
Svar på spørsmål fra kontrollutvalget om  

• arbeidsmiljø og sykefravær ved helse og omsorgsavdelingen 
• Hvordan kommunen følger opp sine plikter på miljø og forurensningsområdet 

 

STATUS ARBEIDSMILJØ HOS AVDELINGEN PR 8/11 2021 

Helse og omsorgsavdelingen hadde personalmøte 8/11. I forbindelse med at 
kommunedirektøren ble bedt om å orientere om arbeidsmiljø og sykefravær i HOS 
avdelingen, utfordret avdelingsleder ansatte til å si noe om dette. De ble delt i 4 grupper ( 22 
ansatte) og fikk i oppdrag å si noen om det som var bra i arbeidsmiljøet og hva som kunne bli 
bedre. Punktene i tabellen nedenfor er direkte skrevet av det de leverte inn og det som ble tatt 
opp  i plenum etterpå. 

Dette er bra Dette kan bli bedre 
 
Midtrapport ( prioritering) 

Luftkvalitet kan bli bedre, dårlig luft med 
tanke på allergier 

Trives med kollegaer Alt for mye HUFFFFF  
Mindre støy fra klokker, BRA Bort med mobilen 
Er hyggelig med hverandre Alle tar klokka når den ringer 
Hilser Avdelingssykepleier mere i avd.rapport 
Humør Rapportrutiner for Natt/Dag/Aften 
Spontane trivselstiltak både for ansatte og 
beboere 

Kommunikasjon, Informasjon 

 
Bra mat 

Spørre om hjelp om man ikke mestrer 
oppgaven 

Bra ressurser Spill hverandre god 
Bra renhold Bistå hverandre 
Bra vaskeri Alle får opplæring i coronatesting 
Flinke til å stille opp ved sykefravær Opplæring prosedyrer og tydelig 

ansvarsfordeling 
Flinke til å ta vare på hverandre mens vi er 
på jobb 

Når man får et rom må den som delegerer 
stole på at det blir gjort 

Flink administrasjon Må ta opp utfordringer/forbedringer på 
tomannshånd, vær ærlige med hverandre 

Ny ansatt opplever seg godt tatt imot.  Få tilrettelagte oppgaver ved sykefravær, 
bruk den friske funksjon 

At vi alle vil at pasienter skal ha det bra og 
det samarbeides godt på vakt 

Avdelingssykepleier være mer delaktig i 
oppfølging av tiltak. 

Trives med kollegaer Bedre på delegering, prioritering 
At flere som er alene i tjenesten er samlet på 
felles sted. 

Viktig med god opplæring 

 Ordentlig kommunikasjon 
 Sykepleierne må bli flinkere til å 

inkludere/engasjere 
(assistenter/helsefagarbeidere) 

 Må bli flinkere til å lytte 
 Må være profesjonell 



 Tungt og frustrerende når det er mye hull i 
turnus, mangler folk på vakter. 

 Rot i innleie 
 Vi trenger bedre oversikt og struktur i 

avdelingen 
 Stabilitet i arbeidsstokken 

 
 Rydde og ha det rent rund oss 
 Evaluering av alarmsystemet, god opplæring 
 Viktig at alle rapporterer og kviterer. 
 Bygget er gammelt og det blir raskt kaldt 

dersom det er mye vind, spesielt på 
helsestasjonen. Det blir kaldt og man må 
sette opp temperaturen mye for å få opp 
varmen til spedbarn/barn kommer. 

 Det er lytt mellom rommene, spesielt 
mellom jordmor kontoret og legekontoret. 

 Strever med å få samlet alle og tatt 
avgjørelser ( der det er flere involvert) møter 
sklir lett ut, det gjør at vi ringer mye rundt til 
hverandre og det skaper mye usikkerhet. 

 

Hvordan kommunen følger opp sine plikter på miljø og forurensningsområdet? 
 
Miljø og forurensningsområdet er et stort område med mange fagfelter. Vi har tatt utgangspunkt i 
nettsiden https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/ og svarer ut for de enkelte områdene.  
 
Arter og naturtyper: 
Stikkord som ligger under dette området: 

• Behandle søknad om kvotefri jakt på rådyr 
• Behandle søknad om skadefelling av hjortevilt 
• Behandle søknad om å godkjenne vald 
• Bestille merkelapper til jakt og fallvilt 
• Bever: Behandle søknad om å utvide jakttida for bever 
• Bever: Fastsetje bestandsmål og regulere koloniar 
• Bever: Kartlegge og overvake beverkoloniane i kommunen 
• Fastsette grense mellom elv og sjø 
• Felle vilt av hensyn til sikkerhet og ferdsel 
• Godkjenne bestandsplan 
• Godkjenne bestandsplanområde 
• Kommunen sitt ansvar for elg, hjort og rådyr 
• Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 
• Tildele fellingstillatelse til elg, hjort og rådyr 
• Tilrettelegge for fiske i ferskvann 
• Tilrettelegge for fritidsfiske 

 

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/


Hvordan behandles dette i Røyrvik kommune: 
Oppgaver som gjelder jakt på bever, elg, hjort og rådyr blir behandlet i ØNLU og politisk behandlet i 
Formannskap. Det er gode rutiner på dette og frister følges opp av ØNLU.  
 
Fastsettelse av grense mellom elv og sjø blir gjennomført ut fra gjeldende regelverk når interessenter 
fremmer krav om fastsettelse av grense. Er det tvist om grenser og det ikke kommer til enighet 
henviser Røyrvik kommune til jordskifteretten for en avgjørelse.  
 
Regulerings av laks, sjøørret og sjørøye er ikke aktuell problemstilling i Røyrvik.  
 
Kommunens ansvar for tilrettelegging for fiske i ferskvann ligger i arealplanleggingen, og å ivareta 
viktige områder samt hindre nedbygging av fiskeplasser vurderes gjennom kommuneplanens 
arealdel, reguleringsplaner og i den enkelte byggesaken. Vi er aktivt med i utarbeidelse av 
vannforvaltningsplaner for vannområdet Namsen og Grensevassdraget. Her bidrar vi gjennom 
representanter i arbeidsutvalg for vannområdene og i vannregion.  
 
Røyrvik kommune har vært med på å støtte diverse informasjonstiltak initiert av Statsforvalteren 
(tidligere Fylkesmann). Eks er «Stopp spredning av ørekyte» 
 
 
 
 

Avfall: 
Stikkord som ligger under dette området: 

• Avfallsplaner i hamnar 
• Beregne kommunale avfallsgebyr 
• Følge opp forsøpling 
• Gummigranulat fra kunstgressbaner 
• Hva er kommunen myndighet og ansvar for forsøpling? 
• Hvem er ansvarlig for forsøpling 
• Mottak av farlig avfall 
• Mottak av kasserte fritidsbåter 
• Utforme og drifte kunstgressbaner 
• Åpen brenning og brenning av avfall i småovner 

 
Hvordan behandles dette i Røyrvik kommune: 
Kommunen har i dag 2 småbåthavner. Begge havnene ligger under avfallsplanen for kommunen og 
det er satt ut renovasjonscontainere som kan benyttes.  
 
Røyrvik kommune er eier av Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) og kjøper tjeneste fra MNA på 
renovasjon og slamtømming. Beregning av gebyr gjøres ut fra budsjetterte kostnader og 
selvkostprinsippet. Gjenbrukstorget har faste åpningstider og tar imot farlig avfall, kasserte 
fritidsbåter og annet avfall som ikke kan leveres som husholdningsavfall.  
 
Informasjon om forsøpling blir fulgt opp med befaringer og videre saksgang ut fra veilederen hos 
Miljødirektoratet. Det er ikke gjennomført kartlegging i kommunen når det gjelder ulovlig 
deponering av avfall. Det er i noen saker utydelig hvem som er ansvarlig myndighet og dette har vært 
opp til diskusjon Miljødirektoratet og Statsforvalter.  
 



Kunstgressbanen med gummigranulat følges opp av Røyrvik kommune i samarbeid med Røyrvik 
Idrettsforening.  
 
Kommunen har ikke fastsatt lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, dvs at 
forbrenning som kan regnes som vanlig forurensning i utgangspunktet er tillatt. Gjelder brenningen 
næringsavfall, er Statsforvalter eller Miljødirektorat riktig myndighet.   
 
Forurensning og støy: 
Stikkord som ligger under dette området: 

• Behandle tiltaksplaner etter forureningsforskriften 
• Bruke varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge 
• Fastsette gebyrforskrift for forurenset grunn 
• Forureina grunn i byggje- og gravesaker 
• Forurenset grunn og miljøhensyn i arealplanlegging 
• Forurenset sediment og miljøhensyn i arealplanlegging 
• Forurensningsforskriften om lokal luftkvalitet 
• Håndtere snø fra brøyting 
• Måling og rapportering av luftkvalitet 
• Nedgravne oljetankar – rettleiar til kommunen 
• Registrere lokaliteter i databasen Grunnforurensning 
• Tiltaksutredninger for luftkvalitet 
• Veileder om behandling av støy i arealplanlegging 
• Veileder om støy – forurensingsforskriften kapittel 5 
• Veiledning til luftkvalitet i arealplanlegging 
• Åpen brenning og brenning av avfall i småovner 

 
Hvordan behandles dette i Røyrvik kommune: 
Behandling av tiltaksplaner og bygge- og gravesaker i forurenset grunn, saksbehandles i samordning 
med plan- og bygningsloven (PBL). Saksbehandling etter PBL er delegert til Grong kommune. Røyrvik 
kommune registrerer lokaliteter i databasen Grunnforurensning. I all planlegging; kommuneplanens 
arealdel og reguleringsplaner, blir forurensning og miljøhensyn vurdert. Støy og luftkvalitet vurderes 
som miljøhensyn. Røyrvik kommune har ikke fastsatt gebyrforskrift for forurenset grunn.  
 
Avdelingen PDE har kontaktpersonen for varslingstjenesten for Luftkvalitet, dette har mest relevans i 
by og større tettsteder. Luftkvalitet er en av kriteriene som blir vurdert i arealplanlegging, og har i 
dag saksbehandling i Grong.  
 
Myndigheten for saksbehandling av deponering av snø ligger hos Statsforvalteren. Risikovurderingen 
gjøres av kommunen. Dette gjøres ved behov for eventuelle nytt snødeponi.   
 
Det er ikke gjennomført kartlegging av nedgravde oljetanker i kommunen, og med det føres det ikke 
tilsyn eller sendt ut krav om opplysninger om tanker.  
 
Åpen brenning – se kommentar under avfall.  
 
 

Friluftsliv: 
Stikkord som ligger under dette området: 

• Behandle søknad om barmarkskjøring 
• Behandle søknad om bruk av motorfartøy på mindre vann 



• Behandle søknad om landing og start med luftfartøy 
• Behandle søknad om å kjøre på snødekt mark 
• Etablere kunstige sandstrender 
• Fastsette snøskuterløyper 
• Forvalte allemannsretten 
• Forvaltnings av statlig sikra friluftslivsområder 
• Kartlegge og verdsette friluftslivsomområder 
• Kartlegge ulovlige stengsler i strandsonen 
• Kommunen sitt ansvar for friluftsliv 
• Kommunens ansvar for motorferdsel 
• Korleis trygga allmenta sine friluftsinteresser? 
• Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv 
• Plan for friluftslivets ferdselsårer 
• Planlegging av by- og tettstedsnære naturområder 
• Sjekklister og maler for motorferdsel i utmark 
• Skape verdi med Nasjonale turiststier 
• Spørsmål og svar om motorferdsel 
• Søke om autorisasjon som Nasjonal turiststi 
• Søke om statlig sikring av friluftslivsområder 
• Søke om tilskudd til Nasjonal turiststi 
• Utarbeide forvaltningsplan for friluftslivsområder 

 
Hvordan behandles dette i Røyrvik kommune: 
Røyrvik kommune har delegert myndighet etter Motorferdselloven til ØNLU. De saksbehandler 
søknader om barmarkskjøring bruk av motorfartøy på mindre vann, landing og start med luftfartøy 
og kjøring på snødekt mark. Det er vedtatt lokal forskrift på motorferdsel på vann, og det er 
utarbeidet retningslinjer for saker etter §§ 5 og 6 i forskrift om motorisert ferdsel i utmark. I saker 
som krever politisk behandling etter delegeringsreglementet blir vedtatt av Motorferdselsutvalget.  
 
Etablering av kunstige sandstrender har det vært lite søknadstrykk på, men eventuelle søknader skal 
behandles etter PBL og saksbehandling er delegert til Grong kommune.  
 
Fastsetting av snøskuterløyper vedtas i Kommunestyre. Eventuelle endringer i løypenettet behandles 
av saksbehandler på PDE og Motorferdselsutvalget som vedtar innstilling.  
 
Røyrvik kommune har mulighet til å fastsette lokale forskrifter for å regulere ferdsel i utmark, 
regulere ferdsel i innmark som fører til utmark, regulere ferdsel i visse friluftsområder, og vedta 
delvis sperring av særlig utsatte områder. Ut fra allemannsretten har kommunen også andre 
rettigheter til å sette vilkår på enkelte områder gjennom enkeltvedtak. Det er ikke foretatt en 
kartlegging av stengsler i strandsonen. Det legges til rette for friluftsliv gjennom spillemidler og 
prosjektet nasjonalparkkommunen.  
 
Pr i dag har ikke Røyrvik kommune noen statlig sikra friluftslivsområder, det er heller ikke pålagt å ha 
et slikt område. Dersom vi hadde hatt det ville det vært lagt til stillingen som har ansvar for 
spillemidler.  
 
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene er gjort gjennom planarbeidet med 
snøskuterløypene. Kartene er viktig grunnlagsmateriale i vurdering av andre tiltak som dukker opp i 
kommunen.  
 



Kommunen skal ha en plan for friluftslivets ferdselsårer, denne planen er i startgropen og ble i 
kommunestyre den 25.1.2022 vedtatt å ligge under tema «Folkehelse» i kommuneplanens 
samfunnsdel. Ansvaret ligger under planansvarlig. Nasjonale turiststier har ikke vært tema i Røyrvik, 
og heller ingen plikt til å opprette. Plan for friluftslivets ferdselsårer kan muligens si noe om dette når 
den blir vedtatt.  
 
Planlegging av by- og tettstedsnære naturområder gjøres gjennom arealplan og reguleringsplaner, se 
tidligere kommentar på saksbehandling etter PBL. 
 
 
Jakt, felling og fangst: 
Stikkord som ligger under dette området: 

• Behandle søknad om skadefelling 
• Håndtere skadet eller sykt vilt utenfor ordinær jakt 
• Kommunens ansvar for jakt, felling og fangst 

 
Hvordan behandles dette i Røyrvik kommune: 
Kommunen plikter å behandle søknad om skadefelling av enkelt viltarter, dette følges opp av ØNLU 
som har delegert myndighet etter viltloven og naturmangfoldloven.  
 
Håndtering av vilt utenfor ordinær jakt følges opp av ØNLU. Kommunen har avtaler med 
ettersøkspersonell som håndterer de praktiske oppgavene.  
 
Annet ansvar innen jakt, felling og fangst etter viltloven er delegert til ØNLU med eventuell politisk 
behandling i Formannskap og Kommunestyre i Røyrvik.  
 
Klima: 
Stikkord som ligger under dette området: 

• Klimatilpasning 
• Klimatilpasning for reindrift 
• Kutte utslipp av klimagasser i kommunene 

 
Hvordan behandles dette i Røyrvik kommune: 
Klimatilpasning og klimakutt behandles i plan for energi og klima. Planen ble sist revidert i 2015. I 
2018 ble det startet arbeidet med en rullering av planen, men den ble ikke fullført. I 
Kommunestyremøte 25. januar 2022 ble det vedtatt at energi og klima skal inngå som tema i 
kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning legges til grunn ved 
planlegging og enkeltvedtak etter PBL eller annen lovgivning, saksbehandling i Grong kommune.  
 
Miljøovervåking og naturkartlegging: 
Stikkord som ligger under dette området: 

• Bestille kartlegging av naturtyper på land 
• Kartlegging av naturtyper på land 
• Konsekvensutredninger for klima og miljø 
• Miljøhensyn i arealplanlegging 

 



Hvordan behandles dette i Røyrvik kommune: 
Kartlegging av naturtyper er viktig kunnskapsgrunnlag ved utarbeidelse av planer og vedtak etter 
PBL. Røyrvik kommune har gjennomført to runder med kartlegging. Det er mulig det i forbindelse 
med arealstrategien i samfunnsdelen eller i arealdelen kommer behov for mer kartlegging.  
 
Konsekvensutredninger for klima og miljø behandles gjennom PBL, med saksbehandling i Grong 
kommune. Dette gjelder også miljøhensyn i arealplanleggingen.  
 
Miljøhensyn i arealplanlegging; se kommentar ovenfor og under tema «Klima».  
 
Vann, hav og kyst 
Stikkord som ligger under dette området: 

• Hvordan håndtere overvann 
• Maler for tilsyn og saksbehandling 
• Mudre, dumpe og fylle ut i sjø og vassdrag 
• Planlegge for vann og avløp i hytteområder 
• Saksbehandling av avløp 
• Utforme vannforvaltningsplan og tiltaksprogram 

 
Hvordan behandles dette i Røyrvik kommune: 
I kommunal planlegging og enkeltvedtak etter PBL tas det hensyn til påvirkning av overvann. 
Kunnskap er erfaringsbasert og tilpasset til framskrevet klimaendringer.  
 
Det er utarbeidet maler og det finnes maler på hjemmesiden til Miljødirektoratet som benyttes i 
saksbehandlingen.  
 
Tiltak som mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag krever avklaring av kommunen og tillatelse 
av Statsforvalteren. Veiledning blir gitt ved kontakt med kommunen og saksbehandles i Grong 
kommune.  
 
Planlegging for vann og avløp i hytteområder gjøres gjennom reguleringsplaner og utbyggingsavtaler 
med kommunen. Saksbehandling for reguleringsplaner i Grong kommune i samarbeid med drift på 
PDE.  
 
Søknader om avløp behandles samtidig med byggesaken, saksbehandling Grong kommune.  
 
Utforming av vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram behandles gjennom vannområdene, se 
kommentar under «Arter og naturtyper».  
 

Vernet natur: 
Stikkord som ligger under dette området: 

• Behandler søknad om dispensasjon fra verneforskrift 
• Besøksforvaltning i norske verneområder 
• Forvaltning av verneområder: Rundskriv og veiledere 
• Forvaltningsmyndighetens ansvar for verneområder 
• Følge opp tilstand i verneområder 
• Lage forvaltningsplan for et verneområde 
• Opprette verneområder 
• Rapportere om forvaltning av verneområder 
• Søke om midler til tiltak i verneområder 



 
Hvordan behandles dette i Røyrvik kommune: 
Røyrvik kommune har 3 verneområder med lokalt ansvar. Saksbehandling av søknader, 
besøksforvaltning, oppfølgning av tilstand, forvaltningsplaner, opprette verneområder, rapportering 
og søknader om midler til tiltak er delegert til ØNLU, med samarbeid med adm i PDE.  
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