikt program. I tillegg 
har Austråttområdet nylig fått status som et nytt utvalgt kulturlandskap i landbruket (UKL). 
ØKS er allerede rådgiver i UKL-arbeidet sammen med landbruks- og plankontoret.  
 

 
Kart over tilskuddsområde Austrått for UKL-ordningen 
 
Landbrukskontoret og ØKS har i en periode på over ett år kjørt medvirkningsprosesser med 
grunneierne hvor tiltak for å styrke biologisk mangfold i kulturlandskapet har vært et av to 
hovedtema sammen med kulturminner. Grunneierne i området er allerede overveiende positive 
til å gjennomføre slike tiltak dersom de får faglig og økonomisk støtte til det.  
 
Dyrelivets forsvinning fra kulturlandskapet skjer nå i et så raskt tempo at en UKL-ordning 
alene ikke er en tilstrekkelig ressurs for å motvirke dette. Sammen med landbrukskontoret 
ønsker ØKS derfor å gjøre en ekstra innsats for å kartlegge alle andre tilskuddsordninger 
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som finnes innenfor det norske virkemiddelapparatet rettet mot artsmangfoldsfremmende 
tiltak i kulturlandskap og kanalisere så mye som mulig av dette inn i Austråttområdet på 
toppen av UKL-ordningen. Sammen med landbrukskontoret kan vi, med en styrking av ØKS 
slik denne rapporten beskriver, etablere en superpakke for UKL-området Austrått hvor ikke 
bare tilskudd tilbys, men hvor ØKS som utførende enhet kan ta på seg planlegging og 
gjennomføring av arbeidskrevende tiltak også på privat grunn. 
 
Det er en forutsetning for det store Austråttlandskapets videre drift at landbruket opprettholdes 
og utføres av bøndene selv. Men omleggingstiltakene som må gjennomføres i kulturlandskapet 
for å gjøre jordbruksarealene levelig for et rikt artsmangfold kan være tungt for den enkelte 
grunneier å utføre alene. En av oppgavene ØKS kan påta seg i UKL-området Austrått kan være 
å ta prosjekterings- og utførelsesansvaret for de tiltakene grunneierne ønsker hjelp til. 
Enkeltpersoner eller større grunneiergrupper kan med dette få bistand til gjenåpning av 
dammer, bekker og kanaler, etablering av buffervegetasjon langs disse og i åkergrenser mm. 
Får vi gjennomslag for en styrking av vår fagstab slik denne rapporten legger opp til, vil vi ha 
en operativ enhet med både prosjekt- og økonomistyringskompetanse samt fagfolk som kan 
planlegge skjøtsel og utvikling av arkeologiske minner, grønne kulturminner og biologiske 
tiltak. ØKS kan dermed ta på seg et landskapsreparasjonsansvar ikke bare for det offentlig 
eide nærområdet rundt borgen, men også på vegne av privatpersoner i hele UKL-området 
Austrått.  
 

 
Markering av andel av Ørland som med denne ordningen kommer inn under UKL-ordningen. 
 
Etter ti års kartlegging av Austråttlandskapet har ØKS og våre faglige samarbeidspartnere et 
godt utgangspunkt for å planlegge og gjennomføre artsmangfoldsfremmende tiltak som også er 
med på å forsterke opplevelsen av det historiske kulturlandskapet Austrått.  
 
Skal man gjennomføre tiltak i et så arkeologirikt landskap som Austrått kan historisk kunnskap 
om området før moderniseringen av jordbruket være et nyttig redskap. Dette for å unngå at de 
ønskede tiltakene kommer i konflikt med automatisk fredede kulturminner eller viktige 
landskapsverdier. Det mest detaljerte grunnlaget vi har er et nydyrkingskart over gården fra 
1859 og et kart over jord- og vegetasjonstyper fra 1884. Her er alle dammer, bekker og markslag 
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tegnet inn og kan brukes som et ressursgrunnlag for tiltak som både kan styrke artsmangfoldet 
og opplevelsesverdiene i dette utvalgte landskapsområdet.  
 

 
Detaljert gårdskart over Austrått hovedgård fra 1884. 
 
Et førstetiltak kan være å underlegge den kommunale Austråtteiendommen en slik utvikling og 
bruke dette området til utprøving av artsmangfoldsfremmende metoder. Utover det å gjenskape 
den barokke landskapsplanen er det også ønskelig å gjenåpne hovedgårdens historiske bekker 
og dammer. Vi kjenner i dag to damanlegg som ble gjenfylt i etterkrigstiden og som i tillegg er 
undersøkt geofysisk og gjennom arkeologiske prøvegravinger. I tillegg til dette ble nok en dam 
funnet gjennom geofysiske søk av NTNU i 2018.  
 
Med dette vil en utførende enhet stasjonert på Austrått kunne ha nærmarkene på gården som et 
eget testområde hvor man eksperimentelt kan prøve ut forskjellige metoder for å oppnå best 
mulig effekt. Dette både hva angår skjøtsel som fremmer blomstervekst i enger, forskjellige 
typer leplantning langs bekker og gjennom utvikling og skjøtsel av dammer. Dette kan skje i 
samarbeid med forpakteren av gården eller ved at enheten tar ut deler av kulturlandskapet som 
testarealer. Forpaktningskontrakten åpner for at så mye som 190 da. dyrket mark og 100 da. 
utmark kan omdisponeres med 12 måneders varsel, så det ligger et stort handlingsrom også på 
kort sikt i den kommunale eiendommen.  
 
En utførende enhet vil kunne overvåke effekten av tiltakene både på offentlig grunn og i hele 
UKL-området Austrått over lengre tid og gjennomføre justeringer der hvor tiltakene ikke skaper 
den ønskede effekten.  
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Kulturlandskap mellom Austråttlunden og Hovsfjæra. 1: Kulturbeitemarkene på Fitjan. 2: Utsyn over 
Skjegghauggårdens mark og Trondheimsleia. 
 
Austråttlandskapet er tenkt som en base for den grønne virksomheten ØKS ønsker å bygge opp, 
dette både hva angår gartnerfaglig kompetanse og etablering av planteskole. Det er dessuten 
her vi har arbeidet mest med naturrestaurering tidligere gjennom både prosjekt Rusasetvatnet 
og flerårige tiltak for å bedre forholdene for dyrelivet i områdets bekker og vassdrag. Det vil si 
at grunneierne i området ikke bare har vært deltakere i medvirkningsprosesser tilknyttet UKL-
ordningen, men har deltatt i utførelsen av store naturrestaurerings- og 
publikumstilretteleggingstiltak de siste ti årene. Dette er i tillegg tiltak som har vært svært 
populære både i grunneiergruppen og blant øvrige beboere i hele omlandet. 
 
Austråttområdet er utover sine naturverdier også kommunens viktigste og mest konsentrerte 
opplevelsesområde for kulturminneverdier. Det å forene UKL-ordningen med en planleggende 
og utførende enhet for landskap på Austrått vil på samme vis kunne få fortgang i 
restaureringstiltak rettet mot kulturminnene i landskapet som områdets mange gravfelt, 
steingjerder, historiske veiløp, gamle hager og antikvariske bygg og anlegg. Man vil med en 
forening av disse tiltakene bygge opp en betydelig motor for å gjøre ikke bare Austråtts nære 
omland, men hele herregårdslandskapet til et rikt opplevelsesområde både for 
artsmangfoldstilpasset landbruk og som et kulturhistorisk opplevelseslandskap. 
 
Erfaringen vi bygger oss opp i både restaureringen og tilretteleggingen av kulturlandskapet ved 
disse våtmarksbiotopene ønsker vi å bruke for å arbeide med andre kulturlandskap på Ørland 
som også grenser mot kommunens ramsarområder.  
 
Dersom vi får muligheten til å bygge opp en slik utviklerorganisasjon vil foretaket, sammen 
med Ørland kommune og våre samarbeidspartnere, utrede mulighetene for å lage 
sammenlignbare planer også for kystlandskapet i vestre Ørland som grenser mot Grandefjæra 
ramsarområde, langs nordkysten som grenser mot Innstrandfjæra ramsarområde og på øyene 
Storfosna og Kråkvåg som grenser mot Kråkvågsvaet ramsarområde.  
 
Det knytter seg ingen særlige behov for tiltaksmidler knyttet til denne delen av 
utviklingsprosjektet utover det å etablere en utviklerorganisasjon slik rapporten beskriver. 
Særlig viktig for dette arbeidet blir den omsøkte stillingen som økolog. Denne skal sammen 
med kommuneadministrasjonen, landbrukskontoret og grunneierne så planlegge en 
etappevis utvikling både med UKL-finansiering og de andre tilskuddskildene som finnes 
innen det norske virkemiddelapparatet.  
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4.1.8: Austrått planteskole – Ressursbank for herregårdslandskap, historisk fruktdyrking 
og for byggesteiner i et bærekraftig kulturlandskap 
 

 
Austråttborgen med sin hage og driftsanlegget bak. Jordveien rundt gården er fortsatt eid av Ørland kommune. 
Foto: Dan Ågren. 
 
Tre betydelige satsninger i regi av dette forprosjektet vil behøve produksjon av en stor mengde 
trær og busker. Skal man rekonstruere barokklandskapet rundt borgen vil det kreve at man 
planter ut hundrevis av asketrær som må være dyrket fram i kontrollerte former. Dette for å 
gjenskape både alléene og adkomsten til hovedbygningen. I tillegg til dette vil en bearbeiding 
av fruktplantematerialet fra Austrått samt innsamlingen og bearbeidelsen av historiske og 
stedegne fruktsorter fra Fosen kreve tilsvarende fasiliteter. Sist men ikke minst vil et 
kontinuerlig arbeid for å styrke biologisk mangfold i Austråttlandskapet, og etterhvert i andre 
utvalgte landskap, kreve en mer eller mindre kontinuerlig produksjon av forskjellige typer trær 
og busker til leplantning. Summen av dette tilsier at man som et ledd i satsningen på Austrått 
bør etablere en planteskole på hovedgården.  
 
Ørland kommune har vedtatt å overføre driften av den kommunale Austråtteiendommen til 
kulturforetaket dersom vi lykkes med å etablere en utviklingsenhet slik denne prosjektrapporten 
beskriver. Unntatt Austråttlunden landskapsvernområde er det meste av jorda på eiendommen 
forpaktet bort. Forpaktningsavtalen løper til 2034, men åpner imidlertid for at så mye som 190 
da. dyrket mark og 100 da. utmark kan omdisponeres med 12 måneders varsel. Dette gjør at 
man både har mulighet til å rekonstruere det man ønsker av parklandskapet rundt herregården, 
reetablere dammer og legge om veier uten at avtalen er til hinder for dette. I tillegg til dette kan 
det arealet man måtte ha behov for legges ut som plantefelt for en framtidig planteskole på 
Austrått.  
 
Det gamle driftsanlegget på hovedgården disponeres i dag av Yrjar Heimbygdslag og en privat 
utleieaktør. I tillegg til dette arrangeres det messeaktivitet og sesongvise mønstringer på gården. 
Arealet i bygningsmassen er allikevel så betydelig at man uten problemer vil kunne finne 
driftsarealer for planteskolen og for gartnerstaben som skal arbeide med landskapet her. 
Anleggelsen av veksthus og plantefelt må planlegges i samråd med antikvariske myndigheter, 
men arealet er tilgjengelig. Plantefelt er også arealeffektivt da det beregnes at et mål jord kan 
romme opp til 1000 trær. Man kan dermed opprettholde kornproduksjon og beite mer eller 
mindre som i dag til tross for en slik etablering.  
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Området innenfor rød strek er det som er igjen av Austrått hovedgård og eies av Ørland kommune. Deler av arealet 
er festet bort til Austrått golfklubb og Austrått motell og camping, mens det øvrige er bortforpaktet. 
 
Den første Austrått planteskole ble drevet i 10 år i 1980- og 90-årene på Austråttgården av 
gartner Ingar Lium. Lium har senere arbeidet ved Ørland-Bjugn Landbrukskontor og arbeider 
nå på pensjonistlønn med kartlegging av grøftesystemer i regi av landbrukskontoret. Hensikten 
med den gamle planteskolen var også produksjon av trær til leplanting i kulturlandskapet, men 
dette ble et begrenset prosjekt i sin tid. Lium har meldt seg frivillig til å bidra med den 
kunnskapen og erfaringen han har for å reetablere et slikt anlegg og drive en slik virksomhet i 
Austråttlandskapet.  
 
Planteskolen skal ha tre hovedfunksjoner: 
Planteskolen skal produsere den store mengden trær som trengs for å restaurere landskapet 
rundt borgen. Dette arbeidet vil ha en intensiv fase i restaureringsprosessen og vil så begrense 
seg til produksjon av et mindre antall trær for å erstatte døde og ødelagte eksemplarer i 
landskapet i årene etterpå.  
 
Dersom Austråtthagen skal utvikles til en test- og formidlingshage for historiske fruktsorter 
trengs det også en planteskole for å pode og dyrke fram disse artene. Denne satsningen er i 
tillegg ment som et tiltak for å stimulere til mer produksjon av stedegen frukt i omlandet og det 
betyr at planteskolen må kunne utvikle og tilby frukttrær for salg til private produsenter. 
 
En av de viktigste tiltakene for å styrke biologisk mangfold i kulturlandskapet er etablering av 
levegetasjon mellom åkrer og langs kanaler og bekker. Dette i form av busker eller trær. Skal 
man evne å etablere en så betydelig mosaikk i kulturlandskapet som kreves må man ha en stor 
tilgang på dyrkede, men stedegne trær og busker. Denne produksjonen må pågå kontinuerlig da 
det vil kreve jevn tilførsel av store mengder vegetasjon for å lykkes. Disse tiltakene skal i første 
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omgang rettes mot nærområdet, nemlig Austråttområdet. Det er en ambisjon å gjennomføre 
lignende tiltak i andre kulturlandskapsområder på lengre sikt så produksjonen til dette formålet 
skal drives kontinuerlig og på ubestemmelig tid.  
 
Driften av planteskolen 
Det er naturlig å se driften av planteskolen og herregårdslandskapet i sammenheng. Den 
gartnerfaglige staben som over år først skal bygge opp, også skjøtte og videreutvikle 
Austråtthagen, alléene og landskapet rundt bør også ha ansvar for driften av planteskolen. 
Driften av hagen vil kreve veksthus som kan drives sammen med planteskolen. Denne staben 
skal også kunne planlegge og utføre restaureringsprosjekter av historiske hager andre steder i 
regionen og bruke planteskolen som dyrkingsarena for det av planter og trær som trengs til slik 
virksomhet. Det er alt innledet et samarbeid med to pensjonerte gartnere i Austråttområdet som 
har begynt bearbeidingen av omlag 10 000 asketrær hvor halvparten er hentet fra de eldste 
trærne på Austrått og den andre halvdelen fra Reins Kloster i Rissa. Dette er de to eneste 
herregårdene på Fosen som har eller har hatt store allésystemer og vi har derfor alt begynt 
bearbeidelsen av dette frømaterialet for å forberede etableringen av plantefelt til allétrær for 
begge landskapsområder.  
 
Vi søker med dette Kulturdepartementen og Klima- og miljødepartementet om 
stillingsandeler til å ansette en gartner og en økolog som utover øvrige beskrevne oppgaver 
skal ha ansvaret for å bygge opp planteskolen på Austrått. Tilskudd til innsamling av 
historiske frukt- og prydplanter på Fosen samt til anleggelse av planteskolen vil bli omsøkt 
gjennom Trøndelag fylkeskommunes regionale utviklingsmidler i 2019.  
 
4.1.9: Hovsfjæra og Rusasetvatnet - utstillingsvindu for Besøkssenter 
våtmark Ørland. 
I fredningsplanen for Ørland våtmarkssystem er Hovsfjæra blinket ut som det primære utendørs 
formidlingsområdet av de fire ramsarområdene i kommunen. BVØ og ØKS ønsker å utvikle de 
delene av Hovsfjæra og Rusasetvatnet som tåler nærkontakt med publikum til enda mer 
tilrettelagte områder for fugleopplevelser. Det vil si at man kan vandre langs turveien fra 
Brekstad til Austrått og gjennom den sjønære traseen oppleve et tilrettelagt og formidlende 
ramsarområde. Dette kan mer enn noe annet område i Ørland våtmarkssystem gi det jevne 
publikum mulighet til å forstå den artsrikdommen som dette landskapet rommer.  
 

 
1: Hovsfjæra ramsarområde ved Balsneselvas utløp. 2: Fugletårnet i Hovsfjæra.  
 
Overordnet målsetting for dette prosjektet er todelt.  
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1: I kulturlandskapet ved Hovsfjæra og Rusasetvatnet vil vi gjennomføre målrettede tiltak 
for å fremme mest mulig vekst i insektbestanden og gjennom rådgiving, tilskudd og tiltak 
gjøre kulturlandskapet mest mulig attraktivt for fugle- og annet dyreliv.  
 
2: Vi skal differensiere kulturlandskapet ved disse verneområdene så vi effektivt kan skjerme 
dyrelivet der hvor det er nødvendig, og tilrettelegge utendørs lærings- og opplevelsesarenaer 
for publikum der hvor dette kan tillates. Skjerming kan blant annet styrkes gjennom 
tilrettelegging for mer krøtterbeite, strategisk leplanting og gjennom etablering av 
våtmarksbuffersoner. På denne måten kan vi skjerme de områdene hvor fuglene skal hekke, 
myte eller hvile mens vi kan la publikum komme nært dyrelivet i områder hvor fuglene beiter. 
Etablering av matingsstasjoner nært publikumsknutepunktene er et tiltak som kan trekke 
dyrelivet nærmere de besøkende uten at man forstyrrer fuglene i de sårbare områdene. 
 

 
1: Kulturlandskapet på Fitjan og Hovsfjæra ramsarområde. 2: Grågås i flukt over det restaurerte Rusasetvatnet.  
 
Hele jordbrukslandskapet som grenser mot både Hovsfjæra og Rusasetvatnet er innenfor 
tilskuddsområde for UKL. Artsmangfoldsfremmende tiltak i kulturlandskap i Austråttområdet 
bør derfor i de første årene konsentrere seg om disse jordbruksarealene da det er her man vil 
kunne oppnå størst positiv effekt.  
 

 
1: Gjennomførte og planlagte myrrestaureringstiltak rundt Rusasetvatnet.  
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Landbrukskontoret og ØKS utreder nå hvordan så store arealer som mulig ved Hovsfjæra kan 
omlegges fra korndyrking til beite. BVØ og miljøkonsulenten i Ørland kommune arbeider 
samtidig med en kartlegging av hvor man langs dette området trenger etablering av dammer og 
gjenåpning av bekker aller mest. Slik sett ønsker vi å stimulere til tiltak i dette området i henhold 
til en prioritert plan hvor kulturlandskapet langs de største fuglepopulasjonene i verneområdet 
får tiltak først.  
 
I Rusasetvatnet har ØKS, BVØ, kommunens miljøkonsulent og fylkesmannen alt igangsatt et 
arbeid med å restaurere myrene rundt vatnet som er preget av grøftingsforsøk og torvuttak. Det 
største myrområdet Hammarmyra nord for Rusasetvatnet ble restaurert 2015 og det arbeides nå 
med et eget prosjekt for også å restaurere myrene som avgrenset Rusasetvatnet mot vest og sør. 
UKL-ordningen vil kunne gjøre en utvidelse av dette arbeidet enklere.  
 
Vi ber ikke om tiltaksmidler til dette prosjektet enda da vi først ønsker å kartlegge 
mulighetene for artsmangfoldsfremmende tiltak i grenseområdene mot Hovsfjæra og 
Rusasetvatnet. Basert på dette arbeidet vil vi så legge en plan for styrket 
publikumstilrettelegging og vil komme tilbake med ønsker om finansiell bistand når disse 
planene er lagt. Den omsøkte stillingen som økolog vil bli viktig i det beskrevne 
utviklingsarbeidet sammen med leder av BVØ og Ørland kommunes miljøkonsulent.  
 
4.1.10: Herregårdens mathistorie som ressursbank  

 

 
Adresseavisens reportasje om kokeboken fra 1966.  
 

 

Noen utdrag fra kokeboken fra 1700-tallet 
 
Auqvavitter at Destilere: 
Tag 2 kander fransk brendevin, dertil een halv kande vand, 8 lod 
Cannel som skal vel stødes og Sættes i blødt Aftenen til foern, i 
vandet om morgenen, da skal det slaaes sammen, og lader det Rinde 
sagte i giennem disteler Panden, vild mand have pomerantz skal der 
i, da skal det være 9 lod, og det hvide skal tages Af dend, siden 
Stødes dend og sættes i blød ligesom for om er skreven, der som 
dette bliver for stærch da skal det blandes naar det søde lades paa, 
der skal være saa meget Auqvavit som der var brendevin, naar 
mand vild have sødt der paa, da skal det saa laves: tag noget af det 
sletteste brende vin og lad sucher der i, slaae en ege hvide  der i og 
slaa det vel, sæt det siden paa ilden og lad det skummes vel, af tag 
sagte Disteler Posen og lad et styche tregt papir i dend og lad det 
sagte Rinde der i genem, mand kand lad det klare føren det slages 
paa, siden maa det og sætte sig. 
 
Potagie Suppe: 
Dertil tages 3 pd. Kalve Kiød, 3 pd. lamme Kiød, 2 høns, hvilket alt 
sammen vaskes vel ud og siden komes udj En Kiedel med vand, lidt 
Salt, skummes vel, hønsene skal være heel derudj, komes lidt Risen 
gryn, Skaaren Persille og Sellerie Røder, En god busk urter av 
Persille, Sellerie og purre, muskatte blomme, nogle smaa heele Sty: 
Ingefær, Rusiner, og skaaren Mandler, jævnes med smør og meel, 
herpaa bruges Kiød boller. 
 
En Kalkons høne med En Engelsk Sous over: 
En Reen pellet opskaaren og vel vasket kalkun komes udj en Gryde 
at kaages møer, iden laves en Sous over, hvortil tages 4:re æge 
blomer, En skiefuld meel, Et Sty: udvasket Smør, lidt muskatte 
blomme, som skal røres til sammen, og naar det Er rørt sammen, 
slaaet en ½ pæl vand derpaa, Citron skall og nogle Citron skiever, 
derudj nogle murcaler, hvortil kaages og 6  æg haarde som 
blommen tages heel af og komes derudj med Sousen er mesten kogt, 
at blomerne kan ligge heel udj fadet naar den anrettes, NB denne 
Sous kand og bruges at give over høns, Calcuner, lamme bryster 
som man vil. 
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Til tross for at Austrått har brent og at det finnes lite arkivmateriale som belyser matproduksjon 
på gården er noen kilder fortsatt tilgjengelig. Godseierfrue Ingeborg Catharina Holtermann 
skrev fra 1760-årene til sin død i 1780-årene en detaljert kokebok som er gjenfunnet og som gir 
oss en unik innsikt i hva herregårdskjøkkenet produserte på siste halvdel av 1700-tallet. Dette 
manuskriptet og andre kilder til produksjon på herregården bør brukes i næringsøyemed. 
Framtidens matservering på Austråttborgen bør ta utgangspunkt i de disse historiske kildene. 
Det finnes i dag ikke et eneste serveringssted i Trøndelag som har spesialisert seg på en historisk 
meny. Kokeboken speiler også hva kjøkkenhagen på Austrått inneholdt på denne tiden og dette 
kan danne et grunnlag for innholdet i en gjenskapt historisk kjøkkenhage på herregården.  
 
Vi har også noe kunnskap om produksjonen på herregården meieri på samme tid som 
kokeboken ble skrevet da biskop Johan Ernst Gunnerus dokumenterte framstillingsmetodene 
for en spesiell fåreost som ble produsert på Austrått i 1770-årene. Denne framhevet han som en 
av de beste ostene han hadde smakt i Norge.  
 
Den kunnskapen vi har og i det videre skal samle opp om matkulturen på herregården bør brukes 
som en ressurs av private aktører som ønsker å utvikle produkter eller selge matopplevelser 
med dette som tema. En del av senterets virksomhet bør være å formidle historiske 
produksjonsteknikker for matretter og produkter med historiske røtter til herregården Austrått. 
Kildene til dette skal på samme vis enkelt tilgjengeliggjøres for det private markedet til 
inspirasjon for egen produksjon og opplevelsesnæring.  
 
4.1.11: Hvilken effekt kan et slikt arbeid i herregårdslandskapet skape? 
På Austrått har vi fortsatt bevart fragmenter av landskap som formidler en tid da helt 
usedvanlige investeringer og kompetanse ble satt inn for å forme store områder. Målsettingen 
med dette var å formidle makt, men dette ble gjort i en skala vi aldri før eller senere har sett 
maken til i Trøndelag. Ingen privatpersoners hager av i dag kan sammenlignes med det som ble 
gjort på denne tiden. Gartnere og det vi i dag ville kalt landskapsarkitekter ble trolig hentet inn 
utenfra og fikk anledning til å legge planer for en estetisk omforming av hundrevis av mål med 
terreng. Alt skulle naturligvis ikke være park, men deler av jordbrukslandskapet og 
hovedveianlegg ble også lagt om for å forme betydelige arealer etter tidens mote. 
Austråttlandskapet fikk med dette Norges første kjente barokke landskapsplan etter 
kontinentale mønster.  
 
Nettopp fordi disse investeringene var så store og kompetansen som ble brukt var så høy, vil 
det være av stor verdi for lokalbefolkningen og for besøkende å kunne få oppleve dette 
landskapet, gjenskapt til sin fordums prakt igjen. Dette kan sammenlignes med at 
bygdesamfunn som Ørland-Bjugn kan ha nærfriluftsområder som i skala og utforming kan 
sammenlignes med de mest påkostede parkene som man finner i storbyene. Det å restaurere 
dette landskapet er også en meget god investering i destinasjonsutvikling for disse områdene.  
 
Et eksempel på verdien av en slik utvikling er Baroniet Rosendal som har sin renessansehage 
og sitt parklandskap som en av sine viktigste trekkplaster og merkevarer. Baroniet er et forbilde 
for den utviklingen vi totalt sett ønsker på Austrått. Dette både hva angår bruk og utvikling inne 
i borgen og av landskapet rundt. Også på Rosendal er det investert betydelig i hagen og 
landskapets utvikling de siste tiårene som en av flere vellykkede satsninger. Sammen med en 
meget god utvikling av de andre kvalitetene ved stedet har dette på to tiår økt besøkstallet fra 
omlag 10 000 i 1990 til over 80 000 i 2015. Baroniet har klart å løfte sin bemanning fra tre 
ansatte i 1990 til 20,2 årsverk i 2016. Mye av dette er finansiert gjennom egeninntjening.  
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Austrått er allikevel langt mer enn bare omgivelsene rundt borgen. Vi har gjennom UKL-
ordningen, og de foreslåtte arbeidsmodellene og tiltakene i denne rapporten, muligheten til å 
kultivere et helhetlig opplevelsesområde for bærekraftig landbruk og mangefasetterte 
kulturminne- og naturopplevelser. UKL-ordningen er nå foreslått som regjeringens viktigste 
tiltak for blant annet styrking av artsmangfold i våre jordbruksarealer. Med denne modellen 
ønsker vi å undersøke hvordan ØKS lokalt og regionalt kan forbedre denne tilskuddsordningen 
ytterligere. Dette ønsker vi å gjøre med etableringen av en regional utførende enhet som kan 
planlegge og utføre tiltak i utvalgte landskapsområder. En slik knutepunktetablering burde også 
prøves ut i andre regioner med et stort antall prioriterte landskap. Samtidig vil vi gjennom 
etableringen av det vi omtaler som en superpakke for vårt UKL-område utvikle en utvidet 
tilskuddsmodell som kan synliggjøre hva summen av norske virkemidler til 
artsmangfoldsfremmende tiltak kan representere.    
 
Austråttlandskapet er nærfriluftsområdet for de fleste befolkningskonsentrasjoner på Ørland. 
Avstanden til de største tettstedene i nåværende Bjugn kommune er heller ikke mye større enn 
avstanden til Ørlands kommunesenter Brekstad. Den lokale effekten av de foreslåtte tiltakene 
hva angår styrket livskvalitet, folkehelse og opplevelsesrike nærområder vil dermed være 
betydelig. Det er ingen tvil om at en utvikling slik rapporten legger opp til vil gjøre Ørland til 
et langt mer attraktivt bosted, og dette er viktig i en tid da kommunen kjemper for å beholde de 
nye forsvarsansatte som innbyggere og ikke pendlere.  
 

 
 
Austråttlandskapet er et lagdelt og komplekst område hvor mange verdier må ivaretas og 
styrkes parallelt i et større utviklingsarbeid. ØKS ønsker gjennom den foreslåtte utviklingen av 
Austråttområdet å bygge erfaringer og modeller for hvordan man arbeider med både 
publikumstilrettelegging, styrking av artsmangfold i kulturlandskap og utvikling av komplekse 
kulturminneforekomster og kulturmiljøer. Dette for å kunne vende blikket ut i Fosen-regionen 
til andre sammenlignbare landskapsområder som også bør underlegges en lignende utvikling.  
 



 66 

4.1.12: Andre landskap i Fosen som kan utvikles med Austrått som forbilde 
Det er en påfallende samhørighet mellom de mest kulturminnerike og artsrike 
landskapsområdene i Fosen. Ved gamle herregårdslokaliteter i regionen finner man også de 
viktigste verneområdene for fugleliv.  
 

 
1: Reins Kloster og Strømmen dyrelivsfredningsområde. 2: Stadsbygd prestegård, Lille-Rein herregård og 
Rødberg marine verneområde. 
 
Det mest tydelige eksemplet på dette er herregårdslandskapet Reins Kloster i Indre Fosen 
kommune hvor kulturmiljøet ikke bare rommer ruinene av middelalderklostret, 
herregårdsbygningene fra tidsrommet 1630-1870, restene av Trøndelags største engelske 
landskapshage fra 1700-tallet samt et større omland med askealléer som leder til herregården. 
Som en ytre avgrensing av dette landskapet renner elva Strømmen som er vernet som 
dyrefredningsområde på grunn av vassdragets rike fugleliv.  
 
Vernet av fjæreområdene på Stadsbygdkysten er nylig utvidet til det som nå heter Rødberg 
marine verneområde. Ved Prestelvas utløp ligger Fosens prektigste prestegård med et 
bygningsmiljø fra 1700-tallet og med restene av en stor barokkhage. Like ved ligger 
kulturmiljøet rundt den nå forsvunne herregården Lille-Rein med sine mange gravhauger og 
bautasteiner.  
 

 
1: Storfosen gods og Kråkvågsvaet ramsarområde. 2: Lauvøya og Bingholmsråsa dyrelivsfredningsområde.  
 
Øya Storfosna har gitt hele regionen sitt navn. Hovedgården her begynte sin historie som 
høvdingsete, ble kongsgård, dernest lensherreresidens for Fosen og fra 1500-tallet herregård. 
Storfosen gods mistet sine historiske bygninger i brann på 1980-tallet, men landskapet rundt er 
fortsatt et særegent kulturmiljø med en stor historisk hage, rike fornminneforekomster og et rikt 
arkeologisk grunnlag. Omlandet er i tillegg spekket med krigsminner. Kysten rundt hele den 
nordre og vestre del av øya er fredet som Kråkvågsvaet ramsarområde av hensyn til fuglelivet.  
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Lauvøya i Åfjord har som Lille-Rein kun arkeologiske spor fra sin herregård, men er et rikt 
kulturlandskap hvor hele den nordre kysten er fredet som Bingholmsråsa dyrefredningsområde.  

 
 
For alle disse delområdene kan den samme tverrfaglige tilnærmingen som vi ønsker å bruke i 
Austråttlandskapet være en interessant utviklingsmetode. Dette fordi alle disse landskapene 
preges av den samme kompleksiteten hvor flere kulturminnelag er flettet inn i hverandre 
samtidig som man i overgangen mellom kulturlandskap og sjø finner fredede fuglehabitater. 
Det å skape en sammenlignbar utvikling også i disse områdene hvor kulturlandskapene utvikles 
både for å styrke områdenes opplevelsesverdi og for å stimulere til økt biologisk mangfold, er 
interessant for ØKS dersom vi får mandat og ressurser til å arbeide på denne måten.  
 
For mer om utvikling av disse områdene se vedlagte mulighetsstudie Slip diamantene – selg 
dem.  
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4.2: Fjordlandskapet Koet – et helligland fra eldre jernalder? 

 
Gravfeltet Valseidet i den vestre enden av fjorden Koet. Vårt første testområde er den ubebygde nordkysten av 
fjorden.  
 
Det andre delområdet vi ønsker å utvikle gjennom dette prosjektet er en helt annen 
landskapstype enn den man finner på Austrått. Fjordlandskapet Koet ligger nord i Bjugn 
kommune og er trolig Norges største kulturmiljø fra eldre jernalder (500 f.Kr-500 e.Kr). Et 
grovt anslag av allerede registrerte gravminner setter et tall til omlag 350 store og små 
monumenter rundt fjorden, men området har aldri blitt grundig undersøkt.  
 

 
Dette prosjektets to prioriterte landskapsområder. Austrått i Ørland og Koet i Bjugn. 
 
Fjorden kan med rette beskrives som et innlandshav da den er avskåret fra den nærliggende 
Valsfjorden i vest med den smale og kulturminnerike landstripen Valseidet. I øst er fjorden 
forbundet med Rømmesvika og havet med den smale Jøssundstraumen som tømmer og fyller 
fjorden ved høy- og lavvann. 
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Dette fjordlandskapet var åpenbart et meget viktig begravelsessted for mennesker i eldre 
jernalder. Valseidet har blitt undersøkt arkeologisk i flere omganger fra 1870-årene til vår egen 
tid. Fram til i 1990-årene antok man at dette kulturmiljøet hadde blitt dannet på grunn av 
Valseidets rolle som drasgeid for skip og at Koet fungerte som en viktig kommunikasjonsåre 
langs skipsleia i eldre jernalder.  
 
Professor Kalle Sognnes publiserte i 2000 en artikkel som sådde tvil om den eldre teorien om 
Valseidets funksjon som dragseid og fjordens historiske rolle som en transportåre.  
https://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=5473abf1-3c4b-49c4-babd-
525b47b24833&groupId=10476 Sognnes motargumenter er mange. For det første er Valseidet 
mer eller mindre dekket av fjordens største gravrøyser og steinsirkler. Dette er det området hvor 
skip nødvendigvis måtte dras over og store mengder varer omlosses i den forbindelse. Ifølge 
Sognnes er det utenkelig at den eliten som lot reiste de store monumentene over sine forfedre 
på Valseidet ville ha tillatt en slik virksomhet på deres familiegravplass. Dessuten er 
Jøssundstrømmen så sterk og grunn at det krever helt spesielle forhold som kun inntreffer noen 
få timer per dag for å kunne få et skip gjennom. Koet er slik sett en dårlig egnet transportåre 
både på grunn av måten området ble formet på av mennesker og på grunn av naturgitte forhold.  
 

 
Valseidet med sine mange store gravrøyser og steinsirkler på hver siden av fylkesveien.  
 
Sognnes teori om hva dette landskapet har vært gjør det enda mer særegent enn om det bare 
skal betraktes som en viktig del av den gamle skipsleia. Han mener at denne fjorden hadde en 
hellig funksjon for menneskene i eldre jernalder. Dette var et sted forbeholdt de døde hvor 
landskapet ikke ble formet for at monumentene skulle sees fra Koet, men hvor monumentene 
ble lagt i terrenget så de døde fra ideelle punkt skulle se utover denne hellige fjorden.  
 
Sognnes argumenterte videre med at hele Koet bør kartlegges av marinarkeologer da slike 
hellige landskap fungerte som offerplasser hvor store mengder verdisaker, skip og andre 
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gravgaver ble senket i vannet i forbindelse med begravelser på land. Dette er sammenlignbart 
med ofringer i myrer, innsjøer og tjern som ble praktisert over hele Skandinavia på samme tid. 
Noen av de største arkeologiske funn fra denne perioden i Norden knytter seg til slike ofringer.  
 
I Illrup Ådal ved den jydske byen Skanderborg har det fra 1860-årene til vår tid blitt 
gjennomført utgravninger som har avdekket at en hel hær på over 1000 mann og alle deres 
våpen ble ofret i en innsjø i eldre jernalder. Alle våpen ble knust før de ble kastet i sjøen og ble 
ofret på ett sted, mens alle menneskene ble ofret et annet sted. Trolig stammet dette fra et 
invasjonsforsøk hvor alle krigsfanger og deres utstyr ble gitt som rituelle gaver til gudene.  
 
Et mer hjemlig eksempel er det store Kvalsundskipet funnet på Herøy i Møre og Romsdal i 
1920. Skipet er bevart kun i fragmenter da det ble knust og ofret i en myr omlag 700 e.Kr. Det 
er farlig å spekulere i hva Koet kan romme. Samtidig er fjorden pekt ut som et interessant 
område for slike arkeologiske søk av en av landets fremste eksperter på perioden. Det er verd 
å ta med seg inn i et slikt utviklingsprosjekt.  
 
Utviklingsperspektiver for Koet  
Kalle Sognnes’ teorier gjør det interessant å bruke samme inngangsmetode til dette landskapet 
som ØKS har brukt på Austrått. Den overordnede målsettingen for dette prosjektet er å løfte 
Koets monumentrikdom og skjulte historie fram i lyset. Skal vi komme dit må både landskapet 
og fjorden kartlegges faglig over år. Vi ønsker med dette prosjektet å invitere NTNU-
Vitenskapsmuseet og Trøndelag fylkeskommune inn i et langsiktig forsknings- og 
kartleggingssamarbeid også i dette landskapsområdet.  
 
Fortellingen om denne fjorden som et helligland og ikke en ferdarute er også svært positivt for 
opplevelsene av historien på land. Sognnes skriver at landskapet er formet for at det skal sees 
fra gravmonumentene, ikke fra vannet. Dette er en stor formidlingsmessig styrke sammenlignet 
med et monumentlandskap ved skipsleia hvor utsikten fra båtene var det vesentligste. Fra grav 
til grav kan de besøkende med et slikt perspektiv sette seg inn i hvordan menneskene som bodde 
her for 2000 år siden tenkte da de skulle etablere utsiktspunkter for sine avdøde forfedre langs 
fjorden. De kan se landskapet med den eldre jernalderens briller og fra tiltenkte og planlagte 
utsiktspunkt fra denne tiden.  
 
Fjorden Koets topografi gjør også dette landskapet til et særegent opplevelsesområde. Det 
gjelder i særdeleshet for nordkysten. Omlandet nord for fjorden er rimelig tett befolket, men en 
fjellrekke skiller bygda og all bolig- og gårdsbebyggelse fra Koet. Fra bilveien ser man derfor 
kun fjorden når man kjører over Valseidet. Gårdene som eier grunnen langs det meste av 
nordkysten ligger alle sammen nord for fjellene. Langs kystlinjen ved fjorden i fem mils 
utstrekning kan man derfor bevege seg i et landskap som, på grunn av topografien, er helt 
avskåret fra bebyggelsen rundt og fullstendig mangler moderne infrastruktur. De sporene av 
menneskelige inngrep som finnes i dette store fjordområdet stammer nesten utelukkende fra 
eldre jernalder.  
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Fylkesvei 721 og de bebygde delene av dette landskapet er skjermet fra fjorden av fjell. Innenfor hensynssonen 
finner det kun en liten hytte. 
 
Bjugn kommune har i mange år håndhevet en hensynssone for kulturminner og landskap som 
strekker seg over et fem mil langt belte langs fjordens nordkyst. Formålet med denne 
reguleringen har vært å skjerme området for moderne inngrep i påvente av en større satsning 
på kulturminnerikdommen. Nordkysten av Bjugn er en av Fosens viktigste hytteområder og det 
har i flere tiår vært stort utbyggingspress på omlandet rundt Koet.  
 

 
Utsnitt fra kommuneplankart for Bjugn. Hensynssonen for kulturminnelandskap er markert med skrå skravur og 
dekker omlag 2/3 av nordkysten langs Koet. Dette er oppstartsområde for prosjektet. 
 
Det at Bjugn kommune har evnet å skjerme dette store og sørvendte fjordområdet av hensyn 
til landskap og kulturminner er forbilledlig. Når området innenfor hensynssonen nå skal 
utvikles realiserer man dermed en gammel ambisjon. Dette samtidig som man med dette 
tilrettelegger et unikt friluftsområde for alle de som bor og har fritidsboliger i omlandet. 
 
Koet har blitt løftet fram i flere nasjonale kartlegginger som et særlig verdifullt kulturlandskap. 
I fylkesmannens Nasjonale registrering av viktige kulturlandskap fra 1994 ble Valseidet en 
av to utvalgte områder på Fosen sammen med 17 andre landskap i fylket. I fylkesmannens 
rapport for Oppfølging av særlig verdifulle kulturlandskap i Sør Trøndelag fra 2006 ble 
Valseidet og hele området innenfor dagens hensynssone fremhevet som særlig viktig. Disse 
rapportene gir grundige anbefalinger til framtidig skjøtsel av området som vil være til god hjelp 
i denne planlagte utviklingsprosessen. Både Austråttområdet og hele fjorden Koet er nå foreslått 
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av fylkeskommunen som nasjonalt viktig landskap i forbindelse med riksantikvarens KULA-
prosjekt. (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse).  
 
4.2.1: Framgangsmåte – prosjekt Koet  
Området innenfor hensynssonen er et naturlig startpunkt for et slikt utviklingsprosjekt. Bjugn 
kommune har bevilget inntil 1 000 000 til dette prosjektet med det formål å få i gang 
kartleggingen og tilretteleggingen av Koet raskt. Vi søker med dette Klima- og 
miljødepartementet om 1 000 000 til det samme utviklingsprosjektet for å utligne Bjugn 
kommunes bevilgning. Vi søker samtidig samme departement om midler til å tilsette en 
fagleder for arkeologi som skal lede dette utviklingsprosjektet og andre relevante 
delprosjekter inne de to utvalgte landskapsområdene.  
 
Vi har startet opp en medvirkningsprosess med grunneierne i og rundt Valseidet og langs hele 
hensynssonen. I denne delen av Koet er det med unntak av en hytte ved fjorden ikke bebyggelse.  
Grunneierne er svært positive til de foreslåtte tiltakene. Vi kan med dette definere et betydelig 
startområde som vi i løpet av det neste året kan kartlegge og begynne tilretteleggingen av.  
 
I en prosess hvor man ønsker å styrke og utvikle kulturarv i et større landskapsområde finnes 
det noen suksessfaktorer man ikke kan overse. For det første bør man starte 
medvirkningsprosesser med alle berørte raskt. For det andre bør man så fort som mulig starte 
opp arbeidet i et testområde for å jobbe fram gode modeller for samarbeid mellom utvikler og 
grunneierne. Det er viktig at man klarer å få på plass samarbeidsmodeller som grunneierne 
opplever som gode og som ivaretar deres interesser. Lykkes man med dette i praksis er det mye 
lettere å utvide prosjektet videre da grunneierne i områdene utenfor kan se at utviklingsarbeidet 
kan være mer til nytte enn til heft for dem. Det er dessuten viktig å la det brede publikum raskt 
oppleve at frilufts- og opplevelsestilbudene i deres nærområder forbedres. Da er det også 
enklere å mobilisere frivillighet i det bredere naboskapet utenfor grunneiergruppen.  
 
Grunnlaget for den ønskede utviklingen på land langs nordkysten av Koet er 
kulturminnerikdommen fra eldre jernalder. Det er fra før kjent et stort antall gravminner med 
konsentrasjon omkring Valseidet, men resten av fjorden har aldri blitt systematisk kartlagt. 
Målet må derfor være å saumfare alle utmarksarealer som vi får adgang til fra Valseidet og så 
langt innover i fjorden som hensynssonen strekker seg.  
 

 
Fra kulturminnesøk: Brune prikker markerer registrerte gravminner. De tre prikkene mellom de to ikke kartlagte 
områdene markerer tre gravfelt med til sammen nærmere 50 røyser. I den vestre enden av området er 
gravminnetettheten mer eller mindre sammenhengende. Det er kun ved Valseidet kulturminnene kan oppleves i 
dag da resten av landskapet langs nordkysten for det meste er nedgrodd.  
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For å kunne gjennomføre dette har vi diskutert fremgangsmåter med Trøndelag 
fylkeskommune. De har anbefalt oss å ansette en arkeolog for å skolere frivillige i registrering 
av arkeologiske minner. Dette kan organiseres som åpne kurs på Bjugn bygdatun på 
Mølnargården for den teoretiske delen med praktiske feltkurs i områdene som skal kartlegges.  
 
Fylkeskommunen har i denne sammenhengen stilt sine arkeologer til rådighet for å gjøre deler 
av kursinga, men det meste ønsker vi, i enighet med dem, å gjøre selv. Målet med dette må 
være å mobilisere frivillige til å saumfare området for å finne det av uregistrerte gravminner 
som kan spores gjennom slik leting. Kulturminnene skal så georefereres av de frivillige og 
gjennomgås av fylkeskommunen gjennom ettersøk. Miljøet rundt Mølnargården har mange års 
trening i det å lete fram arkeologiske minner så vi ønsker å bruke deres frivillige som en 
kjernegruppe og forsøke å tiltrekke oss så mange andre interesserte som mulig som også skal 
tilbys skolering. Mølnargården har sagt seg villig til å mobilisere frivillige og disse kan da 
timelønnes til en normert sats for dugnadsarbeid gjennom registreringen, som kan gå til inntekt 
til bygdatunlaget. Skoleringen skal gjennomføres på tidligvåren 2019 så dugnadsgjengen kan 
være klar til å starte opp ved vårbrytinga.  
 
Parallelt med dette bør man sammen med grunneierne planlegge publikumstilrettelegging i 
området kombinert med beite. Dersom de gravminnene man finner skal kunne utvikles til en 
opplevelsesressurs må de ryddes fram og området må underlegges et hardt beitetrykk. For å 
kunne gjøre dette bør man på samme vis mobilisere dugnadsarbeidere som rydder området for 
skog. Når dette er gjort må man gjennomføre en ny runde med kursing i hvordan man rydder 
arkeologiske gravminner for torv og vegetasjon slik som man har gjort på Valseidet. Med 
unntak av de som finnes på Valseidet er omtrent alle gravrøysene rundt fjorden overgrodde og 
må ryddes frem for å best kunne oppleves.  
 

 
De ryddede gravrøysene på Valseidet omgitt av kystlynghei.  
 
Ideellt sett burde det settes opp så få delegjerder som mulig. ØKS er i dialog med grunneierne 
om etableringen av ett eller flere beitelag som kan stå som tilskuddsmottaker for det som 
behøves av midler for å tilrettelegge området for beitedrift gjennom gjerding og etablering av 
annen nødvendig infrastruktur.  
 
4.2.2: Restaurering av kystlynghei og arkeologi – en parallell manøver. 
ØKS ønsker å restaurere landskapet tilbake til den tilstanden det hadde da det ble intensivt 
beitet. Da var det meste av området langs nordkysten preget av kystlynghei som er en prioritert 
naturtype.  
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Restaurert og skjøttet kystlyngheilandskap på øygruppen Tarva i Bjugn. 
 
Norge har et særlig ansvar for bevaring av de europeiske kystlyngheiene og det pågår alt et 
program for rydding, gjenskaping og skjøtsel av kystlynghei på øygruppen Tarva i Bjugn som 
er et UKL-område. Vi ønsker å bruke den kunnskapen som er bygd opp i grunneiergruppen på 
Tarva og på det lokale landbrukskontoret til å gjenskape denne kulturlandskapstypen også langs 
så mye som mulig av den fem mil lange hensynssonen langs Koet. Dette er på den ene siden et 
viktig tiltak for å tilrettelegge for pollinerende insekter, samtidig som det gjenskaper den 
landskapstypen som dominerte dette fjordlandskapet i eldre jernalder da de mange røysene ble 
anlagt her. En slik skjøtsel er også i tråd med anbefalingene for dette området i fylkesmannens 
rapport for oppfølging av særlig verdifulle kulturlandskap fra 2006.  
 
På grunn av at området innenfor hensynssonen ikke er bebygd er det godt egnet for 
kystlyngheidrift som krever brenning som skjøtselstiltak. Restaurering og skjøtsel av 
kystlynghei er samtidig en særlig tilskuddspost som kan gjøre det mer attraktivt for grunneiere 
eller andre drivere å opprettholde et så hardt beitetrykk på alt av landskap som skal ryddes som 
mulig. For mer om tilskudd til dette formålet i Trøndelag se:  
https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Naturmangfold/Kystlynghei/  
Restaureringsprogrammet for kystlynghei skal ledes av den samme faglederen for økologi 
som vi ønsker tilsatt for å arbeide med utviklingen av biologisk mangfold i kulturlandskapet 
på Austrått.  
 
4.2.3: Kulturlandskapet fra eldre jernalder 
Siden det ubebygde utmarksområdet langs nordkysten av Koet er så stort og samtidig så 
kulturminnerikt vil en restaurering av arealet innenfor hensynssonen kunne gi de besøkende en 
unik opplevelse. I et område på flere mil som er visuelt skjermet fra moderne bebyggelse og 
infrastruktur vil man kunne vandre rundt og oppleve et landskap som framstår slik det var i 
tidsrommet 500 f.Kr til 500 e.Kr.  
 
For å bevare dette preget mest mulig skal vi utvikle et eget program for bygging av leskur for 
sauer, naust og gapahuker som baserer seg på bruk av tørrmuring og torvtekte saltak. Vi skal 
ikke med dette bygge kopier av langhus fra eldre jernalder, men ta utgangspunkt i 
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byggeteknikkene og materialbruken fra denne perioden i utformingen av all infrastruktur vi 
bygger i tilknytning til både beitedriften og publikumstilretteleggingen.  
 

 
Eldre jernalders byggeskikk. Her vist i det rekonstruerte jernaldertunet på Ullandhaug utenfor Stavanger. 
 
4.2.5: Hvilken effekt kan en restaurering av landskapet rundt Koet ha? 
Vi ønsker med dette tiltaket å rydde fram og tilrettelegge en nasjonal attraksjon som for de 
fleste, inkludert innbyggerne i omlandet, er helt ukjent. I kontrast til Austrått har kulturmiljøet 
rundt fjorden Koet kun et kulturhistorisk lag å ta utgangspunkt i. Samtidig byr dette på store 
muligheter da dette områdets fortrinn nettopp er at det har fått lov til å forbli slik menneskene 
formet det for omlag 2000 år siden uten senere inngrep. Det finnes naturområder i Bjugn hvor 
man kan oppleve stillhet og vandre langt uten å se spor av moderne påvirkning. Derimot finnes 
det ytterst få kulturmiljøer i både Bjugn og i Norge hvor man har muligheten til det samme. De 
områdene vi bruker mest intensivt i dag er som regel også de som hadde tettest bosetning i eldre 
tid. Nordkysten av Koet er her et unntak da det eneste som dramatisk har endret landskapet fra 
jernalderen til i dag er naturens gjenerobring av beitelandet.  
 
Etterhvert som dette prosjektet går framover vil vi gjennom ryddingen og kartleggingen av 
landskapet, og med hjelp fra våre faglige samarbeidspartnere, hente fram ny viten om hvilke 
fortellinger dette området rommer. I prosessen med å løfte fram denne nye kunnskapen er det 
viktig at man ikke tilrettelegger og formidler så kraftig at man ødelegger nettopp det som er 
områdets hovedkvalitet: et landskap upåvirket av moderne påvirkning.  
 
Utviklingen av Koet vil gi ØKS god erfaring med hvordan man tilrettelegger slike arkeologirike 
kyst og fjordlandskap på kulturminnene og områdekarakterens premisser. Tilskuddsordningene 
vi får etablert for skjøtsel, metodene vi utvikler for å samarbeide med grunneiere, de frivillige 
og fagmiljøene vil gi oss et godt grunnlag for å utvide fokusområdet rundt Koet dersom 
grunneierne og kommunen ønsker dette. Samtidig finnes det andre og beslektede landskap i 
Fosen som også fortjener en slik utvikling.  
 
En åpenbar fortsettelse i en annen kommune er kulturmiljøet rundt Dragseid i Åfjord. 14 
bautasteiner og 60 gravrøyser er så langt registrert rundt dette gamle drageidet, men på samme 
måte som Koet er dette området aldri kartlagt grundig. Vi ønsker derfor å gå i dialog med Åfjord 
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kommune på et tidlig tidspunkt for å diskutere hvordan en satsning også der kan komme i gang, 
basert på erfaringene vi bygger opp med prosjektet i Koet.  
 

 
1: Bautastein på Dragseid i Åfjord. 2: Lidarscann av fornminnefeltet på Dragseid. På odden til høyre sees mengder 
av runde sirkler. Dette er alle sammen gravrøyser. 14 av dem er toppet med en stående bautastein. 
 
Til Austråttområdet generelt og Koet spesielt trenger ØKS arkeologisk kompetanse for å 
planlegge og koordinere utviklings- og forskningsarbeidet. Vi søker derfor Klima- og 
miljødepartementet om tilskudd til å ansette en arkeologisk fagleder i ØKS’ stab som et ledd 
i dette utviklingsarbeidet.  
 
Vi søker samtidig Klima- og miljødepartementet om å utligne Bjugn kommunes bevilgning 
på 1 000 000 til programmet for restaurering av kystlynghei og rydding av 
jernalderlandskapet rundt Koet.  
 
Vi ønsker i tillegg å gå i dialog med fylkesmannen om at også fjordlandskapet Koet kan få 
status som utvalgt kulturlandskap i landbruket på grunn av sin særegne kulturminnerikdom 
og kulturlandskapskarakter. Området er løftet fram i de fleste nasjonale registeringer som 
har dannet grunnlaget for at andre delområder har fått en slik status. Når vi nå har en 
grunneiergruppe som ønsker en slik utvikling og en kommune som både forvalter og 
investerer i området av hensyn til kulturlandskapsverdiene, mener vi at dette området er en 
godt egnet kandidat til å få en slik status.  
 
Vi vil samtidig søke Miljødirekoratet om støtte til statlig sikring av grunn og etablering av 
turveinett langs dette området etter samme modell som vi har brukt i utviklingen av 
turveisystemene i herregårdlandskapet Austrått. Vi ønsker å gå i dialog med direktoratet om 
dette i 2019, men da fristen for å søke denne tilskuddsordningen er utløpt gjør vi dette for å 
forberede en søknad for året 2020. Vi ønsker å bruke det allerede bevilgede beløpet til 
utviklingen av området som kommunal egeninnsats i en søknad til Miljødirektoratet.   
 
Målsettinger for prosjekt Koet er:  
1: Kartlegge Koets kulturminnerikdom 
2: Utvikle Koet til å bli landets største og viktigste opplevelsesområde for kulturarv fra eldre  
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    jernalder 
3: Utvikle Koet til et opplevelsesrikt og attraktivt frilufts- og opplevelsesområde for  
    lokalbefolkning og besøkende 
4: Etablere tilskuddsordninger som gjør det attraktivt for grunneierne å restaurere og skjøtte   
    kystlynghei langs nordkysten av fjorden 
5: Stimulere til lokal næringsutvikling rundt Koet med basis i stedbunden matproduksjon og  
    opplevelsesturisme. Dette sammen med lokale reiselivsaktører, landbrukskontoret og   
    prosjekt Dyrk Fosen.  
 
5: Stedbunden næringsutvikling 
Alle utviklingsprosjekter av landskap skal, utover tiltak og formidling, følges opp av egne 
skolerings- og verdiskapingsprogrammer rettet mot landbruk og/eller enkeltstående 
næringsaktører innen opplevelses- og reiselivsnæring. Disse programmene skal gjennomføres 
i samarbeid med kommunene, regionrådet og regionale reiselivsorganisasjoner. Enhetens 
viktigste oppgave i disse prosessene skal være å bistå private næringsaktører i hvordan man kan 
bruke historien og naturverdiene som en ressurs for næringsutvikling.  
 
Det å kurse opplevelsesnæringsaktører i utvikling av formidlings og besøksruter for alt fra 
førkristen kulturarv til fugleopplevelser eller formidling og bruk av krigsminner blir også 
viktige satsningsområder. Fylkeskommunene i Troms og Finnmark har arbeidet systematisk 
med fugleturisme som satsningsområde over flere år med stort hell. Dette har blant annet tatt 
form av et prosjekt sammen med NIBIO om å heve kompetansen til reiselivsaktører om dette 
feltet. Vi har som et ledd i forprosjektet etablert kontakt med NIBIO i Svanhovd i Finnmark og 
flere reiselivsbedrifter spesialisert på fugleturisme i dette området for å lære av deres metoder 
i utviklingen av våre fuglerike områder.  
 
Enheten kan i denne sammenhengen også styre sine satsninger etter hvilke opplevelsesverdier 
næringen finner det mest interessant å satse på. Tiltak for å tilrettelegge alt fra fuglerike områder 
til kulturminner kan kjøres etter ønske fra reiselivsnæringen. 
 
5.1: Fugleturisme 
Egen prosjektrapport for kompetanseutviklingsprogram for fugleturisme ettersendes.  
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6: Utvikling av historiske anlegg, besøkssentra og museer for Ørland-Bjugn 
(og Fosen) 
 

 
1: Austråttborgens heraldiske port fra 1656 som formidler adelens arvede og gudegitte makt over land og folk.  
2: Åfjordsbåter i seilas under kystkulturdagene i Lysøysund.  
 
6.1: Bakgrunn og konklusjoner 
Fylkeskommunen har med dette forprosjektet bedt Ørland kultursenter om å utrede en ny 
museumsmodell for Ytre Fosen. Bakgrunnen for dette er at Ørland-Bjugn er et tyngdepunkt for 
museer og museumslag i regionen, men uten noe helhetlig oppfølgning eller organisering. 
Situasjonen i dag er svært fragmentert hvor den konsoliderte enheten Museene i Sør-Trøndelag 
(MiST) driver noen, Ørland kultursenter (ØKS) driver noen og mange står uten oppfølging.  
 
Dette er uheldig både for forvaltningen og utviklingen av museene i kommunene og hemmer 
Fosen som opplevelsesdestinasjon. De fleste museer og museumslag er konsentrert i 
Austråttområdet mens noen er plassert andre steder i Ørland og Bjugn.  
 
Vi velger også å vende blikket nordover i regionen i denne utredningen da heller ikke museene 
i Fosen-kommunene i nord får noen faglig oppfølging per dags dato. Det er derfor naturlig å 
inkludere også dem i en museal utviklingsplan. Vi ønsker i første omgang mandat til å arbeide 
med kulturhistoriske anlegg og museer i nye Ørland. Dersom ØKS får dette vil vi innlede en 
dialog med kommunene Åfjord, Roan og Osen for å utrede muligheter for en utvidelse av 
vårt ansvarsområde også til disse kommunene.  
 
ØKS ber om at dette tas med som et innspill til arbeidet med ny museumsorganisering og 
museumsstrategi for Trøndelag som skal påbegynnes i 2019.  
 
Ørland kultursenters plan for kulturhistoriske anlegg og museer 
Overordnet målsetting for Ørland kultursenter er ikke å bli et museum, men ØKS ønsker å 
opprettholde formidlingen av et historisk anlegg, nemlig Austrått fort og overta formidlingen 
av et annet nemlig Austråttborgen. Sistnevnte ambisjon er å betrakte som et innspill til det 
overfor nevnte arbeidet med ny museumsorganisering og museumsstrategi for 
museumssektoren i Trøndelag. Det knytter seg verken samlingsforvaltnings- eller 
vedlikeholdsmessig ansvar til disse to anleggene da bygninger og innbo eies og forvaltes av 
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staten. Disse anleggene trenger ikke tradisjonell museumsfaglig oppfølging, men en driver med 
inngående kompetanse om deres historie og med formidlings- og utviklingskompetanse. Vi 
ønsker derfor at formidlingsoppgavene legges til ØKS da senteret arbeider kontinuerlig med 
utviklingen av nettopp Austråtthistorien. Vi ønsker å etablere en helhetlig modell for 
Austråttområdet hvor både monumenter og landskap kan utvikles og formidles samlet. ØKS 
ønsker gjennom dette prosjektet å være selve bindeleddet mellom ulike fag, ulike nivåer i 
forvaltningen og forskningsmiljøene. Austråttborgen og Austrått fort er hovedbyggesteinene i 
kulturmiljøet Austrått som ØKS har hatt og skal ha som sitt hovedfokus i et langsiktig 
perspektiv. Borgen bør utvikles som formidlingsarena for alle aktiviteter og tiltak som dette 
prosjektet skal igangsette i herregårdslandskapet, og for all ny kunnskap om områdets historie 
som ØKS og dets samarbeidspartnere har og skal hente fram.  
 

  
1: Det lille renessanseslottet og nasjonaleiendommen Austråttborgen. 2: Trippeltårnet på det nasjonale 
festningsverket Austrått fort fra andre verdenskrig.  
 
Hannah Ryggen-senteret er et visningsrom i Ørland kultursenter for denne kunstnerens tepper 
som i dag styres av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. ØKS ønsker å satse på en mer 
allsidig bruk av dette rommet da Ryggens tepper i lange perioder er utlånt til andre institusjoner 
og visningsrommet med dette ligger i brakk. Et alternativ er derfor at ØKS tar over det formelle 
ansvaret for Hannah Ryggen-senteret og inngå en samarbeidsavtale med Kunstindustrimuseet 
om videre innlån av tepper. For å fylle tomrommet når Hannah Ryggens tepper er utlånt, ønsker 
vi en avtale med MIST og NTNU-Vitenskapsmuseet om innlån av gjenstander for å kunne vise 
andre temautstillinger i dette rommet. Hannah Ryggen-senteret er et svært påkostet rom med 
sikkerhet, belysning og klimaanlegg planlagt for å kunne vise sårbare tekstiler. Det betyr at 
rommet også er godt egnet til å formidle andre gjenstandskategorier som krever tilpassede 
klimatiske- og sikkerhetsmessige forhold og dette fortrinnet bør utnyttes bredere.  
 
ØKS ønsker ikke å overta driften av Ørland-Bjugns eller Nord-Fosens bygdetun og 
kulturhistoriske lag og stiftelser. Dette er heller ikke et ønske fra noen av lagenes side. Vi må 
allikevel ta et oppfølgingsansvar for dem hva angår kompetanse- og tjenestetilbud all den tid 
noe slikt ikke tilbys fra den konsoliderte museumsenheten MIST. Vi har derfor som et ledd i 
dette prosjektet kartlagt tilstand, innhold og behov i alle de små museene sammen med lagene 
som driver dem.  
 
I denne utredningen foreslår vi to alternativer: Enten etableringen av et større MIST-konsolidert 
kystkulturmuseum på Fosen, eller at ØKS får et regionalt ansvar for å tilby også de mindre 
bygdetunene og kulturhistoriske lagene og stiftelsene faglig bistand. Det sistnevnte er et 
alternativ dersom MIST ikke ønsker å utvide eller ikke har kapasitet til å tilby de mindre 
museene tilfredsstillende oppfølging. Fram til MIST presenterer en modell for hvordan de vil 
satse på våre museer ønsker vi å arbeide for en styrking av ØKS’ mulighet til å bistå 
museumslagene både med vedlikehold, formidling og utvikling. Siden vi ble gitt dette 
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utredningsansvaret av fylkeskommunen tillater vi oss også å være ambisiøse på alle våre 
museers vegne.  
 
Formålet med utredningen er å synliggjøre hvordan våre hovedattraksjoner best kan utvikles 
og beskrive modeller som kan skape utvikling innen museumssektoren i vårt område. Bedre 
forvaltning er naturligvis et mål, men det er ikke nok. Skal museene generere mer besøk, bli 
bedre opplevelsesarenaer for sine lokalsamfunn og få flere bruksområder trenger de en 
oppfølging av institusjoner som har disse museenes utvikling som en av sine primæroppgaver. 
De som får ansvaret må i tillegg kunne lene seg på et større fag- og utviklingsmiljø som er villig 
til å arbeide kreativt med hvordan museene kan få større ressurstilgang. 
 
Første del av anbefalingen vil beskrive de kulturhistoriske anleggene og museene som finnes i 
Ørland-Bjugn, hvordan de er drevet og eid og hvordan de kan utvikles. Dernest presenteres de 
øvrige museene i Fosen. 
 
6.2: Historiske anlegg, museer og besøkssenter i Ørland-Bjugn  

 
Kulturhistoriske anlegg, museumslag og historiske foreninger i nye Ørland. 
 
Den første delen av utredningen begynner med de anleggene hvor ØKS ønsker å drive 
formidlings- og utviklingen av. Dernest beskrives de øvrige kulturhistoriske lagene og 
stiftelsene som ØKS ikke skal ta driftsansvaret for, men som skal tilbys faglig oppfølging. 
Rapporten avslutter med en drøfting omkring modeller for utvikling av våre kulturhistoriske 
anlegg og museer. 
 
6.3: Driften av Austråttborgen 
Austråttborgen er en av landets få bygninger fra renessansen. Borgen er i sin form et særegent 
byggverk som gjennom sin arkitektur formidler hvordan den dansk-norske adel betraktet sin 
posisjon rett før deres politiske stilling ble knust ved innføringen av eneveldet i 1660. 
Maktsentret Austrått er også unikt i Norsk sammenheng da gården har en usedvanlig lang 
kontinuitet som sete for det øverste sjiktet av maktpersoner i landet. Fra det oppstod som 
lendmannssete under kristninger holdt stedet sin posisjon som stamgård for noen av landets 
fremste ridder- og adelsslekter fram til inngangen på 1700-tallet. Fra 1500-tallet var det også 
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sentrum i et stadig voksende gods sentrert rundt munningen av Trondheimsfjorden og med en 
dominerende eierposisjon i landskapsområdene Stjørna, Ørland, Bjugn, Åfjord, Agdenes, 
Hemne, Snillfjord og Hitra. Etter 1700 fortsatte det å være sentrum for gods som stadig 
krympet. Ved 1850-tallet var godset for det meste solgt ut. Gården ble så stykket opp og 
redusert til dagens kommunale og statlige Austråtteiendom på omlag 2000 mål. 
 

 
Kansler Ove Bjelkes hovedbygning på herregården Austrått fikk sin nåværende form på midten av 1600-tallet. 
Men gården hadde da allerede vært et maktsenter i over 600 år. 
 
Med rette må man betrakte borgen som våningshuset på herregården Austrått. 
Hovedbygningen, den omkringliggende parken og noe tilleggsjord har siden 1919 vært statseid 
som nasjonaleiendom og bygning, park og innbo forvaltes i dag av Statsbygg. Det viktigste 
omlandet rundt har siden 1935 vært eid av Ørland kommune. Dette er hjertet i Ørland 
kultursenters viktigste landskapssatsningsområde og historiske fokus.  
 
Det museale ansvaret for Austråttborgen har i en årrekke blitt drevet av Nordenfjeldske 
kunstindustrimuseum (NKIM). Museet har noe av sin møbelsamling på borgen, men det 
museale ansvaret omfatter utover dette ikke samlingsforvaltningsoppgaver. Det som er bevart 
av originalt innbo på borgen eies og forvaltes av Statsbygg. Driftsansvaret på Austrått handler 
dermed om formidling, utstillingsarbeid og kafédrift. Kulturdepartementet og Trøndelag 
fylkeskommune betaler i dag NKIM øremerkede midler for å drive formidlingen av 
Austråttborgen. Med unntak av en lokalt ansatt omviser er ansvarshavende for Austråttborgen 
stasjonert ved NKIM i Trondheim og reiser ut til Ørlandet ved behov. Antallet besøkende ved 
Austråttborgen har i mange år vært synkende, men har de siste to årene hatt en positiv utvikling. 
Til tross for dette er besøkstallene ved borgen svært lave og både publikumstilbud og besøkstall 
har et stort utviklingspotensial.  
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Austråttborgen og herregårdslandskapet sover fortsatt sin Tornerosesøvn.  
 
Skal Austråttborgen kunne utvikles til sitt fulle potensial bør anlegget drives av en stedlig 
institusjon med lokal forankring og som er villig til å bruke flere ressurser på borgens utvikling 
enn det de statlige bevilgningene tillater. Det er også av avgjørende betydning at 
lokalsamfunnet får et styrket eierskap til sitt viktigste kulturminne, da dette er en forutsetning 
for å for eksempel mobilisere frivillighet. NMBUs forskningsprosjekt på Austråttlandskapet, 
som løp fra 2015–2018, kartla også lokalbefolkningens syn på og eierskap til dette området. Et 
gjennomgående fenomen var at lokalbefolkningen hadde et sterkt eierskap til og var stolte av 
selve Austråttlandskapet. Forholdet til borgen var for de aller fleste derimot et helt annet. 
Tilbakemeldingene var at anlegget for det meste er stengt og at bruk av borgen ble oppfattet 
som vanskelig. Satt på spissen viste undersøkelsen at lokalbefolkningen oppfattet borgen som 
et element som i liten grad tilhørte dem. Dette er alvorlig.  
 
Driften av Austråttborgen begrenser seg i dag til de økonomiske rammene som gis av 
kulturdepartementet og fylkeskommunen. NKIM har innenfor sin kapasitet lagt ned et betydelig 
arbeid i den museale forvaltningen av Austråttborgen, men de vil ikke kunne utvikle dette 
kulturminnet til sitt fulle potensial og samtidig involvere lokalsamfunnet all den tid deres fokus 
ligger og skal ligge et helt annet sted.  
 
Hovedvekten av ØKS’ arbeid med både kulturarv og natur i landskapet har de siste årene dreid 
seg om utviklingen av Austråttområdet og vår stab forsker på og arbeider kontinuerlig med 
formidlingen av Austråtthistorien. Dette både gjennom publikasjoner, sceniske oppsetninger, 
utstillingsarbeid, fagseminarer, festivaler og fellesprosjekter med skoler og frivillighet. Vi anser 
oss dermed som en verdig og egnet kandidat til å kunne ta utviklingen av Austråttborgen videre. 
 
4. februar 2018 lot kulturminister Trine Skei Grande seg intervjue i Adresseavisen hvor hun 
brukte Austråttborgen som et eksempel på hvordan Trøndelag har et kjempepotensial som vi 
ikke utnytter. Kjernen i denne kritikken handler om et forhold som ikke vil endres uansett 
hvordan NKIM driver Austråttborgen, nemlig utfordringen med avstand. Dersom de som skal 
ta alle beslutninger om både drift og utvikling av dette anlegget ikke er ”hands on” på dagsbasis 
vil enheten aldri kunne løftes til sitt fulle potensial. Dersom disse beslutningstakerne heller ikke 
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er en del av samme team som jobber med utviklingen av både kulturmiljøet borgen er en del av 
og den skrevne historien om stedet vil utviklingsarbeidet på samme vis svekkes.  
 

 

 
Utdrag fra Adresseavisen 04.02.2018 
 
Etableringen av stedlige drivere med myndighet til å lede et utviklingsarbeid har også vært en 
viktig suksessfaktor for Baroniet Rosendal. Anlegget ble i flere tiår fjernstyrt av Universitetet i 
Oslo som eier anlegget. Etter 1990 fikk baroniet stedlige drivere som siden har utviklet 
Rosendal til å bli en av landets mest spektakulære opplevelsesområder. Deres arbeid over år 
har også utløst betydelige investeringer i områdets utvikling.  
 
6.3.1: Utviklingsplan for Austråttborgen 
Austråttborgen ligger i dag utenfor ØKS’ ansvarsområde. Siden ØKS ønsker å overta 
formidlingen og utviklingen av anlegget er det naturlig at rapporten beskriver våre ambisjoner 
for en framtidig bruk av borgen.  
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Austråttborgens påkostede eksteriører mot øvre og nedre borggård.  
 
6.3.2: Dagens bruk av Austråttborgen 
Austråttborgen brant i 1916 og ble i tiden fram til 300-årsjubileet i 1956 gjenreist av den norske 
stat. Av innbo ble det meste av kapellets inventar berget fra flammenes rov. Austråttkapellet er 
fortsatt et av landets mest innholdsrike kirkerom med sju middelalderske helgenbilder, samt 
altertavle, prekestol, benkevanger og malerier fra den store bekostningen av anlegget som 
skjedde på 1600-tallet. Kapellets alterutstyr fra samme tid ble også berget og befinner seg 
fortsatt på Austrått i en monter i Grønnsalen. En del av kapellinventaret befinner seg på NTNU-
Vitenskapsmuseet og Norsk folkemuseum på Bygdø har en del av herregårdens innbo fra 1600-
tallet i sine samlinger.   
 
I gravkapellet finnes de såkalte Bjelkesarkofagene som dette tilbygget ble reist for å huse. De 
ble begravd på Viklem kirkegård på 1860-tallet, men tatt opp av jorden, restaurert og igjen 
plassert i gravkapellet i 1920-årene.  
 
I riddersalen finnes det opprinnelige smijernsgitteret og marmorsøylene i kaminen. En kiste fra 
1620-årene som tilhørte Jens Bjelke står også i salen. Det øvrige av interiør er rekonstruert 
basert på foto og tegninger tatt før brannen. Salen er utsmykket med kopier av de såkalte 
Bjelkeportrettene, som befinner seg i den kongelige samling på Frederiksborg slott i Danmark. 
Disse viser kansler Ove Bjelke og hans tre brødre.  
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Kapellet og gravkapellet i Austråttborgens hovedfløy.  
 
Alle andre interiører i Austråttborgen ble innredet i mellom- og etterkrigstiden uten at dette 
baserte seg på eldre fotografier eller tegninger av interiørene. I rød- og grønnsalen, står 
historiske møbler som tilhører Kunstindustrimuseet. Utover dette brukes de øvrige rommene i 
anlegget til lager, kontorer, kafe, publikumsmottak, verksteder og sanitærfasiliteter.  
 

 
Riddersalen over kapellet på Austråttborgen. Foto: NKIM. 
 
Ut fra dagens situasjon kan man med rette beskrive det meste av Austråttborgen som et 
praktfullt skall med lite publikumsrettet innhold. Mulighetene for en rikere formidling og 
bruk er derfor store. Den videre utredningen vil se nærmere på dette.  
 
Det er åpenbart at kapellet, gravkapellet og riddersalen må forbli som de er. Her finnes det enten 
autentiske eller rekonstruerte interiører og inventar som er stedbundet. For alle øvrige rom bør 
man kunne planlegge med større frihet. I de eldre føringene fra Kirke- og 
undervisningsdepartementet for bruk av Austråttborgen var for eksempel hele østfløyen satt av 
til etablering av et lokalt bygdemuseum, mens vestfløyen var satt av til bolig for inspektør og 
publikumstoaletter. Nå har begge disse funksjonene blitt overflødige, men det synliggjør 
hvordan man også tidligere tenkte rimelig fleksibelt hva angår arealdisponeringen på borgen.  
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Statsbygg er forvaltningsmyndighet på Austrått. Eventuelle endringer og disponering av 
rommene må derfor planlegges med og godkjennes av dem og av antikvarisk myndighet. En 
detaljprosjektering av hvordan bygningen skal utvikles hører ikke med til et forprosjektstudie. 
Dersom ØKS får mandat til å formidle og utvikle dette anlegget innholdsmessig ønsker vi å 
inngå en langsiktig avtale med Statsbygg, fylkeskommunen og Kulturdepartementet om 
muligheter til å få ressurser til en slik oppgradering. Planleggingen av hvordan dette skal gjøres 
fra rom til rom må utføres av en bredt sammensatt faggruppe og sammen med Statsbygg og 
antikvariske myndigheter.  
 
Denne utredningen vil likevel peke på hvilke tema en framtidig formidling av Austrått bør 
belyse og hvilke aktiviteter som bør drives på borgen. 
 

 
Arealet i hovedfløya innenfor rød linje anses som urørlige rom. Det øvrige kan få en mer fleksibel bruk enn i dag. 
Tegning laget med utgangspunkt i Lorentz Rees oppmåling av Austrått fra 1915.  
 
6.3.3: Hva bør det indre av Austråttborgen formidle? 
Riddersalen, kapellet og gravkapellet vil ikke bli viet videre oppmerksomhet. I det øvrige av 
anlegget er det et stort behov både for flere og mer gjennomarbeidede faste utstillinger, arealer 
som kan romme skiftende utstillinger, fleksible rom for publikumsaktiviteter og kjøkken og 
kafé/restaurantfasiliteter.  
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Sammen med NTNU, Statsbygg og NMBU har ØKS i en årrekke gjennomført undersøkelser 
rundt Austrått for å avdekke landskapets utvikling og bygningshistorie i et 1000-årsperspektiv. 
Dette arbeidet er enda ikke fullført, men funnene og den nye kunnskapen fra disse 
undersøkelsene bør bli en primærressurs for å gjøre Austråttborgen enda mer besøksverdig.  
 
Mer enn noe annet sted i Norge bør man her lære om hvordan eliten i det norske samfunnet 
bodde og drev sine gårder og formet sitt omland for å understreke sin makt, fra kristningen 
til vår egen tid. Formidlingen må samtidig synliggjøre livsvilkårene til de menneskene som 
var underlagt herregårder som Austrått i det samme tidsrommet. 
 

 
Austrått har en like slående synlig som usynlig historie. Et viktig overordnet grep for en 
framtidig formidling av borgen er at man klarer å speile stedets utvikling i den nasjonale 
fortellingen. Denne i dag temmelig perifere gården har gjennom det lengste av sin historie, stått 
i sentrum for nasjonale begivenheter. Dette bør følge formidlingen på Austrått som en rød tråd. 
Fortellingen om stedet Austrått er og skal være fortellingen om Norge.  
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6.3.3.1: Hvorfor ligger Austråttborgen her? 
Et besøk på stedet Austrått, dette være seg både på borgen og fortet, bør gi publikum en større 
forståelse av stedets plass i sitt omland. Årsaken til at disse anleggene ligger der de gjør handler 
om en historie som er eldre enn herresetet Austrått, nemlig behovet for å kontrollere munningen 
til Trondheimsfjorden og med det adgangen til byen Trondheim og de rike Trøndelagsbygdene. 
Nettopp fordi Austråttborgen er det mest slående monumentet knyttet til denne historiske 
territoriehevdelsen bør en utstilling her formidle dette områdets lange historie og vise og 
forklare de synlige og usynlige byggesteinene i maktlandskapet rundt fjordmunningen. Det har 
i en årrekke blitt forsket på dette temaet med bakgrunn i arkeologiske undersøkelser på Ørland 
og Agdenes. NTNU-Vitenskapsmuseet har engasjert seg i undersøkelsene rundt Austrått som 
et ledd i studiet av det de beskriver som det tusenårige maktlandskapet rundt ”Porten til 
Trøndelag”. Denne fortellingen har en eldre historie som bør formidles på Austråttborgen og 
en moderne krigshistorie som leder fram til vår egen forsvarsutbygging. Denne bør på sin side 
formidles i tilknytning til det nærliggende Austrått fort.  
 
Det bør derfor være en overordnet målsetting at Austråttborgen, Austrått fort, og landskapet 
som omgir disse anleggene, skal kunne gi de besøkende opplevelser og innsikt i denne flere 
tusen år gamle militærstrategiske fortellingen. Dette er det historiske bakteppet til dagens 
forsvarsutbygging på Ørland.  
 
6.3.3.2: Hva var adel og hva var en herregård? 
Besøkende på Austråttborgen må få en forståelse av hva adel og en herregård var. Bjørnstjerne 
Bjørnssons nasjonale hymne om Norge som et land med ”hytter og hus, men ingen borge” er i 
stor grad symptomatisk for norsk historiefortelling. Den passer imidlertid ikke med historien til 
Fosen og Ørland i særdeleshet. Austråttborgen utgjør derfor et unikt eksempel på en svært 
underkommunisert del av norsk historie. Borgen er en bygning hvor de besøkende møtes av 
våpenskjold ved porten, statuerekker i svalgangene og teksttavler over dører og porter. Felles 
for disse er at de vil fortelle noe som for en moderne nordmann er temmelig fjernt, nemlig 
historien om den gamle adelens forståelse av sin plass mellom himmel og jord.  
 
Det finnes faktisk ingen herregård i Norden som gjennom sin arkitektur forsøker å formidle 
adelens verdensbilde så tydelig som Austråttborgen. Hovedbygningen fikk sin nåværende form 
mot slutten av det dansk-norske adelsveldet som startet med reformasjonen og sluttet med 
innføringen av eneveldet i 1660. I både inngangen og utgangen til denne perioden står Austråtts 
eiere sentralt i historien. Historikeren Ludvig Daae gikk så langt i nasjonalromantiske vendinger 
at han lot epokens begynnelse og slutt speiles gjennom herregårdens eiere. I 1875 skrev han om 
fru Ingerd Ottesdatter, eller fru Inger til Austrått som Henrik Ibsen kalte henne:  
 

Vi maa da i Fru Inger, hvis Forfædre, saa langt man kunde erindre tilbage, bestandig havde hørt til Norges 
fornemste Aristokrati og stadig været Rigsraader og Riddere...se den sidste Repræsentant for Norges gamle 

Høiadel.1 
 
I 1888 gikk han enda lenger og samlet både den gamle adels forsvinning og adelsveldets slutt 
til Austrått:  
 

Og ligesom fire Generationer tidligere Ove Bjelkes Tipoldeforældre, Hr. Nils Henrikssøn og Fru Inger 
Ottesdatter, paa en vis Maade afslutte vor middelalderlige Adels Historie, saaledes er Ove Bjelke selv med Rette 
at betragte som Norges sidste typiske Repræsentant for den Adelsperiode der begynder med Reformationen og 

ender med 1660.”2 

                                                
1 Ludvig Daae: Fru Inger Ottesdatter og hendes døtre, Historisk tidsskrift 1875: 363. 
2 Ludvig Daae: Italieneren Fransesco Negris reise i Norge, Historisk tidsskrift 1888: 94. 
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Adelsmannen og rammen omkring ham. Austråttborgens byggherre kansler Ove Bjelke og hovedporten til Austrått 
som viser 12 generasjoner av hans adelige forfedre. Skal man forstå dette byggverket må man plassere 
adelsmannen inn i buen. Bygningen er hans uniform som forteller om den nedarvede og hellige orden adelsskapet 
skulle forstås som.  
 
Kombinasjonen av en eierrekke med en sentral posisjon i norgeshistorien fra kristningen til 
eneveldet, og en bygning som formidler adelens selvbilde, gjør borgen til en naturlig 
hovedformidlingsarena for fortellingen om den norske adelen som sådan. Som statens eneste 
herregård er det også naturlig at herregården får et nasjonalt ansvar for å formidle nettopp 
denne siden ved norsk historie.  
 
6.3.3.4: Herregårdens landskap 
Et besøk i borgen bør også bygge kunnskap om hvordan den store hovedgården ble brukt til 
forskjellige tider, og hva dette forteller om en herregårds indre liv. Austråttborgen må slik sett 
utvikles som den arenaen hvor man finner den dypere forklaringen på hvorfor omlandet rundt 
borgen er som det er. Mye av denne formidlingen skal skje ute i terrenget, men en utstilling kan 
utdype og løfte denne helheten inn i en større europeisk og idehistorisk sammenheng.  
 
Det å for eksempel forstå hjortejaktens funksjon for konger og adelsmenn som en symbolsk 
øvelse til krigen, og med det årsaken til at Austråttlunden finnes, er i denne sammenhengen et 
viktig tema. Denne skogen er landets eneste bevarte jaktpark fra 1600-tallet og er det 
landskapselementet som svarer til denne siden ved adelig levesett. Da Ove Bjelkes etterslekt 
gikk konkurs i 1703 ble det gjennomført en innboregistrering som viste at man overalt i 
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hovedbygningen fant spor av jakt som utstoppede hjortehoder, gevirer av hjort og reinsdyr, 
store mengder jaktvåpen og et eget rom for oppbevaring av hjortevilt.  
 

 
Adelsmann i rustning jakter hjort. Utsnitt fra engelsk manuskript fra 1500-tallet.  
 
6.3.3.5: Godset som stat i staten – leilendinger og husmenn 
Historien om adelen er også historien om hvordan denne samfunnsgruppen påvirket livet til 
sine undersåtter. Det som formet livet til bøndene som levde som leilendinger under en adelig 
setegård aller mest, var privilegiene adelsmennene hadde som godseiere. Da Austråttborgen ble 
bygget eide kansler Ove Bjelke nesten alle gårder rundt munningen av Trondheimsfjorden og 
alle bønder i dette området sto i et avhengighetsforhold til ham. Som adelsmann betalte ikke 
Austråtts eier skatt for sin herregård og styrte i tillegg liv og død i leilendingsgrendene ved at 
hovedgården hadde såkalt ”hals- og håndsrett” og ”sikt- og sakefallsrett”.  
 

 
1: Trappen/dommertribunen opp til hovedfløya med fengselet under. 2: Utsikten fra trappen til de bibelske figurene 
som viser dommerne og de som skal dømmes i nedre borggård.  
 
Det vil si at herregården var domstol for sitt eget gods og hadde myndighet til å fradømme 
leilendingsbøndene både hals og hender dersom de begikk forbrytelser som utløste slike 
straffer. Godseieren fikk også retten til å kreve inn alle pengebøter for lovbrudd som i denne 
sammenhengen kalles ”sikt- og sakefall”.  
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Selve arkitekturen i det indre av Austråttborgen formidler denne føydale jurisdiksjonen. 
Trappen opp til hovedfløya er utformet som en dommertribune med et fengsel under. Over 
godseierens plass på trappen står et Kristus-monogram og en rekke av forfedrevåpenskjold som 
formidler hans hellige og arvelige rett til å utøve slik myndighet. Statuene som bærer taket til 
porttårnet og sidefløyene speiler på samme måte dette da adelsmannen fra tribunen ser rett på 
fire av Det Gamle Testamentets dommere, Moses, Elias, Gideon og Josva som en speiling av 
hans rolle. Disse flankeres av 10 jomfruer fra en dommedagslignelse i Det Nye Testamentet 
som i dette tilfellet representerer de som skal dømmes.  
 
Disse rettighetene hang ved Austrått og noen andre herregårder i Norge helt til ved midten av 
1800-tallet. Et adelsgods var på mange måter en stat i staten og et samfunn med frie og ufrie 
aktører. Formidlingen av denne samfunnsordenen speilet gjennom Austrått gods og de negative 
konsekvensene dette hadde for de mange menneskene som var underlagt en slik orden må veie 
tungt i en framtidig formidling på borgen. 
 
6.3.3.6: Austråtthistoriens etiske samtidsrelevans 
Fortellingen om riddere, slott og herregårder er både spektakulær, imponerende og samtidig 
viktig å forstå for å kunne lese dette landskapets militærstrategiske betydning. Men når man 
først skal formidle det storslagne må man også synliggjøre medaljens bakside. Mens 
fortellingen om Austråtts betydelige plass i vårt lands historie har et stort opplevelsespotensial, 
bidrar den i liten grad til refleksjon over samtidige politiske problemstillinger. Sagt på en annen 
måte kan denne historien, som borgen selv, imponere og gi nødvendig innsikt i fortidens tanke- 
og levesett, men de besøkende utfordres i liten grad etisk og moralsk.  
 
En mulig bruk av Austråtts historie og borgens form i formidlingsøyemed er å sette fokus på 
hva den moderne samfunnsutviklingen etter 1650 faktisk har betydd. Dette i motsetning til det 
verdensbildet herregårdsbygningen formidler som Gudegitt lov. Ideen om sosial mobilitet, altså 
det å kunne oppnå det du ønsker på grunn av dine evner og prestasjoner og ikke gjennom din 
medfødte plass i hierarkiet, er en nøkkelkontrast i denne formidlingen. Da borgen fikk sin 
nåværende form ble Danmark-Norge styrt etter en regel om det kun var adelsmenn som kunne 
bekle høye stillinger i statsapparatet eller i militærvesenet. Selv om eneveldet i dag forstås som 
et tyranni var det allikevel begynnelsen på den moderne samfunnsutviklingen fordi adelen og 
deres monopol på alle høye stillinger i staten ble avviklet. Etter 1660 kunne man på en helt 
annen måte enn før nå de høyeste posisjoner på grunn av dyktighet og ikke bare arvelige 
privilegier. Vinhandlersønnen Peder Schumacher som ble Danmark-Norges statsminister i 
1670-årene og ble gjort til greve av Griffenfeldt er et illustrativt eksempel på hvor raskt den 
gamle samfunnsordenen falt.  
 
Det å føle seg opphøyd på grunn av det man har blitt født til, og derav se ned på andre, er fortsatt 
et levende fenomen. Store deler av Vestens moderne samfunnsutvikling har handlet om å 
kjempe fram en orden knyttet til menneskers rettigheter og muligheter. Opplysningstiden skapte 
disse perspektivene gjennom ideen om at alle mennesker er født like og har lik rett til å søke 
velstand og lykke. Denne idehistoriske revolusjonen angrep nettopp det tankesettet 
Austråttborgens form forsøker å formidle og legitimere, nemlig ideen om at noen få mennesker 
hadde medfødt rang og privilegier på bekostning av de mange.  
 
En måte å bruke dette stedets historie på gjennom formidling kan være å se ideen om adelskap 
i sammenheng med Austråttområdets krigshistorie. Både Austråttborgen og det krigshistoriske 
landskapet ble formet av en idé om at det i verden levde en over- og underkaste. Selv om 
adelstiden på Fosen ikke gjorde leilendingsbøndene like rettighetsløse som de jugoslaviske 
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fangene som ble drevet som slaver for å bygge Austrått fort, er grunntanken bak begge 
prosjekter beslektet. Både ideen om at noen mennesker har en nedarvet og naturgitt rett til å 
herske over andre, og at de samme menneskene har rett til å styre liv og død over de underlegne, 
er hugget i stein på Austråttborgens murer. Der legitimeres herrefolkets status med bibelske 
referanser. I nazistenes arbeidsleier gjennom en like mytisk historieskriving og 
pseudovitenskapelig forskning som gav germanerne en medfødt rett til å herske over andre 
rasemessig underlegne mennesker.  
 

  
1: Tysk tresnitt fra 1488 som viser Kristus som ordner verden i tre stender. Foran sees bønder i arbeid (de som 
arbeider). På den ene siden av Jesus står paven og geistligheten (de som ber) og på den andre keiseren, kongene 
og adelsmennene (de som hersker). 2: Utsnitt fra tysk propagandaskrift om germanernes rasemessige overlegenhet 
fra 1941. 
 
Austråttområdet bør slik sett utvikles og formidles som et helhetlig kulturmiljø og 
opplevelsesområde fordi det er en sammenheng mellom fortellingen om herregården og 
områdets krigsminnesmerker på to viktige plan: For det første er borgen og Austrått fort 
regionens to mest talende monumenter over fjordmunningens strategiske plassering på 
Norgeskartet. For det andre er begge anlegg skapt med utgangspunkt i en herrefolk-ideologi 
som sto i motsetning til opplysningstiden og modernitetens samfunnsutviklingsprosjekt. 
Austråttborgen er et talende monument over det som opplysningstiden gjorde opprør mot, og 
nazismen er det siste kjente forsøket på å omstøte Vestens humanistiske og demokratiske 
samfunnsorden. For mer om dette se neste kapittel om utvikling av Austrått fort og 
krigshistoriens landskap.  
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6.3.4: Teater som kilde til formidling av Austråtts historie 

 
Plakat fra gjennomlesningen av en bearbeidet versjon av Henrik Ibsens stykke Fru Inger til Østråt fremført  
på Ørland kultursenter 24. april 2014.  
 
I tidsrommet 2012 til 2014 samarbeidet ØKS med regissør Harry Guttormsen og skuespiller 
Juni Dahr om et prosjekt for å bearbeide Ibsens skuespill Fru Inger til Østråt til et konsentrert 
kammerspill. Målet med dette var at den bearbeidede versjonen skulle kunne brukes til en fast 
årlig oppsetning på Austråttborgen. Prosjektet ble muliggjort av en raus bevilgning fra Ørland 
sparebank til formålet.  
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Den unge Henrik Ibsen lot seg fascinere av skikkelsen fru Inger og hennes rolle i det store 
maktspillet i reformasjonstiden. Han skrev med bakgrunn i tidens sparsomme kildetilgang 
skuespillet Fru Inger til Østeraad i 1854, og dette ble en av hans tidlige historiske drama. 
Stykket med sitt historiske utgangspunkt er fremført på teaterscener flere steder i verden og har 
én gang tidligere blitt fremført på Austrått. Det var i Riksteaterets regi med Ingerid Vardund i 
rollen som Fru Inger. 
 
Dahr og Guttormsen samarbeidet med noen av landets fremste skuespillere om 
utviklingsprosessen. I 2012 ble det gjennomført en vellykket test-gjennomlesning av den 
bearbeidet versjon med Juni Dahr som Fru Inger, Ingrid Bolsø Berdal som Eline Gyldenløve, 
Trond Espen Seim som Nils Lykke, Frank Kjosås som Nils Stensøn og Kai Remlov som Olaf 
Skaktavl. Skuespillernes var entydig begeistret i etterkant av prøven og fascinert av tanken om 
en framføring på selve borgen.  
 
Første lokale leseprøve ble gjennomført på Ørland Kultursenter 24. april 2014. Da med Juni 
Dahr som Fru Inger, Renate Reinsve som Eline Gyldenløve, Kai Remlov som Olav Skaktavl, 
Kenneth Homstad som Nils Stensøn og Espen Klouman-Høiner som Nils Lykke. 
 
ØKS ønsker å arbeide for at en slik oppsetning kan bli en fast del av borgens sommerprogram. 
Det å ha et stykke av Henrik Ibsen med en handling som foregår på Austrått og som 
dramatiserer herregårdens kanskje mest kjente eier er et aktivum man bør utnytte og som ØKS 
alt har lagt et godt grunnlag for. Dette både hva angår bearbeidelsen av verket og 
teaternettverket som er knyttet til prosjektet.  
 

 
1: Egil Postmyr skrev i 2011 romanen Drapet på Austrått – Martin Tranmæls nedtegnelser om hendelsene  
på herregården i 1899. 2: Husmannssønnen Ove Postmyr som ble skutt og drept av godseier Johannes Heftye. 
 
Austråtthistorien formidles også av andre dramatikere enn Ibsen. I 1981 forfattet Harry 
Guttormsen skuespillet Grinda som skildret konfliktene omkring Austråtts siste godseier 
Johannes Heftye. Godseierens dårlige forhold til sine husmenn nådde et dramatisk punkt da 
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Heftye skjøt og drepte ungdommen Ove Postmyr andre juledag 1899. Husmennene ville bruke 
gårdsveien de mente de hadde hevdrettigheter til, men Heftye hadde stengt denne og anlagt en 
ny og lengre vei rundt Austråttgården. Da Postmyr og andre ungdommer forsøkte å trenge seg 
gjennom grinda som Heftye hadde latt reise for å stenge den gamle gårdsveien, skjøt godseieren 
husmannsgutten. Saken fikk stor nasjonal oppmerksomhet og riksavisene delte seg i to leire 
hvor de borgerlige avisene forsvarte Heftyes rett til å beskytte sin eiendom. Arbeiderpressen 
ledet an av redaktør Marin Tranmæl, skildret på sin side hendelsen som et klassisk eksempel 
på klassejustis. Heftye ble senere frikjent for drapet av domstolene. Teaterstykket Grinda ble 
satt opp på Austrått sommeren 1981 og fikk god nasjonal omtale.  
 
I 2011 ble også romanen Drapet på Austrått – Martin Tranmæls nedtegnelser utgitt av en av 
Ove Postmyrs slektninger, forfatteren Egil Postmyr. Den samlede litterære og historiske 
dokumentasjonen knyttet til denne hendelsen gjør at det også er interessant å se på om en ny 
versjon av skuespillet Grinda kan brukes i et årlig teaterprogram på Austråttborgen.  
 
6.3.5: Herregårdens kjøkken og matkultur 
Herregårdens matkultur er et satsningsområde for dette prosjektet. Dette fokuset bør ikke bare 
brukes for å fremme vekst i privat sektor, men bør også være en integrert del av Austråttborgens 
formidling. Staben på ØKS har arbeidet over flere år med kunnskapsinnhenting om nettopp 
matkulturen knyttet til herregården Austrått. Dette både hva angår historiske oppskrifter, 
dyrehold på hovedgården og kjøkken- og frukthagens historiske innhold. Den viktigste kilden 
vi har kommet over stammer ikke fra Ove Bjelkes tid, men fra siste halvdel av 1700-tallet og 
godseierfamilien Holtermann.  
 
I 1760-årene kjøpte kjøpmann Hans Holtermann fra Ålesund Austrått herregård og gods på 
auksjon og bosatte seg på borgen med sin familie. Hans kone Ingeborg Catharina skrev i løpet 
av sitt liv på Austrått en meget grundig og innholdsrik kokebok på over 300 oppskrifter. Boken 
viser både mangfoldet og raffinementet i herregårdens kjøkken og er så detaljert at fru 
Holtermann må ha deltatt i matlagingen selv til tross for at hun hadde en betydelig tjenerstab 
til rådighet. Ifølge mathistoriker Ragnhild Hutchinson forteller manuskriptets detaljeringsgrad 
tydelig om hvordan også kvinner i det øverste sjikt av det norske aristokratiet deltok i 
matlagingen. Hutchinson mener dette er et norsk særtrekk som kan ha røtter tilbake til den 
førkristne kvinnerollen hvor bestyrelsen av huset og med det matlagingen var et særlig ansvar 
for husfruen. Den samme detaljeringsgraden finner man også i andre oppskriftssamlinger fra 
samfunnets øverste sosiale sjikt fra andre steder i landet. Dette fenomenet forekommer ikke på 
samme måte ellers i Europa eller i andre Nordiske land.  
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Austrått hovedgård under Holtermannfamiliens eiertid. Kobberstikk fra første halvdel av 1800-tallet. 
 
En mulig måte å bruke denne kilderikdommen på er å rekonstruere Ingeborg Catharina 
Holtermanns kjøkken anno 1760 i en del av Austråttborgen. Dette kan gjøres med basis i 
kunnskap om storgårdskjøkkens utforming på denne tiden og oppmålingene av det gamle 
herregårdskjøkkenet på Austrått som ble gjort av arkitekt Lorentz Ree i 1915.  
 

 
1: Det historiske kjøkken på Gammel Estrup slott i Jylland. 2: Formidling av historisk julebakst til barn på Gammel 
Estrups kjøkken.  
 
Med et slikt historisk kjøkken vil også kunne ta i bruk den rekonstruerte frukt- og 
grønnsakshagen i formidling av gårdens historiske matkultur. Man vil samtidig kunne løfte 
fram en side ved herregårdens indre liv fra 1700-tallet gjennom praktisk formidling. Museet 
Gammel Estrup har på samme vis gjenskapt sitt slotts gamle kjøkken og bruker dette som en 
av sine mest populære formidlingsrom for både voksne, barn og unge. Et slikt kjøkken på 
Austrått kan også brukes som en kursarena for historisk og stedegen mat med basis i gårdens 
historie og hage.  
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6.3.6: Forbilder for Austråttborgens videre utvikling  

 
Man kan ikke kopiere Baroniet Rosendals driftsmodell for Austrått, men mer enn noe annet sted i Norge har man 
her mye å lære 
 
Utviklingen av Austråttområdet må baseres på stedets og omlandets historie og naturlige 
forutsetninger. Vi kan ikke kopiere løsninger fra andre steder. Samtidig kan man lære mye av 
hvordan andre sammenlignbare anlegg drives i vårt eget land.  
 
For å finne inspirasjon til hvordan Austråttborgen bedre kan utvikles hva angår 
publikumsrettede aktiviteter er Baroniet Rosendal i Hardanger er et åpenbart forbilde. Dette 
stedet har en helhetlig drift av både hovedbygning, driftsbygninger, hage, nærmeste 
omkringliggende landskap og kulturmiljø. Rosendal eies av Oslo Universitet og har klart å 
styrke sin posisjon fra å ha en stab på 3 årsverk ved inngangen av 1990-tallet til å ha 20,2 
årsverk i 2016. Mye av dette er gjort mulig fordi man har klart å bygge opp langt høyere 
besøkstall og med det egeninntekter enn det som var utgangspunktet for noe over 20 år siden. 
Betalende gjester på baroniet har økt fra omlag 10 000 i 1990 til 88 000 i 2015.  
 
Men begynnelsen på denne eventyrlige utviklingen for Rosendals vedkommende var at baroniet 
fikk stedlige drivere som klarte å overbevise sin eier og bevilgende myndigheter om 
nødvendigheten av en betydelig økning i investeringer hva angår både fasiliteter, hage, 
landskap og kompetanse.  
 

  
1: Baroniets hovedbygning fra 1660-årene med sin historiske rosehage. 2: Oversikt over baroniet og den 
restaurerte parken rundt.  
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Siden 1990 har det blitt investert 108 millioner i fysiske tiltak hva angår utviklingen av dette 
kulturmiljøet. Rosendal driver i dag et av landets mest kultiverte historiske hage- og 
parklandskap og et bredt kulturprogram på vår, sommer og høst med konsertvirksomhet, 
utstillinger, fagdager og egen kammermusikkfestival. Borggården i hovedbygningen brukes 
som en fast arena for både teater og konsertvirksomhet i sommerhalvåret, og sikres mot regn 
ved at man drar seilduk over borggården ved slike arrangementer. For mer om baroniets drift 
se: https://www.baroniet.no/  
 

 
Bjørn Eidsvåg og Kari Bremnes holder konsert i borggården på baroniet Rosendal.  
 
Et annet åpenbart forbilde for Austråttborgen er slottet Gammel Estrup på Jylland som utover 
formidlingen av det historiske anlegget driver Dansk Center for herregårdsforskning og et eget 
landbrukshistorisk museum i herregårdens gamle driftsbygninger. De arbeider som en 
utviklingsaktør for andre sammenlignbare kulturmiljøer i Danmark og koordinerer et Nordisk 
forsknings- og utviklingsnettverk for slott og herregårder. Gammel Estrup bruker slottet og 
omlandet til bred formidling om alle sider ved herregårdens historiske drift og bokultur. For 
mer om Gammel Estrup se: http://gammelestrup.dk/  
 
6.3.7: Konklusjon   
ØKS melder med dette sin interesse for å overta formidlingsansvaret for Austråttborgen for 
å iverksette en utvikling som her beskrevet. Vi ber om at dette behandles i arbeidet med ny 
museumsorganisering og museumsstrategi for Trøndelag som skal igangsettes i 2019.  
 
6.4: Det nasjonale festningsverket Austrått fort  

 
Det store underjordiske festningsanlegget i Lundahaugen bygd i tidsrommet 1942–43 med det, til sammenligning, 
ganske beskjedne kanontårnet på toppen av høyden. Fortet hadde som sin hovedoppgave å beskytte innseilingen 
til Trondheimsfjorden og kunne innlosjere opptil 200 mann i underjordiske kaserner.  
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Austrått fort ble bygget mellom 1942 og 1943 av den tyske okkupasjonsmakten som et 
nøkkelfort for å beskytte innseilingen til Trondheimsfjorden og med det byen Trondheim. 
Fortet hadde en presis skuddradius på 40 kilometer og kunne dermed beskyte fiendtlige skip 
helt ut til vestkysten av Frøya og helt inn til byen Trondheim. Anlegget ligger på det høyeste 
punktet i Austråttlunden landskapsvernområde, herregårdens gamle jaktpark. Det ble aldri 
benyttet i krigstid og ble overtatt av det norske kystartilleriet etter krigen. Den operative driften 
av anlegget ble avviklet i 1968 og ble vedlikeholdt til 1977. I 1990 ble det besluttet at fortet 
skulle restaureres av Forsvarsdepartementet og benyttes videre som et nasjonalt festningsverk 
med formidlingstilbud for publikum. Anlegget forvaltes og vedlikeholdes i dag av 
Forsvarsbygg og formidlingen drives av Ørland kultursenter. Det knytter seg dermed ikke annet 
ansvar for den museale driften enn formidling og utstillingsvirksomhet. 
 
Antallet besøkende ved Austrått fort har vært jevnt stigende de siste årene og det er fortsatt et 
betydelig utviklingspotensial for besøk ved fortet.  
 
6.4.1: Utviklingsplan for krigshistorisk formidling og landskap 
Austrått fort er i dag et unikt forsvarsverk fra siste verdenskrig. Dette er det siste trippeltårnet 
fra et tysk slagskip fra krigstiden som er bevart i Europa. Tårnets ombygging til landfast fort 
gjør stedet enda mer særegent. Samtidig er dette en av de to viktigste byggesteinene i 
maktlandskapet Austrått. Fortets plassering i herregårdens jaktpark er selve bekreftelsen på den 
lange gyldigheten til stedet Austråtts gamle nøkkelposisjon som kontrollpunkt for innseilingen 
til Trondheimsfjorden. Det var denne kontrollfunksjonen som var bakgrunnen for at 
lendmannssetet Austrått ble anlagt her omlag 900 år før de tyske okkupantene lot fortet reise 
på samme sted og for å tjene samme funksjon. Vi anser det derfor som åpenbart at disse to 
anleggene og landskapet som omgir dem må få en felles formidlingsdrift og utvikling. Dette 
spesielt siden kulturmiljøene de er en del av er blandet og i tillegg sammenføyd med betydelig 
naturverdier og kulturminnerikdom fra førkristen tid. Det å utvikle og skjøtte slike komplekse 
landskapstyper hvor flere kulturhistoriske lag er innflettet med naturverdier er det ØKS 
gjennom sitt arbeid de siste ti årene har spesialisert seg på.  
 
Samtidig er det to vesentlige sider ved den krigshistoriske formidlingen på Austrått som en 
omvisning på fortet ikke kan gi tilstrekkelig innsikt i og som vil bli behandlet i det videre.  
 
6.4.1.1: Befestningen av Ørland og fjordmunningen fra 1942–45  
Det er usikkert hvor mange mennesker som oppholdt seg på Ørland under siste verdenskrig. 
Folketallet var omlag 3500 da krigen brøt ut og noen kilder hevder at antallet var så høyt som 
20 000 i 1943. I tillegg var et stort antall stasjonert i Bjugn, på Agdenes og på Brettingen og 
Hysnes i Indre Fosen. Austrått fort er det største monumentet som står igjen fra den betydelige 
tyske befestningen av fjordmunningen som ble gjennomført i tidsrommet 1942–45. Dette ble 
planlagt som ett av knutepunktene i det tyskerne kalte ”Atlanterhavsvollen”, som var et 
sammenhengende belte av befestninger fra den spansk-franske grensen i sør til den norsk-
russiske grensen i nord.  
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1: Den tyske Atlanterhavsvollens utstrekning fra den spanske til russiske grensen. Den norske delen utgjorde 
nesten halvparten av det befestede kystområdet. 2: Tysk propagandaplakat fra 1944 for Atlanterhavsvollens 
ugjennomtrengelighet.  
 
Årsaken til at munningen til Trondheimsfjorden ble et av knutepunktene i dette 
befestningssystemet var at nazistene planla å etablere Det tredje rikets største marinebase i og 
ved Trondheim. Herfra skulle Nord-Atlanteren og Nordishavet kontrolleres av den tyske flåten. 
Tilknyttet basen skulle det anlegges en tysk koloni som skulle få navnet ”Nordstern”, med 250 
– 300 000 kolonister. Hitler beskrev selv dette prosjektet som ”et tysk Singapore” i nord. Den 
utopiske planen om byen Nordstern kom aldri lenger enn til byggingen av ubåtbunkerne Dora 
og Persaunet leir i selve Trondheim. De omfattende befestningene som skulle beskytte byen ble 
derimot realisert. Man kan dermed driste seg til å si at sporene av den planlagte byen Nordstern 
best kan oppleves ved munningen av fjorden og i særdeleshet på Ørland og Austrått.  
 

 
Utsnitt av kart over tyske befestninger og militære installasjoner på midtre og vestre del av Ørland bygget mellom 
1942 og 44. På toppen av dette kommer Austrått fort og dette områdets militære landskap. Illustrasjon hentet fra 
Arnt Tore Andersens bok Krigstid og fangeliv. 
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Folk som forlot Ørlandet før 1942 og kom tilbake etter fredsslutningen kjente seg overhodet 
ikke igjen. Hele bygda ble fullstendig omkalfatret i de siste krigsårene. Kartet over viser 
omfanget av den tyske flyplassen, kystfortene, bunkerne og befestningene, forlegningene og 
fangeleirene fra krigsårene. Bakgrunnen for at Ørlandet fikk en NATO-base i 1952, som nå 
utvikles til hovedbase for det norske luftforsvaret, var flyplassinfrastrukturen som tyskerne 
etterlot seg her samt befestningene som ble reist for å beskytte denne. De tyske kystfortene på 
Ørland inkludert Austrått fort var så avanserte og presise at det norske forsvaret benyttet seg av 
dem helt til ved utgangen av 1960-tallet.  
 
Befestningene på Ørland var allikevel en del av et større fortifikasjonssystem som dekket hele 
munningen av fjorden. Fra øyene Tarva i nord til Leksa i sør, og på fastlandet rundt hele 
fjordmunningen, ble det bygget et belte av befestninger tilhørende flere våpengrener som var 
koordinert operativt og kommunikasjonsmessig. 
 
Graden av inngrep som ble gjennomført i vårt omland under den tyske okkupasjonen er 
nærmest umulig å fatte for nye generasjoner. Denne helheten må formidles til det publikum 
som søker Austrått for å forstå og oppleve stedets krigshistorie. De besøkende må få innsikt 
i hva den tyske Atlanterhavsvollen var og deretter hvilken funksjon vårt landskap hadde i 
denne befestningsstrategien. På Austråttborgen skal publikum få formidlet helheten i 
maktlandskapet i fjordmunningen fra førkristen tid, middelalder og tidlig nytid, og herresetet 
Austråtts plass i dette. En krigshistorisk formidling på Austrått må på samme vis gi innsikt i 
hvordan okkupasjonstiden skapte et nytt og betydelig kulturhistorisk lag i det samme 
landskapsområdet.  
 
6.4.1.2. Det krigshistoriske landskapet utenfor Austråttområdet 

 
Bunkerturisme er en voksende reiselivsretning som vi ønsker å satse bredt på gjennom dette forprosjektet. 
Kanaløyen Jersey ble okkupert av tyskerne under krigen. Sporene av okkupasjonen har i dag blitt en betydelig del 
av øyas reiselivsattraksjon.  
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Sporene av den tyske aktiviteten finnes fortsatt overalt på Ørland og i Bjugn. Som et ledd i dette 
forprosjektet har ØKS i samarbeid med Fosen krigshistoriske forening igangsatt en 
registrering av alle krigsminner i dagens Ørland og Bjugn kommuner. Austråttområdet, 
øygruppen Tarva og befestningene i og rundt Botngård er alt dokumentert, men i resten av 
området finnes det ingen god oversikt. Vi anser dette som en del av forberedelsen til en større 
og bedre tilrettelagt krigshistorisk formidling i vår kommune da vi først må vite hva vil har og 
i hvilken tilstand det er i før vi begynner å velge ut de objektene som bedre skal tilrettelegges 
for et krigshistorisk interessert publikum.  
 

   

   
  Et utvalg av bunkere i Ørland-Bjugn: 1: Utkikksbunker på Tarva. 2: Bunker i Ervika, 3: Rester av Hovde kystfort    
  på Brekstad. 4: Skytestilling på Storfosna. 5: Radiobunker på Opphaug. 6: Kanonstilling og bunkere på Storfosna.  
 

 
Nederland er det landet i Europa som har utviklet kulturminnene fra Atlanterhavsvoll-befestningen best til 
turistformål. Artikkel i den engelskspråklige tyske nettavisen Deutsche Welle 26.07.17. 
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Bunkerturisme er i dag et opplevelsesfenomen som blir mer og mer populært i alle land som 
fikk befestninger gjennom Atlanterhavsvoll-prosjektet. Spesielt i Nederland og Danmark har 
denne formen for reiseliv fått et større og større publikum og det investeres betydelig i 
opprustning og tilrettelegging av de viktigste attraksjonene.  
 
Flere norske kommuner som blant annet Kristiansund har også igangsatt et arbeid for å 
tilrettelegge sine viktigste krigsminner til opplevelsesformål. Vi kan derfor hente inn mye 
erfaring også fra Norge til et slikt utviklingsarbeid.  
 
6.4.1.3: De som døde for å bygge de tyske befestningene på Ørland 

 
Utsnitt fra Hannah Ryggens teppe 6. oktober 1942 som skildrer terroren under unntakstilstanden i Trondheim og 
Trøndelag denne dagen. Bak den henrettede teatersjef Henry Gleditsch ses et lemlestet menneske som er bundet 
til et tre. Dette er en scene fra Ørlandet hvor en jugoslavisk krigsfange fra Austrått ble kledd naken, bundet til et 
tre langs veien og ble pisket til offentlig skue. Han måtte stå slik hele vinternatten og ble skutt dagen etter. Over 
det hele svever Hitler med Knut Hamsun og Vidkun Quisling som to ravner. 
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Den andre krigshistoriske fortellingen som må komme tydeligere fram på Austrått er lidelsene 
til de mange jugoslaviske og russiske krigsfangene som ble sendt hit som slaver for å bygge 
tyskernes befestninger. I møte med installasjonene fra krigen kan man fort bli blendet av og 
imponert over presisjonen og effektiviteten i det arbeidet tyskerne gjennomførte. Men 
forutsetningen for å kunne bygge alt dette på tre år var et brutalisert menneskesyn. Hundrevis 
av ”undermennesker” slet seg ihjel for å holde den tyske framdriftsplanen. Vi vet ikke hvor 
mange fanger tyskerne fraktet til Ørland fra Jugoslavia og Russland for å gjøre jobben, men 
kommunen hadde den største tettheten av slike leirer i Trøndelag. Det største leirkomplekset lå 
på Austrått på sletta mellom Lundahaugen og borgen, og rommet i 1943 451 jugoslaver.  
 

 
Austrått fangeleir under bygging i 1942. Foto tatt fra tårnet på Austråttborgen. Lundahaugen hvor fortet skulle 
bygges i bakgrunnen.  
 
Omlag 70 av disse døde under arbeid med å bygge Austrått fort. Ca. 70 andre døde under 
flukt fra leiren. Direkte og indirekte kostet byggingen av dette nasjonale festningsverket opp 
mot 140 menneskeliv.  
 
Det fantes også flere fangeleirer på Ørland. Det totale antallet jugoslaver i leirene varierer 
mellom 700 og 900. Russiske myndigheter hevder i tillegg at så mange som 1000 sovjetiske 
fanger ble brukt i befestningsarbeidene mellom 1942 og 45. 191 russere er begravet på Ørland, 
men store mengder døde russiske fanger ble kastet på havet etterhvert som de døde så 
dødstallene er her uklare. Til tross for tyskernes grundighet ble det ført svært liten oversikt over 
fangene som ble brukt i dette befestningsarbeidet. Dette er grunnen til at tallene varierer så mye.  
 
Organiseringen av befestningen – Organisation Todt 
Til forskjell fra for eksempel Falstad ble fangeleirene på Ørland drevet av den såkalte 
Organisation Todt (OT). Dette var en halvoffentlig og paramilitær organisasjon opprettet av 
NSDAP i 1933 for å bygge ut militære installasjoner og veier som tålte stridsvogner. OT hadde 
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navn etter sin leder minister Fritz Todt som døde i en flyulykke etter en krangel med Adolf 
Hitler i 1942.  
 

 
Adolf Hitler tar det første spadetaket i byggingen av Østerrikes første autobahn i 1938. Fritz Todt sees bak Hitler.  
 
OT fikk fra 1941 i oppdrag å bygge den såkalte Atlanterhavsvollen som befestningene på 
Ørlandet er en del av. I 1944 var 1,4 millioner mennesker underlagt OT. 98 % av disse var 
krigsfanger og tvangsrekrutterte arbeidere fra okkuperte områder. Arbeidsstokken ble brukt 
som slaver og hundretusener døde under arbeidet  
 
En krigshistorisk formidling på Austrått må i framtiden presentere også denne siden ved de 
militære utbyggingene på Ørland under okkupasjonen. Metodene som ble brukt, behandlingen 
av fangene og med det den blodige baksiden av tyskernes tilsynelatende effektivitet og 
nøyaktighet må formidles tydelig som en kontrast til de spektakulære monumentene som ble 
reist i krigsårene. Dette må som befestningene presenteres som en del av et betydelig 
internasjonalt system. De besøkende må få innsikt i hva OT var, hvordan de var organisert og 
utførte sitt arbeid i de okkuperte områdene. Til sist hvordan deres arbeid med byggingen av 
Austrått fort og de øvrige befestningene på Ørlandet speiler denne brutale og vidtrekkende 
virksomheten.  
 
Som tidligere nevnt i kapitlet om Austråtthistoriens etiske samtidsrelevans er det i en slik 
formidling viktig å problematisere hva som skal til av dehumanisering av ”de andre” og 
brutalisering av eliten for å ende opp i et system som det som ble drevet på Austrått i krigsårene. 
I dag er den synlige formidlingen av de menneskelige lidelsene begrenset til en minnestein som 
står der den ene leiravdelingen var plassert like ved Austråttborgen. Dette er på lang nær 
tilstrekkelig dersom man skal forvalte begge sider ved denne historien på en ansvarlig måte.  
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1: Krigsfange fra Bjørnvika leir i Saltfjellet fotografert i 1945. 2: Minnebautaen over krigsfangene som døde på 
Austrått ved Austråttborgen  
 
Ørland har siden den tidlige etterkrigstiden pleid et tett vennskap med flere byer i Serbia. Mange 
av de tidligere fangene fra Austrått har besøkt Ørland og mennesker som hjalp dem under krigen 
i flere omganger. I tillegg til dette har tidligere journalist i Adresseavisen Arnt Tore Andersen 
dokumentert fangelivet og organiseringen av arbeidet gjennom en rekke publikasjoner. Man 
har derfor et svært godt kildegrunnlag for å bygge opp en utdypende formidling av også denne 
viktige siden ved krigshistorien.  
 
6.4.2: Hvor skal en utvidet krigshistorisk formidling på Austrått foregå? 
Dersom man skal evne og bygge opp utstillinger og annen formidling som både klarer å skildre 
den omfattende befestningshistorikken og de menneskelige lidelsene som dette skapte, trenger 
man egnede rammer. Dagens servicebygg ved trippeltårnet på Lundahaugen trenger 
oppgradering, men er for lite til å romme en eller flere større utstillinger. Det er lite aktuelt å 
utvide dette bygget så mye at det kan romme en slik bruk, da det krigshistoriske kulturmiljøet 
ved kanontårnet ikke bør forstyrres av større nybygg. Områdefredningen hindrer trolig også 
noe slikt. Tunellene i Lundahaugen hvor Fosen krigshistoriske samlinger holder til i dag er lite 
egnet til utstillingsvirksomhet på grunn av fuktig klima.  
 
Det finnes et tredje alternativ som vil kunne egne seg godt til større utstillinger og 
formidlingsaktivitet, nemlig den tyske offisersbrakken som står ved foten av Lundahaugen. 
Denne bygningen er det siste som står igjen av Austrått fangeleir og de tilhørende forlegningene 
for OTs-stab. Brakka ble bygget som Todt-offiserenes kasernebygg og står ute og inne 
temmelig intakt slik okkupantene forlot det i 1945. Den ble etter krigen benyttet av Heimevernet 
og senere som hus for kulturaktiviteter og som klubbhus for Austrått golfklubb. Med unntak av 
at vinduene er skiftet er overflater ute og inne tyske militære modulbyggevarer.  
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Austrått golfbane med Organisation Todts offisersforlegning i bakgrunnen. I den opphøyde midtarken ligger 
offiserenes praktfullt innredede salong med utsikt over den vestre avdelingen av fangeleiren.  
 
Brakkens mest interessante rom er Todt-offiserenes salong i midtarken på bygget. Denne har 
påkostede interiører som skiller seg kraftig fra brakkens ellers rimelig enkle detaljering. Dører 
er i mahognyfiner med slipt glass og selve rommet er nyklassisk innredet med kasettetak, 
parkett og brystningspaneler i eik og med en stor peis med vindovn. Rommet er like 
spektakulært som det er makabert. Fra salongen har man gjennom fem vinduer på rekke 
panoramautsikt til det som var den vestre avdelingen av fangeleiren. Når Todt-offiserene skulle 
slappe av i vakre omgivelser var det altså elendigheten i deres egne fangeleire de så ned på.  
 
Brakken eies i dag av Ørland kommune og et ledd i dette prosjektet er å utrede en framtidig 
bruk for bygningen. Et alternativ er at den overtas i sin helhet av Austrått golfklubb eller at 
deler av arealet kan brukes og tilpasses til krigshistoriske utstillinger og annen formidling. 
Brakken er det siste store sivile byggverket fra okkupasjonstiden på Ørland og ble reist for å 
huse nettopp de menneskene som både planla den storstilte befestningen av dette området og 
som drev hundrevis av krigsfanger i døden gjennom det samme arbeidet. Heller enn å planlegge 
nybygg er det derfor fristende å ta i bruk dette særpregede kulturminnet til en større 
krigshistorisk satsning. Bygget er så stort at det lett kan romme både krigshistoriske 
utstillingsfasiliteter, lokaler for Fosen krigshistoriske samlinger og Austrått golfklubb i 
framtiden.  
 
ØKS skal i året som kommer kartlegge tilstand, legge en restaureringsplan og igangsette 
istandsetting av brakken. I tillegg skal vi prosjektere hvordan denne bygningen skal kunne 
brukes til en bredere krigshistorisk formidling som beskrevet overfor.  
 
I dag finansierer ØKS en daglig leder for Austrått fort i 40% stilling uten regional eller statlig 
medfinansiering. Vi ønsker å innlede en dialog med Forsvarsdepartementet om muligheter 
for å styrke den krigshistoriske formidlingen på Austrått fort med ressurser så dette kan bli 
en hel stillingsandel. Vi ønsker at denne fagpersonen også skal lede og koordinere utvikling 
og publikumstilrettelegging av krigsminner i Austråttområdet og i det øvrige Ørland og 
Bjugn sammen med Fosen krigshistoriske forening. ØKS planlegger ikke å søke om tilskudd 
til dette i 2019, men i neste budsjettår. 
 
ØKS ønsker samtidig å innlede dialog med Forsvarsdepartementet om mulighetene for at de 
vil være med som finansieringspartnere i en framtidig utvikling av OT-brakken på Austrått 
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til krigshistorisk utstillings- og formidlingsformål. Dette når detaljprosjekteringen av tiltaket 
er fullført.  
 
6.5: Besøkssenter våtmark Ørland 

 

 
1: Utsyn over Grandefjæra ramsarområde. 2 og 3: Utstillingen til Besøkssenter Våtmark Ørland på Brekstad. 
 
Besøkssenter våtmark Ørland (BVØ) er en av seks autoriserte våtmarksentra i Norge og er 
likestilt med nasjonalparksentrene i status. Dette er et regionalt senter som skal formidle og 
utvikle våtmarksverdier i Fosen-regionen med hovedfokus på Ørland våtmarkssystem som har 
lokaliteter i både Ørland, Bjugn og Agdenes kommuner. BVØ er en del av ØKS, men stillinger 
finansieres av Miljødirektoratet. Kontorer og utstilling er i dag lokalisert i terminalbygget ved 
hurtigbåtanløpet på Brekstad som er bygget sammen med ØKS, Ørland rådhus og Ørland 
kysthotell. BVØ planlegger nå bygging av ny utstilling, formidlingsrom og laboratorier for 
biologisk mangfold i ØKS’ hovedbygg. Som prosjektet beskriver ønsker også BVØ å utvikle 
Hovsfjæra ramsarområde og Rusasetvatnet i Austråttlandskapet til sine viktigste utendørs 
formidlingsarenaer for våtmarksverdier.  
 
BVØ tas med i denne gjennomgangen fordi ØKS har et likestilt formidlings- og utviklingsfokus 
på kulturhistorie og natur. På samme måte som NTNU-Vitenskapsmuseet ønsker vi å formidle 
vår kultur- og naturhistoriske særegenhet gjennom utstillingsvirksomhet. Denne 
helhetstenkningen anvender ØKS også i utviklingsarbeidet med natur- og kulturminnerike 
landskapsområder i vår region. Staben i BVØ arbeider utover formidlingsarbeid med flere 
naturrestaureringsprosjekter sammen med kolleger i ØKS. De største prosjektene så langt har 
vært byggingen av naturscener og fuglekikketårn ved Ørlands ramsarområder, restaureringen 
av Rusasetvatnet og flere restaureringsprosjekter av myrer og vassdrag. På grunn av omfanget 
av disse naturrestaureringsprosjektene har virksomheten ved BVØ blitt drevet på et absolutt 
minimum i prosjektperiodene. Det er ikke ønskelig å fortsette på denne måten da dette til tross 
for gode resultater er i strid med Miljødirektoratets retingslinjer for drift av besøkssenteret. Vi 
ønsker derfor å knytte til oss en fast økolog som kan planlegge og lede naturrestaureringstiltak 
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i det videre, så dette arbeidet ikke går på bekostning av formidlingen og 
kunnskapsbyggingsansvaret til BVØ.  
 
Utover prosjektet med videreutvikling av Hovsfjæra og Rusasetvatnet vil finansiering til 
bygging av nytt våtmarkssenter på Ørland bli omsøkt uavhengig av dette prosjektet.  
 
6.6: Kulturhistoriske lag og stiftelser som ØKS ikke skal drive, men tilby 
faglig oppfølging 
 
6.6.1: Fosen krigshistoriske samlinger på Austrått 

 
1: Den ene inngangen til Austrått fort hvor Fosen krigshistoriske samlinger har sine samlinger og sin utstilling.  
2: Offisersbrakka for Organisation Todt ved Austråttlunden. Framtidig base for dette lagets virksomhet.  
 
Det første Austråttbaserte kulturhistoriske laget er Fosen krigshistoriske samlinger (FFS). Dette 
er en regional organisasjon med flere oppgaver: For det første fungerer de som en 
venneforening for Austrått fort og gjennomfører skjøtsel og vedlikehold av fortet på 
dugnadsbasis. Laget driver også utstrakt krigsminneregistrering i regionen og dokumentasjon 
av kilder til krigshistorien. De har bygget opp flere utstillinger inne i fortet og har også sine 
samlinger der. Laget holder i dag hus i en av tunellene ved fortets hovedinngang. FFS drives i 
dag utelukkende basert på frivillig innsats og mottar ingen offentlig støtte. 
 
FFS bør inkluderes i en utvikling av den tyske offisersbrakken ved Lundahaugen. De bør her 
få tilbud om kontor, lager og møteromsfasiliteter. De samlingene laget eier kan dessuten være 
en viktig ressurs i utviklingen av en bredere krigshistorisk utstilling på stedet. FFS sitter på 
spesialisert kompetanse om de hovedfortellingene ØKS ønsker et sterkere formidlingsfokus på. 
Jan Egil Fjørtoft er bosatt i Bjugn og er aktiv i FFS. Fjørtoft er en av landets fremste eksperter 
på tyske kystfort og har lang museumserfaring etter å ha virket som direktør ved Oscarsborg 
festningsmuseum i en årrekke. Tidligere journalist i Adresseavisen Arnt Tore Andersen er 
bosatt på Ørland og er aktiv i FFS. Andersen er den forfatter i Trøndelag som har skrevet mest 
om jugoslaviske og russiske krigsfangers historie under siste verdenskrig. Han har hatt et særlig 
fokus på denne historien knyttet til Ørland og Austrått. 
 
I tillegg til at laget med sine frivillige sitter på relevant kunnskap om det innholdet man skal 
bygge en ny formidling omkring, er de også regionens viktigste ressurs for bevaring og 
registrering av krigsminner. ØKS ønsker et langsiktig samarbeid med FFS om utvikling av 
krigshistoriske utstillinger på Austrått, men også om arbeidet med registrering, skjøtsel, 
tilrettelegging og formidling av de mange viktige krigsminnene utenfor Austråttområdet.  
 
Egen rapport for FKS med oversikt over samlinger og aktivitet vil ettersendes til 
Fylkeskommunen ila. 2019.  
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6.6.2: Yrjar Heimbygdslag på Austrått gård 

 

 
1: Museumslåven på Austrått gård med Austråttborgen i bakgrunnen. 2: Guriannastua i Austråttområdet.  
3: Museumsnaustet i Sjøgata på Uthaug. 4: Husmannsplassen Tinden på Hoøya.  
 
Det andre Austråttbaserte kulturhistoriske laget på Ørland er Yrjar Heimbygdslag (YHL). Dette 
er Ørlands lokalhistoriske forening og bygdemuseum. De har siden 1990-årene bygget opp sine 
samlinger i fjøset på Austrått gård, driftsanlegget til det som er igjen av hovedgården. Laget har 
spesialisert seg på landbrukshistorie og har en betydelig landbrukshistorisk samling, men har 
også store gjenstandssamlinger, lokalhistoriske arkiver og en betydelig fotosamling. De driver 
nettstedet www.yrjarheimbygdslag.no som har en fullstendig oversikt over all historisk 
bebyggelse på Ørland og hvor man også kan finne den digitale foto- og gjenstandssamlingen. 
Laget har vært en drivkraft for utgivelse av lokalhistorisk litteratur og driver aktiv 
stedsnavnsinnsamling utover annen innsamlingsvirksomhet.  
 

   
1: YHLs årlige parade med veterantraktorer under Bygdadagan på Austrått gård. 2: YHLs digitale oversikt over 
all historisk bebyggelse på Ørland. 
 
YHL har tre eiendommer på Ørland: Guriannastua på Austrått som ble reist av fattigvesenet for 
den husløse Gurianna Husby og hennes familie og buskap av geiter i 1920-årene, 
husmannsplassen Tinden på Hoøya og et naust i Sjøgata på Uthaug som brukes til 
museumsformidling.  
 
YHL drives utelukkende basert på frivillig innsats og mottar ingen offentlig støtte. 
 
Som et ledd i dette forprosjektet har Yrjar Heimbygdslag laget en egen rapport over deres 
samlinger, bygninger, virksomhet og behov: 
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Oppsumering av arbeidsgruppemøtene i YHL sommeren 2018. 
 
 Yrjar heimbygdslag er et lokalhistorisk lag og bygdemuseum. 

 
Samlinger:  
11800 gjenstander, (inkludert 37 traktorer), over 30.000 skannede bilder, privatarkiv 
for 32 bedrifter, 83 frivillige lag, 27 gårdsbruk og 41 halvoffentlige institusjoner, 
intervjuer av 133 personer. 
 
I kjelleren og på Nordlåven på Austrått gård, leier vi 1824 kvadratmeter areal av 
Ørland kommune. 
 
Bygninger:  
Guriannastua: Våningshus på 20 kvadratmeter og tilbygg på 9,5 kvadratmeter. Ønsker 
for Guriannastua er installasjon av elektrisitet og at planen om å sette opp en torvbod 
bør realiseres. Hjelp til å løse formidlingen av stedet: Skal plassen være et eksempel på 
en families kår i en bestemt tidsepoke, eller en generell beskrivelse av fattigfolk sine 
kår? Skal Guriannastua forbli mest mulig autentisk, eller tilpasses mht. formidling av 
dens historie? 
 
Museumsnaustet på Uthaug: Bygg på 82 kvadratmeter med tilbygg på 30 kvadratmeter. 
Ønsker for Naustet er også elektrisitet. YHL har behov for at Naustet sikres utvendig 
mot stormflo og uvær. Mulig plan å lage et rom likt det fiskerne hadde i naustene i 
utværa for bespisning og hvile. 
 
Husmannsplassen Tinden: Hovedbygning på 61 kvadratmeter, to-etasjers fjøs med 
grunnflate 43 kvadratmeter og snekkerbod på 25 kvadratmeter. Ønsker installasjon av 
elektrisitet. Ønsker å reetablere en brønn på området. Utredning om høystålet kan 
ombygges til auditorium. Kan hagen reetableres som eksempel på hagebruk på en 
husmannsplass? (motstykke til Austrått sin restaurering av renessansehagen.) 
 
Bygningene har et vedvarende behov for vedlikehold og oppgradering. Vi har behov for 
faglig påfyll mht. hvordan vedlikeholde bygningene. 

 
Et bygdemuseum kan bestå av: 
 
Utstilling med skiftende tema eller mer varig utstilling fra samlingene. 
 
Åpent magasin som er alt det fineste en har, som ikke er i utstillingen. 
 
Fjernmagasin som er alt det en har som ikke har publikumsinteresse, men som en ikke 
vil kaste.     
 
Mange museer jobber primært for å lage åpne magasin, da dette er en enkel måte å 
presentere sine gjenstandssamlinger på.  
 
I all hovedsak er storkjelleren og Nordlåven allerede våre åpne magasin. Med noen 
tilpasninger og mulighet for å ta inn publikum, kan vi allerede nå definere oss som et 
bygdemuseum.  
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Yrjar heimbygdslag mangler lokaliteter for skiftende utstillinger. I fjøsets nordøstre 
ende er det et lokale på ca. 140 kvadratmeter, som kanskje vil egne seg for utstillinger. 
Dette lokalet ønsker vi å leie på sikt. 

 
Hvis vi i tillegg får leie møterommet i fjøset (første etasje), snarest mulig, og etablere 
nytt arbeidsrom/kontor, der, kan vi fortsette aktiviteten vår på Austrått gård, på ubestemt 
tid. Vi håper det er mulig å bygge ei trapp mellom kjelleren og første etasje. I dette 
rommet må vi ha nettilgang da vi står foran investering i nytt datautstyr. Vi må også ha 
tilgang til toalett og vaskerom i første etasje.  

 
Erkjennelsen av at vi er et museum, vil bidra til at vi dreier aktiviteten vår noe mer i 
retning formidling. Men vi vil fortsette med innsamling, registrering av gjenstander, 
bilder og annet historisk material som før. Vi er et lokalt museum, og tradisjonelt har 
Ørland vært en jordbrukskommune. Derfor er det naturlig at anlegget vårt speiler 
utviklinga i landbruket. Vi har behov for tilførsel av faglig kompetanse på formidling 
og drift av museum. 

  
 Publikasjoner 

Møllkula er en viktig del av vår virksomhet. Et lokalhistorisk tidsskrift for Ørland og 
Bjugn som et samarbeidsprosjekt med Bjugn Bygdatunlag med to nummer vi i året, må 
videreføres og utvikles. Ønsker fra redaksjonen er bl.a. mer bruk av farger og egen 
formålsparagraf.  

 
 Nettsted 

Yrjarheimbygdslag.no, hjemmesida vår er vårt museum på nett. Her finns: Bygningene, 
samlingene, (med over 30.000 skannede bilder) formidling, internettutstillinger, (Med 
bilder og beskrivelse av alle matrikkelgårder i Ørland), kulturminner. Hjemmesida er 
flittig brukt, langt utenfor vårt lokale nedslagsfelt. Mth. digital lagring, backup, 
sikkerhetslagring av digitale filer er ikke tilfredstillende. Det er behov for større 
lagringskapastitet, og nytt datautstyr tilknyttet internett. 

 
Alt arbeid som gjøres i laget er på dugnad, og slik mener vi det også blir framover. 
Rekruttering av aktive medlemmer (frivillige) vil bli en viktig oppgave. Der er det behov 
for oppfinnsomhet og pågangsmot for å nå de som er interessert i frivillig arbeid i laget.  
Og vi trenger hjelp av alle aktive i dette arbeidet. Vi trenger tettere kommunikasjon med 
medlemmene.  

 
Edgar Lund, leder i Yrjar Heimbygdslag 
4. november 2018. 
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ØKS’ utviklingsønsker for Yrjar Heimbygdslag 
 
Om Heimbygdslagets plass på Austrått 
YHLs bygningssamling er en unik dokumentasjon av hvordan de fattigste i Ørlandssamfunnet 
levde i vår nære fortid. Det at laget valgte dette bevaringsfokuset skaper en god kontrast til 
herregårdshistorien på Austrått.  
 
I sin gjenstandsinnsamling har YHL rettet sitt primære fokus mot landbrukshistorien. Dette er 
etter ØKS syn en historie som naturlig hører hjemme på en herregård som Austrått. En 
herregård er det beste indisiet på et særlig rikt jordbruk. Det at man i forbindelse med et besøk 
på borgen også kan oppleve formidling av landbrukets utvikling fra manuell, til maskinell og 
til dagens teknologiske drift er et aktivum.  
 
Også andre herregårdsmuseer har egne landbrukshistoriske museer i gårdenes gamle 
driftsanlegg. På slottet Gammel Estrup som er Danmarks nasjonalmuseum for herregårdskultur 
huser ladegårdsanlegget stiftelsen Dansk Landbruksmuseum.  
 

 
Slottet Gammel Estrup på Jylland med Dansk Landbruksmuseum i driftsanlegget. 
 
På grunn av at landbrukshistorien hører naturlig til i dette miljøet ønsker ØKS på lengre sikt å 
arbeide for at deler av YHLs mer arealkrevende landbrukshistoriske samlinger kan plasseres på 
en måte som gjør at det kan sees også av de besøkende som ikke ønsker en inngående omvisning 
i de lokalhistoriske samlingene. Dette kan gjøres ved at deler av samlingene plasseres i de deler 
av driftsbygningen som er utstyrt med porter og som kan lukkes av glassdører. Et annet 
alternativ er at de får tillatelse til å reise et røstet verkstedbygg i tre langs den vestre 
avgrensningen av tunet dersom stabburene skal flyttes opp til borgen. En slik bygning vil kunne 
vise utvalgte deler av den landbrukshistoriske samlingen bak glassdører. I en annen del av 
anlegget kan YHL etablere et mer anvendbart verksted til gruppen av frivillige som kontinuerlig 
arbeider med vedlikeholdet av samlingen av landbruksmaskiner.  
 
Gjenstands- og bygningssamlinger og lokaler på Austrått gård 
ØKS ønsker å sikre YHL garantier for langsiktig bruk av arealer på Austrått gård. Det var de 
frivillige i dette laget som i 1990-årene gjorde det meste av arbeidet med å konvertere 
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driftsbygningen fra et operativt fjøs til dagens bygdemuseum og storstue for Ørlands viktigste 
årlige folkefester. I erkjennelse av den store innsatsen YHL har lagt ned bør de derfor også få 
muligheten til å utvide sin virksomhet på gården.  
 
Når det er sagt bør laget begrense sin mangeårige innsamling av store og plasskrevende 
gjenstandstyper som landbruksmaskiner. Dersom YHL skal få utvidede fasiliteter innenfor 
dagens bygningsmasse bør det være arealer for skiftende utstillinger samt bedre lokaler for 
kontor og lagets møteaktiviteter. En framtidig innsamling av nye gjenstander bør planlegges 
med dagens omlag 1800 m2 magasinareal som ramme. Ønsker laget å innlemme nye og 
plasskrevende gjenstander bør de gjennomgå sin eksisterende samling for å vurdere om noe kan 
avhendes for å lage plass. Et unntak kan være det tidligere nevnte visnings- og verkstedhuset 
for landbruksmaskinsamlingen. 
 
YHL har i dag ingen arealer for skiftende utstillinger på Austrått gård. Som et ledd i dette 
forprosjektet skal ØKS utrede hvordan egnede utstillingslokaler kan etableres og utformes 
innenfor dagens bygningsmasse og hvordan man kan oppnå god kommunikasjon fra disse 
fasilitetene til YHLs magasiner både i kjellerne og på Nordlåven. I tillegg vil forprosjektet 
utrede løsninger for hvordan YHLs gjenstandslager i kjelleren bedre kan utvikles som åpent 
lokalhistorisk magasin. De ferdige utredningene knyttet til de beskrevne formålene vil bli 
ettersendt fylkeskommunen ila. året 2019.  
 
Dersom ØKS blir styrket slik denne rapporten legger opp til vil YHL kunne tilbys 
kulturhistorisk og utstillingsfaglig bistand av ØKS spesielt knyttet til formidlingen av deres 
lokalhistoriske samlinger og bygninger.  
 
Museumshåndverkeren tilsatt ved ØKS skal være en ressurs for YHL ved at laget får bistand 
til vedlikeholdet av sine antikvariske bygg.  
 
6.6.3: Stiftelsen Uthaugsgården 

 
1: Tunet på handelsstedet Uthaug med vinkellån, to stabbur, størhus og stall og det gamle skole og butikkbygget. 
2: Eierfamilien Lund i sine velmaktsdager i nyrenessansehagen. Den ble restaurert til 100-årsjubileet i 2018. 
 
Stiftelsen Uthaugsgården er et handelssted med bygninger og samlinger som formidler 
framveksten av handelshuset Lund og co. i tidsrommet 1829 til tidlig etterkrigstid. 
Uthaugsgården er et såkalt autentisk museum. Det vil si at basisen for samlingene og 
museumsdriften er huset med innbo slik det sto da familien flyttet ut i 1970-årene. Bygningene 
rommer møbler, gjenstander, foto- og arkivmateriale knyttet til dette handelshusets etablering 
og utvikling, framveksten av tettstedet Uthaug, som for det meste var knyttet til handelshusets 
virksomhet, samt familiehistorien. Museet består av et stort våningshus i vinkel bygd i 
tidsrommet 1730–1870, et kornbur, et matbur, en stall og størhus og Uthaugs gamle skole som 
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i lang tid ble brukt som butikk fiskeforedlingslokale. Utover bygningssamlingen finnes det også 
en restaurert nyrenessansehage på gården anlagt i 1918.  
 
Stiftelsen mottar noe årlig støtte fra Ørland kommune til sin drift og bygningenes vedlikehold. 
Uthaugsgården har i en årrekke tatt i mot turistgrupper i samarbeid med Ørland kysthotell og 
Hovde Gård og dette generer noen inntekter. Det knytter seg et stort videreutviklingspotensial 
knyttet til både formidlingen og annen aktivitet i denne stiftelsens mange bygninger. Utover 
noe offentlig støtte fra kommunen drives stiftelsens virksomhet av en liten gruppe frivillige.  
 
Egen rapport og utviklingsplan for Uthaugsgården ettersendes fylkeskommunen ila. 
2019.  
 
6.6.4: Hannah Ryggen-senteret 

 
1: Utsnitt fra Hannah Ryggens teppe Vår på Ørland. Dette skildrer godt både stedets særegne natur og historie 
med viper og Austråttborgen. 2: Den unge Hannah Ryggen foran sine tepper.  
 
Se egen omtale av videreutvikling av Hannah Ryggen senteret under kapittel Ørland 
kultursenters plan for kulturhistoriske anlegg og museer. Den videre utviklingen av dette 
visningsrommet må forhandles fram med MIST, NKIM og Trøndelag fylkeskommune.  
 
6.6.5: Bjugn bygdatunlag på Mølnargården 

 
1: Låna og museumslåven på Mølnargården. 2: Friluftsmuseet i vinterdrakt med de mange naustene og båthusene 
som rommer lagets samling av båter.  
 
Bjugn bygdatunlag på Mølnargården (BBM) er Ørland-Bjugns eneste friluftsmuseum med over 
20 bygninger og naust spredt rundt på museumsområdet. Dette omfatter både bygninger fra 
Ørland og Bjugn. Mølnargården er også et senter for håndverks- og husflidsaktivitet som fyller 
mye av andre etasje i trønderlåna på museet. Mens Yrjar Heimbygdslag har spesialisert seg på 
landbrukshistorie har BBM spisset sin formidling og innsamling til historien om 
kystfiskerbonden på Fosen og eier en betydelig samling med historiske båter plassert i rekken 
av naust og båthus nede mot Bjugnfjorden.  
 
Laget har i likhet med Yrjar Heimbygdslag en betydelig arkiv- og fotohistorisk samling hvor 
fotomaterialet er organisert under navnet Fosen billedarkiv. I museumslåven finnes en fast 
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utstilling, auditorium, rom for skiftende utstilling, kontor samt magasiner. Laget driver også 
utstrakt innsamling av stedsnavn og utarbeidet kulturminneplanen for Bjugn på oppdrag fra 
Bjugn kommune. Registrering av førkristne kulturminner og spesielt bergkunst har blitt en av 
lagets spesialiteter, noe de i en årrekke har samarbeidet med NTNU og fylkeskommunen om.  
 
BBM mottar noe offentlig støtte fra Bjugn kommune og har inntekter fra utleie. Utover dette 
drives både virksomhet og vedlikehold av frivillige.  
 
Egen rapport og utviklingsplan for Mølnargården ettersendes fylkeskommunen ila. 2019.  
 
6.6.6: Andre kulturhistoriske lag i Ørland-Bjugn 

 
1: Asenvågøy fyr i Bjugn. 2: Kjeungskjær fyr på Ørland.  
 
Det finnes også to andre kulturhistoriske lag i Ørland og Bjugn, nemlig Stiftelsen Frohavet – 
Lysøysund kystkultursenter og Kjeungen kystlag. Disse kystlagene disponerer hvert sitt fyr 
langs skipsleia, nemlig Kjeungskjær fyr på Ørland og Asenvågøy fyr i Bjugn. Fyrene eies og 
vedlikeholdes av Kystverket mens lagene disponerer dem til arrangement og utleievirksomhet. 
I tillegg til dette disponerer lagene også flere gamle brygger som Guldteigbrygga på Uthaug, 
en av bryggene på Mølnargården og flere brygger i Lysøysund. Mens Kjeungen kystlag 
spesialiserer seg på ivaretakelse av seilekunnskap knyttet til Åfjordsbåter, driver Stiftelsen 
Frohavet de årevise Kystkulturdagene i Lysøysund og arbeider ellers med innsamling av 
stedsnavn og andre historiske kilder spesielt knyttet til kystkulturen.  
 
Da lagene både driver utstillingsvirksomhet i bryggene de disponerer samt både innsamling og 
formidling av viktig kystkulturhistorie er det naturlig at en framtidig enhet som skal arbeide 
med museal utvikling i nye Ørland også samarbeider med Kjeungen kystlag og Stiftelsen 
Frohavet.  
 
6.7: Andre museer og museumslag i Fosen 
I Fosen mangler de fleste mindre museene og bygdetunene faglig oppfølging. De eneste som i 
dag har et slikt tilbud ligger sør i regionen og er Rissa bygdemuseum og Museene i Leksvik. 
Disse blir fulgt opp faglig av henholdsvis regionens eneste MiST-konsoliderte museum som er 
Museet Kystens Arv i Stadsbygd og av de konsoliderte Stiklestadmuseene.  
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 Museer og museumslag på Fosen-halvøya. Rissa bygdemuseum får faglig oppfølging av Museet Kystens arv og   
 Leksvikmuseene av Stiklestadmuseene på Innherred. I Sør finnes det dermed et tilbud, mens midt- og norddelen  
 av halvøya står uten oppfølging.  
 
6.7.1: Museer og museumslag i Indre Fosen  
 
6.7.1.1: Museet Kystens arv 
Det finnes i dag to institusjoner i regionen som arbeider med fag som er relevant for dette 
prosjektet. Museet Kystens Arv i Stadsbygd (MKA) er et nasjonalt kompetansesenter for 
klinkbygde båter, men er også det eneste kystkulturmuseet i regionen med et nasjonalt mandat.  
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Museet Kystens Arv i Stadsbygd. Foto: Eggen arkitekter.  
 
I en ideell verden burde disse to institusjonene styrkes parallelt og samarbeide så de på hvert 
sitt vis kunne ta et større regionalt og utadrettet ansvar for de fagområdene de er spesialisert på.  
 
Ørland kultursenter har kunnskap om og ønsker å utvikle de viktigste maktlandskapene og 
naturrike områdene i hele Fosen. Samtidig er kystkulturperspektivet den delen av regionens 
historie som favner bredest og hvor alle kommuner har betydelige materielle og immaterielle 
verdier som burde ivaretas og utvikles bedre.  
 
Museet Kystens Arv ivaretar en viktig nasjonal oppgave gjennom bevaringen og utøvelsen av 
kunnskapen om klinkbåtbygging. I en ideell verden burde håndverksmiljøet ved museet i tillegg 
styrkes med et kystbygningsvernsenter som i hele regionen kunne arbeide for å fremme 
kompetanse om kystens byggeskikk, etablere og skolere håndverkernettverk og arbeide for å 
kultivere de viktigste kulturmiljøene som fortsatt er bevart gjennom restaurering. På samme 
måte som verdensarvområdet Røros er bygningsvernsenteret på Rørosmuseets nedslagsfelt, 
burde Fosen være et slikt senters arbeidsområde. Landskapene Sørgjerd i Osen og søndre Roan, 
fiskeværene Uthaug på Ørlandet og Råkvåg i Stjørna og tettstedet Leksvik i Indre Fosen er alle 
sammen unike kystkulturelle miljøer som i dag står uten et spesialisert fagmiljø for å drive 
restaurering og kompetanseheving om kystbygningsvern.  
 
Fosen var fram til i 1990-årene Trøndelags største produksjonsmiljø for tørr- og 
klippfiskproduksjon og annen tradisjonsrettet fiskeforedling. Det ligger på samme måte et 
kjempepotensial i å satse på denne fortsatt eksisterende handlingsbårne kunnskapen som et 
grunnlag for en lokalmatbølge med havet som basis. Også til dette trengs det en kystkulturrettet 
utviklerorganisasjon som arbeider der hvor verdiene og kunnskapen finnes og som ønsker å 
skape vekst og økt kompetanse i hele regionen. For mer om dette prosjektet se kapitlet Havets 
Skole.  
 
De mange kystkulturlagene og kystrettede museene i regionen trenger på samme vis en regional 
motor som hjelper dem med å bruke de verdiene som har blitt samlet inn og anleggene som er 
reist til en formidling og aktiviteter som treffer en ny generasjon.  
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Det hadde tjent både regionen og kystkulturen om Museet Kystens Arv hadde fått mandat til å 
ta på seg slike oppgaver og blitt styrket med den kompetansen som trengs for å drive arbeidet. 
Dersom det skal skje må både departement, fylkeskommunen og MIST tenke museum på en 
annen måte enn i dag. Samfunnsoppdraget må utvides til også å omfatte spesialisert regional 
utvikling med den allsidige kystkulturen som basis. Som en fortsettelse av dette prosjektet 
ønsker vi å invitere til en dialog om et slikt utviklingssamarbeid i Fosen.  
 
Skulle det ikke være mulig for Museet Kystens Arv å arbeide på denne måten ønsker ØKS 
også å ta på seg denne oppgaven da det ikke er en aktuell problemstilling å forsømme dette 
satsningsområdet.  
 
6.7.1.2: Rissa bygdemuseum 
Rissa bygdemuseum har to eiendommer i Reinsgrenda og disponerer to andre bygg. I den gamle 
husmannsgrenda eier bygdemuseet det såkalte Persenrommet – en intakt husmannsplass som 
formidler tiden før 1920 da herregården Reins Kloster bestyrte mer enn 40 plasser på 
hovedgården. Dette tunet rommer også mye av bygdemuseets samlinger. Oppe på Reinshøyden 
eier bygdemuseet den gamle borgstua på Reins Kloster og disponerer noen rom i 
meieribygningen som rommer et Johan Bojer-museum. Bygdemuseet disponerer også et 
gammelt telthus som står lenger ned i bakken ved den offentlige oppgangen til Reinshøyden. 
Formidlingen av middelalderruinene på Reins Kloster har fungert som et samarbeidsprosjekt 
mellom bygdemuseet og Fortidsminneforeningen som eier ruinen. Rissa bygdemuseum blir 
faglig fulgt opp av museet Kystens Arv både gjennom økonomiske overføringer, vedlikeholds- 
og konservatorfaglig bistand.  
 

 
1: Husmannsplassen Persenrommet i Reinsgrenda. 2: I bakgrunnen sees den rødmalte borgstua på Reinshøyden. 
Til venstre i bildet sees meieribygningen hvor bygdemuseet leier rom for sin Johan Bojer-utstilling.  
 
6.7.1.3: Leksvikmuseene 
I gamle Leksvik kommune finnes det to museer. Leksvik bygdemuseum ligger på det fredede 
gårdstunet Ner-Killingberg nord-øst for Leksvik kirke. I Leksvik sentrum ligger også Grande 
landhandelmuseum som huser en autentisk landhandel med alt innbo på plass slik det var da 
butikken ble stengt i 1957.  
 



 120 

 
Det er i stor grad interiører og innbo som er grunnlaget for museene i Leksvik. 1: Grande landhandlermuseum 
hvor alt står som det sto da butikken stengte i 1957. 2: Ner-Killingberg med de nasjonalromantiske interiørene 
malt av Johan Killingberg mellom 1890–1913. 
 
Dette museet huser også Leksvik kommunes historiske fotosamling. Begge museer eies av 
Stiftelsen Leksvikmuseet som ble opprettet av Leksvik kommune og Leksvik historie- og 
museumslag i 2016. Formålet med denne stiftelsen er ifølge kommunen å erverve og ta vare 
på, vedlikeholde og vise fram bygninger, gjenstander og andre kulturminner av historisk 
interesse. Museene i Leksvik får tjenesteyting fra Stiklestadmuseene i størrelsesorden 39 timer 
vedlikeholds- og konservatorbistand pr. år.  
 
6.7.2: Museer og museumslag i Nord-Fosen (Åfjord, Roan og Osen) 
Museene i denne delen av regionen har den største spredningen i området.  
 
6.7.2.1: Fredmoen laksefiskermuseum 
I Åfjord er bygdas ene museum plassert nært kommunesenteret Årnes. Dette er 
laksefiskermuseet Fredmoen – en stue reist av en engelsk laksefisker på tuftene av en 
husmannsplass ved Stordalselva i 1905. Noen år etterpå ble huset kjøpt av den engelske 
aristokraten Lord Walsingham som ga stedet navnet ”Place of Peace”, fornorsket til 
”Fredmoen”. Huset var eid av engelske laksefiskere til 1989 da de siste solgte det til foreningen 
Fredmoens venner som i dag driver det som laksefiskermuseum og for utleie.  
 

 
1: Laksefiskerstuen Fredmoen ved Stordalselva. 2: Naustanstua i Årnes.  
 
6.7.2.2: Åfjord bygdetun 
Ved kirken i Årnes sentrum står også et gårdstun som drives som en blanding av kultur- og 
bygdetun. Trønderlåna Naustanstua ble flyttet hit fra Stordalen på 1990-tallet og siden har et 
stabbur og et båtskott også blitt føyd til tunet. Anlegget rommer Åfjords første 
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kommunestyrelokale hvis interiør er rekonstruert på gården. Sammen med deler av 
prestegården blir Naustanstua drevet av foreningen Prestegårdens venner.  
 
6.7.2.3: Bygdetunet på Utro i Roan 
Roan har sitt eget bygdetun bestående av to strandsitterstuer og noen naust på Utro ved 
Hongsand. Bygdetunet har sitt navn etter stedet som i hundrevis av år fungerte som utrorsted 
for de nærliggende grendene. Naustene huser bygdetunets samling av historiske båter og en 
mindre lokalhistorisk gjenstandssamling finnes i husene. Roan kommune finansierer 
vedlikeholdet av bygdetunet og det settes opp et årevist spel på stedet.  
 

 
Bygdetunet på Utro i Roan. Foto: Joar Hauknes.  
 
6.7.2.4: Osen bygdetun på Vingsandgården 
Osen har også et mindre bygdetun i Vingsand av delvis stedlige og delvis tilflyttede bygninger. 
Vingsandgården ble kjøpt som bygdetun av Osen kommune i 1972 da de siste eierne fraflyttet 
husene. 
 

 
Vingsandgården eller Osen bygdetun i Vingsand. Foto: Terje Dybvik.  
 
Gjenstandssamlingen som fulgte gården var på omlag 200 gjenstander, men denne har økt til 
900 grunnet innsamling fra Osen heimbygdslag. Opprinnelig besto tunet av våningshus, bur, 
mastu og fjøs. Senere har to naust og to brygger samt en skolestue blitt flyttet til bygdetunet. 
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Heimbygdslaget holder åpent i juli med omvisninger og matservering og det lokale 
Bjørnørspelet settes opp på tunet i siste halvdel av juni hvert år.  
 
6.8: Modeller for framtidig utvikling av museer og museumslag 
Denne rapporten skal beskrive en ambisjon og et forvaltnings- og utviklingsbehov knyttet til 
museumssektoren sett fra vårt lokalsamfunns og våre institusjoners perspektiv. Vi må derfor 
styre våre ambisjoner etter hva som tjener våre museer best. Våre anbefalingen handler 
derfor om de tiltakene som vil skape mest mulig positiv effekt ved museene i det beskrevne 
området. Siden fylkeskommunen har gitt Ørland kultursenter i oppdrag å anbefale ny 
museumsstruktur i vårt område tar vi det også som et tegn på at hensynet til våre institusjoner 
vil bli tillagt betydelig vekt i den videre behandlingen.  
 
Fosen-regionen har i likhet med nye Ørland et fragmentert museumslandskap. Da Museene i 
Sør-Trøndelag (MiST) ble stiftet var det kun museer som alt hadde fått en nasjonal 
anerkjennelse i form av statsstøtte som ble med i konsolideringsprosessen. På grunn av dette 
kom Museet Kystens Arv inn, mens de øvrige museene på Fosenhalvøya ble stående utenfor. 
Austråttborgen havnet i en slags mellomstatus da det gis øremerkede bevilgninger til den 
museale driften av borgen over Kulturdepartementets budsjett, men siden den var driftet av 
NKIM fikk den ikke noen selvstendig status.  
 
MiST-modellen skiller seg fra den man valgte i Nord-Trøndelag hvor alle såkalte bemannede 
museer, dvs. de som hadde en kommunalt, regionalt eller statlig finansiert stab ble med inn, 
mens de ubemannede, som for eksempel de to i Leksvik, ble tilbudt tjenesteyting. Hadde en 
slik løsning også blitt valgt for Fosen ville Mølnargården og Uthaugsgården kommet inn i MIST 
ved konsolideringen. De øvrige har ingen ansatte og ville derfor blitt tilbudt tjenesteyting. 
Situasjonen ble at ingen andre Fosen-museer enn Kystens Arv ble med inn og ingen mindre 
enheter enn Rissa bygdemuseum har faste avtaler om tjenesteyting eller faglig oppfølging.  
 
MiST skal, via Sverresborg Trøndelag folkemuseum, drive tjenesteyting til ikke-konsoliderte 
museer, men dette gjøres i dag svært begrenset grad. Da Sverresborg ble styrket og utvidet ved 
årtusenskiftet ble den såkalte Museumstjenesten i Sør-Trøndelag samlokalisert med 
folkemuseet. Dette var en fylkeskommunalt finansiert organisasjon med flere stillinger som 
skulle tilby alle små museer i fylket faglige tjenester. Disse stillingene gled etter flyttingen inn 
i folkemuseets stab med den konsekvens at de små museene i fylket mistet det aller meste av 
sitt faglige oppfølgingstilbud.  
 
En overordnet målsetting for det videre arbeidet må derfor være at man styrker både driften og 
oppfølgingen av museer på hele Fosen. For å løse dette kan det velges flere modeller som i det 
videre vil bli beskrevet.  
 
6.8.1: Alternativ 1: Et utvidet MiST-museum for Fosen  
I Museumsstrategien for Sør-Trøndelag fylke 2015-2018 under pkt. 3.8. Lokale museer og 
historielag står følgende:  
 

”MiST har gjennom Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum ansvar for Austråttborgen og Hannah 
Ryggen-utstillinga i Ørland kulturhus. Et ytterligere samarbeid mellom MiST og Ørland kommune bør 
kunne utvikles i retning av en form for konsolidering eller samarbeidsavtale og ved at Ørland kommune 
blir en av vertskommunene i MiST. Et tettere museumssamarbeid på Fosen kan også være aktuelt.”  

En løsning er at de museale oppgavene knyttet til kystkultur og bygdemuseer i hele regionen 
overtas av MiST. Det vil si at alle Fosen-kommuner går inn på eiersiden i den konsoliderte 
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enheten med innskudd tilpasset det tilbud MiST gir til museene i de enkelte kommunene. I noen 
tilfeller kan dette dreie seg om å videreføre eller overta driften der hvor det ikke finnes frivillig 
kapasitet. I andre tilfeller kan en egen museumstjeneste for Fosen etableres for å følge opp 
vedlikehold og tilby annen museumsfaglig veiledning til venneforeninger og museumslag i 
deres frivillige drift av museene og bygdetunene.  
 
Skal man velge en slik modell krever det at MiST har ambisjoner på vegne av museene i 
regionen. Målet er at disse museene skal utvikles, ikke kun forvaltes. Da må den konsoliderte 
enheten vise en vilje til å satse på dem både økonomisk og menneskelig.  
 
Et slikt alternativ bør rettes mot museer med et kystkulturelt fokus og bygdemuseer. Tema 
som herregårdshistorie, krigshistorie og naturforvaltning trenger ikke å inngå i dette, men 
kan ivaretas av ØKS. Det vil si at en slik ordning ikke behøver å inkludere Austråttborgen, 
Austrått fort og Besøkssenter våtmark Ørland. Ei heller det av landskapsrelatert arbeid som 
ØKS driver og skal drive i framtiden.  
 
Hannah Ryggen-senteret kan gjennom en slik ordning opprettholdes under MIST som et særlig 
visningsrom for Hannah Ryggens tepper og andre Fosen-relaterte samlinger.  
 
6.8.2: Alternativ 2: Ørland kultursenter får ressurser til å følge opp de 
mindre museene i nye Ørland og Nord-Fosen 
Sett fra et lokalt og regionalt perspektiv er en enda mer hensiktsmessig løsning at ØKS får 
mandat og ressurser til å ta på seg oppfølgings- og utviklingsarbeidet med de mindre museene 
i nye Ørland og nordover i Fosen. Det vil i så fall innebære at det ikke etableres noen ny egen 
museumsorganisasjon for dette området, men at ansvaret går inn som en del av det større 
regionale ansvaret og satsningen som senteret skal drive innen kulturhistorisk utviklingsarbeid. 
En slik løsning krever ikke en utvidelse av MiSTs ansvarsområde, men kan organiseres ved 
overføring av noe ansvar til ØKS og ved at man etablerer en samarbeidsavtale knyttet til kjøp 
av tjenester og lån av gjenstander med den konsoliderte enheten.  
 
Mye av ØKS’ arbeid vil i henhold til våre ambisjoner rette seg mot landskapsutvikling, men de 
fagpersonene som skal drive dette arbeidet vil også kunne bidra i museumsutviklingsarbeidet 
sammen med en egen museumsfaglig stab. Og dette gjelder ikke bare for de med kulturhistorisk 
fagbakgrunn. Også formidlingen og utviklingen av naturverdier har overførbarhetsverdi til 
museumsdriften. I arbeidet med Besøkssenter våtmark Ørland skal det bygges en ny permanent 
utstilling for å formidle våre verdier. I tillegg til dette arbeides det kontinuerlig med både lån 
og produksjon av naturfaglige utstillinger for vårt publikum. Utstillingsfaglig kompetanse 
hentes i noen tilfeller inn utenfra, men ØKS har to kuratorutdannede ansatte som arbeider med 
utstillingene på Galleri Hans og som også bistår både historie- og naturavdelingen ved ØKS i 
produksjon av egne utstillinger.  
 
Det finnes sammenlignbare institusjoner i Trøndelag som det ØKS kan bli med en styrking av 
utviklingsansvaret for både kulturarv, natur og museum. Rørosmuseet har utover sin rene 
museumsfaglige virksomhet ansvaret for UNESCO-verdensarvsenteret på Røros og driver 
bygningsvernsenteret i Bergstaden som i tillegg til vedlikehold av museets bygg også arbeider 
med restaureringsprosjekter i hele verdensarvområdet. Museet har samtidig ansvaret for 
forvaltningen av kulturlandskap og naturverdier i den såkalte sirkumferensen rundt Bergstaden 
som omfatter fem kommuner i Trøndelag og Hedemark fylker. Innenfor dette store landskapet 
finnes det kjerneområder hvor museet har et større forvaltnings- og utviklingsansvar, men hele 
området utgjør museets fokusområde. Det er heller ikke slik at alle museer, utover regional og 
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kommunal støtte, finansieres over kulturdepartementets budsjett alene. Rørosmuseet får 
betydelige overføringer til sin drift fra Klima- og miljødepartementet, riksantikvaren og 
miljødirektoratet. Justismuseet får sin støtte fra Justisdepartementet og alle forsvarsrelaterte 
museer får sin støtte fra Forsvarsdepartementet. En blandet finansieringsmodell praktiseres 
dermed av andre velfungerende institusjoner i Trøndelag allerede.  
 

 
Rørosmuseet i Bergstaden i gruveselskapets tidligere smeltehytte og administrasjonsbygninger.  
 
En lignende modell kan man også se for seg for ØKS hvor utviklingsansvaret for natur, 
kulturarv og deler av museumssektoren i Fosen legges til senterets ansvarsområde. Vår tanke 
er ikke at ØKS skal bli et museum, men ta et ansvar for de museene som ligger innenfor 
senterets hovedsatsningsområder eller som ikke får oppfølging av de konsoliderte 
museumsenhetene i dag. Til forskjell fra Røros ønsker vi derfor å ha et likevektig fokus på 
kulturminner, naturverdier, landskap og museer. Museene skal i en slik virkelighet, sammen 
med selve kultursenteret, være hovedformidlingsarenaene for de verdiene som finnes i de 
landskapene vi skal utvikle.  
 
ØKS’ ambisjon for museene er dermed å se dem som en del av den kulturhistoriske og 
naturfaglige helheten vi ønsker å formidle i vårt landskap. Dette er et klassisk økomusealt 
perspektiv hvor vi ønsker å involvere og engasjere lokalbefolkningen i utviklingen og bruken 
av museene i vår region. ICOMs generalforsamling i Milano i 2016 vedtok et nytt charter hvor 
økomuseene fikk et særlig ansvar for å fungere som bindeleddet mellom det museumsfaglige 
perspektivet til ICOM og kulturarvs- og landskapsperspektivet til ICOMOS. Konklusjonene i 
charteret er at museene både må ta et større ansvar for bevaringen og utviklingen av 
kulturlandskap og bli utviklingsarenaer for de lokalsamfunnene de eksisterer innenfor. 
Ansvaret for bærekraftig utvikling og artsmangfold ble i charteret også framhevet som en av 
pilarene museene må bygge sin videre virksomhet omkring.  
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For mer om dette se: http://www.ecomusei.eu/ecomusei/wp-content/uploads/2017/02/Carta-di-
cooperazione-3-Jan-2017.pdf  Charteret beskriver temmelig presis det helhetlige fokuset ØKS 
ønsker å drive sitt utviklingsarbeid etter.  
 
I stedet for å skille driften av museene ut av arbeidet med det landskapet som omgir dem ønsker 
vi å teste ut en helhetlig utvikling hvor de lokale museene, utover sin nåværende drift, bygges 
opp som formidlings- og aktivitetsarenaer for både læring, næringsutvikling og lokal 
identitetsbygging med utgangspunkt i den lokale historien og det naturgitte næringsgrunnlaget 
i vår region.  
 
I denne rapporten er forskjellige ønskede satsninger på både tradisjons- og stedbunden 
næringsutvikling beskrevet. På Mølnargården foregår er det allerede en omfattende 
husflidsaktivitet hvor museumssamlingene fungerer som forbilder for mye av produksjonen. 
Dette har blant annet resultert i etableringen av en bedrift i Botngård som arbeider med 
produksjon av hjemmevevd damask. Bedriftens hjemmeside er: http://www.damaskvev.no/  
For mer om dette se: https://www.fosna-folket.no/kultur/2017/08/10/Holder-Norges-eneste-
kurs-i-damaskveving-15132102.ece. Vi ønsker å samle flere håndverks- og 
produksjonsaktiviteter til museene. For eksempel vil vi at museene skal fungere som en 
kursarena for tradisjonshåndverk som skal drives av den/de ansatte som arbeider med 
vedlikeholdet av de antikvariske museumsbygningene. For å forenkle slik aktivitet ønsker vi å 
etablere verkstedfasiliteter ved de av museene som mest skal brukes til slik kursvirksomhet som 
Mølnargården og Uthaugsgården. Vi ønsker også å bruke museene som arenaer for 
dokumentasjon, formidling og skolering av tradisjonelle foredlingsteknikker av mat. Spesielt 
viktig blir satsningen på tradisjonsbunden fiskeforedling i denne sammenhengen som beskrives 
under kapitlet Havets Skole. I tillegg til at vi ønsker å drive slik aktivitet på museene vil vi også 
bruke de frivillige i lagene som ressurser til dokumentasjon og bruke museumsbygningene som 
utstillingsarena for alle slike prosjekter.  
 
Vi tror også at en lokalt og regionalt fundert organisasjon best kan evne å involvere og 
mobilisere lokalsamfunnet i en utvikling av museene i tråd med de ambisjonene som er 
beskrevet i Milano-charteret. Dagens økonomiske utvikling innen museumssektoren tilsier at 
man ikke alene kan basere seg på vekst i departemental og fylkeskommunal støtte. En ren 
kommersialisering av museene for å imøtese myndighetenes ønske om økt egeninntjening kan 
også gå kraftig på bekostning av museenes samfunnsoppdrag. ØKS ønsker derfor å teste ut en 
modell hvor man utover offentlig støtte satser tungt på å involvere lokalsamfunnene i driften 
og utviklingen av de lokale museene. Skal man klare å mobilisere den kraften som finnes i et 
lokalsamfunn, dette være seg kommunene, nabolag og frivilligheten, må administratorene selv 
stå midt i disse lokalsamfunnene. De må være en integrert del av stedenes puls både politisk, 
administrativt og gjennom samfunnslivet og satse tungt på å bygge opp lokalt eierskap til 
museene og de verdiene de skal formidle.  
 
Det er en tendens i tiden til at de store museene i større og større grad orienterer seg innover 
heller enn å arbeide utadrettet i de lokalsamfunnene de skal formidle historien til. Denne 
tendensen skyldes blant annet det stadig økende kravet om egeninntjening fra myndighetenes 
side og dette er uheldig for lokalsamfunnenes eierskap til museene. ØKS ønsker heller å arbeide 
for at museene skal være en åpen og integrert del av et bredt utviklingsarbeid innen kulturarv 
og natur i sine lokalsamfunn.  
 
Den store mengden bygdetun og lokale samlinger ble for det meste etablert fra 1970-tallet og 
fram til i dag. Med unntak av videre innsamling av foto og arkivmateriale kan man nå si at den 
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store oppbyggings- og innsamlingsperioden for de lokale museene er over. Den frivillige 
energien som bygde dette opp er i ferd med å ebbe ut. Tiden er nå inne for å se på hva man skal 
bruke den kulturhistoriske ressursen museene representerer til. En ny generasjon frivillige og 
brukere har også et sterkere fokus på hvordan disse bygnings- og gjenstandssamlingene kan 
utvikles som ressurser for sine lokalsamfunn. Dette er et nasjonalt fenomen som ikke bare 
gjelder for Fosen. Skal man klare å svare på dette må man arbeide etter andre strategier enn den 
tradisjonelle museumsmodellen. En utprøving av en mer lokalt integrert og økomuseal modell 
hvor museer tenkes som en del av en helhetlig natur- og kulturhistorisk utvikling kan dermed 
ha overførbarhetsverdig til store deler av landet.  
 
Vi er avhengig av å ha et tett og godt samarbeid med Nordenfjeldske kunstindustrimuseum da 
disse eier Hannah Ryggens samling som er grunnlaget for formidlingen i Hannah Ryggen-
senteret og vi ønsker en særlig samarbeidsavtale med dette museet uavhengig av hvilket ansvar 
ØKS får. 
 
For nasjonalt viktige samlinger er samlingsforvaltning i klimatiserte magasiner en forutsetning 
for museal drift. Det som gjør at man kan se bort fra dette kravet for museene i Ytre- og Nordre 
Fosen er at det ikke knytter seg samlingsforvaltningsansvar til de nasjonalt viktige museene. 
Austråttborgen og Austrått fort er begge nasjonaleiendommer og både bygninger og samlinger 
eies av forvaltes av staten via Statsbygg og Forsvarsbygg. Det museale ansvaret for disse 
eiendommene dreier seg om å formidle, drive aktivitet og bygge utstillinger.  
 
For de øvrige museene er det bred enighet om at de ikke ønsker et strengere 
samlingsforvaltningsregime enn det som finnes i dag. Både Yrjar Heimbygdslag og 
Mølnargården har bygd brannsikre og delvis klimatiserte magasiner til forskjellige 
gjenstandskategorier. På Uthaugsgården er det en forutsetning at gjenstandene forblir der de 
ble plassert mens husene var bebodd. Det er det som danner grunnlaget for stedets status som 
autentisk museum. Fosen krigshistoriske samlinger ønsker et brannsikret utstillingslokale og 
dette er mulig å realisere i den tyske brakken på Austrått uten at det krever fullskala 
klimatisering. Det eneste rommet i de beskrevne museumsanleggene som oppfyller alle 
museale sikkerhets- og klimakrav er Hannah Ryggen-senteret på ØKS.  
 
Det er dermed mulig å drive et musealt arbeid i ØKS’ regi uten at man trenger å ta et 
profesjonelt samlingsforvaltningsansvar, bygge opp en egen stab av materialkonservatorer eller 
etablere nye og kostbare museumsmagasiner eller klimatiserte utstillingsfasiliteter. ØKS skal 
tilby vedlikeholds-, kulturhistorisk-, formidlings og utviklingsbistand til de uavhengige 
museene og kan på samme måte bruke sin fagstab til å drive kjernemuseene Austråttborgen og 
Austrått fort. Ytterlige behov for museumsfaglige tjenester kan man ordne gjennom en 
samarbeidsavtale med MIST eller NTNU-Vitenskapsmuseet om kjøp av tjenester.  
 
Ørland kultursenter er alt involvert i alle museer i nye Ørland, kjenner deres drift og de frivillige 
som driver arbeidet. ØKS har allerede en fagstab som i flere år har arbeidet med utviklingen av 
Austråttområdet og dets historie og de øvrige museene. ØKS har en lokal administrasjon som 
bestyrer personal- og økonomiforvaltning, en bemannet driftsavdeling samt en fagstab knyttet 
til galleri- og museumsdrift, scenekunst og musikk som kan settes inn i et 
videreutviklingsarbeid av både Austråttborgen og aktiviteter på de andre museene. I tillegg til 
dette er det ØKS som nå driver utviklingsarbeidet av de øvrige landskapene og mye av 
kulturarven i lokalsamfunnene som museene er en del av.  
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Det er dermed kun formelle hensyn som kan stå i veien for at ØKS kan bygge opp et helhetlig 
fokus på kulturarv, natur og museum i henhold til Milano-charterets prinsipper.  
 
Oppgaven med å utvikle museene i vårt område krever ikke et nybygg. Arbeidet vil dreie seg 
om å fylle den eksisterende bygningsmassen med mer innhold og aktivitet samtidig som hus og 
samlinger får bedre bruk og ivaretakelse. En organisering av disse fagområdene under ØKS 
kan i denne sammenhengen sees som et eksperiment – en ny modell for museumsarbeid i 
Trøndelag i tråd med den retningen de viktigste internasjonale organene innen kulturarv, natur 
og museum ønsker seg. Museene i Ytre- og Nordre Fosen vil ikke bare få bedre kår. Med en 
slik organisering vil man kunne teste ut nye metoder for hvordan museer drives, basert på en 
mer helhetlig tanke om lokal medvirkning, kobling til kulturarven, naturen og næringsutøvelse 
i museenes omgivelser. En organisering under ØKS vil dermed kunne gi en langt større 
utviklingseffekt for museene enn en utvidelse av MISTs ansvarsområde på Fosen vil kunne 
skape. Dette i tillegg til at denne nye modellen vil kunne ha overførbarhet til andre museumsrike 
regioner i landet som mangler faglig oppfølging.  
 
ØKS håper fylkeskommunen og relevante departementer finner vår tenkning om utvikling 
av historiske anlegg og museer interessante. Vi ber om at dette tas opp til vurdering i arbeidet 
med organisering og strategi for museer i nye Trøndelag.  
 
7: Regionale satsingsprosjekter 
 
ØKS ønsker på sikt å arbeide med utviklingen av utvalgte landskapsområder i hele regionen. 
For mer om dette se det vedlagte mulighetsstudiet Slip diamantene – selg dem. Vi vil gjennom 
dette forprosjektet også ta initiativ til et første regionalt utviklingsprosjekt rettet mot både 
immateriell kulturarv og næringsutvikling som ønskes igangsatt i 2019. Prosjektbeskrivelse er 
som følger: 
 
7.1: Prosjektet Havets Skole – Fiskeforedling som immateriell kulturarv 
 
Det å stimulere til utvikling av stedegen og historisk forankret matkultur er en særlig satsning 
for ØKS. I dag er det å dyrke fram en privat sektor for slik næringsutøvelse en forutsetning for 
å bli vurdert som et attraktivt besøksmål. Et slikt arbeid kan handle om å kartlegge og 
videreutvikle historiske nyttevekster som fruktsorter og korn- og grønnsaker, stedegne 
matretter og andre råvarer med historiske røtter i vår region. Dette er blant annet tidligere berørt 
i utredningene om fruktdyrking med basis i hagen på Austrått.  
 
Mat med en historisk forankring er en mer og mer etterspurt vare i Norge. Lokalmatbølgen har 
i lang tid handlet mest om foredling av kortreiste produkter uten særlige røtter i lokale og 
stedbundne tradisjoner, men dette er i ferd med å snu. 
 
25.12.2018 uttalte kategorisjef Eivind Haalien i Norgesgruppen til NRK at etterspørselen etter 
lokalmat med en historisk forankring er økende i deres forretninger samtidig som den generelle 
etterspørselen etter lokalmat også øker.  
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Utsnitt fra NRK-reportasje på nett om lokalmat fra 25.12.18 
 
Primærnæringen langs Fosen-kysten var fram til ved midten av 1900-tallet fiske og 
fiskeforedling. Fram til i 1990-årene var Fosenhalvøya Trøndelags største område for tørr- og 
klippfiskproduksjon med en rekke eksportbedrifter. Store deler av lokalbefolkning arbeidet i 
sesongene med denne produksjonen. Mens attåtnæringen i mange fjellbygder var gruvedrift og 
i skogbygdene trevareindustri, var fiskeforedling det man langs kysten har drevet med ved siden 
av jordbruket i uminnelige tider. Etter avviklingen av eksportbedriftene fortsatte mange 
yrkesfiskere med småskalaproduksjon fram til de gikk over i pensjonistenes rekker. Mange av 
disse lever fortsatt i dag. Dette er ett eksempel på handlingsbåren kunnskap som er i ferd med 
å dø ut ikke bare i Fosen, men langs hele den norske kysten.  
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Artikkel i Fosna-Folket om veksten i den nå avviklede fiskeforedlingsnæringen på Stokkøya 05.07.1979. 
 
Knut Garshol driver i dag Norges eneste rene klippfiskbutikk på havna i Kristiansund. Ifølge 
ham er det en betydelig smaksforskjell på dagens industrielt tilvirkede klippfisk og den manuelt 
produserte, soltørkede fisken. Garshol bekrefter også at han ikke kjenner et eneste miljø i landet 
som har satset på tradisjonell tilvirking av klippfisk som en næringsvei. En og annen yrkesfisker 
driver med det fortsatt, men selv i Møre og Romsdal er dette håndverket utdøende.  
 

 
Klippfiskarbeidere på Uthaug i 1920-årene. Foto: Fosen billedarkiv.  
 
Klipp- og tørrfiskproduksjon er bare en av mange håndverk knyttet til fiskeforedling som gamle 
yrkesfiskere og fiskeriarbeidere utøvde og fortsatt behersker. Røyking, tørking og fermentering 
av en rekke fiskeslag med forskjellige teknikker var en handlingsbåren kunnskap som inntil for 
noen tiår siden ble gjort som en selvfølge, men som nå er i ferd med å dø ut. I tillegg til dette 
finnes det inngående kunnskap om selve råvarehåndteringen hos gamle yrkesfiskere som også 
er i ferd med å forsvinne. Dette er en ressurs den norske lokalmatbølgen fullstendig har oversett.   
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Hver kommune i landet har sitt landbrukskontor, men hvem følger opp fiskerne? Landbrukets 
lokalmatprodusenter har et vell av bransjeorganisasjoner som fronter deres rettigheter, mens de 
ytterst få som prøver å satse på småskala sjømatforedling står temmelig alene. 
Bransjeorganisasjonen Hanen er et godt eksempel på dette. De beskriver seg selv som en 
interesseorganisasjon for bygdeturisme, gårdsmatproduksjon og innlandsfisk. Sjømat Norge 
ivaretar havbruksnæringen samt produksjon av hvitfisk og pelagisk sjømatindustri. På 
forespørsel til dem kunne også de bekrefte at de ikke kjente til en eneste region i landet som 
har satset på lokalmat fra havet.  
 
Dersom man skal forsøke å drive fram en større lokalmatbølge på Fosen er det lite interessant 
å bygge opp et nytt fagmiljø med fokus på de produktene som resten av landet allerede flommer 
over av. Et alternativ kan være å heller ta utgangspunkt i det betydelige fagmiljøet som finnes 
lokalt og som ikke brukes, nemlig de som et helt liv har levd av fiske og fiskeforedling. Det 
finnes i tillegg en rekke bedrifter på Fosen som inntil for noen år siden drev med forskjellige 
retninger innen fiskeforedling. I dag har alle rettet sin virksomhet mot havbruksnæring. Disse 
forholdene betyr allikevel at det i mange grender på Fosen finnes menn og kvinner som et helt 
liv har drevet med andre former for fiskeforedling og som kan brukes i et 
kompetanseoverføringsprogram.  
 

 
Fisketørking i Stokksund i 2014 før Refsnes fisk avviklet sin tørrfiskproduksjon og gikk over til havbruksnæring. 
Foto: Fosna Folket. 
 
I 1000 år har verdensmarkedet etterspurt norsk fisk og vært helt uinteressert i norske 
landbruksprodukter. Samtidig er det en voksende interesse for tradisjonelt tilvirket og kortreist 
mat laget med kvalitetsambisjoner over hele landet. Kombinasjonen av disse to forholdene 
tilsier at en lokalmatsatsning på Fosen bør ha et tungt fokus på småskala fiskeforedling. Det 
finnes også en betydelig sjømatindustri i regionen utenom lakseoppdrett. Kommunene Indre 
Fosen og Åfjord har nesten all blåskjellproduksjon i landet gjennom bedriftene Snadder og 
Snaskum og Fosenskjell og Ørland har landets nest største fiskerihavn på Uthaug med bedriften 
Grøntvedt Pelagic som er verdensledende på marinering og preparering av pelagisk fisk. 
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Mulighetene for at flere mindre produsenter kan satse på videreforedling av både sild og 
makrell i og rundt Uthaug havn burde derfor være god.  
 
I Ørland og Bjugn har fem ungdommer kjøpt seg båt og kvote de siste årene for å forsøke å 
satse på fiske som næringsvei. Det finnes trolig flere i andre kommuner på Fosen. Mange andre 
har overtatt gårdsbruk og eiendommer ved kysten og ønsker å satse på nisjepreget lokalmat. 
Disse bør alle sammen bli en målgruppe for et slikt prosjekt.  
 
Prosjektet Havets Skole 
I 1970-årene berget Jon Bojer Godal kunnskapen om klinkbygde båter som da ble utøvd av 
noen få gamle aktører i Åfjord. Denne kunnskapen ble så overført til nye generasjoner gjennom 
Fosen Folkehøgskole og forvaltes og utøves nå av det nasjonale kompetansesenteret Museet 
Kystens Arv i Indre Fosen kommune. Med samme metode ønsker vi å berge og overføre den 
kunnskapen gamle yrkesfiskere og fiskeriarbeidere besitter om fiskeforedling til nye 
generasjoner av matprodusenter. 
 

 
Artikkel i Fosna-Folket fra 16.06.1981 om veksten i tørr- og klippfiskindustrien på Stokkøya. 
 
Vi har invitert Museet Kystens Arv inn som samarbeidspartner i dette prosjektet og ønsker også 
et samarbeid med Fosen Folkehøgskole og Fosen Videregående skole. Sistnevnte er regionens 
eneste utdanningsinstitusjon med en egen linje for restaurant- og matfag. Hensikten med dette 
dokumentasjonsprosjektet er todelt. For det første skal de gamle utøverne og deres håndverk 
kartlegges. For det andre skal vi også etter en bred kartlegging blinke ut de som enten har det 
man kan kalle regionalt særegne metoder, eller de som gjennom sin produksjon skaper de beste 
produktene. Utprøvingen av dette bør gjøres sammen med lokale restaurantaktører tilknyttet 
Fosen eller fra andre steder i Trøndelag.  
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Gjennom dette prosjektet bør deltakernettverket også kobles til utøvere og fagmiljøer i andre 
deler av landet for å se hvordan man der har brukt tradisjonelle metoder som utgangspunkt for 
kvalitetsutvikling av sjømatprodukter.  
 
Oppbygging av prosjekt 
Metodeutviklingen er tenkt utarbeidet sammen med Museet Kystens Arv. Når det teoretiske 
rammeverket er satt begynner kartleggingen av aktører i hele regionen. Det vil si utøvere av 
relevante fiskerihåndverk. Denne prosessen krever at man klarer å finne så mange utøvere som 
mulig så man evner å fange opp individuelle eller regionale særegenheter ved 
håndverksutøvelsen. Kartleggingen skal foregå i alle kommuner i Fosen-regionen.  
 
Dernest begynner seleksjonen. De beste aktørene skal så være med videre i neste fase hvor disse 
kobles sammen med både yrkesaktive produsenter og skoleelever. Kunnskapsoverføringen i 
denne fasen skal både foregå på sjøen og på land hvor de som skal lære får mulighet til å følge 
hele prosessen fra utvelgelsen av fiskesteder, håndteringen av fisken i båt og på land og 
foredlingen som kommer etterpå.  
 
I løpet av denne prosessen skal prosjektmedarbeiderne dokumentere alle sider ved hele 
prosessen, både i dokumentasjonsfasen og i utøvelses- og kunnskapsoverføringsfasen.  
 
Prosjektet er tenkt som et femårig program som både skal sørge for dokumentasjon, overføring 
og utprøving. Et sluttprodukt av prosjektet bør i tillegg være produksjon av læremateriell, et 
etablert nettverk av gamle og nye utøvere eller det man kan kalle langsiktig 
rådgivningsnettverk, publikasjoner og en utstilling som i fullformat skal kunne vises på Museet 
Kystens Arv og Ørland kultursenter og som i mindre format skal kunne sendes rundt i alle 
kommuner på Fosen.  
 
I prosjektets fjerde og femte år er det klart hvilke utøvere som ønsker å prøve ut de nye 
metodene i næringsøyemed. Landbrukskontorene og næringskontorene i de kommunene hvor 
utøverne bor, eller Fosen Regionråd bør i denne fasen etablere et eget støtteprogram. Dette for 
å kunne tilby de aktørene som ønsker å satse på lokalmat fra havet en tilsvarende oppfølging 
hva angår administrasjon, regelverk og rådgiving om tilskuddsmuligheter som i dag tilbys 
landbruket og gårdsmatprodusenter.   
 
Framdrift 
2020: Metodeutvikling, kartlegging av aktører og avtaleinngåelse 
2021: Dokumentasjonsfase – alle aktører følges gjennom sin produksjon og utøvelse 
2022: Dokumentasjons- og utvelgelsesfase – de mest relevante velges ut for videre arbeid 
2023: Kunnskapsoverføringsfase med utøvere og skoler 
2024: Kunnskapsoverføringsfase og etablering av læreprogrammer, rådgivernettverk og 
produksjon av læremateriell, publikasjoner og utstilling.  
 
Vi søker med dette Fosen regionråd og Trøndelag fylkeskommune om støtte til å gjennomføre 
prosjektet Havets skole som en satsning i hele Fosen-regionen. Vi ønsker i første omgang å 
ansette en egen koordinator for dette prosjektet som over fem år skal lede dokumentasjons- 
og kunnskapsoverføringsprogrammet. Endelig søknad og prosjektbeskrivelse vil være klar 
til første mai 2019.  
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Vi ønsker bistand fra Fosen regionråd og fylkeskommunen til å søke Nærings- og 
fiskeridepartementet, Innovasjon Norge og andre relevante finansieringskilder om 
driftsmidler til prosjektet.  
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8.1: Uttalelse fra fellesnemda for Ørland-Bjugn kommuner om prosjektet (Ettersendes) 
8.2: Uttalelse fra Fosen regionråd om prosjektet (Ettersendes) 
8.3: Uttalelse fra NMBU om prosjektet (Ettersendes) 
8.4: Uttalelse fra NTNU om prosjektet (Ettersendes) 
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HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) OG UTVIKLING AV NYTT 
PLANVERK FOR BEREDSKAP I NYE ØRLAND KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling 

1. Fellesnemnda ber om at prosjektleder snarest igangsetter et arbeid for helhetlig 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og utvikling av nytt planverk for beredskap i nye 
Ørland kommune, slik det framgår av saksframlegget. 

2. Kostnadene med arbeidet, inntil kr 400.000, finansieres av avsatt reserve i Budsjett 
2019 - Prosjekt sammenslåing (PS 18/19). 

 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
I forbindelse med at dagens Ørland og Bjugn kommuner skal slås sammen fra 1 januar 
2020, vil det fra samme dato være nødvendig å ha en ny ROS-analyse som favner hele nye 
Ørland kommune, og som skal danne grunnlaget for å utvikle et nytt planverk. I tillegg må 
etablering av en beredskapsorganisasjon være utført og trent/øvd, for å kunne være i stand 
til å yte støtte ved hendelser fra 1.januar 2020.  

Det ble orientert om saken i møte i Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn 05.02.19, og saken 
fremmes nå for behandling i Fellesnemnda.  
 

Folkehelsevurdering 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og utvikling av nytt planverk for beredskap i 
nye Ørland kommune vil være positivt når det gjelder lokalsamfunnsutvikling, miljø og helse. 
Det vises til Folkehelsemeldingen Meld. St. 19 (2014-2015). 
  
Administrasjonens vurdering 
Prosjektledelsen vurderer det som kritisk å ikke ha et oppdatert beredskapsplanverk fra 
01.01.2020. Det er derfor viktig at kommunens beredskapsplanverk kommer på plass innen 
utgangen av 2019, slik at de som har roller i et nytt planverk blir kjent med og får øvd seg i 
sine roller og sitt ansvarsområde. 

Hjemmel for det generelle kravet om risiko- og sårbarhetsanalyser og kommunal beredskap 
er blant annet forankret sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. I 
tillegg kommer lov om helsemessig og sosial beredskap, forskrift om krav til 
beredskapsplanlegging og beredskapsarbeidet etter helseberedskapsloven, lov om 
brannvern, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med flere.  



 

2 

Det vil være nødvendig å utvikle en ny ROS-analyse for nye Ørland kommune, men som i 
prinsippet kan ta utgangspunkt i begge kommuners nåværende analyser.  

Utarbeidelse av helhetlig ROS for nye Ørland kommune som tjenesteyter og som geografisk 
område, bør komme som en følge av bred deltakelse, både fra offentlige og private 
aktører i kommunen og regionen. Her anbefales det å arrangere flere samlinger gjennom 
halvdagsmøter. Den helhetlige ROS-analysen kan for eksempel omhandle scenarioer innenfor 
naturhendelser (uvær, bortfall av vannfrysning, lyngbrann, pandemisk influensa), storulykker 
(brann ved medisinske institusjoner, ulykker skip/luft/trafikk), tilsiktede hendelser (trusler), 
atomulykke. 

 

Prosjektorganisering 

Det foreslås at prosjektleder er prosjekteier på vegne av fellesnemnda, og at fellesnemnda 
er styringsgruppe. Prosjektleder gis i oppdrag å organisere arbeidet gjennom ei 
prosjektgruppe bestående av nøkkelpersoner fra dagens to kommuner som skal være med i 
det videre arbeidet i nye Ørland kommune, eller som innehar kompetanse innenfor dette 
arbeidet. 

Fellesnemda bør fungere som styringsgruppe, og være involvert i forkant, underveis og i 
etterkant av arbeidet. 

 
Utvikling av nytt overordnet planverk for nye Ørland kommune 
I etterkant av ROS arbeidet, og delvis samtidig, bør det iverksettes ett arbeide med å utvikle 
nytt planverk, utvikle og samkjøre tiltakskort, organisere beredskapsarbeidet både daglig 
og under hendelser, samt øve og trene. 

Den overordnede beredskapsplan er et verktøy for sentral kriseledelse under kriser og 
uønskede hendelser, for å sikre rask og god håndtering av hendelsen.   

Det anses derfor nødvendig med en overordnet beredskapsplan for å gi et praktisk 
hjelpemiddel til bruk under krise- eller beredskapssituasjoner, som gir føringer for 
håndteringen. Like viktig vil det være er å utarbeide fagspesifikke beredskapsplaner og 
tiltakskort. Dette er et stort arbeide, og vil utfordre mange ansatte/medarbeidere.  

 
Gradert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Dagens Ørland involvert i et større arbeide med gradert ROS. Stjørdal, Ørland og 
Trondheim kommune ble våren 2018 tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Trøndelag til å 
utarbeide en gradert ROS for kommunene. Kommunene vil bruke denne prosessen til å 
bygge kompetanse når det gjelder ulike sikkerhetspolitiske kriser som kan berøre 
kommunene. Dette vil Fellesnemnda bli orientert om senere.   

 

Oppdraget 

1) Utarbeide risiko –og sårbarhetsanalyse (ROS) for nye Ørland kommune, i samarbeide 
med interne og eksterne, lokale og regionale parter. 
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2) Utvikling av nytt overordnet planverk for nye Ørland kommune. 
3) Utvikle, samkjøre og kvalitetssikre tiltakskort/tilsvarende i alle enheter der dette blir 

bestemt, i samarbeide med den enkelte enhet/avdeling. 
4) Foreslå og etablere sentral kriseledelse 
5) Øve og trene sentral kriseledelse fram til klar, den 1.januar 2020 
6) Øve og trene sentral kriseledelse, enheter, EPS (evakuering og pårørendesenter) m.m i 

stor skala, tidlig 1.kvartal 2020. 
 

ROS og overordnet planverk bør utarbeides med bakgrunn i dagens eksisterende for Ørland 
kommune. 

 
Foreslått ressursbruk 

 Forberedelser       140 timer 
 Fasilitere, lede og koordinere møter/workshops  400 timer 
 Etterarbeide, inkl utarbeidelse av ROS og planverk  525 timer 
 Til sammen                 1065 timer 

Lønns- og arbeidsvilkår avtales og belastes prosjektet. 

 

Foreslått tidsplan 

 Januar-februar 2019: forberedelser 
 Mars-april 2019 : gjennomføring av ROS, iht Sivilbeskyttelsesloven, inkl workshops og 

skriving. 
 Mai-august 2019: skriving av overordnet planverk iht krav om kommunal 

beredskapsplikt, samt utvikling av tiltakskort m.m for avdelinger/enheter 
 September-oktober 2019: Etablering av beredskapsorganisasjon, fortsette utvikling av 

tiltakslister 
 November-desember 2019: Øve og trene personell i ledelsesfunksjoner (strategisk 

ledelse og tillegg etter valgt modell) 
 31.12.2019: Beredskapsorganisasjon melder Klar. 
 1.kvartal 2020: Storskala øvelse 

 

Økonomi  
Lønnsutgifter/frikjøp    kr 225.000 
Møteutgifter    kr   50.000                                                                                                  
Workshops    kr   75.000                                                                                                                                     
Ekstern støtte/reiseutgifter  kr   50 000 

Til sammen     kr 400.000 
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I tillegg kommer utgifter til etablering av operasjonsrom og utstyr som ikke kan beskrives før 
valg av modell og lokasjon. Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 
14.02.2019  
 
Behandling: 
Leder Fellesnemnda, Tom Myrvold (H) foreslo at saken utsettes. 
 
 
Votering  
Leder Fellesnemnda, Tom Myrvold (H) sin innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
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ORDFØRERKJEDE FOR NYE ØRLAND KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling 

1. Fellesnemnda vedtar at ordførerkjede for nye Ørland kommune skal bestå av kjedet 
til Bjugn kommune byttet ut med kommunevåpenet fra kjedet til Ørland kommune.  

2. Fellesnemnda vedtar de retningslinjer for bruk av og oppbevaring av ordførerkjedet 
som fremgår av saken. 

 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Fellesnemnda vedtok kommunevåpen for nye Ørland kommune 13.12.18. Dagens 
kommunevåpen for Ørland kommune ble valgt.  
 
Fellesnemnda har tidligere vedtatt at gruppen «visjon, symboler og felles kultur» for nye 
Ørland kommune skal være et politisk og administrativt samstyrt prosjekt. Det vil si at 
gruppen er plassert inn i den administrative prosjektorganisasjonen, og at det er en 
administrativ gruppe hvor politiske representanter deltar. Gruppen har fått i oppdrag å 
prioritere å utarbeide forslag til ordførerkjede og andre symboler for den nye kommunen. 
 
Folkehelsevurdering 
Folkehelsepolitikken er et ansvar på tvers av sektorer og samfunnsområder jfr. Meld. St. 19 
(2014-2015) Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter. 
 
Administrasjonens vurdering 
Arbeidsgruppa for «visjon, symboler og felles kultur» har diskutert valg av ordførerkjede for 
nye Ørland kommune og retningslinjer for bruk og forvaltning av ordførerkjede i møtene 
15.01.19 og 05.03.19. 
 
Arbeidsgruppa har vært i kontakt med en tilbyder, som har erfaring med å lage 
ordførerkjeder, angående gjenbruk av dagens to ordførerkjeder. Tilbakemeldingene fra 
tilbyder er basert på tilsendte bilder av de to ordførerkjedene. Arbeidsgruppa har mottatt 
følgende vurdering: 
 
«Kjedene er såpass ulike i design at det er vanskelig å blande deler av disse til ett nytt kjede, 
men det er en mulighet til å få til ett fint kjede av disse på en av  følgende måter:  
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1.Man kan bruke selve kjedet til Bjugn kommune og bytte ut kommunevåpenet med Ørland 
kommune sitt våpenskjold ( dette er en vurdering uten å ha sett detaljene på kjedene). Den nedre 
delen av kjedet som er festet til våpenskjoldet må da omgjøres så det passer til opphenget på 
våpenskjoldet til Ørland kommune. Pris på denne løsninger vil anslagsvis bli mellom kr. 10000,- 
og kr 20000,- pluss 25% mva. 
 2. Man kan lage ett nytt kjede og bruke våpenskjoldet til eksisterende ordførerkjede fra Ørland 
kommune. Dette vil anslagsvis komme på kr. 60000,- pluss 25%mva. 
 3. Ett nytt kjede uten gjenbruk av deler fra de to eksisterende kjedene vil komme på fra ca.  
kr. 70000,- pluss 25% mva.» 
 
Arbeidsgruppa har vurdert at punkt 1 i denne vurderingen legges til grunn for valg av 
ordførerkjede for nye Ørland kommune. Bakgrunnen for valget er gjenbruk av dagens to 
ordførerkjeder og symbolikken i at to kommuner blir til en, og i tillegg at dette alternativet 
gir lavest kostnad.  
   
Historien til dagens ordførerkjeder til Ørland og Bjugn kommuner 
Forslag til ordførerkjede i Bjugn kommune ble utarbeidet av en prosjektgruppe, ledet av Lill 
Leth-Olsen i lokalt firma Leth-Olsen Reklame. Lill Leth-Olsen tegnet også utkastet. 
Det var gullsmedmester Helge Karlgård i Trondheim som ferdigdesignet kjedet og laget det. 
Lokal kunstner Eggan Design har laget en oppbevaringsskrin til kjedet.  
Bjugn kommune fikk kjedet i gave fra Bjugn Sparebank i forbindelse med bankens 100- 
årsjubileum 25.09.1991. Ifølge banken var det da kostnadsberegnet til ca. 40 000 kr, og 
det antas at verdien nå er steget betydelig. 
 
Ordførerkjedet er formet som baugen på en båt, med kommunens logo i spissen på baugen. 
Noen av lenkebitene inneholder små inngraveringer av sjørelaterte motiver som fisk e.t.c. På 
andre lenkebiter er ordførernes navn inngravert. 
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Om ordførerkjede i Ørland kommune er det hentet informasjon fra Ørland Sparebank. 
Ordførerkjede ble gitt i gave fra Ørland Sparebank da Ørland kommune feiret 150-års 
jubileet for formannskapslovene i 1987. Ideen om ordførerkjede kom fra Erna Hovde og 
kjedet ble levert av gullsmed Fridtjof Morken. Det var daværende ordfører Einar Løkra som 
fikk æren av å innvie ordførerkjedet.  
 
 

                 
 
 
 
Retningslinjer for bruk av og oppbevaring av ordførerkjedet 
I KS sin Håndbok for ordførere fra 2011 vises det til at det ikke er utarbeidet 
standardregler for bruk av ordførerkjeder i Norge, så måten kjedet brukes på kan variere 
fra kommune til kommune. En del kommuner har utarbeidet reglementer for bruk av kjedet. 
Det er ikke utarbeidet reglement som gjelder for dagens ordførerkjeder til Ørland og Bjugn 
kommuner. Arbeidsutvalget har i møte 15.01.2019 bedt om at det utarbeides forslag til 
retningslinjer for ordførerkjedet sammen med forslag til ordførerkjede for nye Ørland 
kommune. 
 
Oppbevaring av ordførerkjedet  
Kjedet skal være forsikret. Når kjedet ikke er i bruk, skal det være oppbevart på Ørland 
rådhus i Bjugn. Kjedet skal holdes innelåst i monter og nøkkel trygt oppbevart. Rengjøring og 
vedlikehold skal utføres av kvalifisert personell. På reiser benyttes egen transportkasse, og 
oppbevaring skal skje på trygge steder, for eksempel i hotellsafe.  
 
Bruk av ordførerkjedet  
I tillegg til skjønn gjelder denne veiledning:  



 

4 

 Intensjonen er at ordførerkjedet skal symbolisere verdigheten til kommunens fremste 
representant i utøvelsen av sin gjerning som ordfører i høytidelige sammenhenger, 
både i og utenfor kommunen.  

 Kjedet kan bæres av den valgte ordfører eventuelt varaordfører når varaordføreren 
representerer ordfører  

 Kjedet bæres og overrekkes ved skifte av ordfører under konstituerende 
kommunestyremøte  

 Kjedet bæres i høytidelige sammenhenger, både i og utenfor kommune, som f.eks.:  
o Besøk av kongelige gjester  
o Mottakelse i kommunal regi  
o Middager og andre tilstelninger der kommunen er vertskap  
o Overrekkelse av utmerkelser (kulturpris, fortjenestemedalje, o.a.)  
o Begravelse der kommunen er offisielt representert  
o Innvielse av offentlige anlegg når kommunen er offisielt representert  
o Åpning av større møter, kongresser og liknende der ordføreren representerer 

kommunen. 
 Kjedet bærers utenpå pent antrekk og skal normalt ikke bæres utenpå ytterklær eller 

sammen med uniform.  
 Kjedet skal normalt ikke bæres sammen med dekorasjoner, ordener, medaljer, 

hederstegn, utmerkelser ol. Dette gjelder også andre jakkeslagmerker eller annet som 
kan virke forstyrrende. 

 Kjedet skal ikke bæres ved ordinære kommunestyremøter. 
 
Forvaltning av ordførerkjedet  

 Ordfører har ansvar for at retningslinjene for oppbevaring og bruk av ordførerkjedet 
blir håndhevet. Rådmannen har ansvar for forvaltningen av kjedet. 

 Skulle kjedet bli stjålet, brannskadet eller på annen måte vesentlig forringet, plikter 
kommunen å forestå gjenanskaffelse av et mest mulig identisk kjede  

 
 
Administrasjonens anbefaling 
Prosjektleder følger anbefalingen fra gruppa for «visjon, symboler og felles kultur» som har 
vurdert at det beste alternativet for valg av ordførerkjede for nye Ørland kommune, er 
gjenbruk av dagens to ordførerkjeder og symbolikken i at to kommuner blir til en, og i tillegg 
at dette alternativet gir lavest kostnad. Videre foreslås det at Fellesnemnda vedtar de 
retningslinjer for bruk av og oppbevaring av ordførerkjedet som fremgår av saken. 
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