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Møteinnkalling 

 

Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur 

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset 

Dato: 03.03.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 14:00 (Oppmøte på Eidsvåg nye barnehage) 

 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller 

vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

Vi starter dagen med omvisning/befaring ved Eidsvåg nye barnehage kl 09.00   

 

Tilbake på rådhuset ca kl 10.00 

 

Helsesøster Johanne S. Bakken informerer om lokal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 
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PS�1/15�Godkjenning�av�protokoll�fra�forrige�møte



PS�2/15�Referatsaker



HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR TØNDERGÅRD 
SKOLE OG RESSURSSENTER FREDAG 12. DESEMBER 2014, KL. 13.00 
 
Til stede:  
Kjersti Løge     Molde kommune (vara) 
Borghild Drejer    Fræna kommune 
Leif Ståle Engdahl    Gjemnes kommune (vara) 
Lasse Strømme    Midsund kommune (med fullmakt) 
Hanna Valved Korsvik   Aukra kommune (vara) 
Eva Karin Gråberg    Rauma kommune 
Aud Sissel Suoranta   Vestnes kommune (vara) 
Rolf Harald Blomvik    leder for styret 
Eli Bakke     rektor 
 
Representantene fra Nesset og Eide hadde forfall. 
 
 
SAK 14/14   GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE (04.04.14)   
Enstemmig vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 
 
SAK 15/14 BUDSJETTFORSLAG 2015 
Enstemmig vedtak 
Representantskapet godkjenner forslag til budsjett for 2015 med en utgifts- og 
inntektsramme på kr. 51.323.000,-. 
 
 
SAK 16/14 ÅRSMELDING FOR SKOLEÅRET 2013/2014 
Enstemmig vedtak:  
Årsmelding for skoleåret 2013/2014 tas til orientering. 
 
 
SAK 17/14 BUDSJETTJUSTERINGER 2014 
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet godkjenner forslag til budsjettjusteringer for 2014. 
 
 
SAK 18/14 OVERFØRING AV MIDLER FRA BUNDNE DRIFTSFOND TIL 

INVESTERINGSPROSJEKT 
Enstemmig vedtak:  
A: Kr. 550.000 overføres til Prosjekt 2013: Varme- og ventilasjonsanlegg. 
B: Kr. 450.000 overføres til prosjekt 2022: Utbedring tak 
C: Kr. 300.000 overføres til prosjekt 2003: Utbygging / ombygging 
 
 
SAK 19/14 PROSJEKT BALLBINGE. ØKONOMISK OVERSIKT 
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet tar saken til orientering. 
 
 
 
 



 

SAK 20/14 ØKONOMISK UTVIKLING VED TØNDERGÅRD SKOLE OG 
  RESSURSSENTER DE SISTE TRE ÅRENE. 
Enstemmig vedtak:  
Differensierte satser for kjøp av skoleplasser blir innført fra 2014. Dette innebærer at 
eierkommuner som kjøper plasser utover abonnementplassen får en reduksjon på 
5% pr. elevplass. 
 
 
 
 
Møtet sluttet kl. 15.30. 
 
 
 
Eli Bakke, ref. 
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Molde 6.12.2013 
 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR TØNDERGÅRD SKOLE 

OG RESSURSSENTER 
 
TID:     Fredag 12. desember 2014 kl. 13.00 
Sted:    Tøndergård skole og ressurssenter, Kantina 
 

SAKSLISTE: 

 
SAK 14/14   Godkjenning av protokoll fra forrige møte ........................................ 3 

SAK 15.14   Budsjettforslag 2015 ........................................................................ 4 
SAK 16/14   Årsmelding for skoleåret 2013/2014 ............................................... 11 

SAK 17/14  Budsjettjusteringer 2014 ................................................................. 12 
SAK 18/14  Overføring av midler fra bundne driftsfond til investerings-prosjekt. 15 

Sak 19/14  Prosjekt ballbinge. Økonomisk oversikt. .......................................... 17 
Sak 20/14 Økonomisk utvikling ved Tøndergård skole og ressurssenter de siste            
tre årene. ........................................................................................................... 19 

 
Vennligst gi beskjed til skolen, tlf. 71 19 56 60 dersom du eller vara-representanten 
ikke kan møte. 
 
 
Innkalling blir sendt vararepresentanten til underretning. 
 
 
 
 
 
Eva Karin Gråberg       Eli Bakke 
Leder i representantskapet     Rektor  
       
         Eli BakkLeder i representantskapet     Rektor 
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Molde 12.12.2014 
 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

 

SAK 14/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 
 

Hovedutskrift fra møte i representantskapet, fredag 4.april 2014 
følger vedlagt. 
 
 
Innstilling 
 
Protokollen godkjennes  
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Molde 12.12.2014 
 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 15.14 Budsjettforslag 2015 
Tøndergård skole og ressurssenters formål 
Skolens formål er å gi opplæring til elever med ulike lærevansker. 
Internatets formål er å gi miljøterapeutisk og sosialpedagogisk opplæring. 
 
Skolen skal primært bidra til å oppfylle de forpliktelser som påhviler eierkommunene 
med hensyn til å gi spesialpedagogisk hjelp til barn og unge. Elever fra andre 
kommuner enn eierkommunene kan også opptas som elever i den grad det er plass. 
Tøndergård skole og ressurssenter selger tjenester til Møre og Romsdal 
fylkeskommune etter avtale. 
 
Budsjettrammen 
Skolens økonomiske fundament er eierkommunenes abonnement på 16 skoleplasser 
og Møre og Romsdal fylkeskommunes abonnement på 17 skoleplasser.  
I tillegg har skolen gjesteelever fra andre kommuner / fylkeskommuner.  
Både fylkeskommunen og en del av våre eierkommuner kjøper plasser utover de 
plassene de abonnerer på.  
Driften baserer seg på pris pr. elev både på skole og internat.  
 
Personale både på skole og internat tilsettes på bakgrunn av antall solgte 
elevplasser. Assistenter/miljøpersonale tilsettes på samme måte etter bevilgede 
ekstraressurser på enkeltelever. Pr. dato har vi kun oversikt over elevtallet i 
vårsemesteret 2015.  Antall elever i høstsemesteret baserer seg på antagelser utfra 
dagens elevsituasjon og nye henvendelser i forbindelse med eventuelle søknader. 
Det vil bli foretatt en budsjettjustering i løpet av høsten 2015 når antall elever er klart, 
og vi dermed ser det reelle behovet vi har for personale. 

Det er lagt opp til samme timetall pr. uke til veiledningstjenesten for høstsemesteret 
2015, til sammen 37 timer pr. uke. Skolen har tilbudt salg av tjenester til lærere i 
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videregående skole. Prisen på tjenesten blir regulert etter konsumprisindeksen der 
arbeidslønn er dominerende faktor. (3,7 %).  

Fra 1.1.2015 er prisen kr 800,- pr. time. 
 
Budsjettforslag for 2015 baserer seg på følgende omfang av salg av tjenester: 
Grunnskoleelever 
Skole: 
16 abonnementsplasser. 
15 ekstra skoleplasser våren 2015, 14 ekstra plasser høsten 2015. 
5 gjesteelever våren 2015, 6 gjesteelever høsten 2015. 

 
Internat: 
4,25 elever betalt av eierkommunene våren 2015 ( både grunnskole og vg.skole) 
4 elever høsten 2015. 
 
9 gjesteelever våren 2015 (betalt av kommuner utenom eierkommunene) 
9 gjesteelever høsten 2015. 
 
Videregående elever (betalt av Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylkes-
kommune) 
Skole: 
22,2 elever våren 2015 
22 elever høsten 2015. 
 
Internat: 
6 elever våren 2015. 
6 elever høsten 2015 
 
Samlet elevtall skoleåret 2014/2015 er 58, inkludert delte plasser. Dette er en økning 
på 10 plasser siden sist skoleår. Med bakgrunn i de forespørsler vi har hatt 
vedrørende neste skoleår, ser vi at behovet for en alternativ skole fortsatt er stort. Vi 
har valgt å legge opp til et tilnærmet likt elevtall for neste skoleår i forhold til det vi har 
våren 2015. Både skole og internat har imidlertid kapasitet til å ta inn flere elever, og 
skulle vi få et høyere evt. et lavere elevtall høstsemesteret 2015 enn budsjettert, vil 
dette bli justert i budsjettjusteringene høsten 2015.  
Behovet for internat varierer fra år til år. En del år er det mangel på internat som 
begrenser hvor mange skoleplasser vi kan innvilge, et annet år er hoveddelen av 
elever som søkes inn til skolen fra nærliggende kommuner, og dermed i 
pendleravstand. De siste årene har dette vært tilfelle. En ny erfaring er imidlertid at 
kommuner kjøper elevplass ved skolens internat til elever som har skoleplass på 
andre videregående skoler. Dette antallet har økt fra 3 elever sist skoleår til 5 elever  
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dette skoleåret. Fylkeskommunen betaler internatplass for elever i videregående 
skole som ikke bor i pendleravstand. Dette året kjøper kommuner plass til 4 elever i 
pendleravstand. ( 3,25 plasser) 
Skoleåret 2014-2015 er alle tre internatene igjen tatt i bruk. Hybelhuset står imidlertid 
ledig dette skoleåret. Her er vi i gang med rehabiliteringsarbeider.  
 

Beregning av skole og internatsatser for 2015 

Statistisk Sentralbyrå konsumprisindeks med arbeidslønn som dominerende faktor er 
beregnet til 3,7 % (okt.13 – okt.14)   

Satsene for skoleplass og internatplass for 2014 blir dermed slik: 

 
 Sats 2014  2015 

Skoleplass 409 500 424 500 
Internatplass 413 600 429 000 
 
Satsene for videregående elever er nedfelt i avtale, gjeldende fra 01.08.13 til 
1.08.2018, om kjøp av undervisningstjenester mellom Tøndergård skole og Møre og 
Romsdal fylkeskommune. Satsene er like for elever i grunnskolealder og i 
videregående skole. 

 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved beregning av lønnsbudsjettet: 
 
-    arbeidsgiveravgift 14,1 %  
- arbeidsgivers premie i KLP 19 %  
- arbeidsgivers premie i STP 11.2 % 
- lønnsplassering/ lønnsstruktur KS – området, lønnsplassering pr. 01.07.2014 
- forventet pris og lønnsvekst  
  
Utgiftsposter 
10 Fast lønn 
Lønnsutgiftene legger budsjettjustering høsten 2014 til grunn for beregningene.  

Det er likevel grunn til å nevne noen områder spesielt: 
 
0121 Lønn lærere 
Lønnsutgiftene for lærere baserer seg på antall lærere og lønnsplassering til den 
enkelte pr. 01.07.2014. Skolen har lærere med høy utdannelse og lang ansiennitet. 
Dette er viktig for å kunne gi elevene et godt opplæringstilbud, men det fører samtidig 
til høye lønnskostnader. Vi har dessuten flere lærere med redusert undervisningstid 
på grunn av seniortiltak. 
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Utgifter til Tøndergård skole og ressurssenters veiledningstjeneste er innbefattet i 
lønnsutgiftene.  

 

Driftsutgifter. 
15401 Avsetning til disposisjonsfond 
På grunn av framtidige økonomiske utfordringer i forbindelse med nytt 
ventilasjonsanlegg i skolens vestfløy, er det lagt opp til et nøkternt driftsbudsjett. Nytt 
ventilasjonsanlegg er vedtatt installert i resterende del av skolebygningen (nord og 
sørfløyen) sommeren 2017, så sant det er økonomiske rammer til finansiering.  
Arbeidet her ble kostnadsberegnet til vel 8,5 millioner kroner i 2013. 
I tillegg er rehabiliteringsarbeider på internatbygningene planlagt utført sommeren 
2015.  
Det er i budsjettforslaget satt av midler til disposisjonsfond både fra driftsinntekter på 
ansvar 82300 og fra ansvar 82310 for å kunne møte disse utfordringene. 
 
11290 Leirskole 
Tøndergård skole og ressurssenter har som mål å delta på spenningskurset på Bjorli 
hvert 3.år. Dette kurset blir arrangert av en styringsgruppe med representanter fra 
bl.a. FFO, lærere fra Høgskolen i Volda, Møre folkehøgskole, og Møre og Romsdal 
skikrets. Målgruppen for spenningskurset er personer med ulike hjelpebehov.  

 
Både i 2009 og i 2012 deltok de fleste elevene våre i aldergruppen 12-18 år på 
spenningskurset.  Skolen leide Bjorliheimen, og disponerte dette bygget i perioden 
mandag til torsdag i uken før påske. Kveldene ble tilbrakt Bjorli appartementshotell, 
der var det underholdning og dans. Hotellet var samlingsplass for alle kursdeltakerne. 
På dagtid ble det arrangert ulike fysiske aktiviteter som ski, slalåm, sitski, 
hundespann, rafting, m.m. Her var tilbud til alle, uavhengig av forutsetninger og 
interesser. Vår erfaring er at spenningskurset bidrar til nye og spennende utfordringer 
og opplevelser, både fysisk og sosialt. Vi ønsker at alle elevene i løpet av skoleårene 
skal få delta på Spenningskurset, derfor er det lagt opp til deltagelse hvert 3. år. 
Dette blir det leirskoleoppholdet vi tilbyr våre elever. Det er satt av midler til dette i 
forslag til budsjett. 
 
Inntektsposter 
Tøndergård skole og ressurssenter har tilsatt assistenter og miljøarbeidere på 
enkeltelever som er tilkjent ekstraressurser, både på skole og internat. Disse 
lønnsutgiftene blir refundert fra elevens hjemkommune.  

Omtrent samme inntektsgrunnlag som for 2014 er lagt til grunn for 2015 
 
7301 Fylkestilskudd 
Møre og Romsdal Fylkeskommune kjøper 21,2 skoleplasser og 5 internatplasser 
vårsemesteret 2015. Fylkeskommunen betaler i tillegg ekstraressurser for en del av 
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elevene. I tillegg kjøper Sogn og Fjordane Fylkeskommune skole og internatplass til 
en elev. 

Det videregående opplæringstilbudet ved skolen er for elever fra hele fylket, og 
mange av elevene er avhengig av internat tilbud gjennom skoleuken. Vi legger opp til 
et tilsvarende salg av skole- og internatplasser for høsten 2015 som for 
vårsemesteret i vårt forslag til budsjett.  

 

7503 Refundert fra gjesteelever 
Det budsjetteres med 5 gjesteelever våren 2015 og 6 gjesteelever høsten 2015, 
9 internatplasser våren 2015 og det samme antallet plasser høsten 2015. Grunnen til 
at det budsjetteres med flere internatplasser er at vi de siste årene har solgt 
internatplasser til elever ved nærliggende videregående skoler. 
 
7502 Internatopphold eierkommuner 
Det budsjetteres med 4,25 elevplasser for våren 2015 og 4 for høsten 2015. Dette 
tallet innbefatter både grunnskoleelever og elever i videregående skole 
 
7501 Elevandel eierkommunene 
16 abonnementsplasser, samt kjøp av 15 ekstra skoleplasser våren 2015 og 14 
ekstra plasser høsten 2015. 
Budsjettjusteringer høsten 2015 vil ta hensyn til den faktiske elevsituasjonen. 

 
 
Avslutning 
I budsjettperioden bør det arbeides spesielt med:  
 
Videre tilrettelegging av opplæringstilbudet på skole og internat i henhold til 
Kunnskapsløftet. 

Her vises til vedtatt kompetanseutviklingsplan, gjeldende årsplan og 
virksomhetsplan.  

Veiledningstjenesten  
Følge opp de behov eierkommunene har.  
Arrangere og gjennomføre kurs. 

 
Inkluderende arbeidsliv videreføres 

Medfinansiering av ordninger i forbindelse med tilrettelegging for sykemeldte 
og forebyggende tiltak for å hindre sykefravær. Vi har som mål å signere ny 
IA- avtale i løpet av desember 2014.  

Fortsatt samarbeid med bedriftshelsetjenesten.  
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Utbedring/rehabilitering 
Skolen bærer fortsatt preg av alder, og selv om mye er gjort, er det fortsatt behov for 
utskifting og fornying. Det er viktig å ta dette underveis, så sant økonomien gir rom 
for det. 

Våren / sommeren/ høsten 2014 ble følgende oppgraderinger fullført: 

Skolens østfløy: 

Nytt varme og ventilasjonsanlegg  

Nye vinduer og etter-isolering av vegger 

Solskjerming vestvegg. 

Maling av vegger på kontorene 

Nytt gulvbelegg på tre kontor 

Internat: 

Elevtoalett på internat 2 ble utvidet ved at vegg ble flyttet. 

Nytt kjøkken, gulvbelegg og maling av vegger på internat 3. 

Rehabilitering av leiligheten i hybelhuset. Dette arbeidet er ikke sluttført. 

Skolens uteområde: 

Ballbinge ble etablert vest for kantinebygget. 

 
I styresak 06/14, 28. mars 2014, Rullering av 5 års strategiplan for rehabilitering av 
bygningsmassen på Tøndergård skole og ressurssenter, ble prioriteringsliste i forhold 
til rehabiliteringsoppgaver vedtatt. Her ble følgende investeringsprosjekt for 2015 
vedtatt: 

 Vinduer på nord og vestfløyen av bygget skiftes. Råttent reisverk utskiftes og 
vegger etterisoleres. Dette arbeidet er kostnadsberegnet til kr 418.000,- (eks 
mva.)  

 Tak på internatene, hybelhuset og kantinebygget retekkes. 
Dette arbeidet er i følge konsulent kostnadsberegnet til kr 745.000,- eks mva. 
(2013) 
Det er satt av kr. 508.880,- til arbeidet.(sak 4/14)  
 

 Elevtoalett/ personaltoalett på internat 1 utvides ved at vegger flyttes. 
Dette er kostnadsberegnet til kr 100.000 og belastes prosjekt: Utbygging og 
rehabilitering,  

 

Styret mener å kunne legge fram et budsjettforslag for representantskapet for 
Tøndergård skole og ressurssenter som viderefører opplæringstilbudet for skolens 
elever på en tilfredsstillende måte, samtidig som bygg og anlegg holdes ved like og 
utbedres. 



Tøndergård skole og ressurssenter 

Tøndergård skole og ressurssenter 
Postboks 1053 
N- 6403 MOLDE 
Besøksadresse: Nøisomhedveien 10 

Tlf.: 71 19 56 60 
Faks: 71 19 56 61 
e-post: tondergard.skole@molde.kommune.no 
Hjemmesider: http://www.tondergard.skole.no/ 

Bankgiro: 9650 25 45547 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 

 

10 

Regnskap pr 19.11.14, justert budsjett for 2014, og budsjettforslag for 2015 følger 
vedlagt. 

Rektor vil overfor styret for Tøndergård skole og ressurssenter foreslå at forslag til 
budsjett for 2015 godkjennes. 

 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Representantskapet godkjenner forslag til budsjett for 2015 med en utgifts- og 
inntektsramme på kr. 51.323.000,- 
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Molde 12.12.2014 

 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 
 

SAK 16/14 Årsmelding for skoleåret 2013/2014 
 
 

 Årsmeldingen for skoleåret 2013/2014 følger vedlagt. 
 
 
 

 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Årsmeldingen for skoleåret 2013/2014 tas til orientering 
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Molde 12.12.2014 
 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 17/14 Budsjettjusteringer 2014 
 
Med bakgrunn i budsjett for 2014,regnskap pr 31.08.14 og elevsituasjonen ved 
skolestart skoleåret 2014/2015,er det nødvendig å foreta en liten justering av 
budsjettet for 2014. 
 
Det er en økning i antall grunnskoleelever fra 28 (27 hele plasser) i vårsemesteret til 
34 (33,2 hele plasser) i høstsemesteret, og en økning i antall elever i videregående 
skole fra 20 (19,5 plasser) i vårsemesteret til 23 (22,2 hele plasser) i høstsemesteret. 
Flere elever har ført til noe økning i antall lærertimer.  
Det er også en økning i forhold til solgte plasser på internatet. Her solgte skolen 15 
plasser i vårsemesteret, mot 20 (19,25) i høstsemesteret. Også dette året har vi 
åpnet for salg av internatplass til elever ved andre videregående skoler. Dette året er 
det 5 kommuner som kjøper internatplasser til elever ved andre videregående skoler i 
nærheten.  
Flere elever gjør at det meste av bygningsmassen nå er tatt i bruk. Internat 3, som 
ble rehabilitert sist skoleår med nytt kjøkken og malingsarbeid, er nå i full drift igjen. 
Hybelhuset står imidlertid ledig dette skoleåret, og håpet er at leiligheten kan 
rehabiliteres. Her er kjøkken fra byggeår og bærer tydelig preg av slitasje. Det er det 
bl.a. behov for nytt kjøkken og maling av vegger og tak. (sak 48/14) 
 
I budsjettarbeidet la vi følgende tall til grunn i beregning av inntekter for høsten 2014: 
 
Eierkommunene abonnerer på til sammen 16 skoleplasser.  
I tillegg beregnet vi salg av 8 ekstra elevplasser. Vi har solgt 15 plasser, 7 plasser 
mer enn budsjettert. 
 
I forhold til salg av elevplasser til gjesteelever budsjetterte vi med salg av 6 
skoleplasser. Vi har solgt 5 plasser, 1 mindre enn budsjettert. 
 
I forhold til salg av plasser til fylkeskommunen ble det budsjettert med salg av 20 
plasser. Møre og Romsdal fylkeskommunen kjøper 21, 2 plasser. I tillegg kjøper 
Sogn og Fjordane fylkeskommune 1 plass dette året. Her selger vi 2,2 plasser mer 
enn budsjettert 
 
Totalt har vi solgt 8,2 flere skoleplasser enn det vi la opp til i budsjett for 2014 
 
I forhold til salg av internatplasser beregnet vi salg av 16 elevplasser for 
høstsemesteret 2014. Her har vi solgt plasser til 19,25 hele plasser. 3,25 plasser mer 
enn budsjettert. 
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Lærertettheten er på 19,82 stillinger mot 17,6 stilling i 2013/2014 
Personaltettheten på internatet er på 15,88 årsverk (inkludert ekstraressurser) mot 
totalt 12,14 årsverk i 13/14 
 
Tallene viser at med 8,2 flere elevplasser på skole og 3,25 flere elevplasser på 
internatet har vi en merinntekt på 1.399.125,- på skole, mens internatet har en 
merinntekt på 560.083,- 
Totalt merinntekt i forhold til budsjettert blir da kr: 1.959.208,- 
Inntjening i forhold til økt salg av plasser vil til en viss grad bli kompensert med 
høyere lønnskostnader. Personalressursen blir til enhver tid justert i samsvar med 
antall solgte plasser. 
 
Regnskap pr. 31.08. 2014 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr.1.153.107,- 
mot et mindreforbruk på 247.592,- pr 31.08.13 En vesentlig grunn til mindreforbruket 
er at administrasjonsressurs har blitt omdisponert til lærerressurs. Dette har vært 
gjort både for å sikre forutsigbarhet og faste rammer for elever med stort behov for 
det, men også fordi det ikke lyktes oss å skaffe kvalifisert personale midt i skoleåret.  
 
Regnskapet er ikke periodisert. Salg av elevplasser blir fakturert en gang pr. 
semester, og inntekter høstsemesteret 2014 vil derfor ikke bli regnskapsført før i 
november / desember 2014.   
 
 
Utfordringer 
 
Arbeidet i forbindelse med prosjekt 2013, varme og ventilasjon, ble kostnadsberegnet 
til kr 3.171.125,-  
Midlene ble satt av i styresak 4/13, Disposisjon av regnskapsmessig mindreforbruk 
for 2012 og investeringsbudsjett for 2013. Arbeidet er ennå ikke sluttført. Boring i mur 
i forbindelse med montering av nytt ventilasjonsanlegg, etterisolering av vegger, 
utskifting av vinduer og montering av radiatorer gjorde det nødvendig med flytting av 
dør, ny tapet, maling av vegger og nytt gulvbelegg på noen kontor. Det ble oppdaget 
asbest i taket på noen rom og her måtte spesiell kompetanse leies inn. I forbindelse 
med nytt teknisk rom på taket ble det behov for lukket spiraltrapp for trygg tilkomst til 
dette rommet. Det ble også behov for nye taknedløp og sluker, utover det som lå i 
kontraktsummen. 
Arbeidet innendørs ble utført i elevens skoleferie. Det var nødvendig for å få lokalene 
vasket ned og for at vi kunne ta kontorene i bruk før skolestart. Fortsatt gjenstår 
arbeidet med maling av korridoren i østfløyen og maling av vegger her. 
Varmepumpen er heller ikke satt i drift. Dette vil skje i nærmeste framtid. Det er 
behov for tilføring av mer kapital til dette prosjektet, og vi har foreslått at dette 
overføres fra drift 2014 
 
I sak 5/13 5-årig strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen på Tøndergård 
skole og ressurssenter (representantskapssak 5/13 og 6/14) er videre arbeid med 
rehabilitering av takene på internat, hybelhus og kantinebygg vedtatt utført 
sommeren 2015.  
Det er viktig at dette arbeidet utføres som planlagt. Takene er fra byggeår (1972). Det 
har flere ganger oppstått taklekkasjer som er midlertidig reparert av vaktmester. Tak 
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av denne typen har en stipulert levetid på ca. 25 år, og det er derfor på høy tid at 
arbeidet starter. 
 
20 elever (19,2 hele plasser) har dette året et botilbud ved skolens internat fra 
mandag til fredag gjennom skoleåret. Dette er en økning på ca. 25 % siden sist 
skoleår. Alle tre internatene er tatt i bruk. Vi har imidlertid bevisst unnlatt å ta i bruk 
hybelhuset, i håp om å kunne starte rehabilitering av dette bygget. Her er det behov 
for maling og utskifting av kjøkken. Begge hyblene fikk nytt kjøkken montert i 2004, 
leiligheten har fortsatt kjøkken fra 1972. Generelt vedlikehold i bygget er også 
nødvendig 
 
I forslag til budsjettjusteringer har vi foreslått å flytte midler fra drift over til bundne 
driftsfond for å kunne realisere nevnte prosjekter i løpet av skoleåret. (sak 18/14) 
 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Representantskapet godkjenner forslag til budsjettjustering for 2014. 
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Molde 12.12.2014 

 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 

SAK 18/14 Overføring av midler fra bundne driftsfond til investerings-
prosjekt. 
 
 
Under arbeidet med budsjettjusteringer 2014 ble kr 1.300.000 foreslått overført fra 
driftsbudsjett 2014 til bundet driftsfond. 
 
Vi ber om styrets godkjenning til at midlene overføres eksisterende investeringsfond 
på slik måte: 
 

A. Prosjekt 2013: Nytt varme og ventilasjonsanlegg 
 
Midler satt av i styresak 3.171.125,-  
 
Kostnader så langt: 
  31951 KOMMUNALE GEBYRER 37.055 0 
  32302 INNLEID UTBEDRING UTEANLEGG 266.000 0 
  32303 INNLEID UTBEDRING BYGG 1.883.974 0 
  32391 DIV. ENTREPRISEKOSTNADER 1.000 0 
  32501 MATERIALER TIL UTBEDRING BYGG 1.278 0 
  32701 PROSJEKTERING/PROSJEKTERINGLEDELSE(KONS) 384.212 0 
  34290 BETALT MVA INVESTERING 633.866 0 
  SUM:                                                                                                                          3.207.385      

 
Mottatt fakturaer som ikke er belasta prosjektet:   426.092,- 
Sluttoppgjør ca. kr      450.000,- 
Maling av gang, utskifting av alle dører, listverk etc  120.000,- 
Spiraltrapp       141 092,- 
Mva. vil bli tilbakeført. 
Vi foreslår at kr 550.000,- overføres fra bundet driftsfond til prosjekt 2013 for å sikre 
økonomisk grunnlag til dekking av kostnader. Endelig regnskap for prosjektet vil 
legges fram for styret og representantskapet så snart prosjektet er avsluttet. 
 

B. Prosjekt 2022 Utbedring tak  
Retekking av takene på internatbygningene, hybelhuset og kantinebygget ble i 2013 
kostnadsberegnet til kr. 745.000,- Beregningen ble utført av konsulentfirmaet X-Pro. 
 
Dette arbeidet er i følge 5-årig strategiplanplan for rehabilitering av bygningsmassen 
vedtatt utført sommeren 2015.  
Med tanke på sikkerhet for elevene våre er det en nødvendighet at arbeidet gjøres i 
elevens sommerferie.  
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Arbeidet krever planlegging og utlysing på Doffin. Erfaringsmessig vet vi at dette tar 
tid, og det er viktig at arbeidet kommer i gang i løpet av høstsemesteret 2014.   
 
Ved sluttføring av arbeidet med nytt tak på skolebygningen (sak 4/14, Videreføring av 
prosjekt 2022) ble det vedtatt at ubrukte midler satt av til første del av prosjektet (tak 
skolebygg) skulle videreføres til rehabiliteringsarbeidet av de gjenstående 4 byggene. 
Pr. dato er det satt av kr 508.880,- til arbeidet. 
For å kunne starte nødvendig arbeid i forbindelse med prosjektet, og for å sikre et 
økonomisk grunnlag for gjennomføring ber vi om at kr 450.000 overføres fra bundne 
driftsfond 2014 til prosjekt 2022 - Utbedring tak. 
 

C. Prosjekt 2003: Utbygging / ombygging 
Som nevnt i sak 17/14 står hybelhuset ledig dette skoleåret. Det er derfor gode 
muligheter for å foreta nødvendig rehabilitering av bygget. 
Her er det som nevnt bl.a. behov for nytt kjøkken, maling av vegger, nye dører, nytt 
listverk i storleiligheten. Det er i tillegg behov for montering av større vindu på et av 
soverommene, for å sikre mulighet for evakuering ved brann. Det er også behov for 
utskifting av gulvbelegg i stuen på de to hyblene, samt utskifting av en del skap. 
Vi har planlagt å nytte egne krefter til utføring av en del av dette arbeidet, og foreslår 
at kr 300.000 overføres fra bundne driftsfond til dette prosjektet. 
 
 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Følgende midler overføres fra bundne driftsfond til følgende investeringsprosjekt: 

 
A: Kr 550.000 overføres til Prosjekt 2013: Varme og ventilasjonsanlegg  

 
B: Kr 450.000 overføres til prosjekt 2022: Utbedring tak 
 
C: Kr 300.000 overføres til prosjekt Prosjekt 2003: Utbygging / ombygging 
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Molde 12.12.2014 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 

Sak 19/14 Prosjekt ballbinge. Økonomisk oversikt. 
I styresak 13/13 ga representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
klarsignal til at skolen kunne søke midler til støtte til bygging av ballbinge. 
 
I sak 7/14 ble kr 670.000 satt av til forskuttering av bingen. 
Det ble presentert et økonomisk overslag på kostnader vedrørende prosjektet: 
 
Grunnarbeid        224.485,- 
Ballbinge        378.565,- 
Konsulentbistand og kommunale gebyrer                  10.000,- 
Mva totalt        153. 263 
Totalt:         766.313,-  
 
Oversikt over kostnader (tallene er inkludert mva) 
Overførte midler 670 000,00                742 432,40                

Regnskap Rest på prosjektet -72 432,40                

Dato Kunde / faktnr. Kontering Bilag Belastet prosjekt

20.05.14 Scansis AS / 77552 32302 1 423 320,00                

20.05.14 Optimera Monter / 017342827 32501 2 1 051,95                    

26.05.14 Xpro / 1431 32701 3 1 220,63                    

27.05.14 Xpro / 1344 32391 4 13 997,82                  

12.06.14 iELEKTRO / 54543 32381 5 10 565,00                  

12.06.14 Molde kommune / 430008759 31950 6 16 898,00                  

16.07.14 Samuelsen Maskin as / 24254 32302 7 294 129,00                

27.08.14 Samuelsen Maskin as / kreditnota 32302 8 -294 129,00              

27.08.14 Samuelsen Maskin as / 24517 32302 9 275 379,00                  
 
Tøndergård skole og ressurssenter har fått gavemidler fra: 
Firmaet Langset    kr  100.000,-  
Nesset Sparebank    kr.       5.000,-  
Istadfondet    kr.        2.500,- 
BHF sparebank   kr.    5000,- 
Gjensidige    kr    50.000,- 
Dagligvarebransjens kulturfond kr.  10.000,- 
 
Mva. vil bli tilbakeført prosjektet. 
Det er også søkt tippemidler til prosjektet. Prosjektet vil bli sluttført når vi har oversikt 
over størrelsen på tildelte midler. Endelig regnskap vil da bli lagt fram. 
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Ballbingen har blitt en stor suksess. Den har ført til økt aktivitet både i friminuttene og 
på ettermiddagstid. Håpet vi hadde i forhold til ønske om omvendt integrering har 
slått til. Det er stadig ungdommer på besøk som sparker fotball med våre elever på 
ettermiddagstid. 
 
 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Representantskapet tar saken til orientering 
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Molde 12.12.2014 
 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 

Sak 20/14 Økonomisk utvikling ved Tøndergård skole og ressurssenter 
de siste tre årene. 
 
I styresak 35/13, budsjettforslag for 2014, fattet styret følgende enstemmige vedtak: 
 
Styret godkjenner forslag til budsjett for 2014 med en utgifts- og inntektsramme på  
kr. 47.490.000,-. Styret vil be om en gjennomgang av kostnadsutviklingen ved 
Tøndergård skole og ressurssenter de siste 3 årene. Vurderingen av en differensiert 
kostnadnøkkel blir spesielt utredet. Gjennomgangen ferdigstilles innen 1. april 2014. 
 
Saken ble videre drøftet i styresak SAK 33/14 Økonomisk utvikling Tøndergård skole 
og ressurssenter de siste tre årene. 
Her ble det redegjort for kostnadsutviklingen ved skolen i perioden 2010 til 2013. 
Det ble foreslått at en så på muligheter for differensierte kostnader for eierkommuner 
som kjøper skoleplasser utover det antallet de abonnerer på. Ut fra de økonomiske 
resultatene ble det nevnt muligheter for å gi en kostnadsreduksjon på 3-4 % pr 
elevplass utover abonnementsplassene. 
Saken ble lagt fram for styret uten innstilling 
 
Følgende vedtak ble fattet: Styret tar saken til orientering. Arbeidsutvalget arbeider 
videre med saken. 
 
Arbeidsutvalget har i ettertid hatt et møte vedrørende dette. Rektor ble i den 
forbindelse bedt om å se på lønnsutviklingen, sammenlignet med den indeksen som 
har vært nyttet for å regulere elevsats på skole og internat. 
Elevsatsen blir indeksregulert i forbindelse med budsjettbehandling hvert år. Her 
brukes indeksen der arbeidslønn er dominerende faktor. I perioden 2010 – 2013 er 
dette praktisert. Elevsats på skole og internat har ikke økt utover indeksreguleringen i 
perioden. 
Rektor la fram en tabell som viste en indeksregulering på 3,4 % fra 2010 til 2011, på 
3,10 % fra 2011- 2012 og på 3,4 % fra 2012-2013. Det betyr at i perioden 2010 til og 
med 2013 har elevsatsen økt med 38.000,- kr. Dette tilsvarer en økning på 10,5 %  
 
Lønnsøkning ansatte i perioden 
For å få et bilde av lønnsutviklingen i samme periode har vi valgt ut tre tilfeldige 
personer fra ulike yrkesgrupper og sett på hvilken prosentvis lønnsøkning de har hatt 
i tilsvarende periode. Vi er klar over at dette er et lite utvalg, men mener likevel det vil 
gi en pekepinn på lønnsutviklingen ved skolen i perioden 2010 – 2013. 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

Tøndergård skole og ressurssenter 
Postboks 1053 
N- 6403 MOLDE 
Besøksadresse: Nøisomhedveien 10 

Tlf.: 71 19 56 60 
Faks: 71 19 56 61 
e-post: tondergard.skole@molde.kommune.no 
Hjemmesider: http://www.tondergard.skole.no/ 

Bankgiro: 9650 25 45547 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 

 

20 

Stilling Snitt lønnsøkning 3 tilfeldig utvalgt 
ansatte i perioden 2010-2013 

Adjunkt 7,94 % 
Adjunkt m. tilleggsutdanning 11,85 % 
Miljøterapeut 11,47 
Fagarbeider 10,77 % 
Assistent / miljøarbeider 10,8 % 
 
Tabellen over indikerer at den indeksen elevsatsene er økt med, samsvarer bra med 
lønnsutviklingen i perioden. 
 
Det ble på møtet i arbeidsutvalget konkludert med at utgifter knyttet til skoledrift grovt 
kan deles i to hovedposter:  

A. Utgifter til bl.a. vedlikehold av bygg og anlegg, strøm, vaktmester, 
administrasjon, veiledningstjenesten er relativt stabile kostnader. Dess flere 
elever, dess mindre kostnader pr elev. 

 
B. Lønnskostnader i forhold til lønn pedagogisk personale, miljøpersonale og 

assistenter er imidlertid utgifter som varierer etter antall elever ved skolen. 
 
Med utgangspunkt i en slik tenkning kan det argumenteres for at kommuner som 
kjøper plasser utover det antallet de abonnerer på får en reduksjon i sine kostnader. 
Inneværende år nytter skolens eierkommuner 15 skoleplasser utover det antallet de 
abonnerer på. 
En reduksjon på 5 % i skolesatsen vil medføre en reduksjon på kr. 20.475, pr. 
skoleplass i 2014.  
Dersom styret og representantskapet går inn for differensierte satser vil det medføre 
en samlet tilbakeføring på kr. 307.125,- for 2014. 
Som tidligere år vil eierkommuner som ikke benytter abonnementplassen / plassene 
sine få refundert inntil halvparten av kostnadene. 
Det vil også bli vurdert tilbakeføring ved eventuelle mindreforbruk. Det er imidlertid 
viktig at dette blir sett opp imot nødvendige investeringer. 
 
 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Differensierte satser for kjøp av skoleplasser blir innført fra 2014. Dette innebærer at 
eierkommuner som kjøper plasser utover abonnementplassen får en reduksjon på  
5 % pr. elevplass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR TØNDERGÅRD 
SKOLE OG RESSURSSENTER FREDAG 04. APRIL 2014, KL. 13.00 
 
Til stede:  
Kjersti Løge     Molde kommune 
Aud Solveig Pedersen Malmedal  Fræna kommune 
Odd Steinar Bjerkeset   Gjemnes kommune 
Einar Øien     Midsund kommune 
Hanna Valved Korsvik   Aukra kommune 
Eva Karin Gråberg    Rauma kommune 
Arnfinn Stige     Vestnes kommune 
Eli Bakke     rektor 
 
Representantene fra Nesset og Eide og styreleder hadde forfall. 
 
SAK 1/14   GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE (22.03.13)   
Enstemmig vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 
SAK 2/14 GODKJENNING AV TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTERS 

REGNSKAP FOR 2013 
Enstemmig vedtak 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner regnskapet 
for 2013. 
 
SAK 3/14 ORIENTERING OM REGNSKAPET VEDRØRENDE NYBYGGET VED 

TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 
Enstemmig vedtak:  
Representantskept for Tøndergård skole og ressursenter tar saken til orientering. 
 
SAK 4/15 VIDEREFØRING AV PROSJEKT 2022: UTBEDRING TAK 
Enstemmig vedtak: 
Prosjekt 2022: Utbedring tak, videreføres og kr. 508.880,- øremerkes finansiering av 
takene på internatene, kantinebygget og hybelhuset. 
 
SAK 5/14 EGENKAPITALTILSKUDD KLP 
Enstemmig vedtak: 
Faktura fra KLP på kr. 98.252,- i egenkapitalinnskudd dekkes av midler fra udisponert 
disposisjonsfond. 
 
SAK 6/14 RULLERING AV 5 ÅRS STRATEGI PLAN FOR REHABILITERING AV 

BYGNINGSMASSEN 
Enstemmig vedtak: 
Representantskapet godkjenner 5-års strategiplan for rehabilitering bygningsmassen. 
Planen rulleres hvert år i forbindelse med regnskapsavslutning. 
 
SAK 7/14 ETABLERING AV BALLBINGE 
Enstemmig vedtak: 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner 
finansieringsplanen for ballbingen. 
 
 



 

SAK 8/14 DISPOSISJON AV REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBURK 2013 
OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2014 

Enstemmig vedtak: 
Mindreforbruket på kr. 2.529.986,- for 2013 disponeres slik: 
 

A. Kr 670.000,- settes av til forskuttering av utgifter i forbindelse med etablering 
av ballbinge. 

B. Kr 500.000,- settes av til nedbetaling av ekstra avdrag på lån i KLP 
kommunekreditt. 

C. Kr 1.359.986,- settes av på prosjektet utbygging og rehabilitering, for å dekke 
framtidige investeringsprosjekt i henhold til 5-årig strategiplan. 

 
SAK 9/14 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 
Enstemmig vedtak: 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter tar saken til orientering, 
 
SAK 10/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR TØNDERGÅRD 

SKOLE OG RESURSSENTER 
Enstemmig vedtak: 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter tar forskrift for 
Ordensreglementet for Tøndergård skole og ressurssenter til orientering. 
 
SAK 11/14 KRAV OM TILSETTINGER I STØRRE STILLINGSSTØRRELSER 
Enstemmig vedtak: 
Rektor imøtekommer kravet om fast ansettelse i snittet av den stillingsstørrelsen 19 
av våre deltidsansatte har hatt de siste fire årene. 
 
SAK 12/14 UTLEIE INTERNAT 3 
Enstemmig vedtak: 
Rektor får representantskapets godkjenning til å leie ut skolen internat 3 dersom det 
viser seg at vi ikke får nok elever til å kunne nyttiggjøre oss bygget selv. 
 
SAK 13/14 STØTTE TIL KJØP AV UTSTYR TIL BRUK I FORBINDELSE MED 

RIDETILBUD FOR SKOLEN ELEVER 
Enstemmig vedtak: 
Eva Jautee får dekket kostnader til kjøp av 2 nye saler og 2 komplette hodelag til en 
samlet sum av kr 35.000,-. Midlene dekkes fra udisponert disposisjonsfond. Det 
settes opp en avtale vedrørende bruk av utstyret. Utbetaling skjer mot dokumentert 
innkjøp. 
 
 
 
Møtet sluttet kl. 15.00. 
 
 
 
Eli Bakke, ref. 
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2 TØNDERGÅRD SKOLE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12 27.11.2014
Dr.budsj.2015 (k Regnskap Buds(end)

2015/V:301 2014 2014
Ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING
  10111 LØNN FASTE STILLINGER 12.000.000 10.281.125 12.699.000
  10121 LØNN LÆRERE 12.386.000 9.448.161 11.050.000
  10122 LØNN SAMLINGSSTYRERE 40.000 35.732 61.000
  10141 LØNN VAKTMESTER 240.000 234.820 266.000
  10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 15.000 13.471 0
  10201 FERIEVIKAR 15.000 11.272 0
  10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 75.000 59.384 90.000
  10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 150.000 122.844 250.000
  10221 PERMISJONSVIKAR 20.000 4.267 50.000
  10391 EKSTRAHJELP 100.000 141.883 200.000
  10401 OVERTIDSGODTGJØRELSE 0 4.600 0
  10501 KLESGODTGJØRELSE 25.000 21.041 28.000
  10751 FASTLØNN RENHOLD 430.000 382.701 410.000
  10753 FERIEVIKAR, RENHOLD 0 3.764 0
  10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 10.000 6.411 10.000
  10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 10.000 6.146 18.000
  10757 EKSTRAHJELP, RENHOLD 0 18.769 0
  10811 GODTGJØRELSE STYRET 18.000 0 17.000
  10911 PENSJONSANDEL KLP 2.398.000 1.783.031 2.852.000
  10912 PENSJONSANDEL SPK 1.391.000 1.094.051 1.350.000
  10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -2.000 -1.255 0
  10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF AVTALE KLP - avgpl 9.000 8.419 0
  10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 192.000 192.263 275.000
  10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 39.000 35.497 150.000
  10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 4.038.000 3.150.935 3.824.000
  11001 KONTORUTGIFTER 25.000 21.561 48.000
  11051 LÆREMIDLER (IKKE LÆREBØKER) 40.000 44.856 40.000
  11052 MATERIELL TIP/ELEKTRO 40.000 49.761 50.000
  11053 SKOLEBOKSAML/FAGLITT OG LÆREBØKER 30.000 15.612 40.000
  11054 LÆRERBIBLIOTEK OG HÅNDBØKER FOR LÆRERE 20.000 22.513 25.000
  11055 MATERIELL MEKANISK/FORMING/HEIMKUNNSK 90.000 95.538 110.000
  11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 70.000 73.809 90.000
  11151 MATVARER 15.000 13.201 20.000
  11152 BEVERTNING 15.000 12.501 15.000
  11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 40.000 41.077 50.000
  11206 RENGJØRINGSMIDLER 30.000 25.066 50.000
  11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL 0 101.274 0
  11251 MATERIALER VEDLIKEH MASKINER/INVENTAR/UTSTYR 0 0 3.000
  11290 LEIRSKOLEOPPHOLD 120.000 0 50.000
  11292 DIV SOSIALE TILTAK, EKSKURSJ-LEIRSKOLE 0 42.723 0
  11297 ØREDIFFERANSE KOMMUNAL FAKTURERING 0 1 0
  11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 70.000 74.681 84.000
  11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 23.000 19.267 26.000
  11306 PORTO 15.000 11.718 15.000
  11309 BANKOMKOSTNINGER 5.000 4.052 1.000
  11401 ANNONSEUTGIFTER 8.000 7.110 4.000
  11411 TRYKKING OG KOPIERING 47.000 43.134 47.000
  11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 0 5.916 0
  11502 KURS LÆRERE, IKKE OPPG PL 50.000 9.785 50.000
  11503 KURS ANNET,  IKKE OPPGAVEPL 20.000 5.975 20.000
  11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 30.000 0 30.000
  11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 85.000 72.251 85.000
  11650 TELEFONGODTGJL. AVGPL. 4.000 3.520 5.000
  11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 33.000 28.392 33.000
  11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 16.000 15.034 14.000
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2 TØNDERGÅRD SKOLE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12 27.11.2014
Dr.budsj.2015 (k Regnskap Buds(end)

2015/V:301 2014 2014
  11721 SKYSS AV ELEVER 30.000 23.724 30.000
  11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 60.000 62.918 60.000
  11801 ELEKTRISK STRØM 300.000 188.719 300.000
  11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR 66.000 59.395 75.000
  11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL. 130.000 124.448 117.000
  11854 FORSIKRINGSPREMIE BARN 4.000 3.483 4.000
  11855 ADM TILSK SIKR ORDNING KLP - ikke avgpl 0 126 0
  11861 ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 15.000 13.492 15.000
  11903 HUSLEIE SVØMMEHALL, ANNET 50.000 22.950 70.000
  11951 KOMMUNALE GEBYRER 40.000 29.307 58.000
  11956 RENOVASJONSAVGIFT 40.000 31.285 45.000
  11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 35.000 28.303 35.000
  11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 20.000 11.541 19.000
  12001 INVENTAR OG UTSTYR 70.000 57.400 100.000
  12004 KJØP AV DATAMASKINER 80.000 95.344 100.000
  12251 LEASING AV MASKINER 15.000 14.808 10.000
  12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 30.000 19.518 80.000
  12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 40.000 32.387 40.000
  12402 INNLEIDD SNØRYDDING 33.000 19.925 33.000
  12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 25.000 23.199 20.000
  12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 20.000 15.821 25.000
  12721 ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL 178.000 177.600 150.000
  12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE 15.000 2.975 35.000
  14290 BETALT MVA DRIFT 300.000 268.658 350.000
  14501 REFUNDERT UBRUKT EIERANDEL 350.000 0 350.000
  14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 300.000 247.697 426.000
  14504 REFUSJON LØNN 900.000 499.346 328.000
  14701 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 10.000 -2.490 20.000
  15001 RENTER PÅ LÅN 200.000 76.790 200.000
  15009 ANDRE RENTEUTGIFTER 4.000 3.727 1.000
  15101 AVDRAG PÅ LÅN 415.000 205.000 415.000
  15401 AVSETNING TIL DISP FOND 2.000.000 2.529.987 3.529.900
  16212 VARSELGEBYR 0 -512 0
  16215 INNTEKT EGNE KURS -50.000 -12.600 -150.000
  16301 LEIEINNTEKTER -30.000 -31.400 -25.000
  17001 REFUSJONER FRA STATEN 0 -5.000 0
  17003 REFUSJON SPK -900.000 0 -985.000
  17101 REFUSJON SYKELØNN -160.000 -207.277 -300.000
  17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER 0 -605.372 -400.000
  17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -300.000 -268.658 -350.000
  17301 FYLKESTILSKUDD -15.500.000 -14.777.916 -15.793.000
  17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -3.100.000 -2.874.390 -5.064.600
  17504 REF SKYSS ELEVER -30.000 -25.417 -300.000
  17701 OVERFØRINGER FRA ANDRE -100.000 -171.890 -100.000
  17801 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE, SKOLE -19.970.000 -19.265.147 -15.302.400
  19001 RENTER AV BANKINNSKUDD -175.000 -178.147 -345.000
  19009 ANDRE RENTEINNTEKTER 0 -17.735 -1.000
  19301 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD 0 -2.529.987 -2.529.900
Sum ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING 0 -8.164.404 0

Ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT
  10111 LØNN FASTE STILLINGER 5.800.000 5.174.103 5.751.000
  10121 LØNN LÆRERE 0 6.500 0
  10141 LØNN VAKTMESTER 160.000 93.275 114.000
  10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 650.000 548.850 750.000
  10201 FERIEVIKAR 25.000 39.841 25.000
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2 TØNDERGÅRD SKOLE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12 27.11.2014
Dr.budsj.2015 (k Regnskap Buds(end)

2015/V:301 2014 2014
  10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 100.000 89.955 160.000
  10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 60.000 59.344 100.000
  10221 PERMISJONSVIKAR 25.000 17.487 40.000
  10391 EKSTRAHJELP 50.000 97.416 116.000
  10501 KLESGODTGJØRELSE 11.000 9.784 12.000
  10751 FASTLØNN RENHOLD 180.000 156.645 150.000
  10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 0 0 2.000
  10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 0 0 2.000
  10911 PENSJONSANDEL KLP 1.306.000 1.093.165 1.368.000
  10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -2.000 -1.256 0
  10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 87.000 80.428 81.000
  10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 11.000 9.820 52.000
  10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1.153.000 1.038.516 1.056.000
  11001 KONTORUTGIFTER 20.000 20.230 42.000
  11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 0 1.299 0
  11057 MATERIELL FRITIDSAKTIVITETER INTERNAT 5.000 0 10.000
  11151 MATVARER 190.000 184.729 190.000
  11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 35.000 33.758 35.000
  11206 RENGJØRINGSMIDLER 15.000 15.663 15.000
  11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL 0 10.415 0
  11251 MATERIALER VEDLIKEH MASKINER/INVENTAR/UTSTYR 0 0 2.000
  11291 DIV SOSIALE TILTAK,  INTERNAT 2.000 798 0
  11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 10.000 12.306 15.000
  11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 7.000 6.384 9.000
  11306 PORTO 5.000 3.475 5.000
  11309 BANKOMKOSTNINGER 0 249 0
  11401 ANNONSEUTGIFTER 3.000 2.080 2.000
  11411 TRYKKING OG KOPIERING 5.000 1.250 8.000
  11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 20.000 0 20.000
  11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 10.000 0 10.000
  11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 2.000 1.810 5.000
  11650 TELEFONGODTGJL. AVGPL. 2.000 1.760 2.000
  11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 15.000 14.386 17.000
  11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 8.000 7.517 7.000
  11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 0 445 0
  11801 ELEKTRISK STRØM 150.000 114.184 150.000
  11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR 66.000 59.395 70.000
  11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL. 87.000 82.966 33.000
  11951 KOMMUNALE GEBYRER 35.000 29.379 57.000
  11956 RENOVASJONSAVGIFT 35.000 27.855 35.000
  11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 20.000 16.842 15.000
  11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 0 0 1.000
  12001 INVENTAR OG UTSTYR 60.000 50.517 70.000
  12002 Sperret - INVENTAR OG UTSTYR INTERNAT 0 0 35.000
  12004 KJØP AV DATAMASKINER 50.000 58.675 50.000
  12006 FAGLITTERATUR INTERNATBIBLIOTEK 0 0 5.000
  12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 10.000 13.803 10.000
  12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 0 5.990 0
  12402 INNLEIDD SNØRYDDING 17.000 9.962 17.000
  12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 3.000 512 4.000
  12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 3.000 2.418 15.000
  12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE 2.000 0 10.000
  14290 BETALT MVA DRIFT 150.000 133.350 103.000
  14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 100.000 128.130 100.000
  15401 AVSETNING TIL DISP FOND 250.000 0 300.000
  16302 ELEVHUSLEIE -200.000 -240.000 -240.000
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2 TØNDERGÅRD SKOLE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12 27.11.2014
Dr.budsj.2015 (k Regnskap Buds(end)

2015/V:301 2014 2014
  17101 REFUSJON SYKELØNN -60.000 -140.667 -200.000
  17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -300.000 12.891 0
  17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -150.000 -133.350 -103.000
  17301 FYLKESTILSKUDD -3.200.000 -2.481.600 -4.252.000
  17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -4.998.000 -4.834.559 -5.217.000
  17802 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE , INTERNAT -2.100.000 -1.441.342 -1.241.000
Sum ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT 0 307.777 0

T O T A L T 0 -7.856.627 0
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Justert budsjett basert på driftsregnskap pr. 31.08.2014

Regnskap Buds(end) Justert budsjett Per.b(end) Avvik(per.)

2014 2014 pr. 01.09.2014 2014 0

Ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING

10111 LØNN FASTE STILLINGER 6 466 075                  12 699 000                8 015 609                1 549 534                

10121 LØNN LÆRERE 6 330 842                  10 700 000                350 000                     6 808 410                477 568                   

10122 LØNN SAMLINGSSTYRERE 25 592                       61 000                       38 814                     13 222                     

10141 LØNN VAKTMESTER 162 622                     266 000                     167 899                   5 278                       

10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 10 760                       -                              -                           -10 760                    

10201 FERIEVIKAR 6 607                          -                              -                           -6 607                      

10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 53 918                       90 000                       60 000                     6 082                       

10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 98 117                       250 000                     166 667                   68 550                     

10221 PERMISJONSVIKAR -                              50 000                       33 333                     33 333                     

10391 EKSTRAHJELP 92 568                       200 000                     133 333                   40 765                     

10401 OVERTIDSGODTGJØRELSE 4 562                          -                              -                           -4 562                      

10501 KLESGODTGJØRELSE 14 368                       28 000                       18 667                     4 298                       

10751 FASTLØNN RENHOLD 253 566                     410 000                     273 333                   19 767                     

10753 FERIEVIKAR, RENHOLD 3 637                          -                              -                           -3 637                      

10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 5 744                          10 000                       6 667                       923                           

10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 6 146                          18 000                       12 000                     5 854                       

10811 GODTGJØRELSE STYRET -                              17 000                       -                           -                           

10911 PENSJONSANDEL KLP 1 233 165                  2 552 000                  300 000                     1 701 333                468 168                   

10912 PENSJONSANDEL SPK 769 471                     1 350 000                  859 005                   89 534                     

10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -1 255                        -                              -                           1 255                       

10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF AVTALE KLP - avgpl 8 419                          -                              -                           -8 419                      

10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 165 234                     125 000                     150 000                     83 333                     -81 900                    

10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 25 392                       150 000                     100 000                   74 608                     

10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 2 010 301                  3 774 000                  50 000                       2 401 396                391 095                   

11001 KONTORUTGIFTER 12 786                       48 000                       32 000                     19 214                     

11051 LÆREMIDLER (IKKE LÆREBØKER) 26 391                       40 000                       26 667                     275                           

11052 MATERIELL TIP/ELEKTRO 41 217                       20 000                       30 000                       13 333                     -27 884                    



11053 SKOLEBOKSAML/FAGLITT OG LÆREBØKER 14 870                       40 000                       26 667                     11 796                     

11054 LÆRERBIBLIOTEK OG HÅNDBØKER FOR LÆRERE 16 961                       25 000                       16 667                     -294                         

11055 MATERIELL MEKANISK/FORMING/HEIMKUNNSK 89 423                       60 000                       50 000                       40 000                     -49 423                    

11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 43 335                       60 000                       30 000                       40 000                     -3 335                      

11151 MATVARER 7 267                          10 000                       10 000                       6 667                       -600                         

11152 BEVERTNING 12 501                       15 000                       10 000                     -2 501                      

11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 25 629                       50 000                       33 333                     7 705                       

11206 RENGJØRINGSMIDLER 18 042                       50 000                       33 333                     15 291                     

11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL 98 433                       -                              -                           -98 433                    

11251 MATERIALER VEDLIKEH MASKINER/INVENTAR/UTSTYR -                              3 000                          2 000                       2 000                       

11290 LEIRSKOLEOPPHOLD -                              50 000                       33 333                     33 333                     

11292 DIV SOSIALE TILTAK, EKSKURSJ-LEIRSKOLE 14 585                       -                              -                           -14 585                    

11297 ØREDIFFERANSE KOMMUNAL FAKTURERING 1                                 -                              -                           -1                              

11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 70 445                       40 000                       44 000                       26 667                     -43 778                    

11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 12 075                       26 000                       17 333                     5 259                       

11306 PORTO 6 921                          15 000                       10 000                     3 079                       

11309 BANKOMKOSTNINGER 3 126                          1 000                          667                           -2 459                      

11401 ANNONSEUTGIFTER 4 970                          4 000                          2 667                       -2 304                      

11411 TRYKKING OG KOPIERING 33 288                       22 000                       25 000                       14 667                     -18 621                    

11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 5 916                          -                              -                           -5 916                      

11502 KURS LÆRERE, IKKE OPPG PL 9 785                          50 000                       33 333                     23 548                     

11503 KURS ANNET,  IKKE OPPGAVEPL 3 342                          20 000                       13 333                     9 992                       

11504 ORGANISASJONSUTVIKLING -                              30 000                       20 000                     20 000                     

11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 59 102                       85 000                       56 667                     -2 436                      

11650 TELEFONGODTGJL. AVGPL. 2 560                          5 000                          3 333                       773                           

11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 21 920                       33 000                       22 000                     80                             

11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 15 034                       14 000                       9 333                       -5 701                      

11721 SKYSS AV ELEVER 11 787                       30 000                       20 000                     8 213                       

11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 60 371                       30 000                       30 000                       20 000                     -40 371                    

11801 ELEKTRISK STRØM 152 881                     300 000                     200 000                   47 119                     

11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR 59 395                       65 000                       10 000                       43 333                     -16 062                    



11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL. 124 448                     117 000                     78 000                     -46 448                    

11854 FORSIKRINGSPREMIE BARN 3 483                          4 000                          2 667                       -816                         

11855 ADM TILSK SIKR ORDNING KLP - ikke avgpl 126                             -                              -                           -126                         

11861 ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 11 892                       15 000                       10 000                     -1 892                      

11903 HUSLEIE SVØMMEHALL, ANNET 22 950                       70 000                       46 667                     23 717                     

11951 KOMMUNALE GEBYRER 25 312                       58 000                       38 667                     13 355                     

11956 RENOVASJONSAVGIFT 25 469                       30 000                       15 000                       20 000                     -5 469                      

11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 25 394                       20 000                       15 000                       13 333                     -12 061                    

11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 11 541                       19 000                       12 667                     1 126                       

12001 INVENTAR OG UTSTYR 55 096                       100 000                     66 667                     11 571                     

12004 KJØP AV DATAMASKINER 29 384                       100 000                     66 667                     37 282                     

12251 LEASING AV MASKINER 9 720                          10 000                       6 667                       -3 053                      

12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 16 970                       80 000                       53 333                     36 363                     

12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 8 208                          40 000                       26 667                     18 459                     

12402 INNLEIDD SNØRYDDING 19 925                       33 000                       22 000                     2 075                       

12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 23 199                       20 000                       13 333                     -9 866                      

12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 12 348                       25 000                       16 667                     4 319                       

12721 ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL 128 100                     100 000                     50 000                       66 667                     -61 433                    

12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE -                              35 000                       23 333                     23 333                     

14290 BETALT MVA DRIFT 201 712                     350 000                     233 333                   31 622                     

14501 REFUNDERT UBRUKT EIERANDEL -                              350 000                     175 000                   175 000                   

14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 105 804                     426 000                     284 057                   178 253                   

14504 REFUSJON LØNN 342 388                     328 000                     218 667                   -123 721                 

14701 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) -9 990                        20 000                       13 333                     23 323                     

15001 RENTER PÅ LÅN 76 790                       200 000                     200 000                   123 210                   

15009 ANDRE RENTEUTGIFTER 3 083                          1 000                          667                           -2 416                      

15101 AVDRAG PÅ LÅN 205 000                     415 000                     415 000                   210 000                   

15401 AVSETNING TIL DISP FOND 2 529 987                  2 529 900                  1 000 000                  1 686 600                -843 387                 

16212 VARSELGEBYR -576                           -                              -                           576                           

16215 INNTEKT EGNE KURS -12 600                      -150 000                    -100 000                 -87 400                    

16301 LEIEINNTEKTER -15 490                      -25 000                      -16 667                    -1 177                      



17001 REFUSJONER FRA STATEN -5 000                        -                              -                           5 000                       

17003 REFUSJON SPK -                              -985 000                    -656 667                 -656 667                 

17101 REFUSJON SYKELØNN -123 140                    -300 000                    -200 000                 -76 860                    

17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -592 792                    -400 000                    -266 667                 326 125                   

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -201 712                    -350 000                    -233 333                 -31 622                    

17301 FYLKESTILSKUDD -7 872 451                -15 418 000              -375 000                    -10 278 667            -2 406 216              

17501 Sperret - ELEVANDEL EIERKOMMUNENE, SKOLE -                              -13 518 400              -9 012 267              -9 012 267              

17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -1 497 007                -5 064 600                -3 376 400              -1 879 393              

17504 REF SKYSS ELEVER -3 560                        -300 000                    -200 000                 -196 440                 

17701 OVERFØRINGER FRA ANDRE -45 938                      -100 000                    -66 667                    -20 728                    

17801 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE, SKOLE -11 728 215              -                              -1 784 000                -                           11 728 215             

19001 RENTER AV BANKINNSKUDD -168 382                    -345 000                    -230 000                 -61 618                    

19009 ANDRE RENTEINNTEKTER -339                           -1 000                        -667                         -327                         

19301 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD -2 529 987                -2 529 900                -1 686 600              843 387                   

Sum ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING -2 088 641                -                              -                              -806 810                 1 281 831                

Ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT

10111 LØNN FASTE STILLINGER 3 125 245                  5 551 000                  200 000                     3 503 791                378 546                   

10121 LØNN LÆRERE 2 728                          -                              -                           -2 728                      

10141 LØNN VAKTMESTER 67 701                       114 000                     71 957                     4 256                       

10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 294 696                     750 000                     500 000                   205 304                   

10201 FERIEVIKAR 32 223                       25 000                       16 667                     -15 556                    

10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 64 650                       160 000                     106 667                   42 017                     

10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 29 335                       100 000                     66 667                     37 331                     

10221 PERMISJONSVIKAR 6 798                          40 000                       26 667                     19 869                     

10391 EKSTRAHJELP 49 348                       116 000                     77 333                     27 986                     

10501 KLESGODTGJØRELSE 6 240                          12 000                       8 000                       1 760                       

10751 FASTLØNN RENHOLD 106 218                     150 000                     100 000                   -6 218                      

10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD -                              2 000                          1 333                       1 333                       

10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD -                              2 000                          1 333                       1 333                       

10911 PENSJONSANDEL KLP 710 730                     1 198 000                  170 000                     798 667                   87 936                     



10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -1 256                        -                              -                           1 256                       

10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 71 791                       41 000                       40 000                       27 333                     -44 458                    

10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 6 585                          52 000                       34 667                     28 081                     

10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 629 220                     1 026 000                  30 000                       652 844                   23 623                     

11001 KONTORUTGIFTER 16 323                       12 000                       30 000                       8 000                       -8 323                      

11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 1 299                          -                              -                           -1 299                      

11057 MATERIELL FRITIDSAKTIVITETER INTERNAT -                              10 000                       6 667                       6 667                       

11151 MATVARER 112 900                     190 000                     126 667                   13 767                     

11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 23 370                       15 000                       20 000                       10 000                     -13 370                    

11206 RENGJØRINGSMIDLER 9 026                          15 000                       10 000                     974                           

11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL 10 055                       -                              -                           -10 055                    

11251 MATERIALER VEDLIKEH MASKINER/INVENTAR/UTSTYR -                              2 000                          1 333                       1 333                       

11291 DIV SOSIALE TILTAK,  INTERNAT 798                             -                              -                           -798                         

11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 9 916                          10 000                       5 000                          6 667                       -3 249                      

11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 3 986                          9 000                          6 000                       2 014                       

11306 PORTO 1 913                          5 000                          3 333                       1 421                       

11309 BANKOMKOSTNINGER 179                             -                              -                           -179                         

11401 ANNONSEUTGIFTER 2 080                          2 000                          1 333                       -747                         

11411 TRYKKING OG KOPIERING 1 250                          8 000                          5 333                       4 083                       

11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL -                              20 000                       13 333                     13 333                     

11504 ORGANISASJONSUTVIKLING -                              10 000                       6 667                       6 667                       

11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 1 810                          5 000                          3 333                       1 524                       

11650 TELEFONGODTGJL. AVGPL. 1 280                          2 000                          1 333                       53                             

11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 10 946                       17 000                       11 333                     387                           

11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 7 517                          7 000                          4 667                       -2 850                      

11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 445                             -                              -                           -445                         

11801 ELEKTRISK STRØM 92 737                       150 000                     100 000                   7 263                       

11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR 59 395                       65 000                       5 000                          43 333                     -16 062                    

11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL. 82 966                       33 000                       22 000                     -60 966                    

11951 KOMMUNALE GEBYRER 25 384                       57 000                       38 000                     12 616                     

11956 RENOVASJONSAVGIFT 22 039                       30 000                       5 000                          20 000                     -2 039                      



11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 11 579                       10 000                       5 000                          6 667                       -4 913                      

11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR -                              1 000                          667                           667                           

12001 INVENTAR OG UTSTYR 48 081                       -                              70 000                       -                           -48 081                    

12002 Sperret - INVENTAR OG UTSTYR INTERNAT -                              35 000                       23 333                     23 333                     

12004 KJØP AV DATAMASKINER 30 170                       10 000                       40 000                       6 667                       -23 504                    

12006 FAGLITTERATUR INTERNATBIBLIOTEK -                              5 000                          3 333                       3 333                       

12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 5 870                          10 000                       6 667                       796                           

12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 5 990                          -                              -                           -5 990                      

12402 INNLEIDD SNØRYDDING 9 962                          17 000                       11 333                     1 371                       

12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 512                             4 000                          2 667                       2 155                       

12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 1 638                          15 000                       10 000                     8 362                       

12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE -                              10 000                       6 667                       6 667                       

14290 BETALT MVA DRIFT 97 364                       103 000                     68 667                     -28 698                    

14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 46 015                       100 000                     66 680                     20 665                     

15041 AVSETNING TIL DISP FOND 300 000                     

16302 ELEVHUSLEIE -110 000                    -240 000                    -160 000                 -50 000                    

17101 REFUSJON SYKELØNN -44 756                      -200 000                    -133 333                 -88 577                    

17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER 12 891                       -                              -                           -12 891                    

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -97 364                      -103 000                    -68 667                    28 698                     

17301 FYLKESTILSKUDD -1 447 600                -4 082 000                -170 000                    -2 721 333              -1 273 733              

17502 Sperret - ELEVANDEL EIERKOMMUNENE , INTERNAT -                              -1 241 000                -827 333                 -827 333                 

17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -2 572 109                -4 467 000                -750 000                    -2 978 000              -405 891                 

17802 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE , INTERNAT -762 576                    -                              -                           762 576                   

Sum ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT 935 534                     -                              -                              -232 062                 -1 167 595              

T O T A L T -1 153 107                -                              -                              -1 038 871              114 236                   



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tøndergård skole og 
ressurssenter 



Tøndergård skole og ressurssenter  

 

2 

 
I N N H O L D      

 
 
Avsnitt 1 Innledning      side   3 
 
Avsnitt 2 Styret og representantskapet for 
  Tøndergård skole       «   4 
 
Avsnitt 3 Tilsatte ved Tøndergård skole 2013/2014    «   5 
 
Avsnitt 4 Elevtallsfordeling på Tøndergård skole 
  skoleåret 2013/2014       «    7   
 
Avsnitt 5 Organisering av undervisningen       «  10   
 
Avsnitt 6 Internattilbudet       «  13 
 
Avsnitt 7 Mål/måloppnåelse/ressurser/totaltilbudet    «  16 
 
Avsnitt 8 Tøndergård skoles veiledningstjeneste      «  25 
 
Avsnitt 9 Kursvirksomhet ved Tøndergård skole    «  33 
    
Avsnitt 10 Sosiale tiltak skole og internat     «  33 
 
Avsnitt 11 Skolehelsetjenesten ved Tøndergård skole    «  35 
 
Avsnitt 12 Sykefravær        «  35 
 
Avsnitt 13 Meldinger        «  36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tøndergård skole og ressurssenter  

 

3 

 
 
AVSNITT  1  INNLEDNING   
          
    

Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal skole som gir opplæring til barn og 
unge med lærevansker. Skolen gir opplæring til elever i grunnskole og videregående skole. 
Skolen har internat. 
 
Tøndergård skole og ressurssenter har en femårig samarbeidsavtale med Møre og Romsdal 
fylkeskommune om kjøp av undervisningstjenester. De abonnerer på 17 skoleplasser. 
Denne avtalen gjelder i tidsrommet 01.08.13 – 31.07.18. 
 
Skolen eies av kommunene: 
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. 
 
Hver kommune abonnerer på et visst antall skoleplasser, tilsammen 16 plasser.  
I tillegg selger skolen elevplasser til grunnskoleelever fra andre kommuner i fylket.  
 
Molde er vertskommune. Regnskap er lagt til kemneren i Molde og revisjon utføres av 
kommunerevisjonsdistrikt nr. 2, Møre og Romsdal. 
 
Tøndergård skole og ressurssenter har eget styre og representantskap hvor rektor er 
sekretær. 
 
Skolen sender årlig ut årsmelding, og dette er den 33.  Gjennom årsmeldingen vil en prøve å 
gi en oversikt over aktivitetene ved skolen. En årsmelding må på enkelte punkter bli generell, 
da det ikke kan nevnes forhold som kan føres tilbake til enkeltelever/enkeltpersoner. 
 
Årsmeldingen sendes til formannskapskontor og skoleadministrasjonen i eierkommunene, 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utdanningsavdelinga i fylket og til andre samarbeidende 
instanser. 
 
 
Molde, september 2014 
 
 
 
 Rolf Harald Blomvik  (sign.)    Eli Bakke 
 leder       rektor  
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AVSNITT 2   
STYRET OG REPRESENTANTSKAPET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER  
 
Styret 
Funksjonstiden til styret for Tøndergård skole og ressurssenter følger kommunal valgperiode. 
 
Følgende medlemmer m/varamedlemmer vært med i styret for Tøndergård skole og 
ressurssenter. Disse sitter fram til kommunevalget i 2015. 
 

Kommune Fast medlem Varamedlem 

Molde Ivar Vereide, nestleder Anders Thorn 

Nesset Martinius Leirvoll Hildegunn Skjølseth 

Fræna Knut Sæbø Elisabeth Langeland 

Gjemnes Jan Karsten Schjølberg Aud Toril Gagnat 

Midsund Kolbjørn Stølen Ann Kristin Holten 

Aukra Rolf Harald Blomvik, leder Marianne Bolghaug 

Eide Kim Atle Kvalvåg Erling Lyngstad 

Vestnes Gisela Smith-Nilsen May Britt Skavnes 

Rauma Kristian Haugan Gunhild Dahle 

 
Skoleåret 2013/2014 har også følgende møtt i styret: 
Kari Volden   Utdanningsavdelinga, Møre og Romsdal Fylkeskommune 
Eva Karin Gråberg  Leder for representantskapets 
Inger Steinveg   Foreldrerepresentant 
Marit Sporsheim  Fagforbundet v/Tøndergård skole og ressurssenter 
Kari Vingsand   Utdanningsforbundet v/Tøndergård skole og ressurssenter 
Eli Bakke         Rektor  
Nora Jørgensen  Undervisningsinspektør  
 
Styret og representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter har godkjent 
opprettelsen av eget ansettelsesutvalg. Ansettelsesutvalget har hatt slik sammensetning: 
Leder:    Rektor   
Skoletilsettinger:  Undervisningsinspektør 
Internattilsettinger:  Internatleder  
Tillitsvalgt FO:   Grethe Farstad 
Tillitsvalgt Fagforb.:  Marit Sporsheim 
Tillitsvalgt Utdanningsforb. Kari Vingsand 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter hadde i skoleåret 4 møter i 2013/2014. 
18.10. og 06.12. i 2013 og 28.03. og 06.06. i 2014. Styret behandlet 57 saker. 
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Representantskapet 
Høsten 2011 valgte kommunene følgende representanter til representantskapet for 
Tøndergård skole og ressurssenter. Disse sitter fram til kommunevalget i 2015. 
 

Kommune Fast medlem Varamedlem 

Molde Ingrid Sara Amundsgård, nestleder Kjersti Løge 

Nesset Rolf Jonas Hurlen Edmund Morewood 

Fræna Borghild Drejer Aud S Pedersen Malmedal 

Gjemnes Odd Steinar Bjerkeset Leif-Ståle Engdahl 

Midsund Einar Øien Robin Sørlie 

Aukra Helge Kjøll jr.  Hanna Valved Korsvik 

Eide Renate Lindset Drågen Birgit Leirmo 

Vestnes Arnfinn Stige  Aud Sissel Suoranta 

Rauma Eva Karin Gråberg, leder Thomas Trana 

 
Representantskapet hadde i skoleåret 2 møter i 2013/2014, 13.12.12 og 04.04.14 
og 26 saker ble behandlet. 
 
I styret for Tøndergård skole og ressurssenter er det 44,4 % kvinner (8) og 55,6 % menn (10) 
(vararepresentanter er medregnet). 
 
I representantskapet er det 50 % kvinner (9) og 50 % menn (9) 
(vararepresentanter er medregnet). 
 
 

 
 
AVSNITT 3  
TILSATTE VED TØNDERGÅRD SKOLE 2013/2014    
(For ansatte i delstillinger er stillingens størrelse i prosent oppgitt). 
 
Undervisningspersonalet 
Eli Bakke, rektor 
Nora Jørgensen, undervisningsinspektør 
Linda Pettersen, undervisningsinspektør  
Else Marie Husevåg, adjunkt, 100%, 80 % fra 01.12.14 
Hans Høye, adjunkt 
Tord Slettahaug, adjunkt 
Line Mordal, adjunkt  
Jan Helge Fjørtoft, adjunkt 
Eli Beinnes Fosse, adjunkt, 80 %  
Ingunn Myklebust, adjunkt  
Bjørn Kåre Sandstad, adjunkt 
Torill Anita Vågen, adjunkt, 55 %   
Bjørn Frantzen, lektor    
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Richard Berget, lærer (sluttet nov. 13) 
Nils Harald Oterhals, adjunkt 
Kari Vingsand, adjunkt, 80% fra 01.08.2013 
Arnt Inge Sæter, adjunkt, 60 % 
Ingunn Ostad, adjunkt 
Unni Hoel, lærer/vernepleier 
Hilde Ødegård Halvorsen, lektor (permisjon) 
Sindre H. Løding, adjunkt, permisjon 
Cathrine Horsgård, adjunct, (permisjon fra sept. 13.) 
Edny Raknes Reiten, adjunkt 
Wenche Hoksnes, adjunkt  
Wenche Sæther Monsen, lærer/vernepleier 
Roger Tunheim, lærer/vernepleier 
 
Skoleassistenter/fagarbeidere     
Synnøve Mundal, ass 78,32%  Gry Lauvrak, fagarb 68,83%    
Åse Karin Viken, ass 68,83%  Eva Jautée, fagab 64,08% 
Hilda Hosen, ass 61,55%  Mary Vågseter,ass 87,39% 
May Britt Skjerseth, fagarb 68,83%  Hildegunn Tverli, fagarb 83,39% 
Tove L. Gjerde, fagarb 40,35%  Arild Foldal, ass 79,51% 
Tommy Lund, ass 91,64%  Olaf Kolflåth, ass 75,95% 
Marit Aune, fagarb. 99,28%  Jan Arild Hoem, fagarb 99,94% 
Gunn Toven, ass 54,59% Barbro Fosseide, fagarb 54,59%   
Tove Holen, fagarb 68,83% Heinz G Hahn, fagarb 67,24% 
Mareno Moen, fagarb 68,83% Geir Ove Høiland, ass 90,48%  
Eva Frisnes, fagarb 29,33% Kari Marie Lerheim, fagarb 81,88%  
Bente Finnøy, fagarb 81,88% Lillian Vågen, fagarb 86,23%  
Marit U. Sporsheim, fagarb 78,05% Trond Listuen, ass 37,37%  
Tove Karlsen, fagarb 72,39% Helge Wisting, ass 68,83%  
Åse Karin Øyen, fagarb 99,10% Ingunn Pettersen, fagarb, 55,77%  
Anita Viken Tangen, fagarb 68,83% Arne Lillevik, ass 91,56% 
Lillian Vetvik Moldvær, ass 75,79% Christina Rødal Mahle, ass 61,71% 
Solveig Myrbostad, ass 80,69% Morten Vigeland, fagarb 93,19%  
   
Flere av skoleassistentene/fagarbeiderne er i tillegg tilsatt som miljøarbeidere ved 
internatet. Stillingsprosenten her inkluderer arbeidet ved internatet.  
 
Andre tilsatte  
Odd Asbjørn Johansen vaktmester   100,0%     
Mette Heimdal Eik  sekretær/økonomi  100,0% 
Gunvor Ø. Brenden  renholder   45,13% 
Raji Chandrasegaram  renholder  25,30% 
Selvi Manohar   renholder   47,00% 
Kirsti Anita Bolsø  renholder   47,40% 
 
Tilsatte ved internatet 
Herdis Borvik Internatleder 72,00% 
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Anne Stenersrød miljøterapeut 100,0% 
Ottar Schjølberg, perm. miljøterapeut  
Kari Sissel F. Bjerkeset miljøterapeut 73,00% 
Kari K. Henneberger miljøterapeut 100,0% 
Gunnar Hafstad miljøterapeut 100,0% 
Janne Søvik Hovde miljøterapeut 100,0% 
Grethe Farstad miljøterapeut 100,0% 
Richard Berget miljøarbeider 18,56% (sluttet nov. 13) 
Jan Erik Nilsen miljøarbeider 100,0% 
Geir Råheim miljøarbeider 40,72% 
Bjørg T. Rasmussen miljøarbeider 100,0% 
Rut Venke Eikebø miljøarbeider 92,46% 
Inger-Lise Hjelmset miljøarbeider 50,00% 
Georg Barstein, perm. miljøarbeider  
 
  
 
 
 

AVSNITT 4  
ELEVTALLSFORDELING PÅ TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 
SKOLEÅRET 2013/2014     
 

Hjemmekommune Grunnskoleelever Videregående elever 

Molde 11 5 

Fræna 2 2 

Rauma – ingen i 2013/14   

Eide 5 2 

Nesset  1 

Gjemnes 1  

Midsund 1  

Vestnes 1 2 

Aukra 1 1 

Tingvoll 1  

Sykkylven 1  

Sula 2  

Ålesund 1  

Kristiansund  2 

Haram 1  

Hareid  1 

Norddal  1 

Sunndalsøra  1 

Aure  1 

Vanylven  1 

Sum 28 20 
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Internatelever skoleåret 2013/14 

Hjemkommune Internatopphold grunnskole Internatopphold vgs 

  12 elever 
6 elever har internatplass 
dekt av hjemkommunen 

Sykkylven 1  

Tingvoll 1  

Sula 1  

  
 
I 2013/14 ble det kjøpt 3 internatplass til elever ved andre videregående skoler i Molde 
kommune. Disse plassene ble betalt av hjemkommunen.  
 
Internat 3 ble ikke tatt i bruk i det hele tatt. Det bar preg av tung bruk over flere år, og ble 
pusset opp i løpet av skoleåret, med maling og nytt kjøkken.   
 
Elevenes klassefordeling     
  1. klasse 1 

  2. klasse 1 

  3. klasse 0 

  4. klasse 3 

  5. klasse 2 

  6. klasse 0 

  7. klasse 1 

  8. klasse 5 

  9. klasse 5 

10. klasse 10 

Sum 28 

 

1. vgs 4 

2. vgs 7 

3. vgs 5 

4. vgs 4 

Sum 20 
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AVSNITT 5  
ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN 
 
48 elever fikk sin undervisning ved Tøndergård skole og ressurssenter skoleåret 2013/2014. 
Det er etablert ansvarsgrupper for alle elevene. 
 
Hver gruppe har skrevet kort om innholdet i sin gruppe. 
 

Gruppe A           
6 elever på ungdomstrinnet 
2 elever på mellomtrinnet. 
1 elev på barnetrinnet 
 
1 elev ble gradvis tilbakeført til egen skole, utskrevet 2. mai. 
2 elever begynte i klassen etter vinterferien.  
 
1 elev har hatt internatplass. 
2 elever har bodd på barnevernsinstitusjon. 
 
3 lærere har hatt klassestyrerfunksjon, 3 assistenter har arbeidet fast i klassen. 
 
Elevene har hatt undervisning i fagene som er obligatoriske på mellomtrinnet og i 
ungdomsskolen. Hver elev har sin individuelle opplæringsplan. Derfor er vektingen av fagene 
ulik den en ellers finner i skolen. Ved siden av norsk, samfunnsfag og matematikk er 
hovedvekten lagt på de praktisk-estetiske fagene. Kroppsøving, svømming og friluftsliv har 
fått en sentral plass i opplæringsplanen for den enkelte. 2 av elevene har arbeidet i skolens 
elevbedrift, 3 timer annenhver uke. 1 elev har hatt 6 timers arbeidstrening i butikk. En elev 
begynte med butikkarbeid 1 - 2t/uka på slutten av skoleåret. 
Alle elevene har arbeidet med prosjekt, og de har deltatt på ulike ekskursjoner. 
Bortsett fra tre elever, har alle elevene hatt noe arbeidstrening her på skolen.  
 
Det er lagt spesielt vekt på å arbeide med sosiale ferdigheter. Evnen til å knytte og 
opprettholde vennskap, kunne løse konflikter og gjøre bevisste valg, har vært viktige 
arbeidsområder. 
 

Gruppe B   
Totalt 7 elever har vært tilknyttet gruppen. En av elevene har vært deltidselev og deltatt i 
gruppa en dag i uken. 
Fordelingen mellom trinnene har vært slik: 1 elev i småtrinnet, 1 i mellomtrinnet og 5 på 
ungdomstrinnet.   
En elev startet ved Tøndergård skole og ressurssenter høsten 2013, to elever skoleåret  
2012-2013, en elev startet i 2011, en elev i 2010, to elever høsten 2009.  
To lærere har kontaktlærerfunksjon. I vårsemesteret har av lærerne har hatt 
pappapermisjon en dag i uken og fulltid etter påske. En annen lærer ved skolen har gått inn i 
lærertimer en dag i uken, og barne- og ungdomsarbeidere i gruppa har hatt ansvaret for 
enkelte timer etter påske. Dette har fungert bra for elevene i gruppa. Flere barne- og 
ungdomsarbeidere har vært knyttet til gruppa, og en assistent kom inn i gruppa ved nyåret. 



Tøndergård skole og ressurssenter  

 

11 

Fagstrukturen tar utgangspunkt i gjeldende læreplan med forenklinger og tilpasninger i følge 
elevenes individuelle opplæringsplaner. Skoledagen er sammensatt med en jevn fordeling av 
teoretisk arbeid og praktiske aktiviteter. Det har gjennom skoleåret vært tett samarbeid i 
flere fag med gruppe A. Dette har vært positivt for elevene.  
I tillegg arbeider vi med livsorientering med fokus på personlig utvikling og sosial 
samhandling i gruppen. 
Alle elevene har hatt noe arbeidstrening her på skolen gjennom elevbedrift. En elev har i 
tillegg hatt arbeidsutplassering i bedrift, 3t/u. En annen elev har i perioder hatt praktisk 
undervisning ved Romsdal vgs. 
En elev har hatt internatplass. To elever i gruppen er rullestolbrukere og har tilgang til eget 
baserom og en annen elev har eget grupperom i tilknytning til gruppas klasserommet. 
  

 
Gruppe C                
Gruppa består av 6 elever: 3 i grunnskolealder og 3 i videregående skole.  
1 av elevene har internattilbud.  
 
To lærere/vernepleiere har kontaktlærerfunksjon i gruppa; en i 100 % og en i 50 %. I tillegg er 
faglærere i musikk og forming tilknyttet gruppa. Alle elevene har tildelt assistent-/ 
vernepleierressurs. 3 elever har med egne assistenter; en fra bolig og to fra 
hjemmekommunene. 
 
Elevene er generelt sett på et tidlig utviklingstrinn. Det blir arbeidet med grunnleggende 
læreforutsetninger som oppmerksomhet, konsentrasjon og samhandling. Språk og 
kommunikasjonstrening tilpasset den enkelte er vektlagt. Vi benytter ASK (alternativ, 
supplerende kommunikasjon) for de fleste av elevene i større eller mindre grad (for eksempel 
bilder/symboler, konkreter, gester, tegn-til-tale, snakkebok, samtaleplater, handlingskjeder). 
Opplæringsområder/fag:  
Norsk, sosiale samspillsferdigheter, musikk, mat og helse, data, kunst og håndverk, kroppsøving 
og ADL (dagliglivsferdigheter).  
 
Undervisningsform:  
Elevene har samla felles undervisning. De er også organisert i mindre grupper, og de har egne 
individuelle timer. Det blir lagt vekt på å gi elevene varierte opplevelser i et sosial fellesskap, og 
bruk av naturen som læringsarena.  

 

Gruppe D   
Gruppen består av 3 grunnskoleelever.    
En lærer har kontaktlærerfunksjon i gruppa. I tillegg er timelærere i musikk og forming 
tilknyttet gruppen.  
Det er faste assistenter knyttet til gruppen. 
Alle elevene har kommunale avlastningstilbud. 
Elevene er generelt sett på et tidlig utviklingstrinn. Det er blitt arbeidet med grunnleggende 
læreforutsetninger som oppmerksomhet, konsentrasjon og samhandling. Språk og 
kommunikasjonstrening tilpasset den enkelte er vektlagt. Vi har benyttet ASK (alternativ, 
supplerende kommunikasjon) for eksempel bilder konkreter, gester og samtaleplater.  
 
Opplæringsområder/fag 
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Norsk, matematikk, sosiale samspillsferdigheter, musikk, mat og helse, data, kunst og 
håndverk, ADL og kroppsøving (trening i gymsal, friluftsliv, svømming og ridning).  
 
Undervisningsform: 
Elevene har hatt samla felles undervisning og de har hatt egne individuelle timer. Det er lagt 
stor vekt på opplevelser, og bruk av naturen som læringsarena. 
Alle elevene har individuell opplæringsplan. 
 
 

Gruppe E 
Basisgruppen består av 4 elever – alle i videregående opplæring.  Gruppe E har også noe 
samarbeid med Gr. H i forhold til gruppesammensetning i enkelte fag. En elev har arbeidspraksis 
i barnehage i hjemkommunene en dag pr uke. 
 
Noe av opplæringen gis i samlet gruppe, noe i delt gruppe, og noe individuelt. Valgfaggruppene 
er satt sammen på tvers av basisgruppene.  
Kontaktlæreransvar er fordelt mellom to lærere.  I noen fag er det dessuten faglærere inne. Tre 
assistenter (deltid) er tilknyttet gruppen.  
3 av elevene bor på internat / hybelleilighet tilknyttet skolen i uka, og reiser hjem i helgene. En 
elev bor hjemme. 
Elevene har individuelle opplæringsplaner. Disse tar utgangspunkt i læreplanens generelle del og 
i fagplanen. Målsettingene er tilpasset hver enkelt elev sine spesielle behov.  
Opplæringa er i stor grad praktisk retta. Teoretiske fag vektlegges i forhold til den enkelte elevs 
behov for opplæring på disse områdene.  
Kommunikasjon og samhandling / læring av sosiale ferdigheter er en viktig del av opplæringen.  

 

Gruppe F   

Gruppa har 8 elever.  
4 elever i grunnskolealder 
4 elever i videregående skole 
3 elever har hel internatplass. 
3 lærere deler kontaktlærerfunksjonen i gruppa. 
6 assistenter er tilknyttet gruppen. 
Opplæringa/undervisninga tar utgangspunkt i elevens individuelle opplæringsplan. 
Undervisninga skjer i stor gruppe i noen timer. I andre timer er gruppa delt i to. I tillegg får 
elevene enkelte timer alene. 
Opplæringsområder/fag: 

 Norsk; språk/begrepsopplæring, kommunikasjon og lese-/skriveopplæring  

 Matematikk: Grunnleggende begrep, penger og mål  

 Kunst og håndverk 

 Musikk 

 Samfunnsfag 

 Sosiale ferdigheter 

 Naturfag/friluftsliv 

 Kroppsøving/svømming 

 Ulike arbeidsretta aktiviteter 
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Gruppe G  
Gruppa består av 7 elever.  
4 elever grunnskole og 3 elever videregående.  
Personalet består av 2 lærere med kontaktlærerfunksjon, 5 assistenter i deltidsstillinger og 1 
vernepleier.  
I tillegg har elevene faglærer i musikk.  
Noen av elevene har faglærer i kunst og håndverk.   
3 av elevene har tilbud i stall; riding/stallarbeid. 

    

Gruppe H  
6 elever fra 2.–4. år i videregående skole.  
2 lærere har kontaktlærerfunksjon.3 assistenter har vært tilknyttet gruppen  
Opplæringa er individuelt tilpasset og organisert ut fra den enkeltes behov. Det arbeides mye 
med sosial og personlig utvikling. Alle elevene har egen IOP.  
Arbeid med holdninger, konfliktløsning og bevisstgjøring har vært sentralt.  
Opplæringsområde/ fag:  
Det er teoretisk og praktisk undervisning i produksjon/ tekniske tjenester. Elevene følger deler av 
fagplanen i vg 1. Arbeid med trematerialer inngår også i undervisningen. Hoveddelen av den 
teoretiske delen er integrert i den praktiske undervisningen og er arbeidsrelatert med tett 
oppfølging. Dette utgjør 7 t/u.  
Valgfag: 2 t/u 
Norsk 5 t/u inkludert 1 time med sosial trening (Det er mitt valg)  
Matematikk 2 t/u.  
Samfunnsfag 2 t/u.  
Musikk 1 t/u 
Naturfag 1 t/u  
Kosthold og livsstil med matlaging 3 t/u.  
Gym/Friluftsliv/fysisk trening 6 t/u.  
Engelsk 1 t/u for 2 av elevene  
I faga norsk og matte er gruppa delt.  
 
Arbeidsretta opplæring:  
4 elever er arbeidsutplassert ved en bedrift. 3 har 6 t/u. 1 har 2 t/u 
En elev har opplæringskontrakt og er utplassert 2 dager pr. uke.  
1 elev har arbeidstrening internt ved skolen 2 t/u 
1 elev har fra mars 2014 vært på arbeidsavklaring ved Astero i regi av NAV. (Vekselvis 2 dager en 
uke og 3 dager i uke nr. 2.) Dette skal pågå ut skoleåret. 
3 elever bor på internat med botrening og faste arbeidsoppgaver. 
 
 
 
 

AVSNITT 6     
INTERNATTILBUDET  
 
Det miljøterapeutiske og sosialpedagogiske arbeidet på internatene er en viktig del av det 
helhetlige tilbudet som Tøndergård skole og ressurssenter kan tilby.  Det er ofte avgjørende i 



Tøndergård skole og ressurssenter  

 

14 

valg av skole for elever med lære- og tilleggsvansker. I tillegg til å være et terapeutisk og 
pedagogisk tilbud, er det også et godt botilbud for elevene.  
 
Internatene har 3 hus og ett hybelbygg, med en kapasitet til å ta imot 22 elever. 
 
Internattilbudet følger skoleruta til Tøndergård skole, og har stengt i alle helger og ferier. 
 
Personalet har utdanning som; 

 barnevernpedagoger 

 sosionomer 

 vernepleiere 

 fysioterapeut 

 hjelpepleiere i vernepleie/psykiatri 

 noen er uten utdanning, og har lang praksis og erfaring 

 videreutdanninger: spesialpedagog, psykisk helsearbeid, rus, kriminalitets-
forebygging, samfunnsplanlegging/samfunnsarbeid, samfunnsvitenskapelige fag, 
offentlig organisering og ledelse. 

 
Personalet går i 3-delt turnus (dag-kveld-natt). 
 
Elever  
I 2013/2014 bodde 15 elever på internatet. 12 av disse var elever i videregående skole. 
På grunn av nedgang i antall internatelever har et av internatbyggene stått tomt dette 
skoleåret. Internatet har blitt rehabilitert ved at vegger har blitt malt og kjøkken er skiftet. 
Også dette året har vi gitt et miljøterapeutisk botilbud til elever som har skoletilbudet sitt 
ved andre videregående skoler 
 
Personale   
Internatene har en internatleder i 72 % stilling. For å gi flest mulig av våre ansatte tilnærmet 
100 % stilling arbeider en del assistenter både på skole og internat. 
 
BESKRIVELSE AV DET MILJØTERAPEUTISKE TILBUDET INTERNATET 
 
Miljøterapi 
Miljøterapi er: ”En systematisk og gjennomtenkt tilretteleggelse av miljøets 
psykologiske/fysiske betingelser i forhold til elevens og gruppens situasjon og behov.  
Hensikten med dette er å fremme læring, mestring og personlig ansvar.” 
(Larsen og Selnes. «Fra avvik til ansvar») 
 
Innenfor de rammene vi har, jobber vi målrettet etter SMTE-modellen. 
Dette gjøres i samarbeid med foreldrene. 
 
Situasjonsbeskrivelse: - observasjon, kartlegging, innhenting av informasjon, 
  beskrivelse av situasjonen 
Målsetting: - definere mål med utgangspunkt i overnevnte og som 
  grunnlag for opplæringsplan 
Tiltak:  - opplæringsplan utarbeides/justeres, planlegging, 
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  tilretteleggelse og gjennomføring 
Evaluering: - evaluerer; « - hvor står vi - hvor går vi», utgangspunkt for 
  eventuelle endringer av mål, tiltak o.l. 

 
Det teoretiske grunnlaget 
Det miljøterapeutiske tilbudet er grunnlagt i ulike teorier tilpasset den enkelte elev. 
Dette betyr en eklektisk tenkning. 
 
Alle elevene har en individuelt tilpassa Miljøterapeutisk plan. Mål blir hentet fra læreplanens 
generelle del og tilpasset den enkelte elev. Ved utarbeidelse av mål og tiltak, tar vi hensyn til 
intellektuell, sosial, fysisk/motorisk og emosjonell modning/utvikling hos eleven. Det er et 
nært samarbeid med kontaktlærer om dette arbeidet. 
 
OPPLÆRINGSOMRÅDER 
 
Selvstendighetstrening/ADL 

 personlig hygiene 

 stell av eget rom 

 klesvask 

 matlaging, kjøkkenarbeid 

 bruk av penger - handle - budsjett 

 bruk av serviceinstitusjoner som post, bank m.m. 

 trafikktrening 
 
Sosialpedagogisk arbeid med elevene 

 Kontakt og samhandling med medelever og personale som turer, formingsaktiviteter, 
ulike spill, samtaler med personale, elevhusmøter, deltakelse i det sosiale 
fellesskapet m.m. 

 Bruk av nærmiljøet, delta i ulike arrangementer som kino, teater, konserter, 
diskotek, bibliotek m.m. 

 Vi bruker fritidsaktiviteter for å øke elevens sosiale kompetanse. 

 Vi drar på ulike turer, som for eksempel skogsturer, fisketurer, kanoturer, skiturer, 
klatrevegg, bruker skolens uteområde og gymsalen, dataspill, TV-spill, andre spill. 

  Ellers har vi brukt Kulturkontorets tilbud og andre fritidstilbud i Molde kommune. 
 
Psykososial utvikling 

 Variert tilbud med vekt på positive aktiviteter som er meningsfulle for hver enkelt 
elev. 

 Trygghet, struktur og forutsigbarhet; fast døgnrytme og dagsplaner over faste 
aktiviteter, men samtidig rom for initiativ og spontanitet. 

 Stimulere/oppmuntre til å prøve nye aktiviteter og oppleve mestring. 

 Grensesetting/veiledning og tett oppfølging. 

 Oppfølging av skolelege, helsesøster, fysioterapeut, logoped og andre faginstanser. 
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Hybeltrening 
Noen av internatelevene får sitt botilbud ved skolens hybelbygg. 
 
Målet med opplæringa på hybelhuset er at ungdommene skal få et mest mulig realistisk 
bilde av det å bo for seg selv. En skal få opplæring i å bli så selvstendig som mulig i forhold til 
å bo i egen bolig og styre sin fritid. 
 
Personalet ved internatene har oppfølgingsansvar ved botrening på hybelhuset. 
En av elevene gikk på Romsdal videregående skole avd. Nesjestranda, og hadde kun 
botilbudet ved internatet. 

EVALUERING 

Vedrørende evaluering av internattilbudet skoleåret 2013/2014 vises det til avsnitt 7. 
 

 
AVSNITT  7 
MÅL/MÅLOPPNÅELSE/RESSURSER/TOTALTILBUDET 
Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal grunnskole, men har også 
videregående elever. Skolen har tre internat og ett hybelbygg. 
 
I samarbeidsavtalen for skolen pkt. 1.1 heter det: 
 Tøndergård skole er en interkommunal skole med internat  
 etablert med hjemmel i opplæringsloven § 13.1 og kommuneloven § 27. 

Skolens formål er å gi opplæring til elever med ulike lærevansker.   
Internatets formål er å gi miljøterapeutisk og sosialpedagogisk opplæring. 

  
Skolens virksomhetsplan angir skolens langsiktige resultatmål med konkretiserte delmål 
innenfor de enkelte arbeidsområdene. Ut fra disse hoved- og delmålene blir det utarbeidet 
årsplan med utviklingsmål. 
 
Personalet på skole og internat evaluerte skoleåret 2013/14 våren 2014. 
Administrasjonen hadde utarbeidet evalueringsskjema til bruk i dette arbeidet med 
utgangspunkt i skolens utviklingsmål. Foreldre/foresatte ble dessuten med på 
evalueringsarbeidet gjennom et eget spørreskjema (vedlegg). 
 
Evalueringen må sees på som en del av skolebasert vurdering, hvor formålet er å utvikle 
skolens evne til å realisere sine verdier og nå sine mål. 
 
Dette gjelder både de verdier og mål som er formulert i lover og forskrifter, i læreplanens 
generelle del og i fagplanene/læreplanene for fagene, og de mål i årsplanen som skolen har 
prioritert å arbeide mot. 
 
 
Skolens oppgaver 

 Gi spesialpedagogisk opplæring til elever med ulike lærevansker etter Opplæringslova 
Gi miljøterapeutisk og sosialpedagogisk opplæring til de av elevene som bor ved 
internatet. 
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Skolens pedagogiske plattform 
Tøndergård skole og ressurssenters pedagogiske plattform er forankret i en eklektisk 
tankegang der helhetssynet blir ivaretatt, og der vi tar utgangspunkt i ulike teorier og 
tilpasser metode, tempo og nivå ut ifra den enkelte elevs forutsetninger og behov.  
Vi har som mål å være en skole der det er rom for alle og der blikket rettes mot den enkelte. 
 
Vi ønsker å skape inkludering på sikt. For noen elever vil et kortvarig segregert tilbud lettere 
kunne føre til dette målet. Elever ved Tøndergård skole og ressurssenter skal ha et kvalitativt 
bedre tilbud enn de ville hatt ved hjemmeskolen.  
 
Skolens personale skal sammen gi elevene et helhetlig sosialpedagogisk tilbud som fremmer 
læring, mestring og personlig ansvar. Tett samarbeid om måloppnåelse mellom pedagogisk 
og miljøterapeutisk personale er viktig i dette arbeidet. Vi arbeider for et godt samarbeid 
med foreldre og aktuelle hjelpeinstanser i elevens hjemkommune. Ved behov samarbeider vi 
også med ulike kompetansemiljø. 
 
Alle ansatte ved skolen har ansvar for å skape et trygt og inspirerende arbeids- og 
læringsmiljø, som fremmer faglig og personlig utvikling. Tanken om likeverd er 
grunnleggende for arbeidet vårt. 
 
Dette medfører: 
Tilpasset opplæring der følgende ligger til grunn: 

 Kartlegging  

 Klart definerte individuelle opplæringsmål  

 Variasjon i nivå og tempo 

 Varierte læringsarenaer og varierte læremidler 

 Variasjon i arbeidsmåter og arbeidsmetoder der en tar hensyn til elevenes ulike 
læringsstiler i valg av læringsstrategi. 

 Rutiner for utviklingssamtaler som fremmer motivasjon og mobilisering av egne 
ressurser. 

 Forutsigbarhet, faste rammer, struktur og vektlegging av god sosial samhandling som 
viktige element. 

 Tilrettelegging for mestring og gode opplevelser. 
 
Sosial kompetanse: 
Tilrettelegge for sosial mestring, slik at eleven i størst mulig grad kan tilpasse seg 
fellesskapet; både i gruppen, på skolen og i samfunnet for øvrig.  
Høflighet og respekt er viktige faktorer i denne sammenhengen. Alle voksne i skolemiljøet 
skal være gode rollemodeller for elevene. 
 
 
 
Prosessorientert skole: 
Arbeide for en skole som møter nye utfordringer ved å søke etter ny kunnskap gjennom 
åpen dialog på tvers av faggrupper, sammen med elever, foreldre og hjelpeinstanser. Det 
skal være rom for fleksibilitet, kreativitet, nytenkning og nyskaping. Det er lov å feile. 
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Videre- og etterutdanning: 
Det skal legges til rette for videre- og etterutdanning, prioritert ut i fra skolens behov og 
satsingsområder nedfelt i skolens plan for kompetanseutvikling. 
Det er viktig å kunne ha kompetanse på mange områder for å kunne møte behov som 
eierkommunene til enhver tid etterspør. 
 
Vår visjon er: ”Vi jakter på mulighetene”. 
 
 
 
Evaluering av mål i årsplan 2013-2014. 
 

Hovedmål 1 - Opplæring 
Tilrettelegge et helhetlig opplæringstilbud som fremmer læring, mestring og personlig ansvar 
ut ifra den enkelte elevs forutsetninger.  
 
 
Delmål 1  
Alle elever skal ha en IOP  med konkrete og målbare mål. Målene skal være kjent for alle som 
arbeider på teamet. 
Evalueringen viser at praksis varierer. Alle elevene har IOP (individuell opplæringsplan), og 

det er en bevissthet rundt at målene skal være målbare og konkrete. Noen understreker at 

IOP-en blir brukt som utgangspunkt til utarbeiding av halvårsplaner og ukeplaner og noen 

svarer at de har kopi av målene i IOPen stående i perm på klasserommet. Teammøter brukes 

til gjennomgang av mål og til diskusjoner vedrørende måloppnåelse. Flere svarer at elevens 

assistent og kontaktlærer er de som har best kunnskap om målene i IOPen og at en har et 

forbedringspotensiale i forhold til at målene skal være kjent for alle på teamet. 

 

 

Delmål 2 

Alle elever skal ha mulighet til å ha et funksjonelt språk 

Evaluering viser at ansatte på skolen føler skolen har god kompetanse på dette feltet. 

Arbeidet blir sett på som viktig, og blir prioritert.  

Internatpersonalet framhever viktigheten av et godt skole - internatsamarbeid i dette 

arbeidet, og noen uttrykker et ønske om et tettere samarbeid. Noen ansatte på internatet 

uttaler også et ønske om mer skolering. 

Kommentarer som: «Har stort fokus på det». «Bra oppdatert på ulike 

kommunikasjonsmåter». «Alle elever som har behov får et tilpasset funksjonelt språk», går 

igjen i evalueringen. 

 

 

Delmål 3 
Alle elevene skal ha et opplæringstilbud preget av struktur og forutsigbarhet i et trygt og 

inkluderende miljø. 
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Evalueringen viser at dette er noe det jobbes med kontinuerlig, både på skole og internat. 

Selv om kommentarene fra de fleste tyder på at dette er noe vi er gode på, kommenterer 

noen at her er det hele tiden rom for å bli bedre. Tilbakemeldingene er entydige fra begge 

arenaer om at dette er viktig og noe en må ha fokus på til en hver tid. Trygge rammer for 

elevene blir sett på som en forutsetning for læring og utvikling. Klasseledelse, arbeid med 

sosial kompetanse, forutsigbarhet i forhold til innhold i dagen, tilpasset undervisning, dags- 

og ukeplaner, faste rutiner på internatet er noe av det som nevnes i forhold til dette 

arbeidet.  

 

 

Delmål 4 

Videreutvikle tilbudet til elever i videregående skole. 

Det er lite tilbakemeldinger på dette målet, og tilbakemeldingene går i hovedsak på 

erfaringer knyttet til arbeidsutplassering og til samarbeidet med elevens hjemkommune for 

å sikre at elevene har et arbeid å gå til etter endt videregående skole. 

Viktigheten av at elevene får variert arbeidserfaring gjennom årene i videregående skole blir 

nevnt spesielt. Her blir det understreket at skal en sikre positive opplevelser knytta til 

arbeidsutplassering, er det viktig med et nært samarbeid mellom pedagog og bedriften både 

i forhold til utarbeiding av mål, rutiner og oppgaver. Erfaring tilsier at skal 

arbeidsutplassering lykkes, bør kjent person være sammen med eleven i arbeidssituasjonen i 

starten. 

Samarbeidet med de ulike etatene i elevens hjemkommune blir framhevet som svært viktig. 

Dette samarbeidet oppleves imidlertid variabelt. Koordinator for individuell plan er en viktig 

nøkkelperson i forhold til å legge til rette for at elevene har et arbeid å gå til etter endt 

videregående skole. 

 

 

Delmål 5 

Utvikle gode leseferdigheter  

Er SOL (systematisk observasjon av lesing) tatt i bruk av alle grupper? Nytter vi kartlegging til 

å finne bøker tilpasset elevenes nivå? Samarbeider vi med internatpersonalet for å motivere 

til lesing? Dette var spørsmål vi ønsket tilbakemeldinger på i årsevalueringen. 

 

Tilbakemeldingene fra personalet viser at SOL er tatt i bruk som kartleggingsverktøy av en 

del lærere, men at dette ikke er et verktøy som alle føler seg «trygge på» enda.  Veiledning, 

mer samarbeid skole og internat, organisering av lesegrupper / leseverkssted nevnes som 

kokrete forslag i det videre arbeidet. Samarbeidet med logoped og med spesialpedagog med 

god kompetanse i metoden « skrive seg til lesing» framheves av en som svært viktig og nyttig 

som et supplement i arbeidet. 
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Hovedmål 2 Kompetanse 

Rekruttere nødvendig kompetanse ved tilsetting og utvikle høy faglig kompetanse på det 

spesialpedagogiske, sosialpedagogiske og miljøterapeutiske feltet 

 

Delmål 1 

Tilrettelegge for pedagogisk utviklingsarbeid og pedagogiske diskusjoner. 

De fleste lærerne kommenterer at det har vært fint å få mer tid til faglig arbeid gjennom 

storteam. Dette er noe en ønsker å fortsette med videre. Noen mener at det bør organiseres 

faste temagrupper der en kan melde seg på, og der læring gjennom erfaringsdeling står 

sentralt. Det blir fortsatt etterlyst mer tid til pedagogiske diskusjoner, og det kommer fram 

et ønske om at det settes av tid til korte felleskurs innen for rammen av personalmøtetiden. 

Internatpersonalet mener at husmøtene bør prioriteres i større grad. Dette er viktige møter. 

Noen mener at personalmøtene har blitt bedre, og at det er flott med faglig arbeid på disse 

møtene. 

  

Delmål 2 

Sol tas i bruk av alle lærerne i arbeidet med å styrke elevenes leseferdighet. 

Kartleggingsmateriellet brukes aktivt i arbeidet med å innhente informasjon om hvor elevene 

er i sin leseutvikling. De to ressurslærerne, som har fått ekstern skolering, gir nødvendig 

veiledning. Det legges til rette for skolering i kartleggingsverktøyet TRAS for ansatte som 

arbeider på «før-lese stadiet»  

 

Evaluering viser at praksis varierer her. Noen arbeider med elever der SOL oppleves som et 

nyttig verktøy, andre har elever på et lavere funksjonsnivå, der dette verktøyet ikke er 

aktuelt. Mer oppfølging, repetisjon og veiledning etterlyses av noen.  

Kommentarer spriker fra: «Dette er bra, jeg er i gang». «God veiledning gitt av de to 

ressurspersonene», til: «Har blitt lite brukt, begynte, men stoppet opp», kommer fram i 

tilbakemeldingene. 

I forhold til TRAS kommer det fram et ønske om mer skolering på dette. 

 

Delmål 3 

Kontinuerlig oppdatering i forhold til digitale læremidler og hjelpemidler og i forhold til IKT 

som kommunikasjonshjelpemiddel.  

 

Tilbakemeldinger her viser frustrasjoner over det tekniske. Det har vært en god del 

problemer med nettet. Dette gjelder både elevnettet og administrasjonsnettet. Det blir 

uttrykt frustrasjon over gamle PCer som ikke tåler Molde kommune sine oppdateringer. 

Elevnettet har vært ustabilt i perioder. Behovet for ansatt med IKT – kompetanse som er 

tilgjengelig gjennom hele skoleuken blir understreket. 
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I forhold til skolering i ulike typer programvarer gjennom internskolering framhever 

personalet på skolen Tord og Else Marie som lette å spørre. Internatpersonalet etterlyser 

mer kursing. 

Kommentarer som: «Har vært temaer på tirsdager og onsdager», «Vi blir holdt orientert om 

det nye som kommer», går igjen på skolen., mens kommentarene fra internatet går på: « Lite 

erfaring med dette på internatet» «Burde vært flere kurs»  

 

Delmål 4 

Videre arbeid for aktivt å forebygge mobbing gjennom fokus på sosial kompetanse og 

relasjonsbygging 

Tilbakemeldingene viser at personalet er samstemt i forhold til viktigheten av dette arbeidet. 

Relasjonsbygging, respekt, mestringsfølese, trygge, oversiktlige rammer, jevnlige samtaler, er 

stikkord som går igjen i forhold til dette arbeidet. 

Kommentarer som: «Vi har fokus på dette hele tiden», «Har arbeidet aktivt med dette 

gjennom hele skoleåret», går igjen i evalueringen både på skole og internat.  

 

Delmål 5 

Videreføre/videreutvikle fadderordningen slik at den sikrer god informasjon og opplæring av 

nytilsatte.  

Evalueringen viser at fadderordningen har kommet for å bli. Dette er et viktig tiltak som vi 

bør fortsette med, er en kommentar som går igjen i tilbakemeldingene fra hele 

personalgruppen. 

 

Delmål 6 

Videre arbeid for et godt skole/hjem samarbeid. 

Tilbakemeldinger tyder på at samarbeidet i hovedsak oppleves godt, både av særkontakt og 

av kontaktlærer. Mange sier at de har daglig kontakt gjennom kontaktbøker. Telefonkontakt 

er også mye brukt. En mener at det hadde vært lurt å ha faste samarbeidsmøter med 

foresatte i forkant av ansvarsgruppemøtene, og planlegger dette til neste skoleår.  

  

Delmål 7 

Heve intern kompetanse i forhold til yrkespedagogisk kartlegging og veiledning  

Her kommer det fram et behov for videre arbeid. Det foreslås å nytte ekstern kompetanse i 

dette arbeidet. 

 

 
Hovedmål 3 - Veiledningstjenesten 
Gi praktisk-pedagogisk veiledning i forhold til barn og unge med ulike lærevansker. 
Veiledning i forebyggende arbeid. 
Både ansatte i tjenesten og resten av personalgruppen ser på denne tjenesten som viktig. 
Det blir kommentert av mye av det arbeidet som gjøres ute er hjelp i nåværende situasjon, 
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men også forebygging på sikt. Flere ansatte på internatet kommenterer at også den 
miljøterapeutiske kompetansen burde vært en del av veiledningstjenesten. 
 
For mer informasjon om arbeidet i veiledningstjenesten skoleåret 2013-2014 viser vi til kap.8 
 

Hovedmål 4 -  Økonomi 

Tøndergård skole og ressurssenter skal ha et økonomisk grunnlag som sikrer den enkelte 

bruker et faglig og forsvarlig tilbud. 

Rettigheter og plikter til arbeidstaker og arbeidsgiver skal være ivaretatt.  

 

Delmål 1 

Skolen skal ha økonomisk grunnlag som sikrer faglig og forsvarlig tilbud 

De fleste tilbakemeldingene går på at personalet opplever den økonomiske situasjonen på 

skolen som god. Elevene her har mange ulike behov, og muligheten for tilrettelegging er 

gode. En kommentar går på at bemanningen må være i samsvar med antall elever, og at 

administrasjonen i større grad må leie inn folk ved sykdom / fravær 

 

Hovedmål 5 - Fysisk miljø 

Legge til rette det fysiske miljøet ute og inne ut i fra behov, lover og forskrifter. 

 

Delmål 1 

Bedre det fysiske miljøet ute og inne 

Det blir kommentert at det har skjedd mye siste åra med tanke på å forbedre det fysiske 

miljøet både inne og ute. «Dette er skolen i stor grad i gang med å gjøre», «Bra! Flott med 

ballbinge»! «Det er en plan for dette og følges planen blir det bra», er noen av flere 

kommentarene. 

Noen nevner imidlertid behov for videre oppgraderinger: Flere lekeapparater, mer 

gymutstyr, læremiddelsamling / skolebibliotek, kildesorteringssystem på alle klasserom 

reasfaltere veien inn til nybygget, større elevtoalett på internatet, oppgradering av leilighet i 

hybelhuset, gamle klasserom med dårlig luft og trekk, er nevnt i denne sammenhengen.  

 

Gjennom refleksjon ønsker vi å sette fokus på områder som vi mener er viktig for å kunne gi 

elevene våre et godt, kvalitativt tilbud.  

I tillegg til evalueringene av de målene vi har satt opp i årsplanen for 2013-2014 inneholdt 
derfor års-evalueringen en rekke punkt der ansatte ble utfordret med tanke på 
tilbakemeldinger i forhold til refleksjon med tanke på hva vi er god på og hva som bør 
arbeides videre med. De ble også bedt om å utale seg i forhold til egne erfaringer med 
hensyn til rammebetingelser dette skoleåret, både fysiske, menneskelige, økonomiske og 
sosiale. 
Eksempler på områder vi ønsket refleksjon og diskusjon ( hva er vi god på - hva kan vi bli 
bedre på) var: 

 Utarbeiding av dagsplan / ukeplan for elevene 
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 Teoretisk opplæring- «faglig trykk» 

 Arbeidsretta opplæring: 

 IOP og Miljøterapeutisk Plan (internat) som arbeidsredskap for elevenes tilbud. 

 Registrere elevfravær 

 Bruk av arbeidskontrakt mellom lærer og bedrift og oppfølging av punktene i 

kontrakten. 

 Skape struktur og trygghet og gi oppgaver som elevene mestrer:  

 Gi et inkluderende tilbud – legge til rette for at elevene er en del av fellesskapet:  

 Tilrettelegge for samtaler mellom barn/unge og voksne (elevsamtaler) Skrive notater 

fra samtalene. 

 Tilrettelegge for læring og utvikling av sosial kompetanse gjennom program som Det 

er mitt valg, ART, Steg for Steg, Jeg er unik, Sosiale historier og lignende. 

 Voksne som gode rollemodeller for elevenes utvikling  

 Sammenheng mellom observasjoner og kartlegging av den enkelte elev, prioritering 

av målområder for arbeidet og utarbeiding av IOP/IODP som samsvarer med den 

enkelte elevs forutsetninger. 

 Form og struktur på elevenes husmøter. 

 

 

Personalet ble også bedt om å uttale seg i forhold til organisering 2013-2014. Både i forhold 

til gruppestørrelser, gruppesammensetning, bruk av basen, rammebetingelser, aktivitetsplan 

medarbeidersamtaler, etc. 

 

Vi mener at gode rutiner for samarbeid og internt og eksternt er en forutsetning for at vi skal 

kunne gi elevene våre et godt og helhetlig opplæringstilbud Personalet ble derfor utfordret 

på bl.a. Hva er bra/kan bli bedre i forhold til samarbeid med ulike instanser både internt og 

eksternt. 

 

Vi ønsket dessuten at evalueringsskjemaet skulle utfordre ansatte til å tenke framover. 

På hvilke områder har vi måloppnåelse og hvilke nye områder er det behov for å gripe fatt i 

neste skoleår? 

Det som kom fram her har blitt oppsummert og presentert i personalgruppen. Satsninger for 

2014-2015 ble tatt med i årsplanen, godkjent av styret i sak 28/14. 

Vi hadde også et skjema som hver enkelt arbeidstaker ble oppfordret til å levere inn 
anonymt. I dette skjemaet ble personalet bedt om å sette opp de tre mest positive tingene 
ved å arbeide ved Tøndergård skole og ressurssenter i prioritert rekkefølge. For deretter å 
nevne 3 ting de opplevde som viktige å få forandre/ gjøre noe med til neste skoleår, også her 
i prioritert rekkefølge 
 
Kommentarene som kom fram er gjennomgått i personalgruppen. Dette er et godt 
utgangspunkt for skolens utviklingsarbeid. Skolens plangruppe er sentral i dette arbeidet. 
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Brukerundersøkelse 2013/2014 
Foreldre/ foresatte ble også invitert til å evaluere arbeidet vårt. 
 
Spørreskjemaet ble sendt ut til foresatte våren 2014, med oppfordring om å uttale seg om 
følgende områder:  
Opplæringstilbudet, trivsel, samarbeid, respekt, tilgjengelighet, informasjon og fysisk 
læringsmiljø. I tillegg hadde internatskjemaet med et punkt om elevenes fritidstilbud. 
 
Hvert hovedpunkt inneholdt et kommentarfelt der en hadde muligheter til å begrunne svaret 
sitt. Vi ønsket med dette å få informasjon og begrunnelse for scoren på hvert område. Vi var 
spesielt interessert i begrunnelser for lav score for å ha muligheter til å videreutvikle og 
forbedre tilbudet vårt, selv om vi selvsagt også er glad for positive kommentarer ved høg 
score. Også dette året oppfordret vi foresatte om å sette navn på spørreskjemaet for på den 
måten å kunne ha større muligheter til å bedre praksis dersom noen var misfornøyd med 
arbeidet vårt. 
Skolens plangruppe har vært sentrale i utarbeidelsen av skjemaet 
 
Oppsummering av foreldre / foresatte sin evaluering av opplæringstilbudet 
Vi mottok svar fra 41 % av foresatte vedrørende skoletilbudet, mens kun 26 % av foresatte til 
elever med internatplass, svarte på undersøkelsen. 
 
Svarene viser at foresatte i hovedsak er godt fornøyd med det tilbudet skole og internat 
gir.(se vedlegg) Samtlige krysset av innen skalaen fornøyd med hensyn til hovedinntrykket av 
både skole og internat.  
Generelt sett er det lite kommentarer i kommentarfeltene, og det som kommer fram er i 
hovedsak positivt.  
 
En foresatt kommenterer imidlertid at han kunne tenke mer informasjon fra kontaktlærer 
om det som skjer på skolen, en annen kommenterer at det har vært noen små episoder, men 
at skolen har tatt tak når de har gitt beskjed. Foresatte kommenterer videre at de alltid føler 
seg trygge. En annen uttrykker et ønske om at ukeplan sendes på mail til foresatte. 
 
Av de mange positive kommentarer som kom fram har vi lyst å referere kommentarer under 
pkt. 23, helhetsinntrykket av skolen, der en foresatt skriver: Er kjempefornøyd med skolen i 
sin helhet. En annen sier: En fantastisk skole på alle vis! Eneste som bekymrer er hva vi skal 
gjøre dersom eleven ikke får gå videregående hos dere. Takk og pris at denne skolen 
eksisterer! I forhold til internatet kommenterer en det slik: En plass vi er trygge for sønnen 
vår, og en plass hvor han føler seg hjemme og er glad når han skal tilbake til.  
 
Vi vil gå igjennom resultatet fra undersøkelsen i personalgruppen, og vurdere områder for 
bedring av praksis. 
Samtidig vil vi igjen understreke viktigheten av et nært og godt samarbeid med foreldre/ 
pårørende, der åpen dialog står i fokus, og der en har muligheter til å ta opp 
problemstillinger etter hvert som de oppstår. Vi håper og tror at mangel på kommentarer i 
feltet skyldes av foresatte har muligheten til muntlig å ta opp ting etter hvert som de 
oppstår. 
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 (Spørreskjemaet og oppsummering følger årsmeldingen som vedlegg) 

 
AVSNITT 8  
TØNDERGÅRD SKOLES VEILEDNINGSTJENESTE  
 
Tøndergård skole har siden 1985 drevet veiledningstjeneste til skolens eierkommuner. 
Skoleåret 2012/2013 er det i alt avsatt 37 t/u til denne veiledningstjenesten. 
Tjenesten ble utvidet med ny kompetanse fra høsten 2012 ved at 2 nye medarbeidere fikk 
deler av stillingen sin tillagt tjenesten. Følgende lærere har en del av sin stilling innenfor 
denne virksomheten: 
Else Marie Husevåg 8 t/u    
Hans Høye 9 t/u   
Eli Beines Fosse 10 t/u    
Ingunn Ostad 5 t/u 
Bjørn Frantzen 5 t/u   
 
Alle henvendelser til veiledningstjenesten ved Tøndergård skole m.h.t veiledning til 
grunnskoleelever går gjennom PPT i elevens hjemkommune. PPT holdes orientert så lenge 
veiledningstjenesten er inne i saken.  
 
Hovedmål innenfor veiledningstjenesten i skolens virksomhetsplan er følgende: 
 
Gjennom skolens veiledningstjeneste å gi praktisk hjelp/veiledning i forhold til barn og unge 
med ulike lærevansker som går i vanlig barnehage/skole i eierkommunene. 
 
Tøndergård skole kan gi praktisk-pedagogisk veiledning når det gjelder spesialundervisning 
og spesiell tilrettelegging for barn og ungdom. 
(Foreldre kan delta på veiledningsmøter i tillegg til de fagpersonene som er tilknytta 
førskole- eller skoletilbudet). 
 

Dette kan være veiledning i form av: 

 Observasjon og kartlegging av elever som gir grunnlag for praktisk-pedagogisk 
opplegg. Disse oppleggene kan følges opp over tid. 

 Råd og veiledning i forhold til metoder, materiell, utstyr og litteratur.  

 Veiledning av mer generell art til lærere / førskolelærere / foresatte / PPT.             

 Kurs: Områder kan være klasseledelse, opplæring for elever med AD/HD og 
autismespekterforstyrrelser, opplæring i bruk av lese- og skrivehjelpemidler.  

 Spesifikk veiledning i forhold til:  

o Språkvansker 

o Lese- og skrivevansker 

o IKT som hjelpemiddel og læremiddel i forhold til lese-og skrivevansker. 
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o Matematikkvansker. 

o Elever som har ADHD og autismespeksterforstyrrelser, f.eks. Asperger. 

o Sosiale og emosjonelle vansker. 

o Klasseledelse. 

o Bruk av digitale læremidler i spesialundervisning. 

o Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) 

o Utprøving og bruk av digitale hjelpemidler angående ASK 

o Informasjon og tilrettelegging i forhold til hørselshemmede barn  
i barnehage og skole. 

o Bruk av Snouzelen – sansestimulering og kommunikasjon. 

Tøndergård skole og ressurssenter startet veiledningstjenesten høsten 1985.                           
Tjenesten er gratis til eierkommunene i Romsdal og Nordmøre. Fylkeskommunen kan kjøpe 
veiledningstjeneste. Utdanningsavdelinga har gitt ut veiledning angående søknadsprosedyre 
for de videregående skolene. 

Saker angående veiledning for enkeltelever henvises via PP-tjenesten.  
 
Arbeidsmetodene i forhold til veiledning varierer. Vanligvis har vi ikke ressurser til å gi 
ukentlige timer. Veiledende undervisende til de som saken angår, og den som er ansvarlig for 
oppfølgingen, er en mye brukt metode. Dette kan også dreie seg om opplæring i bruk av 
hjelpemidler. Barnehage/ skole stiller med ressurser til å følge opp veiledningen som blir gitt.  

 
Skoleåret 2013/2014 har en arbeidet med 52 elevsaker og 16 systemsaker. ( div. kurs til 
personalgrupper og veiledning i forhold til klassemiljø)  
De fleste elevsakene følges opp gjennom et lengre tidsrom, kanskje flere år. I enkelte saker 
kan det være flere personer fra utadrettet team inne.  
 
I tillegg har en av lærerne fortsatt samarbeidet med PP-tjenesten i forhold til 
matematikkprosjekt for lærere i kommunene Aukra, Midsund og Molde. Dette prosjektet ble 
avsluttet høsten 2014. Flere lærere både fra grunnskole og videregående skole har besøkt 
skolen, og fått veiledning i forhold til relevant pedagogisk programvare til elever med 
spesielle behov. 
Kommunevis fordeling av saker: 
Aukra:      8 
Eide:     5 
Fræna:     15   
Gjemnes:     4  
Midsund:     3  
Molde:     25   
Nesset:     1 
Rauma:     4 
Vestnes:     0 
Møre og Romsdal fylkeskommune:  2 
Stordal kommune:   1 
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Saker på tvers av grupper (grunnskole og videregående skole): Matematikk prosjektet ”Regn 
med oss”. 3-årig prosjekt som ble avsluttet i oktober 2014 
 
I noen av sakene har det vært jobbet med en del saker på systemnivå i forhold til kurs og 
veiledning skole/klasse i eierkommunene, og våre veiledere har i enkeltsaker deltatt på 
foreldremøter og i ansvarsgrupper.  
 
Vedlagt følger rapport fra arbeidet til de ulike fagpersonene tilknyttet veiledningstjenesten: 
 
 

Rapport fra arbeid for logoped i utadretta tjeneste, skoleåret 2013-2014. 
 
Logopeden arbeider i 80 % stilling og skal dekke behovet Tøndergård skole og ressurssenter 
har for logoped. I tillegg gir skolen veiledning i forhold til logopedbehov i eierkommunene.     
 
Undertegnede har totalt jobbet med 17 saker ute i eierkommunene dette skoleåret 
4  saker på barnehagenivå. 
13 saker på grunnskolenivå 
  
Fordeling på kommuner 
Aukra kommune  4 saker 
Gjemnes kommune      8 saker 
Eide kommune  2 saker 
Molde kommune  2 saker 
Nesset kommune                    1 sak 
 
11 av disse sakene følges opp videre.  
 
Områder det har vært gitt veiledning i forhold til: 

 Kartlegging i forhold til tale, språk og lese og skrivevansker. 

 Direkte undervisning og veiledning til oppfølgende lærere og foreldre, i forhold til 
fonologiske vansker og uttalevansker. 

 Veiledning i forhold til lese og skrivevansker. 

 Direkte undervisning og veiledning til foreldre, og lærere i forhold til barn som 
stammer. 

 Veiledning av logopedstudenter. 
 
I de fleste saker blir det gitt veiledende undervisning, med elev og lærer/foreldre til stede. I 
etterkant blir det gitt veiledning til den som skal følge opp undervisningen. Det er en 
forutsetning at barnehage/skole stiller med ressurser til å følge de anbefalingene som er gitt 
i veiledningen.  
 
I mange av sakene ligger det en alvorlig språkvanske til grunn. Dette kan få følger for lese og 
skriveprosessen. Mange av sakene jobbes det derfor med over flere år. Barn som stammer 
må også følges over flere år. Dette for å forebygge et mer alvorlig problem, som stamming 
kan være. 
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Eli Beinnes Fosse  
Logoped MNLL 
 
 

Rapport på veiledning i forhold til elever som utviser problematferd, 
systemarbeid på klasse- og skolenivå, kurs, kartlegging av 
matematikkvansker. 
To ansatte har delt disse sakene mellom seg. I komplekse saker har begge to vært inne med 
veiledning 
Ressurs totalt: 14 undervisningstimer pr. uke (23 t. og 30 min. konv.tid). 
 
Rapport fra Hans Høye: 
Ressurs: 9 undervisningstimer pr. uke (15 t. konv.tid). 
 
Alle saker, bortsett fra kurs i klasseledelse, AD/HD og innføring i matematikk-kartlegging, er 
henvist fra PPT. Når det gjelder de andre systemsakene, har TVT samarbeidet med skolens 
kontaktperson ved PPT.  
I arbeid med elevsaker har PPT som oftest deltatt på oppstartsmøtet, og de har i noen 
tilfeller vært med på evalueringsmøtene underveis. PPT har alltid vært med på 
avslutningsmøtet. I tillegg til å arbeide direkte i forhold til eleven og skolen, har det også i 
noen ganger være aktuelt å ha møter med bare foreldrene.  BUP, lokalt barnevern og BUF-
etat er instanser som også har vært samarbeidspartnere. 
I arbeid med klasseledelse blir det skrevet referat fra hvert møte med skolen, samt en kort 
oppsummeringsrappport halvveis i arbeidet. I tillegg skriver skolen referat fra sine ukentlige 
teammøter der tiltakene blir evaluert. Referatene blir kommentert – på mail og på neste 
samling. 
Tidsbruken varierer mye fra sak til sak.  En matematikkvurdering krever som regel et 
oppstartmøte, 2 treff med eleven + oppsummeringsmøte med foreldre/skole og PPT. Arbeid 
med klasseledelse går over 3 måneder med ukentlige observasjoner/ tilbakemeldings- 
samtaler. Arbeid på skolenivå dreier seg om 5 – 6  kurs over en 3- måneders periode. 
Enkelte elevsaker kan kreve fra flere møter i måneden til halvårlige oppfølgingsmøter. Noen 
ganger kan arbeidet vare hele skoleår, og i noen få tilfeller går det over flere år.  
Omfang:  
 
 Arrangert kurs:  
                                           
                                                1 kort kurs i AD/HD(sammen med Bjørn).  
                                                1 kurs i klasseledelse for hele personalet (til sammen 6 
                                                samlinger).                                                        
                                                1 kurs for PPT-ansatte i dynamisk testing 
                                                Matematikknettverket: En samling, møter i arbeidsgruppa og i  
                                                styringsgruppa. 
    1 veiledning til lærer i bruk av testmateriell,  
    
 Arbeid med  
 Klassemiljø:  2 klasser på 2 skoler (begge sammen med Bjørn) 
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            Elevsaker:  7 kartlegging av matematikkvansker 
    10 atferdsvansker(8 av disse sammen med Bjørn). 
 
Saker Molde kommune:  11 (2 sammen med Bjørn + matematikknettverket) 
Saker Rauma kommune:  3 
Fræna kommune:  3 (Sammen med Bjørn). 
Aukra kommune:  2 (matematikknettverket er medregnet) 
Midsund kommune:                2 (matematikknettverket er medregnet)  
Gjemnes kommune                 2 (sammen med Bjørn) 
Møre og Romsdal kommune  1  (matematikknettverket). 
 
Jeg har arbeidet med 24 bestillinger, derav 7 systemsaker.  2 systemsaker og en enkeltsak er 
meldt – oppstart like etter ferien. Oppfølging av matematikk-kartlegginger for 3 elever er 
utsatt til høsten. 
 
Pr. 20.06.13: Brukt 40 timer mer enn det som er utlagt. I tillegg er noe tida som er avsatt til 
tirsdags- og onsdagsmøtene benyttet i veiledningstjenesten. 
  
Hans Høye 
 
 
Rapport fra Bjørn Frantzen: 
Veiledning i forhold til elever som utviser problematferd, systemarbeid på klasse- og 
skolenivå, kurs. 
Ressurs: 5 undervisningstimer pr. uke (8 t, 20 min. konv.tid). 
 
Alle saker er henvist fra PPT. Når det gjelder systemsakene, har TVT samarbeidet med 
skolens kontaktperson ved PPT. I arbeid med elevsaker har PPT som oftest deltatt på 
oppstartsmøtet. PPT har alltid vært til stede på avslutningsmøtet. For alle elevsaker blir det 
skrevet en avsluttende rapport.  
I arbeid med klasseledelse blir det skrevet referat fra hvert møte med skolen, samt en kort 
oppsummeringsrappport halvveis i arbeidet. I tillegg skriver skolen referat fra sine ukentlige 
teammøter der tiltakene blir evaluert. Referatene blir kommentert – på mail og på neste 
samling. 
Tidsbruken varierer mye fra sak til sak. De fleste sakene inkluderer samarbeidstid med BUP 
og barnevern. Arbeid med klasseledelse går over 2 – 3 måneder med ukentlige 
observasjoner/ tilbakemeldings- samtaler. I tillegg kommer de elevene TVT har regelmessige 
samtaler med. I enkelte av sakene (2) har det også vært et utstrakt samarbeid/veiledning i 
forhold til foresatte. 
Enkelte elevsaker kan kreve fra flere møter i måneden  til halvårlige  oppfølgingsmøter. Noen 
ganger kan arbeidet vare hele skoleår, og i noen få tilfeller over flere år.  
Omfang:  
 
 Arrangert kurs: 
                                                 1 kurs i AD/HD for 1 skole (Kleive, sammen med Hans)  
 Klassemiljø:  2 klasser på 2 skoler (begge sammen med Hans) 
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             Elevsaker:              6 atferdsvansker (alle sammen med Hans). 
 
 
Saker Molde kommune:   2 (sammen med Hans) 
Saker Rauma kommune:   1 (sammen med Hans) 
Eide kommune:              0 
Fræna kommune:   3  (Sammen med Hans – en ble avsluttet til jul). 
Aukra kommune:   0 
Midsund kommune:   0 
Gjemnes kommune:   2 (sammen med Hans) 
 
En sak er utsatt til neste skoleår. 
 
Bjørn Frantzen 
 

Bruk av IKT i undervisningen. Digitale lære- og hjelpemidler. 
Rapport fra Else Marie Husevåg: 
 
Generelt om arbeidet: 
Elevsaker henvises fra PPT.  
Foreldre har alltid tilbud om å delta på veiledningsmøter.     
PP-tjenesten blir orientert der de er inne i saken. I noen saker er PPT med på møter.                 
Spørsmål om kurs kommer direkte fra skolene.      
Lærere eller PP-tjenesten kan også ta direkte kontakt med  veiledningstjenesten for å 
orientere seg om digitale læremidler og hjelpemidler til fag/ opplæringsområder. 
I  noen saker har det vært samarbeid med logoped eller andre i veiledningstjenesten.  
 
Type saker:  
Vurdering av hjelpemidler som kan være aktuelle ift vansker eleven har. Gi veiledning i 
søkeprosess til NAV og sørge for opplæring og veiledning i bruk. 
Valg og bruk av læremidler på nettbrett . 
Nettbrett er også aktuelt å vurdere ift kommunikasjon og sansestimulering. 
Faglig veiledning og tilrettelegging med digitale læremidler, f.eks. digitale lærebøker. 
Kurs i bruk av digitale læremidler og hjelpemidler.  
 
Møter og kurs: 
I flertall av elevsakene brukes 2-4 møter. Noen saker kan gå over lengre perioder og  
flere semester. Det er også oppfølgingsmøter pga. skifte av skoleslag, skifte av  
lærer, opplæring etter innkjøp av utstyr og programvare eller generell oppfølging i  
bruk av digitale læremidler.  
Behov for kurs meldes først og fremst i forhold til opplæring i bruk av 
kommunikasjonshjelpemidler og hjelpemidler for lese-og skrivestøtte til dyslektikere. 
Veileder holder kurs i bruk av lese- og skrivestøtte. 
Veiledningstjenesten har samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral i Ålesund og firma som 
utvikler programvare for alternativ supplerende kommunikasjon(ASK) og spesialpedagogisk 
læring.  
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Veiledningstjenesten har bl.a. arrangert kurs for deltakere fra hele fylket i samarbeid med  
NAV hjelpemiddelsentral angående opplæring i bruk av ulike ASK-hjelpemidler. 
Lærere, assistenter og foreldre til brukere på Tøndergård skole deltar også på disse kursa. 
 
Kjøp av tjenester: 
Gjelder 2 kurs 1(privatskole og 1videregående skole) og veiledning til miljøpersonale i bolig 

til tidligere elev ved Tøndergård skole og ressurssenter.  
 
Omfang kurs: 
 
5 kurs i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral og programutviklere.       
- Nav / Abilia: Rolltalkdesigner grunnleggende og videregående (ASK) 
- NAV/Abilia: Boardmaker videregående (ASK) 
- NAV/ Cognita: Grid 2, grunnleggende (ASK) 
- NAV/ Tobii: Symbolmate, grunnleggende 

 
 

 
9 kurs holdt av IKT-veileder: 

 8 kurs i bruk av lese- og skrivestøtten til Lingit. 

 1 kurs i bruk av digitale lærebøker til videregående elever sammen 
med PPt, elever og lærere. 
 

Elevsaker: 13: 

 Førskole    1 

 Grunnskole   11 (10 på barnetrinn og 1 på ungdomstrinn)  

 Bolig og voksenopplæring: 1 
 
Hospitering: 2 saker 

                   
Totalt: 15 saker og 14 kurs. 
 
Kommunevis fordeling av 15 saker og 9 kurs ang IKT-veiledning: 
 

Molde   11 

Gjemnes     2 

Fræna     2 

Aukra     2 

Rauma     1 

Eide     3 

Midsund     1 

M&R 
fylkeskommune 

 
    1 

Stordal     1 

 
Else Marie Husevåg 
Ped.IKT-veileder 
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Veiledning i ASK ( alternativ, supplerende kommunikasjon) 
Rapport fra Ingunn Ostad 

 

Ressurs:  I utgangspunktet var det satt av 5 timer pr. uke, men på grunn av 

lærermangel på skolen fra november ble ressursen omdisponert.  

Kort beskrivelse av arbeidet: Sakene er henvist via PPT. Arbeidet har hatt fokus på bruk av 

symboler som støtte i kommunikasjonen hos barn som har 

forsinket språkutvikling. Noen har fått tildelt ASK-grunnpakke, 

ASK tematavler og Boardmaker software. Da jeg er ny i 

veiledningstjenesten, har jeg hatt bruk for en del ekstra tid til å 

forberede sakene. Det finnes lite materiell som viser praktisk 

bruk av ASK. Det har derfor gått en del tid til å produsere 

materiell til å ta med å vise. 

Sak Innhold 

Fræna kommune - Observasjon og samtale rundt barnets funksjonsnivå 
- Hvordan bruke symboler i dagsplan? 
- Hvordan lage samtaleplater og visuelle scener 
- Hvordan integrere ASK-barns kommunikasjon i fellesskapet.  
- Hvordan ha en samling for alle barn der en tar i bruk ASK. 
- Opplæring i Boardmaker 

Fræna kommune - kort innføring  i ASK - hva - hvorfor 
- kort innføring i hvordan ASK-grunnpakke kan brukes i hverdagen 

hjemme 
- hvordan bruke ASK-gunnpakke i barnehagen til strukturering av 

hverdagen og til lek og boklesing 
- opplæring i bruk av Boardmaker 

Molde kommune - gjennomgang av elevens papirer 
- observasjon av barnet i arbeidssituasjon 
- samtale om hvordan en kan bruke symboler som støtte i elevens 

kommunikasjon.  
- laget tematavler til bruk i aktiviteter 
- laget dagbok med symbolstøtte 
- lærer har laget undervisningsopplegg som vi sammen har evaluert. 
- gjennomgang av apper for ipad 
Her har hovedfokuset vært veiledning av lærer i forhold til materiell og 
hvordan dette kan brukes. 

Ingunn Ostad 

SLUTTKOMMENTAR 

Antall henvendelser viser et stort behov for denne tjenesten. Det er stor spennvidde i 
områder skolene ønsker veiledning i. Det har vært diskutert alternative måter å organisere 
tjenesten på i framtiden. Tilbakemeldinger fra skolens styre er at det er ønskelig at denne 
tjenesten også i framtiden blir et gratis tilbud til våre eiere. 
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AVSNITT 9 
KURSVIRKSOMHET VED TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 
 
Skoleåret 2013-14 har det vært avholdt 4 kurs. Målet er skolering av ansatte ved skolen, 
samt å tilby tjenester i form av kurs innen det spesialpedagogiske feltet til våre 
samarbeidspartnere, som en del av tilbudet til ressurssenteravdelingen.   
Skolens gymsal benyttes som kurslokale for større kurs. Kantine og nytt datarom nyttes til 
mindre kurs. 
 
Kurs 1 
Tema: DOWN SYNDROM – fra topp til tå. 5.09.2013 Foreleser, Ivar Mæhle.  

 Det var 100 deltakere på kurset og 96 av dem leverte skriftlig evaluering.   På en skala fra 
1-6 der 6 er beste score var tilbakemeldingen i snitt 5,5 både på forelesers 
formidlingsevne, på nytteverdien og egne forventninger til kursdagen.  

 
Kurs 2 
Tema: Stressmestring med Mindfulness. 03.01.14 

Foreleser, Helga Østtveit 
Dette ble arrangert som en intern studiedag for alle ansatte ved skolen. 

Kurs 3 
Den 24.01.14 hadde vi et tre timers kurs, temaet var Miljøterapi, relasjonsbygging og 
holdninger. Forelesere var Anne Stenersrød og Herdis Borvik, begge ansatte ved Tøndergård 
skole og ressurssenter.  

25 deltakere, hovedsakelig interne. 
 
Kurs 4 
Den 10.02.2014 kl. 11.00-14.00 hadde vi et tre timers kurs,  
Tema: Å bli voksen. Seksualitet, holdninger og respekt  
Foreleser: Laila Nøsen  
   53 deltakere, hovedsakelige eksterne.  

 
Erfaringene vi har gjort de to siste årene er at kjente forelesere gir mange kursdeltakere, til 
tider så mange at vi har måttet avvise søkere. Videre erfarer vi at dyktige forelesere og 
nyttige tema gir økt kompetanse på arbeidsplassen. Kursvirksomhet bidrar også til å sette 
skolen på «kartet» og det gir økonomisk vinning.   
 
 
 
AVSNITT 10        
SOSIALE TILTAK SKOLE OG INTERNAT  
 
En felles aktivitetsplan for skole og internat har danna utgangspunkt for en rekke sosiale 
aktiviteter gjennom hele skoleåret. (se vedlegg) 
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Aktivitetsplanen er satt opp i samarbeid mellom personalet på skole og internat.  Elevene 
har deltatt i planleggingen av de aktivitetene der dette har vært naturlig, både gruppevis, på 
internatene og gjennom elevrådet. 
Aktivitetene på planen er stort sett blitt avvikla som oppsatt. Tilbakemeldingen er at planen 
fungerer etter intensjonen. 
 
Internatet organiserer selv tilrettelagt aktiviteter som: HFBU (Håndarbeidsforening for barn 
og unge), klatring, svømming og boccia. Interne aktiviteter som biljard, bordtennis og 
ballspill er populært. De arrangerer julebord, jule og påskeverksted, dugnader og diskotek.  
 
Øvrige aktiviteter/sosiale samlinger elevene har deltatt på i 2013-2014 er: fotballkamp, ski, 
kanonball, kino, konserter, tivoli, biblioteket, bowling, fisking, padling, kafebesøk og 
bursdagsfeiringer. 
 
Skolen:  
Kultursekken Skolen er med på forestillinger fra Kultursekken i Møre og Romsdal.  
Skoleåret 2013-2014 har elevene hatt følgende tilbud gjennom Kultursekken: 
 
Høst 2013: 
05.09.13 Mikhael Paskalev  konsert   Bjørnsonhuset 
29.09.13 Skyggeteaterverksted     her 
 
Vår 2014: 
17.01.14 Mhoo    komsert  her 
28.01.14 Trekkspel på tur  konsert  her 
13.02.14 Danseverksted hip hop verksted  her 
06.05.14 Steinalderkofferten  verksted  her  
 
 

 
Aktivitetsdager 

 Bli kjent dag på Retiro, med leker og grilling. 

 Dyregoddagene 

 Idrettsdag på stadion 

 Skidag på Tusten, i regi av friluftsrådet. Skolen har inngått et nettverksamarbeid med 
friluftsrådet. Cathrine Horsgård, lærer ved vår skole, er kontaktperson. I regi av 
friluftsrådet ble det også arrangert en overnattingstur ved Kvitholmen fyr. Det var 
åtte elever som deltok. Eks på aktiviteter var kanopadling og kystkultur. 

 I tillegg har det vært dager med hundekjøring og en dag på Skaret i regi av Møre og 
Romsdal jeger og fiskeforening. 

 Studenter fra vernepleierutdanningen har også i år hatt aktivitetsdager på 
Tøndergård skole og ressurssenter.  

 
 
Ingen utenfor uka, Også dette skoleåret har vi hatt en skoleuke med fokus på ”ingen 
utenfor”. Tema: vennskap, inkludering, og sosial kompetanse. Elevrådet sammen med 
enkeltlærere er sentrale i planlegging og gjennomføring av uken. 
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Sommerfest. Samarbeidsutvalget valgte også dette skoleåret å erstatte den tradisjonelle 
nyttårskonserten med en sommerfest/ grillkveld. Festen ble avholdt i skolens 
sansehage/skolehage. Det var elevunderholdning, allsang og grilling. Tilbakemeldingen på 
dette arrangementet var svært gode, og denne kvelden har nok kommet for å bli.   
 

 
 
AVSNITT 11       
SKOLEHELSETJENESTEN  
Lege- og helsesøster  
Lege og helsesøster skal etter planen ha fast kontortid på Tøndergård skole annenhver 
onsdag fra 09.00 – 11.00. Skolehelsetjenesten tilbyr ordinær vaksinasjon, målretta 
helseundersøkelse og forebyggende arbeid i gruppene. De er også med i skoleteam. 
Skoleåret 2013-2014 har denne tjenesten vært noe mangelfull på grunn av sykemeldinger og 
på grunn av at legen sa opp stillingen sin i løpet av året. Det viste seg vanskelig å erstatte 
vedkommende. Vi har blitt lovet at ordningen skal bli mer stabil neste skoleår. 
 
Fysioterapeut / ergoterapeut 
Skolen har dette skoleåret kjøpt 50 % fysioterapeutstilling og 20 % ergoterapeutstilling av 
Molde kommune. Fysioterapeut og ergoterapeut har faste dager ved skolen. 
 

 
AVSNITT 12  
SYKEFRAVÆR 
Sykefraværet på Tøndergård skole og ressurssenter var på 5,8 % skoleåret 2013-2014. Dette 
er en nedgang på 1,3 % fra 2012-2013, da sykefraværet var på 7,1 og en nedgang på 2,3 % 
fra 2011/2012, da sykefraværet var på 8,1% 
 
Skolen er med i IA avtalen, og har fokus på oppfølging av sykmeldte. Dette sammen med 
årlige medarbeidersamtaler og årlig evaluering av forhold ved arbeidsplassen er viktig i 
arbeidet vårt med å redusere sykefraværet. 
 
 
Sykefraværsstatistikk o/u 16 dager  
Periode: 10.08.2013 til 31.07.2014 
                                  
                                       Mulige dgv.                   1-8 dager             1-16 dager              >=17 dgr                       Total    

 Ant. Ant. Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % 

                                                                                                                                                                              

82300 71,0 11926,3 122,1 1,0 153,9 1,3 446,9 3,7 722,8 6,1 

82310 29,0 3426,8 60,3 1,8 27,4 0,8 74,8 2,2 162,5 4,7 

Sum utvalg 100,0 15353,1 182,3 1,2 181,3  1,2 521,6 3,4 885,3 5,8 

 

Fordeling på kjønn 

Kvinner 65,0 10456,0 141,2 1,4 149,5 1,4 407,8 3,9 698,4 6,7 

Menn 35,0 4897,0 41,1 0,8 31,8 0,7 113,9 2,3 186,9 3,8 
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AVSNITT  13  
MELDINGER              
 
Utleie av Tøndergård skoles gym. sal  2013/2014 - kveldstid 
 
INTERNATET 
 Mandag kl. 16.00 – 18.00 
 
MOLDE DRILL 
 Tirsdag kl. 17.00 – 19.00 
 Torsdag kl. 17.00 – 19.00 

MOI  HOPP 

 Onsdag kl.18.00– 20.00 (høsten 13) 
 
BJØRNS TRIMGRUPPE 
 Torsdag kl. 19.00 – 20.00  
 
Treningsgruppe v/Keth Hermann 
 Torsdag kl. 20.30 – 22.00  
 
Elever ved skolens internat har også benyttet gym.salen på kveldstid til diverse aktiviteter. 
 
Utleie av snoezelenrommene skoleåret 2013/14 – dagtid 
To barnehagebarn med assistenter har leid snoezelen tirsdager fra 14.00 til 15.30.  
 
Prisene for utleie har skoleåret 2013/14 vært: 
For gymnastikksalen kr. 160,- pr. klokketime. 
For Snoezelenrommene kr. 160,- pr. klokketime. 
For klasserom kr. 110,- pr. klokketime. 
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HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I STYRET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER FREDAG 05. DESEMBER 2014 KL. 13.00 
 
Tilstede: Ivar Vereide   Molde kommune 
  Martinius Leirvoll  Nesset kommune 
  Elisabeth Langeland Fræna kommune (vara)   
  Jan Karsten Schjølberg Gjemnes kommune 

Rolf Harald Blomvik  Aukra kommune 
Henny Marit Turøy  Eide kommune 
Gisela Smith-Nilsen  Vestnes kommune 

  Ann Kristin Holten  Midsund kommune (vara) 
     
Midsund kommune og Kari Vingsand (utdanningsforbundet) hadde meldt forfall.  
 
For øvrig møtte:  
Kari Volden   Utdanningsavdelinga 
Eva Karin Gråberg  Representantskapet 
Matthias Engel  Foreldrerepresentant 
Marit Sporsheim  Fagforbundet 
Nora Jørgensen  Undervisningsinspektør 
Eli Bakke   Rektor 
 
Rektor ba om å få legge fram en ekstra sak (sak 58/14) Ny saksliste ble utdelt. 
 
SAK 54/14 REFERATSAKER 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
 
SAK 55/14 BUDSJETTFORSLAG 2015 
Enstemmig vedtak: 
Styret godkjenner forslag til budsjett for 2015 med en utgifts- og inntektsramme på  
kr. 51.323.000,- 
 
SAK 56/14 INNBRUDDSALARMEN TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 
Enstemmig vedtak: 
Styret tar saken til orientering 
 
SAK 57/14 OPPTAK AV NY ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 
Enstemmig vedtak: 
Elev f. 03.03.02 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra 
01.12.2014. 
 
SAK 58/14 EGENKAPITALTILSKUDD KLP 
Enstemmig vedtak: 
Faktura fra KLP på kr 110 807,00 i egenkapitalinnskudd dekkes av midler fra 
udisponert disposisjonsfond. 
 
 
Møtet slutt kl. 14.15 
Eli Bakke, sekretær 
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Molde 5.12.14 
 

 
 
 
Styrerepresentantene v/Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAKSLISTE OG SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 

 
 
Vi viser til tidligere innkalling til møte i styret for Tøndergård skole og ressurssenter, 
og oversender saksliste og sakspapirer til møtet. 

 
Møtet avholdes: 
 
- Dato:                 Fredag 5.12.14 
- Tid:     kl 13.00 
- Sted:     Kantina, Tøndergård skole og ressurssenter 
 
Saksliste: 
 

SAK 54/14 Referatsaker ...................................................................................... 3 
SAK 55/14 Budsjettforslag 2015 .......................................................................... 4 

SAK 56/14 Innbruddsalarmen Tøndergård skole og ressurssenter ................... 11 
SAK 57/14 Opptak av ny elev (unntatt offentlighet) ........................................... 12 

 
  
 
 
Styrerepresentantene har tidligere mottatt skriv om tidspunktet for møtet. Vennligst gi 
beskjed til skolen på telefon 71 19 56 60 dersom du eller vararepresentanten ikke 
kan møte. 
Innkalling blir sendt vararepresentantene til orientering. 
 
 
 
 
Rolf Harald Blomvik (sign.)                                                    Eli Bakke 
Leder                                                                                        sekretær 
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Molde 5.12.14 

 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

SAK 54/14 Referatsaker 
Jnr. Arkivnr Dato Inngående fra Saksinnhold  

577 365 18.08.2014 Medi 3 Samarbeidsplan august 2014 til august 2015 

584 ventilasjon 22.09.2014 Brødrene Midthaug AS Tilbud på spiraltrapp 

592  810 25.09.2014 Helsetjenesten Molde Radonkartlegging / forbyggende tiltak 

593 ventilasjon 25.09.2014 Molde, byggesak og geodata Ferdigattest påbygg for ventilasjonsanlegg 

608 ballbinge 03.10.2014 Kulturtjenesten Molde Tilskudd fra Dagligvarebransjens Kulturfond 

611 Ref.perm 03.10.2014 M&R fylke, Utdanningsavd. Godkjenning av kjøp av tenester 2014-15 

618 brannperm 14.10.2014 Asbjørn Bua, BBW AS Teknisk rom utført etter gjeldende forskrifter 

619 Erasmus + 14.10.2014 SIU Tildeling Erasmus Pluss 2014 

622 01, avtaler 14.10.2014 Autobar Leieavtale kaffemaskin 

628 299,6 17.10.2014 Statens Pensjonskasse Nye regler for uførepensjon 

656 brannperm 29.10.2014 iElektro Kontrollrapport brannalarmanlegg 

657 brannperm 29.10.2014 iElektro Sikkerhetsrapport nødlys 

660 brannperm 29.10.2014 Bjørn R. Olsen, Asbjørn Bua Korrespondanse teknisk rom kjeller (mail) 

662 brannperm 29.10.2014 Asbjørn Bua, BBW AS, Eli Bakke Korrespondanse teknisk rom kjeller (mail) 

671 comenius 2 03.11.2014 SIU Signert kontrakt i retur 

673 pers.mappe 03.11.2014 Tord Slettahaug Søker om 80% ut skoleåret 2014-15. 

683 ballbinge 05.11.2014 BFH Sparebanke Gave til oppføring av ballbinge 

700  810 11.11.2014 Molde kommune Info om radonmåling 

701 alarm 11.11.2014 iElektro Totalskadd alarmsentral etter lydnedslag 

702 nybygg 11.11.2014 Xpro og Fræna Byggservice Befaring vedr. luktproblem nybygg. 

704 elevmappe 12.11.2014 Foresatte Flyttemelding elev fra Molde til Eide kommune 

709 alarm 14.11.2014 iElektro Tilbud på ny innbruddsalarm 

718 comenius 1 21.11.2014 SIU Godkjent sluttrapport 

719 brannperm 21.11.2014 Brann- og redning, Molde  Tilsynsrapport 2014 

     

Jnr. Arkivnr Dato Utgående Saksinnhold  

344 223 25.09.2014 Utd.utvalget og utd.avd. M&R fylke samarbeid med TSR 

353 kurs 14.10.2014 Alle kommuner i M&R Invitasjon til kurs om adferdsvansker i skolen 

427 plan-bygg 30.10.2014 Div. Møteref. plan- og byggenemnda 12.06.2014 

429 661 30.10.2014 Foreldre / foresatte Referat fra foreldremøte 25. sept. 2014 

430 257 30.10.2014 Samarbeidsutvalget Innkalling til møte 02.12.14 kl. 18.15-19.15 

431 pers.mappe 03.11.2014 Tord Slettahaug Innvilget perm. (80%) ut skoleåret 2014-15. 

 
 
Innstilling: 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering 
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        Molde 5.12.14 
 

 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 55/14 Budsjettforslag 2015 
 
Tøndergård skole og ressurssenters formål 
Skolens formål er å gi opplæring til elever med ulike lærevansker. 
Internatets formål er å gi miljøterapeutisk og sosialpedagogisk opplæring. 
 
Skolen skal primært bidra til å oppfylle de forpliktelser som påhviler eierkommunene 
med hensyn til å gi spesialpedagogisk hjelp til barn og unge. Elever fra andre 
kommuner enn eierkommunene kan også opptas som elever i den grad det er plass. 
Tøndergård skole og ressurssenter selger tjenester til Møre og Romsdal 
fylkeskommune etter avtale. 
 
Budsjettrammen 
Skolens økonomiske fundament er eierkommunenes abonnement på 16 skoleplasser 
og Møre og Romsdal fylkeskommunes abonnement på 17 skoleplasser.  
I tillegg har skolen gjesteelever fra andre kommuner / fylkeskommuner.  
Både fylkeskommunen og en del av våre eierkommuner kjøper plasser utover de 
plassene de abonnerer på.  
Driften baserer seg på pris pr. elev både på skole og internat.  
 
Personale både på skole og internat tilsettes på bakgrunn av antall solgte 
elevplasser. Assistenter/miljøpersonale tilsettes på samme måte etter bevilgede 
ekstraressurser på enkeltelever. Pr. dato har vi kun oversikt over elevtallet i 
vårsemesteret 2015.  Antall elever i høstsemesteret baserer seg på antagelser utfra 
dagens elevsituasjon og nye henvendelser i forbindelse med eventuelle søknader. 
Det vil bli foretatt en budsjettjustering i løpet av høsten 2015 når antall elever er klart, 
og vi dermed ser det reelle behovet vi har for personale. 

Det er lagt opp til samme timetall pr. uke til veiledningstjenesten for høstsemesteret 
2015, til sammen 37 timer pr. uke. Skolen har tilbudt salg av tjenester til lærere i 
videregående skole. Prisen på tjenesten blir regulert etter konsumprisindeksen der 
arbeidslønn er dominerende faktor. (3,7 %).  

Fra 1.1.2015 er prisen kr 800,- pr. time. 
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Budsjettforslag for 2015 baserer seg på følgende omfang av salg av tjenester: 
Grunnskoleelever 
Skole: 
16 abonnementsplasser. 
15 ekstra skoleplasser våren 2015, 14 ekstra plasser høsten 2015. 
5 gjesteelever våren 2015, 6 gjesteelever høsten 2015. 

 
Internat: 
4,25 elever betalt av eierkommunene våren 2015 ( både grunnskole og vg.skole) 
4 elever høsten 2015. 
 
9 gjesteelever våren 2015 (betalt av kommuner utenom eierkommunene) 
9 gjesteelever høsten 2015. 
 
Videregående elever (betalt av Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylkes-
kommune) 
Skole: 
22,2 elever våren 2015 
22 elever høsten 2015. 
 
Internat: 
6 elever våren 2015. 
6 elever høsten 2015 
 
Samlet elevtall skoleåret 2014/2015 er 58, inkludert delte plasser. Dette er en økning 
på 10 plasser siden sist skoleår. Med bakgrunn i de forespørsler vi har hatt 
vedrørende neste skoleår, ser vi at behovet for en alternativ skole fortsatt er stort. Vi 
har valgt å legge opp til et tilnærmet likt elevtall for neste skoleår i forhold til det vi har 
våren 2015. Både skole og internat har imidlertid kapasitet til å ta inn flere elever, og 
skulle vi få et høyere evt. et lavere elevtall høstsemesteret 2015 enn budsjettert, vil 
dette bli justert i budsjettjusteringene høsten 2015.  
Behovet for internat varierer fra år til år. En del år er det mangel på internat som 
begrenser hvor mange skoleplasser vi kan innvilge, et annet år er hoveddelen av 
elever som søkes inn til skolen fra nærliggende kommuner, og dermed i 
pendleravstand. De siste årene har dette vært tilfelle. En ny erfaring er imidlertid at 
kommuner kjøper elevplass ved skolens internat til elever som har skoleplass på 
andre videregående skoler. Dette antallet har økt fra 3 elever sist skoleår til 5 elever  
dette skoleåret. Fylkeskommunen betaler internatplass for elever i videregående 
skole som ikke bor i pendleravstand. Dette året kjøper kommuner plass til 4 elever i 
pendleravstand. ( 3,25 plasser) 
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Skoleåret 2014-2015 er alle tre internatene igjen tatt i bruk. Hybelhuset står imidlertid 
ledig dette skoleåret. Her er vi i gang med rehabiliteringsarbeider.  
 

Beregning av skole og internatsatser for 2015 

Statistisk Sentralbyrå konsumprisindeks med arbeidslønn som dominerende faktor er 
beregnet til 3,7 % (okt.14 – okt. 15)   

Satsene for skoleplass og internatplass for 2014 blir dermed slik: 

 
 Sats 2014  2015 

Skoleplass 409 500 424 500 
Internatplass 413 600 429 000 
 
Satsene for videregående elever er nedfelt i avtale, gjeldende fra 01.08.13 til 
1.08.2018, om kjøp av undervisningstjenester mellom Tøndergård skole og Møre og 
Romsdal fylkeskommune. Satsene er like for elever i grunnskolealder og i 
videregående skole. 

 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved beregning av lønnsbudsjettet: 
 
-    arbeidsgiveravgift 14,1 %  
- arbeidsgivers premie i KLP 19 %  
- arbeidsgivers premie i STP 11.2 % 
- lønnsplassering/ lønnsstruktur KS – området, lønnsplassering pr. 01.07.2014 
- forventet pris og lønnsvekst  
  
Utgiftsposter 
10 Fast lønn 
Lønnsutgiftene legger budsjettjustering høsten 2014 til grunn for beregningene.  

Det er likevel grunn til å nevne noen områder spesielt: 
 
0121 Lønn lærere 
Lønnsutgiftene for lærere baserer seg på antall lærere og lønnsplassering til den 
enkelte pr. 01.07.2014. Skolen har lærere med høy utdannelse og lang ansiennitet. 
Dette er viktig for å kunne gi elevene et godt opplæringstilbud, men det fører samtidig 
til høye lønnskostnader. Vi har dessuten flere lærere med redusert undervisningstid 
på grunn av seniortiltak. 

Utgifter til Tøndergård skole og ressurssenters veiledningstjeneste er innbefattet i 
lønnsutgiftene.  
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Driftsutgifter. 
15401 Avsetning til disposisjonsfond 
På grunn av framtidige økonomiske utfordringer i forbindelse med nytt 
ventilasjonsanlegg i skolens vestfløy, er det lagt opp til et nøkternt driftsbudsjett. Nytt 
ventilasjonsanlegg er vedtatt installert i resterende del av skolebygningen (nord og 
sørfløyen) sommeren 2017, så sant det er økonomiske rammer til finansiering.  
Arbeidet her ble kostnadsberegnet til vel 8,5 millioner kroner i 2013. 
I tillegg er rehabiliteringsarbeider på internatbygningene planlagt utført sommeren 
2015.  
Det er i budsjettforslaget satt av midler til disposisjonsfond både fra driftsinntekter på 
ansvar 82300 og fra ansvar 82310 for å kunne møte disse utfordringene. 
 
11290 Leirskole 
Tøndergård skole og ressurssenter har som mål å delta på spenningskurset på Bjorli 
hvert 3.år. Dette kurset blir arrangert av en styringsgruppe med representanter fra 
bl.a. FFO, lærere fra Høgskolen i Volda, Møre folkehøgskole, og Møre og Romsdal 
skikrets. Målgruppen for spenningskurset er personer med ulike hjelpebehov.  

 
Både i 2009 og i 2012 deltok de fleste elevene våre i aldergruppen 12-18 år på 
spenningskurset.  Skolen leide Bjorliheimen, og disponerte dette bygget i perioden 
mandag til torsdag i uken før påske. Kveldene ble tilbrakt Bjorli appartementshotell, 
der var det underholdning og dans. Hotellet var samlingsplass for alle kursdeltakerne. 
På dagtid ble det arrangert ulike fysiske aktiviteter som ski, slalåm, sitski, 
hundespann, rafting, m.m. Her var tilbud til alle, uavhengig av forutsetninger og 
interesser. Vår erfaring er at spenningskurset bidrar til nye og spennende utfordringer 
og opplevelser, både fysisk og sosialt. Vi ønsker at alle elevene i løpet av skoleårene 
skal få delta på Spenningskurset, derfor er det lagt opp til deltagelse hvert 3. år. 
Dette blir det leirskoleoppholdet vi tilbyr våre elever. Det er satt av midler til dette i 
forslag til budsjett. 
 
Inntektsposter 
Tøndergård skole og ressurssenter har tilsatt assistenter og miljøarbeidere på 
enkeltelever som er tilkjent ekstraressurser, både på skole og internat. Disse 
lønnsutgiftene blir refundert fra elevens hjemkommune.  

Omtrent samme inntektsgrunnlag som for 2014 er lagt til grunn for 2015 
 
7301 Fylkestilskudd 
Møre og Romsdal Fylkeskommune kjøper 21,2 skoleplasser og 5 internatplasser 
vårsemesteret 2015. Fylkeskommunen betaler i tillegg ekstraressurser for en del av 
elevene. I tillegg kjøper Sogn og Fjordane Fylkeskommune skole og internatplass til 
en elev. 

Det videregående opplæringstilbudet ved skolen er for elever fra hele fylket, og 
mange av elevene er avhengig av internat tilbud gjennom skoleuken. Vi legger opp til 
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et tilsvarende salg av skole- og internatplasser for høsten 2015 som for 
vårsemesteret i vårt forslag til budsjett.  

 

7503 Refundert fra gjesteelever 
Det budsjetteres med 5 gjesteelever våren 2015 og 6 gjesteelever høsten 2015, 
9 internatplasser våren 2015 og det samme antallet plasser høsten 2015. Grunnen til 
at det budsjetteres med flere internatplasser er at vi de siste årene har solgt 
internatplasser til elever ved nærliggende videregående skoler. 
 
7502 Internatopphold eierkommuner 
Det budsjetteres med 4,25 elevplasser for våren 2015 og 4 for høsten 2015. Dette 
tallet innbefatter både grunnskoleelever og elever i videregående skole 
 
7501 Elevandel eierkommunene 
16 abonnementsplasser, samt kjøp av 15 ekstra skoleplasser våren 2015 og 14 
ekstra plasser høsten 2015. 
Budsjettjusteringer høsten 2015 vil ta hensyn til den faktiske elevsituasjonen. 

 
 
Avslutning 
I budsjettperioden bør det arbeides spesielt med:  
 
Videre tilrettelegging av opplæringstilbudet på skole og internat i henhold til 
Kunnskapsløftet. 

Her vises til vedtatt kompetanseutviklingsplan, gjeldende årsplan og 
virksomhetsplan.  

Veiledningstjenesten  
Følge opp de behov eierkommunene har.  
Arrangere og gjennomføre kurs. 

 
Inkluderende arbeidsliv videreføres 

Medfinansiering av ordninger i forbindelse med tilrettelegging for sykemeldte 
og forebyggende tiltak for å hindre sykefravær. Vi har som mål å signere ny 
IA- avtale i løpet av desember 2014.  

Fortsatt samarbeid med bedriftshelsetjenesten.  

 
Utbedring/rehabilitering 
Skolen bærer fortsatt preg av alder, og selv om mye er gjort, er det fortsatt behov for 
utskifting og fornying. Det er viktig å ta dette underveis, så sant økonomien gir rom 
for det. 

Våren / sommeren/ høsten 2014 ble følgende oppgraderinger fullført: 
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Skolens østfløy: 

Nytt varme og ventilasjonsanlegg  

Nye vinduer og etter-isolering av vegger 

Solskjerming vestvegg. 

Maling av vegger på kontorene 

Nytt gulvbelegg på tre kontor 

Internat: 

Elevtoalett på internat 2 ble utvidet ved at vegg ble flyttet. 

Nytt kjøkken, gulvbelegg og maling av vegger på internat 3. 

Rehabilitering av leiligheten i hybelhuset. Dette arbeidet er ikke sluttført. 

Skolens uteområde: 

Ballbinge ble etablert vest for kantinebygget. 

 
I styresak 06/14, 28. mars 2014, Rullering av 5 års strategiplan for rehabilitering av 
bygningsmassen på Tøndergård skole og ressurssenter, ble prioriteringsliste i forhold 
til rehabiliteringsoppgaver vedtatt. Her ble følgende investeringsprosjekt for 2015 
vedtatt: 

 Vinduer på nord og vestfløyen av bygget skiftes. Råttent reisverk utskiftes og 
vegger etterisoleres. Dette arbeidet er kostnadsberegnet til kr 418.000,- (eks 
mva.)  

 Tak på internatene, hybelhuset og kantinebygget retekkes. 
Dette arbeidet er i følge konsulent kostnadsberegnet til kr 745.000,- eks mva. 
(2013) 
Det er satt av kr. 508.880,- til arbeidet.(sak 4/14) De resterende kostnadene 
overføres fra prosjekt Utbygging og rehabilitering. Her ble kr. 1 359 986,- satt 
av i sak 8/14. Disposisjon av regnskapsmessig mindreforbruk 2013 for å 
kunne dekke kostnader til framtidige investeringsprosjekt i henhold til 5-årig 
strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen. 
 

 Elevtoalett/ personaltoalett på internat 1 utvides ved at vegger flyttes. 
Dette er kostnadsberegnet til kr 100.000 og belastes prosjekt: Utbygging og 
rehabilitering,  

 

 

Rektor mener å kunne legge fram et budsjettforslag for styret for Tøndergård skole 
og ressurssenter som viderefører opplæringstilbudet for skolens elever på en 
tilfredsstillende måte, samtidig som bygg og anlegg holdes ved like og utbedres. 

Regnskap pr 19.11.14, justert budsjett for 2014, og budsjettforslag for 2015 følger 
vedlagt. 
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Rektor vil overfor styret for Tøndergård skole og ressurssenter foreslå at forslag til 
budsjett for 2015 godkjennes. 

 
Innstilling: 
Styret godkjenner forslag til budsjett for 2015 med en utgifts- og inntektsramme på kr. 
51.323.000,- 
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Molde 05.12.2014 

 
 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 56/14 Innbruddsalarmen Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 

 
I forbindelse med lynnedslaget på formiddagen 29.10.2014, ble det oppdaget feil på 
innbruddsalarmen ved skolen. Anlegget dekker hovedbygget, samt de tre 
internatene, hybelhuset og kantinebygget. 
Feilen ble rapportert til iElektro, som sendte en av sine teknikere for å vurdere 
omfanget av skaden.. 
Det ble konkludert med at sentralen er totalskadet, og at anlegget må byttes, siden 
sentraltypen er gått ut av produksjon. 
 
Det blir nødvendig å bytte ut sentralutstyr, adressebrikker (73 stk.), utvidelseskort og 
betjeningspanel. IR-detektorene kan etter all sannsynlighet beholdes. 
 
Skaden er meldt Gjensidige forsikring, og i følge ansatt er dette en garantisak. 
Skolen må imidlertid dekke en egenandel på kr 15.000 
 
 
 
 
Innstilling: Styret tar saken til orientering 
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2 TØNDERGÅRD SKOLE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12 27.11.2014
Dr.budsj.2015 (k Regnskap Buds(end)

2015/V:301 2014 2014
Ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING
  10111 LØNN FASTE STILLINGER 12.000.000 10.281.125 12.699.000
  10121 LØNN LÆRERE 12.386.000 9.448.161 11.050.000
  10122 LØNN SAMLINGSSTYRERE 40.000 35.732 61.000
  10141 LØNN VAKTMESTER 240.000 234.820 266.000
  10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 15.000 13.471 0
  10201 FERIEVIKAR 15.000 11.272 0
  10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 75.000 59.384 90.000
  10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 150.000 122.844 250.000
  10221 PERMISJONSVIKAR 20.000 4.267 50.000
  10391 EKSTRAHJELP 100.000 141.883 200.000
  10401 OVERTIDSGODTGJØRELSE 0 4.600 0
  10501 KLESGODTGJØRELSE 25.000 21.041 28.000
  10751 FASTLØNN RENHOLD 430.000 382.701 410.000
  10753 FERIEVIKAR, RENHOLD 0 3.764 0
  10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 10.000 6.411 10.000
  10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 10.000 6.146 18.000
  10757 EKSTRAHJELP, RENHOLD 0 18.769 0
  10811 GODTGJØRELSE STYRET 18.000 0 17.000
  10911 PENSJONSANDEL KLP 2.398.000 1.783.031 2.852.000
  10912 PENSJONSANDEL SPK 1.391.000 1.094.051 1.350.000
  10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -2.000 -1.255 0
  10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF AVTALE KLP - avgpl 9.000 8.419 0
  10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 192.000 192.263 275.000
  10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 39.000 35.497 150.000
  10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 4.038.000 3.150.935 3.824.000
  11001 KONTORUTGIFTER 25.000 21.561 48.000
  11051 LÆREMIDLER (IKKE LÆREBØKER) 40.000 44.856 40.000
  11052 MATERIELL TIP/ELEKTRO 40.000 49.761 50.000
  11053 SKOLEBOKSAML/FAGLITT OG LÆREBØKER 30.000 15.612 40.000
  11054 LÆRERBIBLIOTEK OG HÅNDBØKER FOR LÆRERE 20.000 22.513 25.000
  11055 MATERIELL MEKANISK/FORMING/HEIMKUNNSK 90.000 95.538 110.000
  11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 70.000 73.809 90.000
  11151 MATVARER 15.000 13.201 20.000
  11152 BEVERTNING 15.000 12.501 15.000
  11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 40.000 41.077 50.000
  11206 RENGJØRINGSMIDLER 30.000 25.066 50.000
  11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL 0 101.274 0
  11251 MATERIALER VEDLIKEH MASKINER/INVENTAR/UTSTYR 0 0 3.000
  11290 LEIRSKOLEOPPHOLD 120.000 0 50.000
  11292 DIV SOSIALE TILTAK, EKSKURSJ-LEIRSKOLE 0 42.723 0
  11297 ØREDIFFERANSE KOMMUNAL FAKTURERING 0 1 0
  11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 70.000 74.681 84.000
  11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 23.000 19.267 26.000
  11306 PORTO 15.000 11.718 15.000
  11309 BANKOMKOSTNINGER 5.000 4.052 1.000
  11401 ANNONSEUTGIFTER 8.000 7.110 4.000
  11411 TRYKKING OG KOPIERING 47.000 43.134 47.000
  11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 0 5.916 0
  11502 KURS LÆRERE, IKKE OPPG PL 50.000 9.785 50.000
  11503 KURS ANNET,  IKKE OPPGAVEPL 20.000 5.975 20.000
  11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 30.000 0 30.000
  11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 85.000 72.251 85.000
  11650 TELEFONGODTGJL. AVGPL. 4.000 3.520 5.000
  11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 33.000 28.392 33.000
  11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 16.000 15.034 14.000
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2 TØNDERGÅRD SKOLE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12 27.11.2014
Dr.budsj.2015 (k Regnskap Buds(end)

2015/V:301 2014 2014
  11721 SKYSS AV ELEVER 30.000 23.724 30.000
  11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 60.000 62.918 60.000
  11801 ELEKTRISK STRØM 300.000 188.719 300.000
  11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR 66.000 59.395 75.000
  11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL. 130.000 124.448 117.000
  11854 FORSIKRINGSPREMIE BARN 4.000 3.483 4.000
  11855 ADM TILSK SIKR ORDNING KLP - ikke avgpl 0 126 0
  11861 ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 15.000 13.492 15.000
  11903 HUSLEIE SVØMMEHALL, ANNET 50.000 22.950 70.000
  11951 KOMMUNALE GEBYRER 40.000 29.307 58.000
  11956 RENOVASJONSAVGIFT 40.000 31.285 45.000
  11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 35.000 28.303 35.000
  11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 20.000 11.541 19.000
  12001 INVENTAR OG UTSTYR 70.000 57.400 100.000
  12004 KJØP AV DATAMASKINER 80.000 95.344 100.000
  12251 LEASING AV MASKINER 15.000 14.808 10.000
  12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 30.000 19.518 80.000
  12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 40.000 32.387 40.000
  12402 INNLEIDD SNØRYDDING 33.000 19.925 33.000
  12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 25.000 23.199 20.000
  12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 20.000 15.821 25.000
  12721 ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL 178.000 177.600 150.000
  12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE 15.000 2.975 35.000
  14290 BETALT MVA DRIFT 300.000 268.658 350.000
  14501 REFUNDERT UBRUKT EIERANDEL 350.000 0 350.000
  14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 300.000 247.697 426.000
  14504 REFUSJON LØNN 900.000 499.346 328.000
  14701 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 10.000 -2.490 20.000
  15001 RENTER PÅ LÅN 200.000 76.790 200.000
  15009 ANDRE RENTEUTGIFTER 4.000 3.727 1.000
  15101 AVDRAG PÅ LÅN 415.000 205.000 415.000
  15401 AVSETNING TIL DISP FOND 2.000.000 2.529.987 3.529.900
  16212 VARSELGEBYR 0 -512 0
  16215 INNTEKT EGNE KURS -50.000 -12.600 -150.000
  16301 LEIEINNTEKTER -30.000 -31.400 -25.000
  17001 REFUSJONER FRA STATEN 0 -5.000 0
  17003 REFUSJON SPK -900.000 0 -985.000
  17101 REFUSJON SYKELØNN -160.000 -207.277 -300.000
  17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER 0 -605.372 -400.000
  17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -300.000 -268.658 -350.000
  17301 FYLKESTILSKUDD -15.500.000 -14.777.916 -15.793.000
  17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -3.100.000 -2.874.390 -5.064.600
  17504 REF SKYSS ELEVER -30.000 -25.417 -300.000
  17701 OVERFØRINGER FRA ANDRE -100.000 -171.890 -100.000
  17801 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE, SKOLE -19.970.000 -19.265.147 -15.302.400
  19001 RENTER AV BANKINNSKUDD -175.000 -178.147 -345.000
  19009 ANDRE RENTEINNTEKTER 0 -17.735 -1.000
  19301 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD 0 -2.529.987 -2.529.900
Sum ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING 0 -8.164.404 0

Ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT
  10111 LØNN FASTE STILLINGER 5.800.000 5.174.103 5.751.000
  10121 LØNN LÆRERE 0 6.500 0
  10141 LØNN VAKTMESTER 160.000 93.275 114.000
  10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 650.000 548.850 750.000
  10201 FERIEVIKAR 25.000 39.841 25.000
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2 TØNDERGÅRD SKOLE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12 27.11.2014
Dr.budsj.2015 (k Regnskap Buds(end)

2015/V:301 2014 2014
  10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 100.000 89.955 160.000
  10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 60.000 59.344 100.000
  10221 PERMISJONSVIKAR 25.000 17.487 40.000
  10391 EKSTRAHJELP 50.000 97.416 116.000
  10501 KLESGODTGJØRELSE 11.000 9.784 12.000
  10751 FASTLØNN RENHOLD 180.000 156.645 150.000
  10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 0 0 2.000
  10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 0 0 2.000
  10911 PENSJONSANDEL KLP 1.306.000 1.093.165 1.368.000
  10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -2.000 -1.256 0
  10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 87.000 80.428 81.000
  10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 11.000 9.820 52.000
  10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1.153.000 1.038.516 1.056.000
  11001 KONTORUTGIFTER 20.000 20.230 42.000
  11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 0 1.299 0
  11057 MATERIELL FRITIDSAKTIVITETER INTERNAT 5.000 0 10.000
  11151 MATVARER 190.000 184.729 190.000
  11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 35.000 33.758 35.000
  11206 RENGJØRINGSMIDLER 15.000 15.663 15.000
  11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL 0 10.415 0
  11251 MATERIALER VEDLIKEH MASKINER/INVENTAR/UTSTYR 0 0 2.000
  11291 DIV SOSIALE TILTAK,  INTERNAT 2.000 798 0
  11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 10.000 12.306 15.000
  11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 7.000 6.384 9.000
  11306 PORTO 5.000 3.475 5.000
  11309 BANKOMKOSTNINGER 0 249 0
  11401 ANNONSEUTGIFTER 3.000 2.080 2.000
  11411 TRYKKING OG KOPIERING 5.000 1.250 8.000
  11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 20.000 0 20.000
  11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 10.000 0 10.000
  11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 2.000 1.810 5.000
  11650 TELEFONGODTGJL. AVGPL. 2.000 1.760 2.000
  11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 15.000 14.386 17.000
  11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 8.000 7.517 7.000
  11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 0 445 0
  11801 ELEKTRISK STRØM 150.000 114.184 150.000
  11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR 66.000 59.395 70.000
  11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL. 87.000 82.966 33.000
  11951 KOMMUNALE GEBYRER 35.000 29.379 57.000
  11956 RENOVASJONSAVGIFT 35.000 27.855 35.000
  11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 20.000 16.842 15.000
  11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 0 0 1.000
  12001 INVENTAR OG UTSTYR 60.000 50.517 70.000
  12002 Sperret - INVENTAR OG UTSTYR INTERNAT 0 0 35.000
  12004 KJØP AV DATAMASKINER 50.000 58.675 50.000
  12006 FAGLITTERATUR INTERNATBIBLIOTEK 0 0 5.000
  12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 10.000 13.803 10.000
  12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 0 5.990 0
  12402 INNLEIDD SNØRYDDING 17.000 9.962 17.000
  12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 3.000 512 4.000
  12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 3.000 2.418 15.000
  12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE 2.000 0 10.000
  14290 BETALT MVA DRIFT 150.000 133.350 103.000
  14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 100.000 128.130 100.000
  15401 AVSETNING TIL DISP FOND 250.000 0 300.000
  16302 ELEVHUSLEIE -200.000 -240.000 -240.000
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2 TØNDERGÅRD SKOLE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12 27.11.2014
Dr.budsj.2015 (k Regnskap Buds(end)

2015/V:301 2014 2014
  17101 REFUSJON SYKELØNN -60.000 -140.667 -200.000
  17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -300.000 12.891 0
  17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -150.000 -133.350 -103.000
  17301 FYLKESTILSKUDD -3.200.000 -2.481.600 -4.252.000
  17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -4.998.000 -4.834.559 -5.217.000
  17802 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE , INTERNAT -2.100.000 -1.441.342 -1.241.000
Sum ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT 0 307.777 0

T O T A L T 0 -7.856.627 0
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Nesset kommune Arkiv: B06 

Arkivsaksnr: 2008/299-22 

Saksbehandler:  Frode Sundstrøm 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 3/15 03.03.2015 

 

Skolerute for 2015-16 

Vedlegg 

1 Protokoll skolerute Møre og Romsdal 

2 Skolerute for 2015-16 Møre og Romsdal 

3 Saksframlegg skolerute for 2015-16, Møre og Romsdal 

 

 

Rådmannens innstilling 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur vedtar forskrift for skolerute i Nesset kommune for skoleåret 

2015/16 og forskrift for skolerute i Nesset kommune 2016/17- 17/18 i tråd med vedtaket fra Møre og 

Romsdal Fylkeskommune slik: 

 

 

 

 

 

2015/16 

2015  Antall 

skoledager 

August Første skoledag: Mandag 17.august  11 

September   22 

Oktober Høstferie : Uke 41, Mandag 5. - Fredag 9. okt. 17 

November  21 

Desember Siste skoledag før jul: Fredag 18.des. 15 

2016   

Januar Første skoledag: Mandag 4.januar 19 

Februar Vinterferie: Uke 8, Mandag 22. - Fredag 26.feb. 16 

Mars Påskeferie: Mandag 21.mars – Mandag 28.mars 17 

April  21 

Mai Elevfri dag : Fredag 6.mai  18 

Juni Siste skoledag : Fredag 17.juni 13 

 Sum 190 



 

2016/17 

2016  Antall 

skoledager 

August Første skoledag: Mandag 22.august  8 

September   22 

Oktober Høstferie : Uke 41, Mandag 10. - Fredag 14. okt. 16 

November  22 

Desember Siste skoledag før jul: Onsdag 21.des. 15 

2017   

Januar Første skoledag: Tirsdag 3.januar 21 

Februar Vinterferie: Uke 8, Mandag 20. - Fredag 24.feb. 15 

Mars  23 

April Påskeferie: Mandag 10.apr. – Mandag 17.apr. 14 

Mai Elevfri dag : Fredag  26.mai  19 

Juni Siste skoledag : Torsdag 22.juni 15 

 Sum 190 

 

2017-2018 

2017  Antall 

skoledager 

August Første skoledag: Mandag 21.august  9 

September   21 

Oktober Høstferie : Uke 41, Mandag 9. - Fredag 13. okt. 17 

November  22 

Desember Siste skoledag før jul: Torsdag 21.des. 15 

2018   

Januar Første skoledag: Onsdag 3.januar 21 

Februar Vinterferie: Uke 8, Mandag 19. - Fredag 23.feb. 15 

Mars Påskeferie: Mandag 26.mars – Mandag 2.april 17 

April  20 

Mai Elevfri dag : Fredag 18.mai  17 

Juni Siste skoledag : Fredag 22.juni 16 

 Sum 190 

 

 

 

Saksopplysninger 

Etter Opplæringslova § 2-2 skal kommunen gi «...forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for 

elevane. Forskrifta skal være tilpassa avviklinga av nasjonale prøver.» 

Vanlig ordning har vært at Fylkeskommunen vedtar ei skolerute først, og at den kommunale skoleruta 

følger denne. Det er fordi det er praktisk å ha samme skole-/fri-dager for elevene i grunnskole og 

videregående skole mht. skyss og samarbeid mellom skoler. Hvis kommunen velger å ha skoledager 

på andre dager enn det som er vedtatt i Fylkeskommunen må kommunen selv dekke hele skyssen. 

 

Fylkeskommunen vedtar som regel skoleruta for 3 skoleår framover. Fylkeskommunen har i sak UD 

2/15 vedtatt skolerute for skoleåra 2015/16-2017/18.  

 

Kurs- og planleggingsdager for lærere er regulert i arbeidstidsavtalen for lærere. Fra skoleåret 2012-13 

er den såkalte 39.uke (5 dager) utvidet med èn dag til 6 dager. Det er ikke krav om forskrift eller 



politisk vedtak om bruk av disse dagene. Kurs- og planleggingsdager vedtas i Administrasjonsutvalget 

som en del av Plan for kompetanseutvikling. 

 

Vurdering 

Skoleruta for Nesset bør som normalordning følge skoleruta for Møre og Romsdal Fylke 

Det årlige vedtak om skolerute gjelder til vanlig 3 skoleår framover i tid. Det er viktig både for 

skolene, foreldre, elever og andre aktører i samfunnet å ha forutsigbarhet i dette. Det kan likevel være 

lokale behov som vi ikke kjenner i dag som gjør at det er ønskelig å avvike fra vedtatt plan. Slike 

endringer må gjøres i god tid før de trer i kraft slik at foreldre og andre kan informeres om dette. 

Derfor rulleres vedtaket om skolerute hvert år slik at evt. endringer kan gjøres. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 

Betydning for folkehelse 

 

God forutsigbarhet i forhold til skoledager/fridager bidrar til stabilitet for elever og foreldre. 

 



 

Samrøystes vedtak i Utdanningsutvalet - 05.02.2015 

Framlegget til skolerute fram til og med skoleåret 2017-2018 vert fastsett 

som forskrift for vidaregåande skole i Møre og Romsdal. 

 

 

 



Møre og Romsdal fylkeskommune 
23.01.2015 
 
FRAMLEGG TIL SKOLE- OG FERIEDAGAR (SKOLERUTE) FOR ELEVANE  

SKOLEÅRA 2015/16, 2016/17 og 2017/18 

 
2015/2016 
 

2015  TAL PÅ 
SKOLEDAGAR 

MÅNAD   

August Første skoledag: Måndag 17. august 11 

September  22 

Oktober Haustferie: Veke 41, Måndag 5. – Fredag 9. oktober 17 

November  21 

Desember Siste skoledag før jul: Fredag 18. desember 15 

   

2016 
 

  

MÅNAD   

Januar Første skoledag: Måndag 4. januar 19 

Februar Vinterferie: Veke 8, Måndag 22. – Fredag 26. februar 16 

*Mars 
Påskeferie: Måndag 21. mars –  til og med måndag 28.mars. 
Første skoledag er tysdag 29. mars. 

17 

April  21 

Mai Elevfri dag: Fredag 6. mai 18 

Juni Siste skoledag: Fredag 17. juni 13 

 Sum 190 

 
 
 
 

 
2016/2017 
 

2016  TAL PÅ 
SKOLEDAGAR 

MÅNAD   

August Første skoledag: Måndag 22. august  8 

September  22 

Oktober Haustferie: Veke 41, Måndag 10. – Fredag 14. oktober 16 

November  22 

Desember Siste skoledag før jul: Onsdag 21. desember 15 

   

2017 
 

  

MÅNAD   

Januar Første skoledag: Tysdag 3. januar 21 

Februar Vinterferie: Veke 8, Måndag 20. – Fredag 24. februar 15 

Mars  23 

*April 
Påskeferie: Måndag 10. april – til og med måndag 17. april. 
Første skoledag er tysdag 18. april. 

14 

Mai Elevfri dag: Fredag 26. mai 19 

Juni Siste skoledag: Torsdag 22. juni 15 

 Sum 190 



 
 
 

2017/2018 
 

2017 
 

 Skoledagar 

Månad   

August Første skoledag mandag 21. 9 

September  21 

Oktober Haustferie veke 41, måndag 9. – fredag 13. oktober 17 

November  22 

Desember Siste skoledag før jul: torsdag 21. desember 15 

   

2018 
 

  

Januar Første skoledag: onsdag 3. januar 21 

Februar Vinterferie veke 8, 19. -23. februar 15 

Mars Påskeferie: måndag 26. mars – måndag 2. april 17 

April   20 

Mai Elevfrie dagar: fredag 18. mai 17 

Juni Siste skoledag: fredag 22. juni 16 

 Sum 190 

  

 



 

 

saksframlegg 

 

 

 
Saksnr Utval Møtedato 

 Utdanningsutvalet 05.02.2015 

 

Rullering av skoleruta - til og med skoleåret 2017 - 2018 
 

 

Bakgrunn 

Etter Opplæringslova, §§2-2 og 3-2, er det skoleeigar som er ansvarleg for 

organiseringa av skoleåret for elevane, innanfor dei rammene som er sett 

av Kunnskapsdepartementet. Opplæringa i skole skal strekkje seg over 

minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande veker i 

skoleåret. 

Etter § 13-4 i forskrift til opplæringslova skal fylkeskommunen 

v/samferdselsavdelinga organisere skoleskyssen i samråd med kommunen.  

Dersom kommunen og fylkeskommunen ikkje blir samde om korleis skoleskyssen 

skal organiserast og finansierast, kan departementet gi pålegg. 

 

 

Skoleeigar gir forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for elevane. 

Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver. Kravet i § 38 

første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend 

gjeld ikkje. 

Samstundes er det slik at skoleskyssen set viktige rammer for organiseringa av 

skoleåret, i og med at skoleskyssen bør samordnast mellom grunnskole og 

vidaregåande opplæring, og innanfor og mellom kommunane. Denne 

samordninga er også viktig med tanke på den pedagogiske samhandlinga 

mellom skolane og mellom skoleslaga, slik at det er mogleg for kommunane 

å samordne tiltaka sine (t.d. kompetansehevingstiltak for skoleleiarar og 

lærarar). Men det må likevel understrekast at skoleruta er eit framlegg som 

gjeld skole- og feriedagar for elevane. 

 

 

 

Vurdering 

Utdanningsavdelinga har ut frå eit overordna ansvar etter § 13-4 i forskrift 

til opplæringslova, som krev samordning mellom skoleeigarane (grunnskole 

og vidaregåande opplæring) når det gjeld skoleskyssen, laga eit framlegg 

til skolerute for elevane til og med skoleåret 2017-2018. Framlegget til 

skolerute har vore ute på høyring hausten 2014.  

Vi vil tilrå at dette framlegget blir fastsett som forskrift for fylkeskommune, 

og føreset at også kommunane følgjer framlegget. Skoleskyssen vert 

planlagt ut frå den framlagde skoleruta. 

 

 

 

 

 

Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:  

23.01.2015 4820/2015 Helene Loe Arntsen  



 
 
 

 

Forslag til vedtak: 

Framlegget til skolerute fram til og med skoleåret 2017-2018 vert fastsett 

som forskrift for vidaregåande skole i Møre og Romsdal. 

 

 

Ottar Brage Guttelvik 

fylkesrådmann 

 

Sverre Hollen 

fylkesutdanningssjef 
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Plan for skoleutvikling 2015-18, rullering 

Vedlegg 

1 uttale på kompetanseutviklingsplan skolen 

2 Plan for skoleutvikling 2015-18 

 

 

Rådmannens innstilling 

Plan for skoleutvikling 2015 -18 vedtas. Planen rulleres hvert år. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Plan for skoleutvikling er plan for viktige satsingsområder og tiltak de nærmeste årene. I de siste 4-5 

årene har skolene og skoleeier i Nesset hatt en slik plan å forholde seg til. Den forrige utgaven ble 

vedtatt i feb-14.  

 

Plan for skoleutvikling er en overordnet plan. I arbeidet med de forskjellige tiltakene finnes en rekke 

underplaner. Disse er gjengitt i en egen oversikt. 

Planen har et 3-årig perspektiv. Det er likevel det kommende skoleåret som har størst fokus og som har 

de fleste konkrete tiltakene. 

 

Vedlagt i saken er også en oversikt og tilbakemelding på hva som er utført av inneværende års tiltak. 

Mange av tiltakene blir videreført fordi de nødvendigvis strekker seg over flere år. 

 

Utkast til planen er drøftet i utvida skoleledermøte (rektorer og inspektører). Fagorganisasjonene og 

skolene har hatt planen til uttale. Det er kommet 1 innspill fra personalet. 

 



Vurdering 

For 3 år siden ble planen redusert i omfang og detaljer for å gjøre den tydeligere. En overordna 

utviklingsplan skal gi retning for utvalgte områder og ikke detaljstyre skolenes valg av metodikk. 

Et viktig utgangspunkt er at planen skal være et verktøy for de som leder og arbeider i skolen. Planen 

skal vise hva som prioriteres og hvilke oppgaver vi skal få gjort. Det innebærer at antall tiltak skal 

være lavt fordi plana skal være overkommelig å gjennomføre. De største fokusområdene ligger fast i 

minimum 3 år og vil derfor være ”gjengangere” i planen. (vurdering, regning, fronter ) 

 

Et forbedret rapporteringssystem av resultatene fra Nasjonale prøver har gitt oss større kunnskap og 

muligheter for sammenligning. Samtidig ser vi nå hvor stor usikkerhet de enkelte resultatene 

representerer. Jo færre deltakere i et grupperesultat, jo større er den statistiske usikkerheten. Nesset 

kommune er en liten kommune med få elever på trinnene. Usikkerheten vil være på opptil flere 

«poeng» og vi kan ikke vite med sikkerhet om vi har framgang eller tilbakegang når vi sammenligner 

mellom år eller fag. Den samme usikkerheten vil gjøre seg gjeldende i elevundersøkelsen. 

 

Det synes derfor å gi liten mening å tallfeste på detalj-nivå en målsetting for resultat på f.eks. 

Nasjonale prøver. Vi vil uansett ikke vite med sikkerhet om målet er nådd. Det vil være mer 

meningsfullt å ha mer overordna mål og se evt. utviklingstrender over flere år. En konsekvens av dette 

er at detaljerte, tallfestede målsetninger innenfor Nasjonale prøver og Elevundersøkelsen er tatt ut av 

Plan for skoleutvikling. 

 

Rullering av planen legges tidlig på året.(jan-feb) fordi planen bl.a. skal være grunnlag for Plan for 

kompetanseutvikling og skolenes planlegging for neste skoleår. 

 

Det er gjort èn språklig endring etter innspill fra personalet; ordet «oppgradering» i hovedmål 2 

(Motiverte medarbeidere) er erstattet med ordet «oppdatering». 

 

Økonomiske konsekvenser 

Plan for skoleutvikling har i seg selv ikke økonomiske konsekvenser. 

Gjennomføring av tiltakene i planen vil til enhver tid være avhengig av skolenes og skoleeiers 

prioritering av budsjettmidler. 

 

Betydning for folkehelse 

Gode planer med et langsiktig perspektiv skaper forutsigbarhet for personalet i skolen som bidrar til et 

godt arbeidsmiljø. 

 



Fagforbundet Nesset,  Kommunehuset,  6460 Eidsvåg i Romsdal 

Åpen kontortid: Mandag og tirsdag 09:00- 15:00 

Sissel Ebbesen Bugge (HTV)      Telefon: 71231125   

FAGFORBUNDET NESSET 
 
 
 
 
 
 
Frode Sundstrøm 
Skolefaglig rådgiver. 
Nesset kommune 
 
 
 
 
 
 
           INNSPILL PÅ PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING. 
 
 
Fagforbundet Nesset ser positivt på at det satses på vider- og etterutdanning for 
lærerne. 
Fagforbundet Nesset håper også att skoleassistenter/ merkantilt får tilbud om 
aktuelle kurs. 
Ellers har vi ikke noe å bemerke i forhold til skoleutvikling- og 
kompetanseutviklingsplanene. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fagforbundet Nesset 

v/ Sissel Ebbesen Bugge   
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PLAN FOR SKOLEUTVIKLING 

 

 

Visjon: 

”Jeg velger meg Nesset..” 
Hovedmål 

 1. God kvalitet på tjenestene 
For skolene betyr dette: 

 

- en skole med god opplæring i et trygt 

og inspirerende læringsmiljø. 

 

- godt samarbeid mellom skole/hjem og 

foreldre som støtter opp om skolen. 

 

- elever og foreldre som er fornøyde 

med – og stolte av skolen sin. 

 

Hovedmål  
2. Motiverte medarbeidere 

For skolene betyr dette: 

 

- at personalet har relevant kompetanse, 

gode muligheter til oppdatering, gode 

arbeidsforhold med spennende 

utfordringer og et støttende 

arbeidsmiljø. 

 

Hovedmål 

4. Helhetlig og langsiktig planlegging 
For skolene betyr dette: 

 

- felles, langsiktig planlegging med 

utgangspunkt i sentrale føringer og 

lokale prioriteringer. 

 
 

 

 Hovedmål 

5. Effektiv og rasjonell drift  

gjennom bruk av IKT  
For skolene betyr dette: 

 

- godt utstyr og vedlikehold, god 

kompetanse og formålstjenlig bruk av 

IKT i opplæringa 

 

Plan for skoleutvikling er relatert til Nesset kommunes visjon og hovedmål. 

Dette er imidlertid en plan for faglig skoleutvikling, derfor er ikke kommunens hovedmål 3 ”God 

økonomistyring” og hovedmål 6 ”God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold” tatt 

med her.                                               
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Forord: 
 

Plan for skoleutvikling ble første gang utarbeidet gjennom skoleåret 2009/10 og vedtatt i 

kommunestyret i aug. 2010. 5.utgave ble vedtatt i februar 2014. 

 

 

Et viktig utgangspunkt for planen er at tiltakene skal være konkrete og beskrive nye områder eller 

økt fokus på etablerte områder. Det betyr at denne planen ikke beskriver alt som skjer i skolen, eller 

alt som har daglig fokus. Det at noe ikke er nevnt i planen, betyr ikke at det ikke jobbes med. 

 

Et annet viktig utgangspunkt er at planen skal være et verktøy for de som leder og arbeider i skolen. 

Planen skal vise hva som prioriteres og hvilke oppgaver vi skal få gjort. Det innebærer at antall 

tiltak skal være lavt fordi plana skal være overkommelig å gjennomføre. Og selv etter en reduksjon 

av antall tiltak, vil det være noen tiltak som i Nessetskolen er viktigere og mer omfattende enn 

andre. 

 

De siste årene har skolene i Nesset samlet seg om felles hovedsatsinger. Disse er vi mer eller 

mindre midt inne i, og disse vil prioriteres. ”Vurdering for læring” har vi arbeidet med i over 2 år 

og dette vil fortsette. Sammen med vurdering, vil vi i vårhalvåret 2015 starte opp ”Regning som 

grunnleggende ferdighet”. Fra høst -15 er Nesset med i den nasjonale satsinga «Ungdomstrinn i 

utvikling» med regning som prioritert område. 

Disse områdene vil altså prioriteres når det gjelder de mer omfattende tiltakene. 

 

Planen er inndelt i fire hovedområder som relateres til 4 av 6 hovedmål for Nesset kommune. Disse 

hovedmålene omfatter:  1.  Læringsmiljø, faglige resultater, identitet og foreldresamarbeid.                       

2.  Medarbeidere og arbeidsmiljø. 4. Planarbeid. 5. IKT.  

 

Plan for skoleutvikling rulleres årlig.  
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Hovedmål 1                        God kvalitet på tjenestene 

 

For skolene betyr dette: 

- en skole med god opplæring i et trygt og inspirerende læringsmiljø. 

- godt samarbeid mellom skole/hjem og foreldre som støtter opp om skolen. 

- elever og foreldre som er fornøyde med – og stolte av skolen sin. 

 

DELMÅL 1.1 

Elevene oppnår over tid stabile resultater på nasjonalt nivå målt i grunnskolepoeng 

og Nasjonale prøver.   
 

TILTAK:  

2015/16 2016/17 2017/18 
 Arbeide med   

egenvurdering og  

elevmedvirkning 

 Arbeide med ”Regning som 

grunnleggende ferdighet” 

 Iverksette «Ungdomstrinn i 

utvikling» 

  Arbeide med ”Regning som 

grunnleggende ferdighet” 

  Videreføre «Ungdomstrinn i 

utvikling» 

 

  

 

                                               

 

DELMÅL 1.2 

Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, 

er tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk.  

Elevene opplever et trygt læringsmiljø uten mobbing. 

Elevene oppnår over tid stabile resultater på nasjonalt nivå målt i 

Elevundersøkelsen 
 

TILTAK:   

2015/16 2016/17 2017/18 
 Iverksette systematisk arbeid 

med læringsmiljøet gjennom 

samarbeid med PPT og 

Fylkesmannen 

 Implementere overordna 

system for oppfylling av 

Kap.9a i Oppl.loven. 

    

 

 

DELMÅL 1.3 

Elevene blir godt kjent med naturen, kulturen og arbeidslivet i kommunen.   

Å skape tilhørighet er ei viktig oppgave for skolen.   
 

TILTAK:   

                2015/16              2016/17                 2017/18 
 Implementere oversikt over 

utvalgte steder og emner alle 

elever i grunnskolen skal 

kjenne til. 

 Implementere oversikt over 

utvalgte steder og emner alle 

elever i grunnskolen skal 

kjenne til. 
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DELMÅL 1.4 

Styrking av samarbeidet mellom skole og hjem – økt foreldremedvirkning. Målbar  

bedring over tid i resultater fra årlig foreldreundersøkelse i perioden, både på 

deltakerprosent og tilfredshet. 
Skolen må stimulere til økt delaktighet som skaper engasjement og økt oppslutning om skolens virksomhet både blant 

foreldre og elever. 

 

 Deltakerprosent i foreldreundersøkelsen:  50% 

”Dialog og medvirkning”: 75% eller mer av de som har svart er ”helt enig” eller ”litt enig” som et 

gjennomsnitt for alle spørsmålene. 

 

TILTAK:    

2015/16 2016/17 2017/18 
 Utvikle skole/hjem-

kommunikasjon ved hjelp av 

IKT-løsninger 

 Forbedre deltakelse i 

foreldreundersøkelsen 

 

   

 
          Til framsida 
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Hovedmål 2                        Motiverte medarbeidere 
For skolene betyr dette: 

- at personalet har relevant kompetanse, gode muligheter til oppdatering, gode arbeidsforhold 

med spennende utfordringer og et støttende arbeidsmiljø. 

 

 

DELMÅL 2.1  

Oppfylle kompetansekrava for undervisning i fag ved alle skolene.  
 
 TILTAK:   

2015/16 2016/17 2017/18 

 
 Stimulere til videre-

utdanning ved hjelp av 

statlige midler 

 Ivareta kompetansekravene 

ved tilsetting 

 

 

 Ivareta kompetansekravene 

ved tilsetting 

 

 Ivareta kompetansekravene 

ved tilsetting 

 

  

 

    

DELMÅL 2.2 

Ansatte i skolen skal oppleve faglig utvikling, fellesskap og samarbeid på tvers av 

skolene   
 

TILTAK:    

2015/16 2016/17 2017/18 
 Arbeide med bygging av felles 

kultur gjennom felles 

inspirasjon og opplevelser 

 Gi tilsatte mulighet for faglig 

utvikling gjennom godt 

skolebasert utviklingsarbeid. 

 Sette fokus på ledelse og 

læreren som leder – videre 

arbeid med skolevandring. 
 

 Arbeide med bygging av felles 

kultur gjennom felles 

inspirasjon og opplevelser, 

f.eks. studietur. 

 

 Arbeide med bygging av felles 

kultur gjennom felles 

inspirasjon og opplevelser 

 

 

 

DELMÅL 2.3 

Tilsette gode medarbeidere 
 

TILTAK:   

2015/16 2016/17 2017/18 
 Være aktiv i annonsering 

 Bygge omdømme som 

”utviklingsorientert, 

spennende og ivaretakende” 

 Tydeliggjøre gode planer og 

rutiner på kommunens 

nettsider 

 Utvikle rutiner for veiledning 

til nyutdanna i personalet 

 

 Bygge omdømme som 

”utviklingsorientert, 

spennende og ivaretakende” 

 Arbeide med April-verdiene 
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DELMÅL 2.4 

Klar og helhetlig personalpolitikk tilpasset skoleverket 
 

TILTAK:  

2015/16 2016/17 2017/18 
 Videreføre arbeidet med 

helhetlig personalpolitisk plan 

der også satsing på et godt 

arbeidsmiljø, felles kultur og 

opplevelser blir framhevet 

 

    

 

 
Til framsida 
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Hovedmål 4          Helhetlig og langsiktig planlegging 

 

For skolene betyr dette: 

- felles, langsiktig planlegging med utgangspunkt i sentrale føringer og lokale 

prioriteringer. 

 

 

 

DELMÅL 4.1 

Skolene i Nesset har felles overordna plan for utvikling med tilhørende 

underplaner og emnedokument. 
TILTAK:       

2015/16 2016/17 2017/18 
 Følge opp kvalitets-

sikringssystem med 

rapportering etter Lov 

om grunnskolen § 13.10 

 Implementere 

Kvalitetslosen for alle 

ansatte 

 Utarbeide plan for samarbeid 

med kulturskolen.  

 

 

      

 

 

 

 
Til framsida 
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Hovedmål 5         Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT  

For skolene betyr dette: 

 

- godt utstyr og vedlikehold, god kompetanse og formålstjenlig bruk av IKT i 

opplæringa 

 

DELMÅL 5.1   

 God og lik praksis i bruk av IKT i undervisningen (plan for digital kompetanse) 
DELMÅL 5.2 

Utvikle bruk av læringsplattformen Fronter 
DELMÅL 5.3 

Legge til rette for enkel bruk av IKT-verktøy som Vokal, Visma Flyt Skole, Feide-

innlogging mm. 
DELMÅL 5.4 

Kontinuerlig oppfølging av utstyr og materiell 
 

TILTAK:     

2015/16 2016/17 2017/18 
 Følge opp bruk av IKT-

senteret sin Plan for digital 

kompetanse og dømmekraft 

 Fornye og supplere IKT-

utstyr til utprøving 

 

 Øke fellespott til kr.60.000,- 

fra 2016 

 

 Fornye og supplere IKT-

utstyr til utprøving 

 

 

 
Til framsida 
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Underdokument til plana: 

Navn Dokumenttype Ansvar for 

utarbeiding        

Når 

1. Opplæringslova    

2. Kunnskapsløftet Nasjonale læreplaner i fag,    

3. Læringsplakaten Målsettinger for norsk skole   

4. Lokale læreplaner for 

fag 

Lokale planer i basisfagene  Skolene.                            Under arbeid 

5. Kvalitetssikring i 

vurdering 

Oversikt over rutiner for vurdering med 

og uten karakter 

Rådmannen  

v/sk.fagl. rådg. 

                                              

2010 

6. Kvalitetssikring i skolen  

 

Skoleeiers helhetlige 

kvalitetssikringssystem etter Lov om 

grunnskolen § 13-10 

med årlig rapportering til rådmann og 

politisk utvalg 

Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg. 

 

  

IKT-verktøyet 

1310.no  anskaffet. 

Tilstandsrapporter 

utarbeides hver 

høst                  

 

7. Verktøy for 

krisesituasjoner (permer 

på den enkelte skole) 

Prosedyrer for håndtering av sorg og 

krisesituasjoner som oppstår plutselig el. 

over tid 

Rådmannen 

v/sk.fagl.rådg. 

 

Materiellet(perm) 

er innkjøpt. Også 

digital versjon. 

8.      Oppgaver og frister 

gjennom året 

 

Rutiner for håndtering av 

spesialpedagogiske behov  

Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg. 

                                                 

2014 

8. Plan for pedagogisk 

bruk av IKT 

Digital plan for hva elevene skal kunne 

på de forskjellig trinn og i alle fag 

Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg. 

 

Plan fra IKT-

senteret 

9. Språktrappa Oversikt over kriterier for god 

språkutvikling fra barnehage til fullført 

grunnskole 1-16 år 

Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg. 

Sammen med leder 

fra barnehagene, 

lærere, helsestasjon 

og PPT.                                    

Under arbeid           

10. Plan for lokal 

leseopplæring 

Fokus på leseopplæring som fremmer 

lesedyktighet både i norsk og øvrige fag 

                                             2010/11 

11. Plan for 

læringsstrategier 

Strategier for leseopplæring og 

læringsstrategier opp gjennom 

skoleløpet  

Indre Nesset barne- 

og ungdomssk. 

                                              

2009 

12. Plan for samarbeid med 

kulturskolen 

Oversikt over hva kulturskolen kan bidra 

med inn mot skolenes undervisning i 

estetiske fag.  Samarbeid om personale  

Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg. Rektorene og 

kulturskole-rektor 

            

Ferdigstilles         

2015 

13. Plan for den kulturelle 

skolesekken 

 Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg. sammen med 

kulturforum       

Årlig 

14. Plan for kompetanse- 

utvikling og rekruttering 

Kort- og langsiktige tiltak for etter- og 

videreutdanning for 

undervisningspersonalet - etter årlig 

behovskartlegging 

Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg 

                                        

                                                

Årlig 

15. Stortingsmeld. 31 Kvalitet i skolen   

16. Virksomhetsplan Skolevise planer Rektorene                                Årlig 

17. Rutiner for samarbeid 

skole/barnehage 

Oversikt: samarbeidsområder, oppgaver 

og tidspunkt gj. året  

Skolefaglig rådgiver 

Enhetslederne                         

2009 

18. Planer for uteaktivitet  Del av skolens virksomhetspl. Rektorene                               Årlig 

19. Plan for utdanningsvalg Del av skolens virksomhetspl. Rektorene                               Årlig 

20. Rutiner for håndtering 

av medisin i skolen og 

SFO 

 Skolefaglig rådgiver               2009 

21.  SFO-plan  Plan for innhold og organisering i SFO   Skolefaglig rådgiver                                      2012 

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html
http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/
http://www.nesset.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=388&MId2=385&FilId=634&back=1
http://1310.no/
http://www.personalomsorg.no/
http://www.personalomsorg.no/
file://43asfil01/felles/Skole/System%20v%20spesialpedagogiske%20tiltak/Oppgaver%20og%20frister%20%20gj.%20året.doc
file://43asfil01/felles/Skole/System%20v%20spesialpedagogiske%20tiltak/Oppgaver%20og%20frister%20%20gj.%20året.doc
http://www.iktplan.no/
http://www.iktplan.no/
file://43asfil01/felles/Skole/Plan%20for%20læringsstrategiar%20i%20Nesset%20kommune.doc
file://43asfil01/felles/Skole/Plan%20for%20læringsstrategiar%20i%20Nesset%20kommune.doc
file://43asfil01/felles/Skole/Kulturnista/Den%20kulturelle%20skolesekken%202014-15.docx
file://43asfil01/felles/Skole/Kulturnista/Den%20kulturelle%20skolesekken%202014-15.docx
file://43asfil01/felles/Skole/Kompetanseutvikling/Plan%20for%20kompetanseutvikling%202014-2017.pdf
file://43asfil01/felles/Skole/Kompetanseutvikling/Plan%20for%20kompetanseutvikling%202014-2017.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-31-2007-2008-.html?id=516853
file://43asfil01/felles/Skole/Bhg-skole/Rutiner%20for%20samarbeid%20bh-skole.2.doc
file://43asfil01/felles/Skole/Bhg-skole/Rutiner%20for%20samarbeid%20bh-skole.2.doc
file://43asfil01/felles/Skole/Plan%20Utdanningsvalg.doc
file://43asfil01/felles/Skole/Medisinering%20i%20skole,%20sfo%20og%20barnehage/Rutiner%20for%20håndtering%20av%20medisiner%20-%20endelig%20versjon.docx
file://43asfil01/felles/Skole/Medisinering%20i%20skole,%20sfo%20og%20barnehage/Rutiner%20for%20håndtering%20av%20medisiner%20-%20endelig%20versjon.docx
file://43asfil01/felles/Skole/Medisinering%20i%20skole,%20sfo%20og%20barnehage/Rutiner%20for%20håndtering%20av%20medisiner%20-%20endelig%20versjon.docx
file://43asfil01/felles/Skole/SFO/Plan%20for%20innhold%20og%20organisering%20i%20SFO.pdf
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22. Ordensreglement Overordna kommunal forskrift  Rådmannen 

v/sk.faglig rådg.                                                                               

2013 

23. Skoleruta Oversikt over skoledager og fridager 

gjennom skoleåret, 

Rådmannen 

v/sk.faglig rådg.  

Årlig 

25. Tilstandsrapport Målsettinger, resultater og vurderinger Rådmannen 

v/sk.faglig rådg. 

Årlig 

26. Manual for skriving av    

fagtekst 

Veiledning, eksempler og plan for 

skriving av fagtekst på forskjellige trinn  

Prosjektgruppa for 

fagtekst 

2013 

27. Håndbok i klasseledelse Veiledning i god klasseledelse Rektorene 2013 

Annet  Andre plandokument som måtte være 

relevant i denne sammenheng 

  

 
 

 

Til framsida 

 

file://43asfil01/felles/Skole/Forskrift%20om%20ordensreglement.pdf
file://43asfil01/felles/Skole/Skoleruta%202014-2017.pdf
file://43asfil01/felles/Skole/Tilstandsrapport/Tilstandsrapport%20for%20grunnskolen%202013-14.pdf
../../Prosjekt%20Skrive%20fagtekst/MANUAL%20FAGTEKST.pdf
../../Prosjekt%20Skrive%20fagtekst/MANUAL%20FAGTEKST.pdf
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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 5/15 03.03.2015 

Råd for eldre og funksjonshemma 3/15 04.03.2015 

Nesset formannskap  12.03.2015 

Nesset kommunestyre  26.03.2015 

 

Helse og omsorg - utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger. 

Vedlegg 

1 Særutskrift Helse og omsorg - videre utbygging av institusjonsplasser og omsorgsleiligheter 

2 Særutskrift - Pleie og omsorgstjenesten - Utsettelse av presentasjon forstudie 

3 Særutskrift - Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til endringer 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

1. 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling 

bygges som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg sentrum som alternativ B2 i saksfremlegget. 

2. Utvidelse av institusjonsplasser til demente fra 9 – 16 plasser tilrettelegges på NOS som to 

avdelinger a 8 plasser i lokaler som i dag anvendes til demens og korttidsavdeling som 

beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. Hovedinngang flyttes til underetasje. 

3. Dagsenter for demente med 7- 10 plasser tilrettelegges i 1. et ved NOS i tilknytting til 

demensavdelingene som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

4. 2 rehabiliteringsplasser samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i 

tilknytting til sykehjemsavdelingen på NOS som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

5. Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og 

demensavdelingene samt kostnadsoverslag for disse. 

6. Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegning for inventar og utstyr for fellesarealer i 

omsorgsbygget samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente. 

7. Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med 

Investeringstilskudd fra Husbanken samt refusjon av mva. etter gjeldene regler.  

8. Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse, alternativt 

tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

9. Opprette prosjektgruppe som består av representanter fra den enheten som er 

involvert, samt representanter fra brukerne av den tjenesten som prosjektet vedkommer. 



 

 

Saksopplysninger 

Merknad 

Rådmannen korrigerte saksframlegget den 3.3.2015 på grunn av feil i tallmaterialet. 

 

Utgangspunktet for denne saken er kommunens helse- og omsorgsplan og vedtak i kommunestyret den 

2.2.2012. Kommunestyret gjorde den gang et vedtak om at de ønsker en gjennomgang av pleie og 

omsorgstjenesten. Saken ble oversendt HOK for videre behandling. 

 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK) som fattet følgende vedtak 2.4.2013. 

Det opprettes en arbeidsgruppe med formål å gjennomgå tjenestetilbudet innen pleie og 

omsorgstjenesten. Utvalget sammensettes av to politikere, to fra administrasjonen, to fagpersoner fra 

pleie og omsorg samt en tillitsvalgt. 

 

Utvalget fikk følgende mandat: 

 Utarbeide en oversikt over dagens tjenestetilbud innen pleie og omsorg samt kvantitet og 

kostnader for tjenestene. 

 Kartlegge de utfordringer en ser kommunen har fått i forhold til samhandlings- reformen. 

 Vurdere og komme med forslag om pleie og omsorgstilbudet kan organiserer på en annen og 

mer kostnadseffektiv måte samtidig som kvaliteten på tjenestene opprettholdes evt. forbedres. 

 Komme med forslag om endringer/nye tiltak, følge opp dette med forslag til endringer i helse- 

og omsorgsplanen. 

 Sammenligne og forklare Nesset kommunes utgifter og tjenestetilbud i forhold til andre 

kommuner, fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt. 

 Utvalget legger fram sin utreding i møte i HOK 10.9. 2013 

 Kartlegge bygningsmassen innen helse og omsorg og se på tilrettelegging av bygg for mer 

effektiv og rasjonell helhetlig drift av enheten. 

Rådmannen peker ut de som skal delta fra administrasjonen og fagpersonene fra enheten. 

Helse, oppvekst og kultur utvalget velger følgende politikere i arbeidsgruppa: 

Aina Trælvik Remmen og Karianne Rindli. 

 

I etterkant av dette møtet pekte rådmannen ut følgende medlemmer til arbeidsgruppen: Liv F. Husby, 

Jan K. Schjølberg, Anne Ragnhild Dyrli og Aud Jorunn Hanset fra administrasjonen. I tillegg til disse 

oppnevnte fagorganisasjonene Sissel Ebbesen Bugge og Siw Janne Ernes Aasen. 

 

Arbeidsgruppa la fram sitt arbeid i september 2013. 

En enstemmig arbeidsgruppe foreslo at arbeidet med ny demensavdeling og utbygging av nye 

leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie forseres i forhold til Helse- og omsorgsplan 

igangsettes så snart dette er mulig. 

 

Dette begrunnes med følgende: 

1) Behovet for institusjonsplasser for demente er økende. En økte plassene på dagens 

demensavdeling fra 7 til 9 fra 1.2. 2013. Avdelingen er ikke arealmessig tilrettelagt for 9 

pasienter. I helse- og omsorgsplanen er det påpekt at den første store utfordringen tjenesten vil 

stå ovenfor er tilbudet til demente. Det er vist til at antall eldre over 67 år er raskt økende. 

 

2) Det er behov for omfattende vedlikehold av bygningsmassen der korttidsavdelingen og 

demensavdelingen er i dag. Dette gjelder bl.a i forhold til brannsikkerhet. Arbeidsgruppa ser 

det som lite kostnadseffektivt å foreta et omfattende vedlikeholdsarbeid i 2014 for deretter å 

foreta en total ombygging noen år senere. 



 

3) Arbeidsgruppa foreslår å legge ned korttidsavdelingen og bygge sentrumsnære omsorgsboliger 

raskere enn det som framgår i helse og omsorgsplanen. 

Det er en kjent sak at Nesset kommune er blant de kommuner i fylket som har flest 

institusjonsplasser i forhold til antall innbyggere 80 +. I gjennomgangsdokumentet går det også 

fram at Nesset bruker en lagt større andel av nettodriftsutgifter til institusjonsdrift enn andre 

kommuner. I helse og omsorgsplanen er det fokus på omsorgstrappen og BEON prinsippet. 

(Beste Effektive Omsorgs Nivå). 

Nesset har et omfattende tilbud på toppen av omsorgstrappen (institusjonsplasser) og mindre 

tilbud lenger ned i trappen. Det at en person får alt tilrettelagt på institusjon kan lett bli 

pasifiserende. Det å bo i en egen bolig der det er muligheter for tilsyn og pleie ved behov vil 

normalt resultere i at de som bor der holder seg sprekere og friskere lengre og dermed få 

mindre behov for hjelp. Det vil bidra til å redusere behovet for institusjonsplasser. 

 

Arbeidsgruppa var i sin konklusjon enige i behovet for raskere utbygging, men uenige i hvordan 

utbyggingen skulle foretas. 

 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak 7.11. 2013  

Det utarbeides en forstudie på grunnlag av resultatet fremlagt av arbeidsgruppa, samt eventuelt 

nybygg demensavdeling. 

 

Forstudiet skal gi svar på: 

- investeringskostnader 

- arealbehov 

- driftskostnader 

- kvalitet på tjenestetilbudet 

 

Forstudiegruppa består av 2 representanter fra Utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK), 

rådmannen peker ut fra administrasjonen, tillitsvalgte og brukerrepresentant. 

 

Frist: 01.06.14 

 

HOK utpeker i sitt møte den 26.11.2013 følgende representanter til deltagelse i forstudiegruppe; 

1. Karianne Rindli 

2. Aina Trælvik Remmen 

 

Forstudiegruppa består av: Karianne Rindli, Aina Remmen, Liv F. Husby, Jan K. Schjølberg, Ann 

Ragnhild Dyrli, Aud Jorunn Hanset, Malin Bruseth, Sissel Ebbesen Bugge, Siw Janne Ernes Aasen og 

brukerrepresentant Bjørg Alstad. 

 

Vedtak i HOK – 13.05.14, sak 22/14 

Frist for avslutning og presentasjon av forstudie for gjennomgang pleie- og omsorgstjenesten utsettes 

til oktober 2014. 

Orientering om årsaker til utsettelse blir fremlagt for kommunestyret 22.05.14. 

 

Kommunestyret etterspurte fremdrift i saken den 4.9.2014 gjennom en interpellasjon. 

 

Tilrettelegging av 16 omsorgsboliger, utviding fra 9 – 16 demensplasser, tilrettelegging av dagsenter 

for demente samt 2 rehabiliteringsplasser betyr at vi står overfor store utbygginger som krever stor 

aktivitet. Med bakgrunn i at det tok lang tid før gruppa fikk engasjert arkitekt og at arkitekten i oktober 

kun hadde lagt fram en skisse over muligheten for å til 16 demensplasser ved NOS, hadde 



forstudiegruppa ingen mulighet for utrede det som bør forventes av forstudiegruppa.  Dette resulterte i 

at rådmannen la fram en sak for kommunestyret for å få forlenget frist.  

 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak 6.11.14: 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeide med å ferdigstille forstudiet.  

 Saken legges fra til endelig behandling i kommunestyret mars 2015.  

 

Forstudiegruppa har siden den ble opprettet og fram til 20.2.15 hatt 9 møter. 

 

 

Investeringsreglement 

Kommunestyret vedtok på sitt møte 2.10.2014 nytt investeringsreglement. Kapittel 4 i dette 

reglementet beskriver hva som forventes ved en behovsutredning. Dette legger føringer for 

prosjektgruppas arbeid.  

 

Kapittel 4 omhandler  

a) Analyse med behov 

Evaluering av helse- og omsorgsplanen. Den forrige arbeidsgruppa har foretatt dette arbeidet, 

det vises bl.a. til det som arbeidsgruppe la fram i september 2013 og som kommunestyret 

enstemmig sluttet seg til. Behovet var å øke demensplasser fra 7 – 9 og 16 nye boenheter 

tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie - omsorgsboliger. 

 

b) Funksjonsbeskrivelse og romprogram med netto arealbehov.  

Det er utarbeidet skisser for alle alternativer av arkitekt. 

c) Alternativer om det enkelte arealbehov bør søkes realisert ved ombygging, tilbygg eller 

nybygg, eventuelt som del av et større investeringsprosjekt. Dette bør vurderes opp mot leie 

eller OPS (offentlig/privat samarbeid) 

Det er lagt frem alternativer både for ombygging, tilbygg og nybygg. Det er ikke vurdert i 

forhold til leie eller annet samarbeid. Hvis omsorgsboliger blir bygget som nybygg kan det gi 

muligheter for ekstern utbygger. 

d) Lokalisering 

Alternativene som er utredet er i henhold til mandatet hva angår lokalisering. 

e) Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet (rente- og 

avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter) 

Dette er utredet i saken, men er avhengig av hvilke alternativer som blir valgt. 

f) Realistiske muligheter for tilskudd og annen finansiering. 

Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet (rente- og 

avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter) 

Dette er utredet i saken under overskriften «Kostnader investering – tilskudd». 

 

 

Gjennomgang av alternativer 

 

Det legges frem 3 alternativer for tilrettelegging av 2 x 8 demensplasser samt 2 alternativer for 

bygging av omsorgsboliger. Alle alternativene besvares ut ihht. kommunestyres vedtak;                         

- investeringskostnader 

- arealbehov 

- driftskostnader 

- kvalitet på tjenestetilbudet 

 

A1 Demensavdeling ved Nesset omsorgssenter (NOS) 



 

Investeringskostnader: 

Bygningen har behov for total renovering innenfor alle profesjoner og man må også avsette midler til 

installasjon av fremtidsrettede systemer for institusjonsbygg. Bygningens bæresystem tillater i stor 

grad at man kan gjør om på innvendig romfordeling og organisere planløsningen annerledes. 

 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet rehabiliteringskostnadene. 

Det er skissert to mulige planløsninger ved å legge den nye demensavdelingen til NOS. Derav 2 

kostnadsalternativer. I begge alternativene er det tilrettelagt for dagavdeling for demente i 1. etasje. 

 
Tabell 1: Demens NOS - Rehabilitering av 1.etasje med hovedinngang som i dag 

A1 Demens NOS Areal, m2 

BRA 

m2 - pris Sum Tilskudd Ref. mva 

Rehabilitering 1.ets 1 330 Kr. 25 000 Kr. 33 250 000   

mva   Kr.   8 312 500   

Sum 1 330  Kr. 41 562 500 Kr. 22 860 000 Kr. 8 312 500 

 

Tabell 1 viser kun bruk av 1.etasje med inngang som i dag. 

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 22,9 mill:  

Tilskudd dekker inntil 55 % av kostnadene for institusjons – og dagsenterplass. Inntil kr. 1.634.600 i 

tilskudd pr sykehjemsplass. Da vi ikke har spesifisert hvordan bygge kostnader er fordelt mellom 

dagsenter og institusjonsplasser, er forventet tilskudd noe usikkert. 

  
Tabell 2: Demens NOS – Rehabilitering av 1.etasje og u. etasje med flytting av hovedinngang, inkl. heis 

A1 Demens NOS Areal, m2 

BRA 

m2 - pris Sum Tilskudd Ref. mva 

Rehabilitering 1.ets 1 330 Kr. 25 000 Kr. 33 250 000   

Rehabilitering U.ets    400 Kr. 15 000 Kr.   6 000 000   

mva      Kr.   9 812 500   

Sum 1 730  Kr. 49 062 500 Kr. 27 000 000 Kr. 9 812 500 

 

I tabell 2 er det tatt med kostander for å flytte inngangspartiet ned i underetasjen ved eldresenteret for å 

frigjøre oppholdsareal ved dagens inngang til stueareal. Dagens løsning med hovedinngang gir 

reduserte muligheter for skjerming av pasientene.   

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 27 mill:  

Tilskudd dekker inntil 55 % av kostnadene for institusjons – og dagsenterplass. Inntil kr. 1.634.600 i 

tilskudd pr sykehjemsplass. Da vi ikke har spesifisert hvordan byggekostnader er fordelt mellom 

dagsenter og institusjonsplasser, er forventet tilskudd noe usikkert.  

  

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

 

Arealbehov:  

Arealet i bygningen er tilstrekkelig uavhengig av hvor inngangspartiet blir lagt. Korttidsavdelingen 

rommer 2 x 8-manns pasientgrupper samt 2 rehabiliteringsplasser som legges lengst mot 

sykehjemsavdelingen. Det samlede arealet på pasientrommene er innenfor kravet til Husbanken og er 

ca. 26,9m2.  Kravet for badene på 5,8m2 innfris ved enkle justeringer. Det betyr at dagens 

rominndeling beholdes, men man justerer noe mot korridor og innad i pasientrommet for å øke areal 

på badene. Planløsningen organiseres slik at man oppnår et sirkulært bevegelsesmønster og det 

tilrettelegges for utgang til eget uteområdet fra begge pasientgruppene.  



På vestenden og nordsiden av Korttidsavdelingen er det etablert uteareal omkranset av gjerder og det 

er gode solforhold. Eksisterende veitrasé som strekker seg langs hele sørsiden av aldersavdelingen 

vurderes avviklet. Gjennomkjøringsmuligheten fjernes og det frigjøres arealer på sørsiden til utvidelse 

av eksisterende veranda og grøntområde som den andre demensgruppen kan nå.   

 

Driftskostnader:  

Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 1, kr 10 350 000 og tabell 2, kr. 12 250 000. Økte driftskostnader for 

øvrig inkl. økt ressurs til dagsenter kr. 2 000 000   

 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Virksomheten i en ny demensavdeling på NOS vil bidra til å styrke fagmiljøet i Nesset med 100 % 

mot å legge demensavdelingen et annet sted. Et samlet fagmiljø øker kvaliteten på tjenestene og det er 

en styrke for pasienter, pårørende, andre helseinstanser og de ansatte selv.  Omsorgssenteret har de 

tiltrengte funksjoner som vaskeri og kjøkken innenfor bygningen. Andre nødvendig kollaborasjoner til 

driften av en pleieinstitusjon er i umiddelbar nærhet; lege, ambulanse, fysioterapi, fotpleie, psykiatrisk 

sykepleier, prest, osv.  

Kommunestyret besørget i 2014 investeringsmidler til et eget nødstrøms anlegg til omsorgssenteret 

som sikrer funksjonell drift i situasjoner der strømmen er borte. Nødstrøms anlegget kan være 

avgjørende for de ansatte som yter behandling til pleiepasienter. Og nødstrøms anlegget styrker NOS 

som beredskaps- og evakueringsenter ved eventuelle ulykker/alvorlige hendelser.  

 

A2 Demensavdeling ved Eresfjord trygdehjem/bofellesskap 
 

Investeringskostnader: 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet rehabiliteringskostnadene.  

Bygningen har behov for total renovering innenfor alle profesjoner og man må også avsette midler til 

installasjon av fremtidsrettede systemer for institusjonsbygg.  Det er benyttet bærende konstruksjoner 

av betongsøyler og dragere. Bygningens bæresystem tillater i stor grad at man kan gjør om på 

innvendig romfordeling og organisere planløsningen annerledes, men fundamenteringen med plate på 

mark kompliserer arbeidet med å flytte eksisterende eller etablere nye avløp og tilhørende fall for 

disse. 

 
Tabell 3: Demens Eresfjord – rehabilitering eksisterende samt nybygg 

A2 – Demens 

Eresfjord 

Areal, 

m2 BRA 

m2 - pris Sum Tilskudd Ref. mva 

Rehabilitering    695 Kr. 25 000 Kr. 17 375 000   

Nybygg    555 Kr. 29 000 Kr. 16 095 000   

mva   Kr.   8 367 000   

Sum 1 250  Kr. 41 837 500 Kr. 23 000 000 Kr. 8 367 000 

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 23 mill:  

Tilskudd dekker inntil 55 % av kostnadene for institusjons – og dagsenterplass. Inntil kr. 1.634.600 i 

tilskudd pr sykehjemsplass. Da vi ikke har spesifisert hvordan byggekostnader er fordelt mellom 

dagsenter og institusjonsplasser, er forventet tilskudd noe usikkert. 

 

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

 

Arealbehov:  



Arealet i bygningen slik den fremstår i dag, er ikke tilstrekkelig. Det er skissert to tilbygg på til 

sammen 525m2, men her er det kun prioritert å få på plass de 2 x 8-manns pasientgruppene med 

tilhørende stuer. Trolig må bygningens eksisterende grunnflate dobles med hensyn til antall ansatte og 

behovene en institusjon har. Herunder nevnes areal til tekniske installasjoner som overrislingsanlegg 

ihht. brannklasse. Også økt areal til oppbevaring av tøy og mat da kjøkken- og vaskeri-tjenestene blir 

tiltransportert. 

Pasientrommene ved trydehjemmet er for små og man må benytte 1,5 eksisterende pasientrom for å 

innfri dagens krav til ett pasientrom. Pasientrom i eksiterende bygg blir dermed 31,7m2, mens 

pasientrommene i tilbyggene blir på 27,9m2.   

Trygdehjemmet blir påbygd i begge ender, altså mot nord og sør. Man må jobbe videre med å få på 

plass et sirkulært bevegelsesmønster, men størrelsen på de skisserte nybyggene har ikke rom for dette 

pr. nå. Det tilrettelegges for utgang til eget uteområdet fra hver pasientgruppe.  

Plassering av pasientgruppene vil bli mot nord og sør og det anlegges tilhørende uteareal på vestsiden. 

Her må kommunen erverve mer tomt da tomten etter utbygging blir for liten.  

Kjøremuligheten rundt bygget fjernes. Areal på vestsiden avsettes til uteområde. Hovedinngangspartiet 

og vareleveringen legges til østsiden. Plassering av parkeringsareal til 20 biler må tilrettelegges på 

østsiden av bygget og vil føre til noe redusert uteområde for barnehagen. 

 

Driftskostnader:  

Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 3, kr 10 470 000. 

Økte driftskostnader for øvrig inkl. økt ressurs til dagsenter kr. 2 500 000   

 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Å flytte demensavdelingen til Eresfjord vil dele kommunens fagmiljø i to.  Det vil bli en perifer 

virksomhet som vil være mindre robust ved større hendelser rundt eller med pasienter eller ansatte. 

Avstanden til tilsvarende kollaborasjoner hemmer et nært samarbeid og muligheten av å dra veksler på 

hverandres ressurser. Herunder nevnes sykehjemmet, lege, fysioterapi, fotpleie, psykiatrisk sykepleier, 

osv. En må også tilstrebe at den demente, der det er mulig, får leve så normalt som mulig lengst mulig.  

At de har mulighet til å kunne være med på kafebesøk, gå på butikk, ta en tur til sentrum osv. uten at 

dette trenger å planlegges lang tid i forveien. Pårørende er også en viktig ressurs. Det er i dag ingen 

mulighet for kollektiv transport til Eresfjord trygdehjem. 

Kommunen gjør seg også mer sårbar når man mister sikkerheten nødstrøms anlegget ved NOS 

representerer. Det er vanskelig å finne vinnende faktum og argumenter for å legge demensavdelingen 

til Eresfjord når man flytter ut og gir avkall på nærhet til så mange elementære funksjoner for en 

pleieinstitusjon. 

 

BRANNBEREDSKAP 

Dimensjonerings forskriftet § 4-8 pkt. 1. Innsatstid 

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., 

strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. 

Dagens brannberedskap i Eresfjorden er lagt opp i forhold til Dimensjonerings forskriftet § 4-8 pkt 3. 

Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. 

Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter. 

Ved tilrettelegging av ny institusjon for demente i Eresfjord, vil en måtte øke brannberedskapet for å 

innfri 10 min responstid. Dette betyr nok mannskap med tilknytting til bygda på dagtid samt 

investering i nytt utstyr som tankbil og røykdykkerutstyr. Kostnaden er ikke beregnet. 

 

 



 

 

 

 

 

A3 Demensavdeling nybygg på Holtan 
 

Investeringskostnader: 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet nybyggkostnader. 

    
Tabell 4: Demens Holtan – nybygg  

A3 – Demens Holtan Areal, m2 

BRA 

m2 - pris Sum Tilskudd Ref. mva 

Nybygg 1250m2 Kr. 30 000 Kr. 37 500 000   

mva   Kr.   9 375 000   

Sum   Kr. 46 875 000 Kr. 25 800 000 Kr. 9 375 000 

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 25.8 mill:  

Tilskudd dekker inntil 55 % av kostnadene for institusjons – og dagsenterplass. Inntil kr. 1.634.600 i 

tilskudd pr sykehjemsplass. Da vi ikke har spesifisert hvordan byggekostnader er fordelt mellom 

dagsenter og institusjonsplasser, er forventet tilskudd noe usikkert. 

 

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

 

Arealbehov:  

Arbeidsgruppen er omforent og innforstått med at mulighetene ved et nybygg er klart bedre hva 

optimalisering av planløsning, bygningsutforming og uteområdet angår. 

Arbeidsgruppen har lagt til grunn bygningsarealet til demensavdeling i Eresfjord når man beregner 

bygge kostnader til nybygg på Holtan. Begrunnelsen er at i Eresfjord har det behovet vært å øke 

arealet for å få plass til 2 x 8-manns pasientgrupper med tilhørende funksjonsarealer. 

  

Driftskostnader:  

Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 4, kr 11 700 000. 

Økte driftskostnader for øvrig inkl. økt ressurs til dagsenter kr. 2 000 000   

 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Arkitektene som har utarbeidet skissetegninger for Nesset kommune i denne forprosjektfasen 

anbefaler kommunen å se bort ifra eksisterende bygninger da de mener disse er utrangerte hva 

fremtidsrettet livskvalitet og pleiekvalitet for demenspasienter er. De anbefaler kommunen å legge et 

nytt demenssenter på den nærmere 10 mål store kommunale tomten på Holtan. Mulighetene er flere 

her både for innemiljø og utomhusanlegg og det skildres at man kan la dette bli et referanseprosjekt for 

denne type virksomhet. Videre anses det som best for helse og omsorgtjenesten i kommunen at man 

river aldersavdelingen ved NOS og legger til rette for muligheten til å bygge flere nye 

sykehjemsplasser om det skulle bli behov for det senere. 

Arbeidsgruppen har tatt dette utkastet med i utredningen som en mulighet, men pr dato anses det som 

overilt og voldsomt for både administrasjonen og politiske representanter.  

Også ved dette valget deler man i praksis kommunens fagmiljø innenfor denne type pleie i to, selv om 

Holtan botjeneste blir nærmeste nabo.  



Nødstrømanlegget er også et manglende element for denne løsningen. Kjøkken- og renseritjenester må 

tiltransporteres.  

 

 

 

 

Konsekvensvurdering demensavdelinger til sammen 16 plasser samt dagtilbud demente 7 til 10 

plasser 

 

Tabell 5: Konsekvensutredning demensplasser og dagtilbud 

Demensavdelinger 16 plasser samt dagtilbud for demente 7 til 10 plasser  

 

Kvalitetsindikator Eresfjord 

bofelleskap  

Tomtealternativ 

Holtan  

Ombygging 

NOS   

A) Tilgjengelighet og trafikk, (minst 

behov for transport, kjøring)  
3 2 1 

B) Nærhet til sentrumsfunksjoner 

(Butikk, frisør, tannlege, fysioterapi, 

fotpleie osv.)  

3 2 1 

C) Muligheter for skjermet 

utendørsaktivitet 

1 2 2 

D) Fagmiljø, (stort felles fagmiljø)  3 2 1 

E) Sårbarhet, (brann-beredskap, 

ambulanse, lege, strøm, vann) 
3 2 1 

F) Sårbarhet i byggeperioden 1 1 3 

G) Utgangspunkt for arealmessig 

beste løsning 

2 1 3 

SUM  16 12 12 

SAMLET  3 1 1 

 

A) og B) Det vil bli økt behov for transport av beboere for å besøke i sentrum, daglig kjøring med mat 

og rent/skittent tøy, besøk hos bl.a. lege og fysioterapeut. I og med at det er flest innbyggere i Eidsvåg- 

området vil en demensavdeling i Eresfjord resultere i økt transport i forbindelse med at tilsette skal på 

arbeid og pårørende skal på besøk til pasientene. Pårørende som ikke disponere bil vil få problemer 

med å besøke sine da det ikke er tilrettelagt for kollektivtransport.  

F) Det er her tenkt på tilbudet til pasientene under byggeperioden, 

 

Sammenstillingstabell: 

 
Tabell SA: Sammenstillingstabell A av arbeidsgruppens utredning ihht vedtak i kommunestyre 07.11.2013 

 A1-a 
Demens NOS 

A1 –b 
Demens NOS 

A2 
Demens 

Eresfjord 

A3 
Demens 
Holtan 

Investeringskostnader Kr. 41 562 500  Kr. 49 062 500 Kr. 41 837 500 Kr. 46 875 000 

Forventet tilskudd Kr. 22 900 000 Kr. 27 000 000 Kr. 23 000 000 Kr. 25 800 000 

Forventet refundert MVA Kr.   8 312 500 Kr.   9 812 500 Kr.   8 367 000 Kr.   9 375 000 

Netto Kr.  10 350 000 Kr.  12 250 000 Kr.  10 470 500 Kr.   11 700 000 

Arealbehov Eksisterende 1 330m2  1 730m2 695m2   

Nybygg   555m2 (1250m2) 1250m2 

Driftskostnader Kr 1 500 000 Kr. 1 500 000 Kr. 2 000 000 Kr. 2 000 000 

Kvalitet på tjenestetilbud 1 1 2 2 



Konsekvensvurdering 1 1 3 2 

Alle beløp er omtrentlige. På nåværende stadiet i prosjektet er ikke alt tatt med som 

uteområder, inventar og velferdsteknologi. En må også påregne uforutsette problemstillinger 

der en skal renovere eldre bygg. 

 

 

 

B1 Omsorgsboliger ved Nesset omsorgssenter (NOS) 
 

Investeringskostnader: 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet rehabiliteringskostnadene. 

 

Tabell 6: Omsorgsboliger NOS – Rehabilitering av 1.etasje med svalgangsløsning – 13 leiligheter:  

B1 Omsorgsboliger 
NOS 

Areal, 
m2 BRA 

m2 - pris Sum Tilskudd Refusjon MVA 

Rehabilitering 1.et 1 330 Kr. 23 000 Kr. 30 590 000   

mva   Kr.   7 647 500   

Sum 1 330  Kr. 38 237 500 Kr. 17 200 000 Kr. 7 647 500 

Sum pr. leilighet inkl. 
fellestjenester 

  Kr.   2 941 000   

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 17 mill:  

Tilskudd dekker inntil 45 % av kostnadene for omsorgsboliger med tilrettelagt heldøgns omsorg og 

pleie. Inntil kr. 1.337.400 i tilskudd pr bolig. Tilskudd til 2 rehabiliteringsplasser dekkes inntil 55 %. 

 

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

 

Arealbehov:  

I pleie- og omsorgsplanen er det skissert behov for 16 omsorgsleiligheter. For etablering av 

omsorgsleiligheter ved bygget er det skissert to løsninger som hver gir 12 – 13 leiligheter. 

 

For etablering av omsorgsleiligheter ved bygget er det skissert to løsninger. 

I. Planløsning med korridor og innvendig infrastruktur som i dag 

1,5 av eksisterende beboerrom utgjør en omsorgsleilighet på 55,4m2. Leilighetens størrelse er 

noe knapp med tanke på at dette skal fungere som en helårsbolig for en nærmest funksjonsfrisk 

voksen. En felles inngang er lagt til underetasjen (som skissert i A1) gir store innvendige 

forflytningsarealer for beboerne som erfaringsmessig gjør beboerne mer sosiale. Forenkler 

hjemmetjenestens arbeid som også slipper å gå ut mellom beboerne. 

Gir 12 omsorgsleiligheter. 2 av dagens pasientrom nærmest sykehjemmet er avsatt til 

rehabiliteringsplasser. 

II. Planløsning med utvendig svalgangsløsning 

1,5 av eksisterende beboerrom inklusiv korridor utgjør en omsorgsleilighet på 64,7m2 med 

inngang fra utsiden. Leilighetens størrelse er bedre enn for løsning I., bortsett fra at leiligheten 

taper dagslys pga. vindfang og den innover vendte planløsningen. Enkeltvis innganger utenfra 

gir følelsen av å bo mer i uavhengige leiligheter enn den felles korridorskissen.  

Gir 13 omsorgsleiligheter. 2 av dagens pasientrom nærmest sykehjemmet er avsatt til 

rehabiliteringsplasser. 

 

Driftskostnader:  



Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 6, kr 13 390 000. 

Økte personalkostnader til hjemmetjenesten tilsvarer 3,6 årsverk, ca kr. 2 000 000. 

 

 

 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Omsorgsleiligheter ved NOS er sentralt plassert i Eidsvåg, men det anses ikke som gåavstand fra NOS 

til butikk, lege og bank for denne omsorgsgruppen, særlig pga. høydeforskjellen i terrenget. Det er kort 

avstand til hjemmetjenesten da den vil ha base i kjelleren ved eldresenteret og eldresenteret har også 

gode sosiale tilbud for denne beboergruppen. De sørvendte leilighetene har flott utsikt, mens de 

nordvendte leilighetene automatisk blir mindre attraktive pga. beliggenheten på bakkenivå og mangel 

på fritt utsyn. 

 

Privat initiativ:  

Det vil være lite attraktivt for private utbyggere å bygge omsorgsboliger på vegne av kommunen på 

denne tomten. Kommunen kan velge å selge tomten og denne bygningsdelen, men mest sannsynlig vil 

sykehjemsavdelingen/bygget som bygget er forbundet sammen med fortsatt være i kommunal eie. 

 

 

B2 Omsorgsboliger nybygg - Sentrum 
 

Investeringskostnader: 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet nybyggkostnadene. 

    
Tabell 7: Omsorgsboliger nybygg – sentrum. 16 omsorgsboliger  

B2 Omsorgsboliger 
nybygg 

Areal, 
m2 BRA 

m2 - pris Sum Tilskudd Refusjon MVA 

Nybygg 1 650 Kr. 26 000 Kr. 42 900 000   

mva   Kr. 10 725 000   

Sum 1 650  Kr. 53 625 000 Kr. 24 100 000 Kr. 10 725 000 

Sum pr. leilighet 
inkl. fellestjenester 

  Kr.    3 352 000   

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 24.1 mill:  

Tilskudd dekker inntil 45 % av kostnadene for omsorgsboliger med tilrettelagt heldøgns omsorg og 

pleie. Inntil kr. 1.337.400 i tilskudd pr bolig.  

 

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

 

Arealbehov: 

Det er skissert et leilighetsbygg med 16 leiligheter fordelt på 2. og 3.etasje med svalgangsløsning eller 

innvendig korridorer, fellesrom for sosiale aktiviteter inne og ute og en moderne hjemmetjeneste med 

garasjeanlegg og hjelpemiddellager stasjonert i første etasje. Heis og «rullatoravstand» til helse-, bank- 

og butikktjenester samt frivilligsentral. Bygningen skal fremstå som et alminnelig leilighetsbygg og 

bidra til økt fortetting av sentrum.  

 

Driftskostnader:  



Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 7, kr 18 800 000. 

Økte personalkostnader til hjemmetjenesten tilsvarer 3,6 årsverk, ca kr. 2 000 000. 

 

 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Omsorgsleiligheter i sentrum er sentralt plassert i forhold til foretak beboerne kan nå på egen hånd. Et 

viktig moment i folkehelseperspektiv er at omsorgsboliger skal plasseres her slik at beboerne 

opprettholder sin selvstendighet og mulighet til mestring i denne livsfasen. Sentrum er definert fra 

kirka og til Smia på laveste terrengnivå. Tomten vil være flat og enkel å tilrettelegge for 

utendørsanlegg. Alle vil få utsikt fra sin leilighet som blant annet gjør det attraktivt å bo der og 

muligheten for en privat altan er tilstede. Det vil oppleves som å bo i en moderne alminnelig bolig som 

ikke er institusjonalisert og målet med å holde beboerne lengre friske er enklere å profittere.  

Hjemmetjenesten i 1.etasje er til stede med heldøgns tilsyn og pleie, og den representerer enn sikkerhet 

for beboerne.  

 

Konsekvensvurdering omsorgsbolig 12 -16 leiligheter  

 
Tabell 8: Konsekvensutredning omsorgsboliger 

OMSORGSBOLIG 16 LEILIGHETER –   KONSEKVENSVURDERING 

Kvalitetsindikator Eidsvåg 
sentrum   

Ombygging NOS    

A) Tilgjengelighet og trafikk, (minst 
behov for transport, kjøring)  

1 2  

B) Nærhet til sentrumsfunksjoner 
(Butikk, frisør, tannlege, 
fysioterapi, fotpleie osv.)  

1 2  

C) Muligheter for utendørsaktivitet 1 2  

D) Fagmiljø (stort felles fagmiljø)  2 1  

E) Sårbarhet, (brann-beredskap, 
ambulanse, lege, strøm, vann) 

2 1  

SUM 7 8  

Samlet  1 2  
1 = BEST 

MERK: Ved omgjøring av NOS – dagens demens og korttidsavdeling, får en 13 boenheter 

 

A) og B) Gjelder spesielt beboerne som vil være mer selvhjulpne ved kjøp av varer og bruk av 

andre servicefunksjoner.   

C) Det som har resultert i at alternativet i sentrum scorer best skyldes at området er flatt og at 

promenaden er lett tilgjengelig.  

E) Det at alternativet ved NOS scorer best begrunnes først og fremst at det er strømaggregat 

ved NOS. 

 

 

Tomtealternativer: 

Kommunen har vært i kontakt med private grunneiere om tomtealternativer i sentrum (som defineres 

som arealet mellom kommunehuset og Smia), men ingen har i dag areale som de ønsker benyttes til 

dette formålet. Kommunen har slik rådmannen ser det da 2 aktuelle tomter i sentrum som kan 

opparbeides. Dette må det jobbes videre med i et detaljprosjekt. 

 



Alternativ 1: Kommunal tomt der dagens hjelpemiddelsentral og aktivitetstjenestens verksted ligger. 

Disse bygningene må rives og areal for dagens drift må løses i tilknytting til nytt omsorgsboligbygg.  

Alternativ 2: Delvis kommunal tomt mellom bensinstasjonen og Kråkholmvegen. For å få nok areal vil 

det være nødvendig å forhandle med annen eier om kjøp. Tomten er ikke bebygd. 

 

 

Privat initiativ:  

Et bygg i form av 16 omsorgsboliger på frittliggende tomt vil høyst sannsynlig være meget attraktivt 

for flere utbyggere da husbankens investeringstilskudd er betydelig for slike typer boliganlegg. Med et 

nybygg får man skreddersydd planløsning og utnyttet bygningsmassen optimalt, noe som vil være et 

mål for en utbygger med hensyn på tilskudds potensialet. Til sammenlikning vil NOS ha overflødig 

areal i underetasjen det må beregnes kostnader til, men som er utelukket fra tilskudd.   

 

Sammenstillingstabell 

 
Tabell SB: Sammenstillingstabell B av arbeidsgruppens utredning ihht vedtak i kommunestyre 07.11.2013 

 B1 
Omsorg NOS 

B2 
Omsorg Sentrum 

Investeringskostnader Kr. 38 237 500  Kr. 53 625 000 
Forventet tilskudd Kr. 17 200 000 Kr. 24 100 000 

Forventet refusjon MVA Kr.   7 647 500 Kr. 10 725 000 
Netto Kr. 13 400 000 Kr. 18 800 000 

Arealbehov Eksisterende 1 330m2   

Nybygg  1 650m2 

Antall leiligheter 13 16 

Byggekostnader pr leilighet Kr. 2 941 000 Kr. 3 352 000 
Driftskostnader, økt bemanning Kr. 2 000 000 Kr. 2 000 000 

Kvalitet på tjenestetilbud 2 1 
Konsekvensutredning 2 1 
Alle beløp er omtrentlige. På nåværende stadiet i prosjektet er ikke alt tatt med som 

uteområder, inventar og velferdsteknologi. En må også påregne uforutsette problemstillinger 

der en skal renovere eldre bygg. 

 

 

Kostnader investeringer - tilskudd  

Staten gir gjennom Husbanken investerings tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem.  

Tilskuddssatsene for 2015 er gjennomsnittlig 50 % av kostnadene av maksimalt godkjente 

anleggskostnader, dette fordeles med 45 % pr. omsorgsbolig og 55 % pr. sykehjemsplass. 

Maksimale tilskuddssatser er kr. 1.337.400,- for en omsorgsbolig og kr. 1.634.600 for en 

sykehjemsplass. 

Det gis også 55 % utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for dagaktivitet. Dagaktivitet 

gjelder beboere og ulike grupper hjemmeboende som har behov for et slik tilbud.  

Tilskuddet beregnes av anleggskostnader/prosjektkostnader inklusive merverdiavgift.  

Tilskudd gis etter de samme reglene enten kommunen står som eier eller omsorgsboligene framskaffes 

gjennom avtaler med andre aktører. Kommunen skal disponere og har plikt til å tildele 

omsorgsboligene i en periode på minst 30 år til personer med behov for heldøgns helse og 

omsorgstjenester.  

Omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med investeringstilskudd etter 2012 må være tilrettelagt 

for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen 

velferdsteknologi. 

 

http://www.husbanken.no/universell-utforming/velferdsteknologi/


Muligheten for å tildele videre investeringstilskudd til prosjekter som eies av andre enn kommunen ble 

avviklet for tilsagn om tilskudd gitt fra 2011. Se pkt. 6.4 vedrørende disponering og tildeling av 

omsorgsboliger og sykehjemsplasser 

Ved selv å eie omsorgsboligene og leie dem ut til brukergruppene, kan kommunen sikre seg kontroll 

over bruken av omsorgsboligene uten tidsbegrensning. Hvis kommunen inngår avtaler om leie av 

lokaler/boliger, som de kan gjøre etter endringene i investeringstilskuddet i 2011, må kommunen sikre 

seg disposisjonsrett i minst 30 år for å kunne overholde tildelingsplikten.  

Ved leie skal leiekontrakten tinglyses på eiendommen. 

 

Bemanning: 

 
Tabell 9: Bemanningsbehov 

Antatt framtidig bemanningsbehov ved oppfølging av helse og omsorgsplanen 2017 – 
2020, gjelder etter at 16 demensplasser, 16 omsorgsleiligheter og 2 rehabiliteringsplasser 
er etablert.  

 Bemanning 
2015 

Bemanning 
2017 

Endring i 
forhold til 2015 

Demensavd. /kortidsavd. NOS 18,9 årsverk   

Demensavdelinger 2 x 8 plasser ved 
NOS 

 19,8 årsverk 
 

  0,9 årsverk 

Demensavdeling 2 x 8 plasser ved 
Eresfjord Bofellesskap  

 19,8 årsverk  
 

  0,9 årsverk 

Hjemmetjenesten, inkl: dagtilbud  21,6  26,0 + 4,4 
 

Økningen i hjemmetjenesten gjelder 1,6 årsverk på natt (nattpatrulje) og 2 årsverk på dag/kveld. 

Bemanningsøkningen er i hovedsak tenkt tilknyttet de nye omsorgsboligene. 

Ved de nye demensavdelingene beregnes en bemanning med totalt 6 ansatte på dag- og kveldsvakter 

alle ukens dager samt 2 tilsatte på natt.  

Dagsentertilbudet bør økes fra 3 til 5 dager i uken noe som vil kreve nye 0,8 årsverk.  

Vurdering 

Arbeidsgruppen har hatt mange arbeidsmøter, men er fortsatt ikke kommet frem til enighet i gruppen 

ha gjelder plassering av tjenestetilbudene. 

 

A1 Demensavdeling ved Nesset omsorgssenter (NOS) 

Arealet som i dag brukes til demensavdeling og korttidsavdeling er stort nok til å bygge om til 2 

avdelinger med 8 plasser samt en dagavdeling for demente med opptil 10 brukere. I tillegg vil en 

kunne tilrettelegge for 2 rehabiliteringsplasser i enden av bygget nærmest sykehjemsavdelingen. 

Uteområdet for den ene avdelingen kan tilrettelegges på sydsiden av bygget. For å få optimal bruk av 

arealet samt å beskytte pasientene, bør inngangspartiet/ hovedinngangen flyttes til underetasjen i 

tilknytting til eldresenteret. Det gis her tilskudd fra Husbanken til heis. 

Det bør presiseres at NOS fikk installert nødstrømsaggregat i 2014 som dekker hele bygget. 

Med demensavdelinger ved NOS, vil en fortsatt sikre et samlet og sterkt fagmiljø, kunne utveksle 

kompetanse og erfaringer og være flere å støtte seg til når det gjelder vikarbruk. Tryggheten med å 

kunne tilkalle personell fra andre avdelinger på kort varsel hvis noe uforutsett skulle skje er viktig.  

En anser det som en stor fordel at hjemmetjenesten ikke er for langt unna dagsenteret slik at de som 

ofte kjenner de hjemmeboende brukerne kan følge disse opp i starten når de skal begynne å bruke 

dagtilbudet. 

Pårørende er en viktig ressurs og samarbeidet med dem må ikke undervurderes. Da de fleste 

innbyggerne våre bor i ytre, vil det også si at de fleste pasientene våre vil komme derfra. Det antas å 



være lettere for pårørende å besøke sine når dette ligger i sentrumsnært enn i ytterkantene av 

kommunen. 

Demente er en ulik brukergruppe med forskjellige behov. Noen har behov for lite stimuli og bør 

skjermes. Dette gjøres i avdelingene. Andre har fortsatt funksjoner intakte og vil ha stort utbytte av 

fortsatt å gå til butikk, kafe og nytte seg av Strandpromenade, helseløype og Stikk ut poster i 

nærmiljøet av NOS. Erfaringsmessig er det slik at mange gjøremål må tas på sparket, en må gripe 

øyeblikket uten for mye planlegging. 

 

A2 Demensavdeling ved Eresfjord trygdehjem/bofellesskap 

Arealet ved Eresfjord trygdehjem slik det står i dag er for lite. Areal – og funksjonskrav (Husbank og 

Arbeidstilsynet) til rommene og badene er for små. Huset må derfor totalrenoveres og det må 

tilrettelegge med tilbygg i hver ende av bygget for å få nok pasientrom og dagligstuer med kjøkken i 

hver avdeling. Hovedinngangen legges om, ved å flytte den til østsiden av bygget. Dette for å frigjøre 

areal til uteområde på vestsiden for pasientene. Ved utbygging vil tomten være utbygd helt i aksen 

nord – sør. På østsiden kan en bruke noe av barnehagens område for å få nok parkeringsplasser til 

ansatte og besøkende og på vestsiden kan det være behov for å se på utvidelse av tomt til større hage. 

Demensavdelingene vil ha ca. 40 ansatte totalt med 6 ansatte fordelt på to avdelinger, på arbeid på dag 

og kveldstid. Dette er et lite og sårbart fagmiljø som ikke vil ha andre å samarbeide med om noe skulle 

skje. Lengre avstand til lege og ambulanse. 

Det å beholde og rekruttere fagpersonell vil for alle bli en utfordring om noen år. Dette har både med 

at det vil bli for få utdannede innen pleie- og omsorgsfaget samt at et nytt sykehus vil bygges på 

Hjelset. En er redd det vil bli utfordrende nok å skaffe personell til sentrumsnære arbeidsplasser og 

hva skal til for at vi skal beholde og rekruttere til Eresfjorden?  

Pårørende er en viktig ressurs og samarbeidet med dem må ikke undervurderes. Det vil bli lengre 

reiseavstand for de fleste pårørende og det er i dag ingen mulighet for kollektiv transport til Eresfjord 

trygdeheim.  

Demente er en ulik brukergruppe med forskjellige behov. Noen har behov for lite stimuli og bør 

skjermes. Dette gjøres i avdelingene. Andre har fortsatt funksjoner intakte og vil ha stort utbytte av 

fortsatt å gå til butikk, kafe og benytte seg av nærmiljøet. Eresfjord trygdehjem har barnehagen som 

nærmeste nabo, men ellers vil all sosial deltagelse utenom bygget måtte planlegges. Erfaringsmessig er 

det slik at mange gjøremål må tas på sparket, en må gripe øyeblikket uten for mye planlegging for 

denne brukergruppen. Dette gjelder også for dagpasientene. Det vil være behov for egen minibuss/ bil 

til turer for pasientene og til henting av dagpasienter. 

Bygget er ikke tiltenkt eget kjøkken med personell. Maten tilrettelegges på NOS og transporteres 

daglig til Eresfjorden. Det samme vil være nødvendig i forhold til rent og skittent tøy. Dette vil bli 

vasket på NOS. Det stilles strenge krav til å skille mattransport og skittet tøy og det kan bli nødvendig 

med forskjellige kjøretøy til transport av den grunn. 

Det er ikke beregnet kostnader til nødstrømsaggregat, noe som en bør se på i detaljprosjektet. 

Når det gjelder brannforebyggende tiltak så er det i dag ikke godkjent branntjeneste i Eresfjord i 

forhold til responstid for institusjonsbygg. Det vil bety at en må oppgradere mannskap/ røykdykkere, 

utstyr og tankbil for å få dette godkjent. 

 

A3 Demensavdeling nybygg på Holtan 

Et nytt bygg gir alle muligheter for god arealutnyttelse tilrettelagt brukergruppen. Kommunen kan her 

få et fremtidsrettet bygg i forhold til innhold og drift. Kommunen har tomt på Holtan som kan 

tilrettelegges for institusjonsdrift. Det er ikke beregnet kostnader til nødstrømsaggregat, noe som en 

bør se på i detaljprosjektet. 

Selv om Holtan er nært NOS i avstand, vil fagmiljøene likevel bli delt til daglig og utnyttelsen av 

ressursene vil ikke være like funksjonelt. Tenker spesielt på natt. Hjemmetjenesten vil ha kort avstand 

til dagsenteret og brukerne der.  

Pårørende er en viktig ressurs og samarbeidet med dem må ikke undervurderes. Da de fleste 

innbyggerne våre bor i ytre, vil det også si at de fleste pasientene våre vil komme derfra. Det antas å 



være lettere for pårørende å besøke sine når dette ligger i sentrumsnært enn i ytterkantene av 

kommunen. 

Demente er en ulik brukergruppe med forskjellige behov. Noen har behov for lite stimuli og bør 

skjermes. Dette gjøres i avdelingene. Andre har fortsatt funksjoner intakte og vil ha stort utbytte av 

fortsatt å gå til butikk, kafe og nytte seg av Strandpromenade, helseløype og Stikk ut poster i 

nærmiljøet av Holtan. Erfaringsmessig er det slik at mange gjøremål må tas på sparket, en må gripe 

øyeblikket uten for mye planlegging. 

Bygget er ikke tiltenkt eget kjøkken med personell. Maten tilrettelegges på NOS og transporteres 

daglig til Holtan. Det samme vil være nødvendig i forhold til rent og skittent tøy. Dette vil bli vasket 

på NOS. Det stilles strenge krav til å skille mattransport og skittet tøy og det kan bli nødvendig med 

forskjellige kjøretøy til transport av den grunn. 

 

B1 Omsorgsboliger ved Nesset omsorgssenter (NOS) 

Ved ombygging av dagens demens avdeling og korttidsavdeling vil en kunne tilrettelegge for 12 – 13 

omsorgsboliger avhengig av om en velger alternativ med innvendig korridor eller utvendig svalgang. 

Dette er 3- 4 færre leiligheter enn det som er beskrevet som behov i Helse – og omsorgsplanen. 

NOS er for de fleste sykehjemmet og ved ombygging til omsorgsboliger kan dette lett oppfattes som 

en fornyelse av dette. Det vil være en fordel at det er et større skille mellom boliger og institusjon.  

Fra faglig hold anbefales det hvis alternativet med ombygging av NOS blir valgt, at en velger 

innvendig korridor hvor alle kan gå tørrskodd til postkasse, fellesrom og aktiviteter. Leiligheter 

tilrettelagt med egen inngang fra overbygd svalgang vil gi større boflate, men det vil bli utfordrende 

for mange at en er nødt til å kle på seg for å komme seg til fellesstue mm. i alt slags vær. Faren for 

isolasjon er med dette alternativet større.  

NOS ligger for mange sentrumsnært, men bakken opp til NOS er lite rullator- vennlig og kan for 

mange bli det utfordrende til fortsatt å kunne være selvstendig når det gjelder handling, kafebesøk mm. 

Hjemmetjenesten vil ha kontor i samme bygg som nå. 

Det har fra flere hold vært ytret ønske om at omsorgsboligene blir utbygd av andre enn kommunen. 

Dette vil være mindre aktuelt ved utbygging på NOS. 

 

B2 Omsorgsboliger nybygg - Sentrum 

Et nytt bygg gir alle muligheter for god arealutnyttelse tilrettelagt brukergruppen. Kommunen kan her 

få et fremtidsrettet bygg som kan samle boliger, hjemmetjeneste og hjelpemiddelforvaltning. Om 

arealet tilsier det, kunne en kanskje også vurdert om frivilligsentral skulle vært lagt til det samme 

bygget. Omsorgsboligene vil ligge i gåavstand til alle servicefunksjoner og dermed tilrettelagt for 

fortsatt aktivitet for beboere. Hjemmetjenesten i 1.etasje er til stede med heldøgns tilsyn og pleie, og 

den representerer enn sikkerhet for beboerne.  

Rådmannen ser for seg to tomtealternativer som må vurderes videre. Alternativ 1: Kommunal tomt der 

dagens hjelpemiddelsentral og aktivitetstjenestens verksted ligger. Disse bygningene må i tilfelle rives 

og areal for dagens drift må løses i tilknytting til nytt omsorgsboligbygg.  

Alternativ 2: Delvis kommunal tomt mellom bensinstasjonen og Kråkholmvegen. For å få nok areal vil 

det være nødvendig å forhandle med annen eier om kjøp. Tomten er ikke bebygd. 

Det vil være store muligheter for eksterne utbyggere. 

 

Velferdsteknologi 

Det er en forutsetting for å få tilskudd fra Husbanken at det er vurdert og tilrettelagt for fremtidig bruk 

av velferdsteknologi både når det gjelder omsorgsboliger, dagsenter og avdelinger for demente. Dette 

har vært lite belyst hittil i arbeidet og det må derfor vektlegges i neste fase av prosjektet. 

 

Konklusjon: 

Rådmannen konkluderer med at de beste og mest fremtidsrettede alternativene for bygging av 

omsorgsboliger og institusjon for demente vil være demensavdeling med 16 plasser, dagtilbud for 



demente samt to rehabiliteringsplasser bør skje ved ombygging ved NOS og at 16 omsorgsboliger 

tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie bør skje ved et nybygg i Eidsvåg sentrum.  

Dersom en tar utgangspunkt i de ovenstående oversikter når det gjelder kvalitet og med de indikatorer 

som er nyttet samt hva er det rimeligste alternativet driftsmessig kommer rådmannen frem til at det vil 

være mest gunstig å velge følgende løsninger i det videre arbeid. Arbeidsgruppen er ikke samstemte i 

dette. De to oppnevnte politiske representanter ønsker andre alternativ enn fagpersonalet. 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunen vil få store investeringsutgifter ved å bygge både omsorgsboliger og utvide antall 

demensplasser. Behovet er stort for at begge tilbudene blir realisert. Kommunen får tilskudd fra 

Husbanken til begge prosjektene henholdsvis med 45 % til omsorgsleiligheter og 55 % til 

demensplasser og dagsenter. Begge prosjektene gir refusjon av Mva. Restfinansiering må gjøres ved 

låneopptak. For omsorgsleilighetene vil utgifter til renter og avdrag beregnes inn i husleien til 

leietaker. Årlige utgifter til låneopptak til demens og dagsenter må dekkes inn ved å styrke 

driftsbudsjettet for Helse og omsorg. 

 

Betydning for folkehelse 

 

Kommunen mangler i dag alternative botilbud til de som kan fortsatt bo i egen bolig. Ved å 

tilrettelegge for omsorgsbolig med heldøgns pleie og omsorg vil langt flere kunne fortsette å bo i egen 

leilighet og med det utsette behovet for sykehjemsplass. Omsorgsbolig vil for mange gi økt trygghet, 

fremme aktivitet og føre til bedre livskvalitet. 
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Helse og omsorg - videre utbygging av institusjonsplasser og omsorgsleiligheter 

 

 

Rådmannens innstilling 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeide med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fra til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014  

Rådmannens innstilling ble vedtatt slik: 

Første kulepunkt enstemmig vedtatt. 

Andre kulepunkt ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

Forslag til vedtak Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014  

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeide med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fra til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 22.10.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 22.10.2014 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeid med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 23.10.2014  

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.10.2014 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeide med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fra til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.11.2014  

Fremskrittspartiet fremmet følgende forslag: 

 

 Arbeidsgruppa PLO reduserer antall alternativer som skal utredes til å gjelde følgende: 

 

 Demensavdeling 

 Demensavdeling med dagtilbud i det tidligere bofellesskapet i Eresfjord. 

 Demensavdeling med dagtilbud ved NOS der demensavdelinga og korttidsavdelinga er i 

dag. 

 Demensavdeling med dagtilbud i eget bygg på Holtan-området. 

 

Omsorgsboliger 

 Eget bygg på tomt mellom parkeringa ved Bunnpris og fjøra. 

 På NOS der demensavdelinga og korttidsavdelinga er i dag. 

 

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Fremskrittspartiets forslag ble satt opp mot formannskapets forslag. 

 

Fremskrittspartiets forslag fikk 1 stemme og falt. Formannskapets forslag ble vedtatt med 20 stemmer. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 06.11.2014 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeid med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Utgangspunktet for denne saken er helse og omsorgsplanen og et vedtak i kommunestyret den 

2.2.2012. Kommunestyret gjorde den gang vedtak om at de ønsket en gjennomgang av pleie og 

omsorgstjenesten. Saken ble oversendt HOK for videre behandling. 



 
I møte den 2.4.2013 ble saken fulgt opp i utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK) og følgende 

vedtak ble fattet. 

«Det opprettes en arbeidsgruppe med formål å gjennomgå tjenestetilbudet innen pleie og 

omsorgstjenesten. Utvalget sammensettes av to politikere, to fra administrasjonen, to fagpersoner fra 

pleie og omsorg samt en tillitsvalgt». 

 
Utvalget fikk følgende mandat: 

 Utarbeide en oversikt over dagens tjenestetilbud innen pleie og omsorg samt kvantitet og 

kostnader for tjenestene 

 Utarbeide en oversikt over dagens tjenestetilbud innen pleie og omsorg samt kvantitet og 

kostnader for tjenestene. 

 Kartlegge de utfordringer en ser kommunen har fått i forhold til samhandlings- reformen. 

 Vurdere og komme med forslag om pleie og omsorgstilbudet kan organiserer på en annen og 

mer kostnadseffektiv måte samtidig som kvaliteten på tjenestene opprettholdes evt. forbedres. 

 Komme med forslag om endringer/nye tiltak, følge opp dette med forslag til endringer i helse 

og omsorgsplanen. 

 Sammenligne og forklare Nesset kommunes utgifter og tjenestetilbud i forhold til andre 

kommuner, fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt. 

 Utvalget legger fram sin utreding i møte i HOK 10.9. 2013 

 Kartlegge bygningsmassen innen helse og omsorg og sjå på tilrettelegging av bygg for mer 

effektiv og rasjonell helhetlig drift av enheten. 

 

Rådmannen peker ut de som skal delta fra administrasjonen og fagpersonene fra enheten. 

Helse, oppvekst og kultur utvalget velger følgende politikere i arbeidsgruppa: 

Aina Trælvik Remmen og Karianne Rindli. 

 

I etterkant av dette møtet pekte rådmannen ut følgende medlemmer til arbeidsgruppen: Liv Husby, Jan 

K. Schjølberg, Anne Ragnhild Dyrli og Aud Jorunn Hanset fra administrasjonen. I tillegg til disse 

oppnevnte fagorganisasjonene Sissel Ebbesen Bugge og Siv Ernes Aasen. 

 

Arbeidsgruppa la fram sitt arbeid i september 2013. 

En enstemmig arbeidsgruppe foreslo at arbeidet med ny demensavdeling og utbygging av nye 

leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie forseres og igangsettes så snart dette er mulig. 

Bakgrunnen for dette var følgende: 

1) Behovet for institusjonsplasser for demente er økende. En måtte bl.a. øke plassene på dagens 

demensavdeling fra 7 til 9 fra 1.2. 2013. Avdelingen er ikke arealmessig tilrettelagt for 9 pasienter. I 

helse og omsorgsplanen er det påpekt at den første store utfordringen tjenesten vil stå ovenfor er 

tilbudet til demente. Det er da vist til at antall eldre over 67 år er raskt økende. 

2) Det er behov for omfattende vedlikehold av bygningsmassen der korttidsavdelinga og 

demensavdelinga er i dag. Dette gjelder bl.a. i forhold til brannsikkerhet. Arbeidsgruppa ser det som 

lite kostnadseffektivt å foreta et omfattende vedlikeholdsarbeid i 2014 for deretter å foreta en total 

ombygging noen år senere. 

3) Arbeidsgruppa foreslår å legge ned korttidsavdelinga og bygge sentrumsnære omsorgsboliger 

raskere enn det som framgår i helse og omsorgsplanen. 

Det er en kjent sak at Nesset kommune er blant de kommuner i fylket som har flest institusjonsplasser 

i forhold til antall innbyggere 80 +. I gjennomgangsdokumentet går det også fram at Nesset bruker en 

lagt større andel av nettodriftsutgifter til institusjonsdrift enn andre kommuner. I helse og 

omsorgsplanen er det fokus på omsorgstrappen og BEON prinsippet. (Beste Effektive Omsorgs Nivå). 

Nesset har et omfattende tilbud på toppen av omsorgstrappen (institusjonsplasser) og mindre tilbud 

lenger ned i trappen. Det at en person får alt tilrettelagt på institusjon kan lett bli pasifiserende. Det å 

bo i en egen bolig der det er muligheter for tilsyn og pleie ved behov vil normalt resultere i at de som 



bor der holder seg sprekere og friskere lengre og dermed få mindre behov for hjelp. Det vil bidra til å 

redusere behovet for institusjonsplasser. 

 

Arbeidsgruppa var i sin konklusjon uenige i hvordan utbyggingen skulle foretas. 

Flertallet i gruppa inkludert rådmannen ønsket en ombygging av lokalene til dagens demensavdeling 

og korttidsavdeling til 16 demensplasser samt dagtilbud for demente. Videre at omsorgsleilighetene 

tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie legges mest mulig sentrumsnær i Eidsvåg. 

Mindretallet ønsket demensavdelingene med dagtilbudet lagt til Eresfjord (ombygging av 

bofellesskapet) og at omsorgsleilighetene ble lagt til NOS i lokalene der demens og korttidsavdelinga 

er i dag. Mindretallet ønsket også noen flere sjukeheimsplasser enn flertallet.  

 

Utredningen fra arbeidsgruppa ble behandlet i kommunestyret den 7.11.2013. 

 

Kommunestyret gjorde den 7.11. 2013  

Det utarbeides en forstudie på grunnlag av resultatet fremlagt av arbeidsgruppa, samt eventuelt nybygg 

demensavdeling. 

Forstudiet skal gi svar på: 

- investeringskostnader 

- arealbehov 

- driftskostnader 

- kvalitet på tjenestetilbudet 

Forstudiegruppa består av 2 representanter fra Utvalg for helse, oppvekst og kultur, rådmannen peker 

ut fra administrasjonen, tillitsvalgte og brukerrepresentant. 

 

Frist: 01.06.14 

 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur utpeker i sitt møte den 26.11. 2013 følgende representanter til i 

forstudiegruppen; 

1. Karianne Rindli 

2. Aina Trælvik Remmen 

 

Forstudiegruppa består av: Karianne Rindli, Aina Remmen, Liv Husby, Jan K. Schjølberg, Ann 

Ragnhild Dyrli, Aud Jorunn Hanset, Malin Bruset, Sissel Ebbesen Bugge og brukerrepresentant Bjørg 

Alstad. 

 

Fristen for å legge fram presentasjon av forstudiet ble etter sak i HOK utsatt til oktober møtet 2014 

(14.10.) 

 

Saken ble etterspurt i kommunestyret den 4.9.2014 gjennom en interpellasjon. Vedtak om ny frist 

01.11.14. 

 

Forstudiegruppa har siden de ble opprettet og fram til 7.10.14 hatt 4 møter.  

 

Forstudiegruppen har som mål å tilrå over kommunestyret hvor det er mest hensiktsmessig i forhold til 

kvalitet og økonomi og tilrettelegge for 16 demensplasser med tilknyttet dagtilbud og 16 sentrumsnære 

omsorgsleiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie.  I tillegg 2 rehabiliteringsplasser som er 

tilknyttet opptreningsrom. 

 

Aktuelle alternativer demensavdeling: 

a) Demensavdeling med dagtilbud i det tidligere bofellesskapet i Eresfjord. 

b) Demensavdeling med dagtilbud ved NOS der korttidsavdelinga og demensavdelinga er i dag. 

c) Demensavdeling med dagtilbud i egen bygg på Holtan området 



 

Aktuelle alternativer omsorgsboliger: 

a) Eget bygg sentrumsnær i Eidsvåg (mellom kirka og brannstasjonen) 

b) I Nesset omsorgssenter ved ombygging av lokalene der korttidsavdeling og demensavdelinga 

er i dag. 

c) På taket av kommunehuset. 

 

Det som så lang er avklart er at omsorgsboliger på taket av kommunehuset ikke er aktuelt. Dette 

skyldes bygningsteknisk. (For stor belasting på fundamenteringen)   

 

Kommunestyret vedtok på sitt møte 2.10.2014 et investeringsreglement.  I kapittel 4 i dette 

reglementet er det beskrevet hva som forventes ved en behovsutredning når det gjelder investeringer.  

Behovsutredningen gjelder følgende: 

a) Analyse med behov 

b) Funksjonsbeskrivelse og romprogram med netto arealbehov. 

c) Alternativer om det enkelte arealbehov bør søkes realisert ved ombygging, tilbygg eller 

nybygg, eventuelt som en del av et større investeringsprosjekt.  Dette bør vurderes opp mot leie 

eller OPS (offentlig/privat samarbeid) 

d) Lokalisering 

e) Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet (rente- og 

avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter) 

f) Realistiske muligheter for tilskudd og annen finansiering. 

Forstudiegruppa ser som sin oppgave og utrede samtlige av disse punkter. 

 

Vurdering 

I og med at det tok lang tid før gruppa fikk engasjert arkitekt og at arkitekten så langt kun har lagt fram 

en skisse over muligheten for å til 16 demensplasser ved NOS, har forstudiegruppa ingen mulighet for 

utrede det som bør forventes av forstudiegruppa. Uten tegninger av de alternative plasseringene som 

ønskes utredet, kan heller ikke arbeidsgruppa beregne kostnader for de forskjellige alternativene. 

 

Når det gjelder punkt a) ovenfor er dette utrede av den tidligere arbeidsgruppen som la fram sin 

utredning i kommunestyret den 7.11. 2013.  I forhold til punkt d) har gruppa arbeidet med å vurdere 

kvaliteten på tjenesten i forhold til de ulike alternativene.  Gruppa er også kommet langt når det gjelder 

punkt e) driftsutgifter sett i forhold til de ulike alternativene.   

Forstudiegruppa er nå avhengig av at arkitekten fullfører sitt arbeid for å komme videre. 

 

Det er svært beklagelig at en er kommet i denne situasjonen. Forstudiegruppa mener at de er i god 

gang med å fullføre arbeidet, men er avhengig av ekstern leveranse. Det er to store byggeprosjekter 

som skal legges frem og trenger derfor mer tid for å få fullført denne oppgaven.  
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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 22/14 13.05.2014 

 

Pleie og omsorgstjenesten - Utsettelse av presentasjon forstudie 

 

 

Rådmannens innstilling 

Frist for avslutning og presentasjon av forstudie for gjennomgang pleie og omsorgtjenesten utsettes til 

oktober 2014. 

 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 13.05.2014  

Saken ble ettersendt 07.05.2014. 

 

Det var enighet om følgende tillegg: 

 

 Orientering om årsaker til utsettelse blir framlagt for kommunestyret 22.05.2014. 

 

Rådmannens innstilling med utvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 13.05.2014 

Frist for avslutning og presentasjon av forstudie for gjennomgang pleie og omsorgtjenesten utsettes til 

oktober 2014. 

 

Orientering om årsaker til utsettelse blir framlagt for kommunestyret 22.05.2014. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det er i helse og omsorgsplanen, vedtatt juni 2011, planlagt en omfattende ombygging av Nesset 

omsorgssenter ca. år 2025. Arbeidsgruppa som HOK opprettet foreslo enstemmig at arbeidet med ny 

demensavdeling og utbygging av nye leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie, skulle forseres 



og igangsettes så snart som mulig. Arbeidsgruppa var derimot delt i synet på hvorledes utbyggingen skal 

foregå. I K-sak 92/13 la rådmannen frem resultatet fra arbeidsgruppen for gjennomgang av pleie og 

omsorgstjeneste. Vedtaket i saken lød på etablering av en forstudiegruppe som skal kartlegge 

investeringskostnader, arealbehov, driftskostnader og kvalitet på tjenestetilbudet. Forstudie krever at 

man gjennomgår alle de skisserte løsningen. Frist for levering av forstudie er 01.06.2014.  

 

Teknisk, samfunn og utvikling (TSU) ble forelagt saken på nyåret. I økonomiplanen er det satt av 1,0 

mill. kr til forstudiet og det gir anledning for innleie av konsulentbistand. Forstudiet er av større 

karakter og krever betydelig oppfølging fra enheten noe det ikke har vært kapasitet til i årets fire første 

måneder. 

Det legges derfor opp til en utsettelse av avslutning og presentasjon av forstudie til oktober 2014.      

Vurdering 

Forseringen i forhold til fremdriften i den vedtatte helse og omsorgsplanen har gitt prosjektet en 

betydelig tidligere start og derav et bedre utgangspunkt for pleie og omsorgstjenesten. Utsettelse av 

fristen til forstudie utgjør 6 måneder. TSU får frigitt noe kapasitet denne høsten til å jobbe konsentrert 

med dette prosjektet. 

Økonomiske konsekvenser 

Midlene i økonomiplanen for inneværende år er tilgjengelig og vil bli benyttet i 2014. Ingen 

konsekvens.  

 

Betydning for folkehelse 

Viktig for pleie og omsorgstjenesten at man kommer så nærme som mulig et vedtak om endelig 

løsning i 2014. Det vedtaket er det fortsatt mulig å nå selv om saken utsettes. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 30/13 10.09.2013

Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til endringer

Vedlegg
1 Rapport fra arbeidsgruppe, demensavdeling til Eresfjord?
2 Pleie og omsorg, gjennomgang 2013

Rådmannens innstilling

1) Kommunestyret tar vedlagte gjennomgang for pleie og omsorgstjenesten 2013 til etterretning.

2) Kommunens helse- og omsorgsplan oppdateres/endres på følgende områder:
a) I tillegg til dagens 30 somatiske sjukeheimsplasser ved Nesset omsorgssenter, ombygges 

dagens kortidsavdeling og demensavdeling til 16 nye institusjonsplasser for demente.  2 til 3 
rehabiliteringsplasser og 5 dagplasser for demente. 
Eldresentertilbudet i underetasjen videreføres som i dag.

b) Det bygges 16 sentrumsnære leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. 
Hjemmetjenesten etablerer kontor tilknyttet disse boligene.

c) Økt satsing på rehabilitering.  Etablering av strukturert hverdagsrehabilitering fra 1.1.2014 
d) Økt fokus på ny velferdsteknologi, det utarbeides en plan for dette arbeidet, fremlegges for 

HOK innen 1.10.2014

3) Planlegging og bygging/ombygging foretas i løpet av 2014 – 2015 – 2016.

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.09.2013 

Utvalget fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes og sendes tilbake til arbeidsgruppa for ferdigstillelse.

Utvalget ønsker at arbeidsgruppa fremmer økonomisk kalkyle for de bygningsmessige 
endringer som ligger i de forskjellige alternativene til arbeidsgruppa.



Saken legges fram i neste møte i HOK den 15.10.2013.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Etter behandlingen hadde utvalget befaring til NOS.  

Vedtak

Saken utsettes og sendes tilbake til arbeidsgruppa for ferdigstillelse.

Utvalget ønsker at arbeidsgruppa fremmer økonomisk kalkyle for de bygningsmessige endringer som 
ligger i de forskjellige alternativene til arbeidsgruppa.

Saken legges fram i neste møte i HOK den 15.10.2013.

Saksopplysninger

Det går fram innledningsvis i vedlagte dokument (gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten) at 
kommunestyret i møte den 2.2.12. ønsket å få en gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten. Utvalg 
for helse, oppvekst og kultur vedtok i møte den 31.5.2013 at det opprettes en arbeidsgruppe med 
formål å gjennomgå tjenestetilbudet innen pleie og omsorgstjenesten.  Arbeidsgruppen har bestått av: 
Aina Trælvik Remmen og Karianne Rindli fra HOK, Sissel Ebbesen Bugge og Siv Ernes Aasen fra de 
tillitsvalgte, Liv Husby, Jan K. Schjølberg, Ann Ragnhild Dyrli og Aud Jorunn Hanset fra 
administrasjonen.

Arbeidsgruppa fikk følgende mandat:
 Utarbeide en oversikt over dagens tjenestetilbud innen pleie og omsorg samt kvantitet og 

kostnader for tjenestene.
 Kartlegge de utfordringer en ser kommunen har fått i forhold til samhandlingsreformen.
 Vurdere å komme med forslag om pleie og omsorgstilbudet kan organiseres på en annen og 

mer kostnadseffektiv måte, samtidig som kvaliteten på tjenestene opprettholdes evt.forbedres.
 Komme med forslag om endringer/nye tiltak, følge opp dette med forslag til endringer i helse 

og omsorgsplanen.
 Sammenligne og forklare Nesset kommunes utgifter og tjenestetilbud i forhold til andre 

kommuner, fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt.
 Utvalget legger fram sin utreding i møte i HOK 10.9. 2013
 Kartlegge bygningsmassen innen helse og omsorg og sjå på tilrettelegging av bygg for mer 

effektiv og rasjonell helhetlig drift av enheten.

I mandatets kulepunkt 2 og 3 ovenfor er det forventet at arbeidsgruppa kommer med forslag til 
endringer i forhold til vedtatt helse og omsorgsplan. Bl.a. for å få en mer kostnadseffektiv tjeneste. Det 
er i gjennomgangsdokumentet gjentatte ganger vist til kommunens helse og omsorgsplan, denne 
planen ligger lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Det er i helse og omsorgsplanen vedtatt juni 2011 planlagt en omfattende ombygging av Nesset 
omsorgssenter ca. år 2025. Ombyggingen går ut på at en nytter det areal som i dag nyttes til 
demensavdeling og kortidsavdeling til en ny demensavdeling med 16 plasser delt i 2 grupper. Deler av 
arealet er også tenkt nyttet 2 til 3 rehab.plasser. Det går ellers fram i helse og omsorgsplanen at det 
fram til 2025 skal bygges inntil 24 sentrumsnære leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie.



Arbeidsgruppa som HOK opprettet foreslår enstemmig at arbeidet med ny demensavdeling og 
utbygging av nye leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie forseres og igangsettes så snart 
dette er mulig. 
Bakgrunnen for dette er følgende:

1) Behovet for institusjonsplasser for demente er økende. En måtte bl.a. øke plassene på dagens 

demensavdeling fra 7 til 9 fra 1.2. 2013. Avdelingen er ikke arealmessig tilrettelagt for 9 pasienter.  I 

helse og omsorgsplanen er det påpekt at den første store utfordringen tjenesten vil stå ovenfor er 

tilbudet til demente.  Det er da vist til at antall eldre over 67 år er rask økende.

2) Det er behov for omfattende vedlikehold av bygningsmassen der kortidsavdelinga og demensavdelinga 

er i dag. Dette gjelder bl.a i forhold til brannsikkerhet. Arbeidsgruppa ser det som lite 

kostnadseffektivt å foreta et omfattende vedlikeholdsarbeid i 2014 for deretter å foreta en total 

ombygging noen år senere. 

3) Arbeidsgruppa foreslår å legge ned kortidsavdelinga og bygge sentrumsnære omsorgsboliger raskere 

enn det som framgår i helse og omsorgsplanen.

Det er en kjent sak at Nesset kommune er blant de kommuner i fylket som har flest institusjonsplasser i 

forhold til antall innbyggere 80 +. I gjennomgangsdokumentet går det også fram at Nesset bruker en 

lagt større andel av nettodriftsutgifter til institusjonsdrift enn andre kommuner.  I helse og 

omsorgsplanen er det fokus på omsorgstrappen og BEON prinsippet. ( Beste Effektive Omsorgs Nivå). 

Nesset har et omfattende tilbud på toppen av omsorgstrappen (institusjonsplasser) og mindre tilbud 

lenger ned i trappen. Det at en person får alt tilrettelagt på institusjon kan lett bli pasifiserende. Det å bo 

i en egen bolig der det er muligheter for tilsyn og pleie ved behov vil normalt resultere i at de som bor 

der holder seg sprekere og friskere lengre og dermed få mindre behov for hjelp. Det vil bidra til å 

redusere behovet for institusjonsplasser.

Arbeidsgruppa er delt i synet på hvorledes utbyggingen skal foregå.
Det går fram i arbeidsgruppa konklusjon at deler av gruppe ønsker å bruke tidligere Eresfjord bofellesskap 
til demensavdeling.  Disse hadde følgende forslag:
a) Eresfjord Bofellesskap ombygges og tilrettelegges for 16 demensplasser inkl. 2 avlastningsplasser, 

vedlagt følger en utredning fra april 2011 angående etablering av demensplasser ved Eresfjord 
bofellesskap.

b) Dagtilbudet for demente tilknyttes den nye demensavdelingen i Eresfjord. 
c) Arealene ved NOS som i dag nyttes til kortidsavdeling og demensavdeling skal nyttes til utviding av 

somatiske sjukeheimsplasser fra 30 til 36 samt 2 til 3 rehabiliteringsplasser.  10 til 14 leiligheter tilrette 
lagt for heldøgns tilsyn og pleie, samt kontor for hjemmetjenesten.

De av gruppa som går for denne løsningen viser bl.a. til mandatets siste strekpunkt som har følgende 
ordlyd:
« Kartlegge bygningsmassen innen helse og omsorg og sjå på tilrettelegging av bygg for en effektiv og 
rasjonellhelthetlig drift av enheten.¨»

De øvrige medlemmene i arbeidsgruppa støtter rådmannens tilråding.

Rehabilitering og ny velferdsteknologi.
Siden helse og omsorgsplanen ble vedtatt i 2011 har behovet for rehabilitering i egen kommune økt. Dette 
skyldes bl.a. at helseforetaket har lagt ned flere av sine rehabiliteringsplasser.  I forslag til vedtak går det fram at 
en må satse enda mer på rehabilitering herunder rehabilitering i innbyggerens eget hjem.
Det er i dag mye som skjer i landet i forhold til ny velferdsteknologi og det å ta denne i bruk slik at innbyggerne 
kan bo i egen bolig lenger enn de kan gjøre i dag. Bruk av velferdsteknologi kan også bidra til å redusere 
behovet for hjelp. Det foreslås å utarbeide en plan i forhold til dette.
.  



Vurdering

Forslaget som legges fram fra rådmannens side samsvarer i stor grad med den vedtatte helse og omsorgsplan fra 
juni 2011.  Bl.a. det at samtlige institusjonsplasser skal være ved Nesset omsorgssenter. Rådmannens forslag er 
i trå med kommunestyrets vedtak med unntak av at det foreslås at ombygging og bygging blir tidligere enn det 
som framgår i planen. 
I forbindelse med arbeidet med helse og omsorgsplanen ble det også vurdert å legge demensavdelinga til 
Eresfjord.  I denne forbindelse ble det nedsatt en administrativ arbeidsgruppe for å vurdere fordeler og ulemper 
ved dette, samt sette opp en bemanningsplan. Rapporten fra denne arbeidsgruppa følger vedlagt.
Det at rådmannen både i helse og omsorgsplanen og i denne saken foreslår å bygge ut i Eidsvåg er at det etter 
rådmannens mening vil være mer kostnadseffektiv drift. Samlokalisering av institusjonsplassene bidrar bl.a. til 
mer fleksibel bruk av personalet. Bemanningsplanen for en demensavdeling på 16 plasser vil være den samme 
enten institusjonen er i Eidsvåg eller i Eresfjord.  Det er likevel stor sannsynlighet for at en av sikkerhetsgrunner 
i perioder vil måtte øke bemanningen dersom institusjonen blir lagt til Eresfjord. Behovet for dette vil være 
langt mindre dersom demensavdelingen legges til NOS.  Sist saken om flytting av demensavdeling til Eresfjord 
ble drøftet var det omfattende fokus på rekruttering. Antall eldre vil øke i hele landet framover mot 2030, noe 
som igjen vil resultere i økt behov for pleie og omsorgstjenester og dermed behov flere tilsatte.  Dersom 
interessen blant de unge i forhold til å velge pleie og omsorgsyrke ikke blir større enn i dag, vil det bli kamp om 
fagpersonalet. Behovet for å rekruttere tilsatte til pleie og omsorg ansees større i sentrum av kommunen enn i 
Eresfjord.  

Det var siste gang saken om flytting av demensavdeling til Eresfjord ble drøftet brukt som grunn for flyttingen 
av de demente fikk det så mye bedre. De som liker å gå tur og holde på ute med ulike aktiviteter ute vil få et 
bedre tilbud.  De som liker å se at noe foregår, se ned til sentrum, se folk, vil muligens like seg bedre i sentrum. 
Noen liker seg bedre i skogen og andre liker seg bedre i sentrum.

Det er mulig at det arealmessig vil være lettere og tilpasse bygget i Eresfjord til en demensavdeling i samsvar 
med de krav Husbanken setter. Det som vil være positivt med utbygging i Eresfjord er at det vil bli enklere å
foreta ombygging i og med at bygget står tomt.

Økonomiske konsekvenser

En ombygging og bygging som her foreslås vil medføre relativt store investeringskostnader. Dette selv om 
Husbanken gir omfattende tilskudd til slik bygging. Til bygging av omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns 
pleie og omsorg kan en gjennom Husbanken få dekt inntil 30 % av kostnadene ca kr. 840 000,- pr leilighet. Til 
bygging /ombygging til institusjonsplasser får en dekt 40 % av kostnadene ca. kr. 1 120 000 pr. plass.  Utgifter 
til renter og avdrag på lån i forhold til finansiering av omsorgsboligene er planlagt dekt ved husleieinntekter. 
Det foreslås å bygge 16 leiligheter, det å ha flest mulig leiligheter under samme tak vil være kostnadseffektivt.  
Kommunestyret har bevilget kr. 500.000,- i forbindelse med arbeidsgruppas gjennomgang. Disse midlene er 
ennå ikke nyttet.  Disse kan nyttes til videre planleggingsarbeid/forprosjekt.
Arbeidsgruppa har i sitt arbeid hatt som utgangspunkt at omleggingen fra mindre institusjonsdrift til mer 
hjemmebasert tjeneste ikke skal koste mer enn i dag når det gjelder utgifter til drift.

Betydning for folkehelse
Det å bygge nye sentrumsnære omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie vil bidra til at de som bor 
der holder seg lenger i aktivitet og dermed får en bedre helse. Det forutsettes at det er såkalt rullatoravstand til 
butikk og servicefunksjonene i sentrum.
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