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Møteprotokoll

Utval: Rådet for likestilling av funksjonshemma
Møtestad: Kommunestyresalen, Aukra rådhus
Dato: 31.08.2016
Tid: 11:00
Protokoll nr: 3/2016

Faste medlemer som møtte:
Namn Funksjon Representerer
Monica Molvær Leiar H
Leif Elde Nestleiar
Bjarne Kvalsvik Medlem UVS
Per Vidar Klee Kjølmoen Medlem AP
Asbjørn Gausdal Medlem
Kari Wiik Medlem
Sidsel Rykhus Medlem AP

Faste medlemer som ikkje møtte:
Namn Funksjon Representerer
Cine Finstad Austnes Medlem FRP

Varamedlemer som møtte:
Namn Møtte for Representerer
Margareth Hoff Berg Cine Finstad Austnes FRP

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet:
Namn Stilling
Paula Næss Skår rådgivar

Sekretariat:
Namn Stilling
Ann Torill Vaksvik konsulent



2

Rådet for likestilling av funksjonshemma sitt møte tok til kl. 11.00 i 
kommunestyresalen på Aukra Rådhus under leiing av Monica Molvær

Møtet vart sett med 8 medlemer.

Erik Husby vart ikkje til stades på møtet.

Innkallinga vart godkjent utan merknader.

Kommunalsjef Geir Gøncz ønska rådet for likestilling av funksjonshemma velkomne 
til Aukra kommune.

Medlemar frå rådet for likestilling av funksjonshemma i Aukra kommune deltok i 
første del av møtet.

Orienteringar:
Prosjektleiar Gerd Nerbø presenterte planane for det nye Aukra omsorgssenter.

Prosjektleiar Jon-Gunnar Gjelberg orienterte om Nye Riksfjord skole og etterpå var 
rådet på omvising på skolen.

Til saklista:
 Det vart lagt fram ei tilleggssak FF 10/16 Møteplan 2017 for rådet for 

likestilling av funksjonshemma.

 Asbjørn R. Gausdal ber om at sak RS 13/16 Evakuering av personar med 
nedsett funksjonsevne på passasjerskip blir behandla som vedtakssak. Saka 
får saksnummer FF 11/16.

Saklista med tillegg vart samrøystes godkjent.

Utdelt i møtet:
Sak  FF 10/16  Møteplan 2017 for rådet for likestilling av funksjonshemma

Saksnr Innhald Uoff

FF 8/16 Likestillingsarbeidet i Møre og Romsdal 
fylkeskommune

FF 9/16 Fylkesplan for Møre og Romsdal 2017 - 2020 - 
høyring

FF 10/16 Møteplan 2017 for rådet for likestilling av 
funksjonshemma

FF 11/16 Evakuering av personar med nedsett funksjonsevne 
på passasjerskip

RS 12/16 Rekneskap for Rådet for likestilling av 
funksjonshemma pr. juni 2016

RS 13/16 Evakuering av personar med nedsett funksjonsevne 
på passasjerskip
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RS 14/16 Saksframlegg og protokoll - sak KF 23/16 Tildeling 

av spelemidlar 2016
RS 15/16 Saksframlegg og protokoll - U 85/16 Ny 

Stortingsmelding: "Bærekraftige byar og sterke 
distrikt" - innspel frå Møre og Romsdal 
fylkeskommune

RS 16/16 Saksframlegg og protokoll - sak T 36/16 Etablering 
av ei oppreisingsordning for barn og unge som blei 
behandla for tuberkulose i Møre og Romsdal

Godkjenning av protokoll

FF 8/16 Likestillingsarbeidet i Møre og Romsdal 
fylkeskommune

Forslag til vedtak:
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek sak om likestillingsarbeidet i Møre og 
Romsdal fylkeskommune til orientering.

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 31.08.2016 
Monica Molvær fremma følgjande forslag til merknad:

«Merknad til side 10 «Rådgivande utval»:
Rådet for likestilling av funksjonshemma har også ei viktig regional rolle og 
arrangerer årleg ein konferanse for dei kommunale råda».

Asbjørn R. Gausdal fremma følgjande forslag:
«Rådet for likestilling av funksjonshemma viser til at det framleis er store 
manglar for å nå reell likestilling på område som yrkesdeltaking, utdanning, 
samferdsel og kultur. Dette går på fysiske hindringar/manglande universell 
utforming og på haldningar.

Rådet ber om at dette vert teke med i det vidare arbeidet med å fremme 
reell likestilling»

Votering:
Forslag til merknad fremma av Monica Molvær vart samrøystes vedteke.

Forslag fremma av Asbjørn R. Gausdal vart samrøystes vedteke.

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 31.08.2016
Merknad til side 10 «Rådgivande utval»:
Rådet for likestilling av funksjonshemma har også ei viktig regional rolle og 
arrangerer årleg ein konferanse for dei kommunale råda.

Rådet for likestilling av funksjonshemma viser til at det framleis er store manglar 
for å nå reell likestilling på område som yrkesdeltaking, utdanning, samferdsel og 
kultur. Dette går på fysiske hindringar/manglande universell utforming og på 
haldningar.

Rådet ber om at dette vert teke med i det vidare arbeidet med å fremme reell 
likestilling.
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FF 9/16 Fylkesplan for Møre og Romsdal 2017 - 2020 - 
høyring

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 31.08.2016 
Asbjørn R. Gausdal fremma følgjande forslag:

«Pkt. 3 – Omstilling – aktuelle tema for samarbeid (s. 5-6)

- auka integrering av grupper som har låg deltaking i arbeidslivet.

Likestilling og integrering (s. 8)

Rådet for likestilling av funksjonshemma vil tilrå at det her vert teke med at 
prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for fylkeskommunen 
sitt virke.»

Votering:
Forslag fremma av Asbjørn R. Gausdal vart samrøystes vedteke.

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 31.08.2016
«Pkt. 3 – Omstilling – aktuelle tema for samarbeid (s. 5-6)

- auka integrering av grupper som har låg deltaking i arbeidslivet.

Likestilling og integrering (s. 8)

Rådet for likestilling av funksjonshemma vil tilrå at det her vert teke med at 
prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for fylkeskommunen sitt 
virke.

FF 10/16 Møteplan 2017 for rådet for likestilling av 
funksjonshemma

Forslag til vedtak:
Møteplan for rådet for likestilling av funksjonshemma blir fastsett slik:
Onsdag 15. februar
Onsdag 24. mai
Onsdag 13. september
Tysdag 7. november

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 31.08.2016 
Det vart fremma følgjande fellesforslag:

«Møteplan for rådet for likestilling av funksjonshemma blir fastsett slik:
Onsdag/torsdag 1. og 2. februar 
Måndag/tysdag 22. og 23. mai
Onsdag 13. september
Tysdag 7. november»

Votering:
Fellesforslaget vart samrøystes vedteke.
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Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 
31.08.2016
Møteplan for rådet for likestilling av funksjonshemma blir fastsett slik:

Onsdag/torsdag 1. og 2. februar 
Måndag/tysdag 22. og 23. mai
Onsdag 13. september
Tysdag 7. november

FF 11/16 Evakuering av personar med nedsett funksjonsevne 
på passasjerskip

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 31.08.2016 
Asbjørn R. Gausdal fremma følgjande forslag:

«Rådet for likestilling av funksjonshemma ser positivt på at det blir 
utarbeidd rutiner for evakuering.

Rådet vil vise til at det i den samanheng bør fokuserast også på:
- betre høgtalarutstyr som har ein kvalitet som gjer at dei fleste kan 

oppfatta kva beskjedar som blir gitt via desse
- etablerast eit system for oppstilling av køyretøy på dekk slik at personar 

som er avhengig av hjelpemidler som rullestol kan kome seg ut av 
køyretøy og til evakueringsstad. Slik det er no er det kun unntaksvis at 
dette er mulig sjølv om det er krav om at alle skal ha uhindra tilkomst til 
alle fasilitetar

- det bør vurderast om det kan vere hensiktsmessig med ei form for 
registrering av talet på personar med assistansebehov for at 
mannskapet/redningspersonell i ein aktuell situasjon kan ha oversikt 
over dette.»

Monica Molvær fremma følgjande forslag:
«* Punkt om at førarhund ikkje får bli med i redningsflåten, bør takast vekk. 
* Under evakueringsøvingar bør ein involvere ulike brukargrupper. 

Administrasjonen får fullmakt til å utforme innspelet og sende det til riktig 
instans. Rådet for likestilling av funksjonshemma ber om at uttalen blir lagt 
fram for samferdselsutvalet og fylkestrafikktryggleiksutvalet». 

Votering:
Det vart votert samla over begge forslaga og dei vart samrøystes vedteke.

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 31.08.2016
Rådet for likestilling av funksjonshemma ser positivt på at det blir utarbeidd rutiner 
for evakuering.

Rådet vil vise til at det i den samanheng bør fokuserast også på:
- betre høgtalarutstyr som har ein kvalitet som gjer at dei fleste kan 

oppfatta kva beskjedar som blir gitt via desse
- etablerast eit system for oppstilling av køyretøy på dekk slik at personar 

som er avhengig av hjelpemidler som rullestol kan kome seg ut av 
køyretøy og til evakueringsstad. Slik det er no er det kun unntaksvis at 
dette er mulig sjølv om det er krav om at alle skal ha uhindra tilkomst til 
alle fasilitetar
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- det bør vurderast om det kan vere hensiktsmessig med ei form for 

registrering av talet på personar med assistansebehov for at 
mannskapet/redningspersonell i ein aktuell situasjon kan ha oversikt 
over dette.

* Punkt om at førarhund ikkje får bli med i redningsflåten, bør takast vekk. 
* Under evakueringsøvingar bør ein involvere ulike brukargrupper. 

Administrasjonen får fullmakt til å utforme innspelet og sende det til riktig instans. 
Rådet for likestilling av funksjonshemma ber om at uttalen blir lagt fram for 
samferdselsutvalet og fylkestrafikktryggleiksutvalet. 

RS 12/16 Rekneskap for Rådet for likestilling av 
funksjonshemma pr. juni 2016

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 31.08.2016
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering.

RS 13/16 Evakuering av personar med nedsett funksjonsevne 
på passasjerskip

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 31.08.2016 
Saka vart omgjort til ei vedtakssak og fekk tildelt saksnummer FF-11/16.

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 31.08.2016
Saka vart omgjort til ei vedtakssak og fekk tildelt saksnummer FF-11/16.

RS 14/16 Saksframlegg og protokoll - sak KF 23/16 Tildeling 
av spelemidlar 2016

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 31.08.2016
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering.

RS 15/16 Saksframlegg og protokoll - U 85/16 Ny 
Stortingsmelding: "Bærekraftige byar og sterke distrikt" - 
innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 31.08.2016
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering.
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RS 16/16 Saksframlegg og protokoll - sak T 36/16 Etablering 
av ei oppreisingsordning for barn og unge som blei behandla 
for tuberkulose i Møre og Romsdal

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 31.08.2016
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering.

Godkjenning av protokoll

Rådet for likestilling av funksjonshemma gjekk gjennom og godkjente samrøystes 
protokollen frå møte 31.08.2016.

Møtet heva kl. 15.20.



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Råd for eldre og funksjonshemma 7/16 12.09.2016 

Utvalg for helse og omsorg  20.09.2016 

 
 
 

Helse og omsorgsplanen - status pr. 1.8. 2016 

Vedlegg 

1 Særutskrift Helse og omsorg - utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger. 

2 Helse og omsorg - handlingsplan - 2011 - 2030 

 
 

Rådmannens innstilling 

 

Orienteringen om status for helse og omsorgsplanen vedtatt i kommunestyret 16.6. 2011 og rullert i 
kommunestyret den 26.3. 2015 tas til etterretning.  

 

 

Saksopplysninger 

Utvalg for Helse og omsorg ønsket på siste møte at det lagt fram for 
utvalget en sak der en får en oversikt hvorledes oppfølginga av helse og 
omsorgsplanen som ble vedtatt i 2011 og rullert i 2015 har vært.  

Nesset kommune vedtok sin helse og omsorgsplan i kommunestyret den 
16.6. 2011.  Planen er å finne på kommunens hjemmeside under 
kommunale planer. 

Vedlagt denne saken følger helse og omsorgsplanens tiltaksdel der det går 
fram om tiltakene er gjennomført, delvis gjennomført eller ikke 
gjennomført. Det vil være naturlig at det gjennom denne saken også 
drøftes om planen skal rulleres. 

Den delen av helse og omsorgsplanen som vedrørte pleie og omsorg er 
evaluert og rullert.   Denne ble behandlet i kommunestyret den 26.3. 2015.  
Bakgrunnen for at helse og omsorgsplanen ble justert innenfor pleie og 
omsorgsområdet, dvs. at planlagte tiltak ble flyttet fram i tid, skyldes i 
hovedsak følgende: 

Arkiv: 144 
 

Arkivsaksnr: 2010/527-59 
 

Saksbehandler:  Jan Karsten Schjølberg 



 Behov flere demensplasser  

 Dagens kortids- og demensavdeling holder ikke kvalitetsmessig mål i 

forhold til det bygningsmessige.  

Kommunestyret fattet følgende vedtak i kommunestyret den 26.3. 2015: 

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.etg 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.  

 

Dette vedtak er fulgt opp av rådmannen, status i dag er følgende: 

Demensavdelingene, rehabiliteringsplassene, dagtilbudet for demente 
med tilhørende uteområde er planlagt lagt ut på anbud den 15.10.2016.  
Byggestart planlegges den 1.2. 2017.   
Målet fra rådmannens side er at de pasienter som har et tilbud ved NOS 
ved byggestart skal få være ved NOS.  Dette vil påvirke byggeprosessen 
og må tas opp med konsulentene i forbindelse med utarbeiding av 
anbudsdokumentet.  Innbyggere som kommer til å søke om 



institusjonsplass og som inntaksrådet mener vil kunne klare seg med et 
tilbud ved Vistdal bofellesskap vil fra i dag av få et tilbud der. 
De berørte tilsatte vil få noe endret arbeidsforhold som følge av 
ombyggingen, dette vil bli drøftet med de tillitsvalgte og behandlet i 
AMU. 
Det arbeides i dag med å få til en kontorløsning for hjemmetjenesten i 
kommunehuset fram til omsorgsboligene er ferdig.  Dagtilbudene som i 
dag har tilhold ved eldresenteret er tenkt flyttet til en omsorgsbolig ved 
Holtan. Det er pr i dag ikke avklart om lokalene ved eldresenteret kan 
nyttes til møtevirksomhet i byggeperioden. 

 

Når det gjelder bygging av 16 omsorgsleiligheter tilrettelagt for heldøgns 
tilsyn og pleie arbeides det nå med en løsning på dagens parkeringsplass 
ved kommunehuset. Dersom det blir reist et bygg til dette formål på dette 
stedet vil bygget etter all sannsynlighet også måtte inneholde legekontor, 
kontor for hjemmetjenesten og evt. kontor for tannhelsetjenesten.  Det har 
vært foretatt grunnboringer på dette området. 
 I økonomiplanen for 2016 – 2020 er det for avsatt Kr. 350.000, til et 
forprosjekt som har som oppgave å komme med en uttale vedr. utbygging 
av omsorgsboliger evt. helsehus. I denne forbindelse avklare hvor bl.a. 
legekontoret skal være. Bakgrunnen for dette er bl.a., at det medfører 
store kostnader dersom en skal sette i stand lokalene/bygget der 
legekontoret er i dag.   
 

Vurdering 

Pleie og omsorgsdelen av planen ble som nevnt rullert og vedtatt i 
kommunestyret den 26.3. 2015. Rådmannen kan ikke se at det er kommet 
inn nye momenter som tilsier at det er behov for å endre denne delen av 
planen i dag.  

Det vil nå være aktuelt å vurdere om den del av planen som ikke ble tatt 
med i rulleringen i 2014/2015 også skal rulleres.  
Nesset kommunen vil etter all sannsynlighet fra og med neste 
kommunestyreperiode bli en del av nye Molde kommune ( 1.1. 2020). Vil 
dette medføre at behovet for å oppdatere planen vil være mindre aktuelt 
eller vil det kanskje være mer aktuelt?  
Det å oppdatere planen vil kreve ekstra administrative ressurser. 
 

Økonomiske konsekvenser 

En omfattende rullering av helse og omsorgsplanen vil medføre noe ekstra kostnader utover det 
som ligger inne i økonomiplanen (administrative ressurser). 

 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 144 

Arkivsaksnr: 2010/527-53 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

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 25/15 12.03.2015 

Nesset kommunestyre 31/15 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 

4 Uttale til utbygging av institusjonsplasser og omsorgsleiligheter fra Fagforbundet 

5 Synspunkt fra Nesset demensforening 

6 Uttale i forbindelse med demensavdeling i Nesset fra NSF Nesset 

(vedleggene 4-6 er lagt ved saken før kommunestyrets behandling 26.03.2015) 

 

 

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. 

 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 03.03.2015  

Korrigert saksframlegg ble ekspedert til møtedeltakernes iPad 3.3.2015  

 

Aina Trælvik Remmen og Karianne Rindli fremmet følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret setter ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide detaljprosjekt for utbygging 

av: 

1 13 omsorgsboliger med lokaler for eldresenter i NOS  

2 16 institusjonsplasser til demente som to avdelinger a 8 plasser ved Eresfjord bofellesskap 

som beskrevet i alternativ A2 i saksframlegget 

3 Dagsenter for demente med 7 – 10 plasser tilrettelegges ved Eresfjord Bofellesskap som 

beskrevet i alternativ A2  

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

tilknytning til sykehjemsavdelingen på NOS 

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

dementavdelingene samt kostnadsoverslag for disse  

6 Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegninger for inventar og utstyr for 

fellesarealer i omsorgsboliger 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 merverdiavgift etter gjeldende regler

  

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

tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

 

Dette forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 03.03.2015 

Kommunestyret setter ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

 

1 13 omsorgsboliger med lokaler for eldresenter i NOS  

2 16 institusjonsplasser til demente som to avdelinger a 8 plasser ved Eresfjord bofellesskap 

som beskrevet i alternativ A2 i saksframlegget 

3 Dagsenter for demente med 7 – 10 plasser tilrettelegges ved Eresfjord Bofellesskap som 

beskrevet i alternativ A2  

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

tilknytning til sykehjemsavdelingen på NOS 

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

dementavdelingene samt kostnadsoverslag for disse  

6 Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegninger for inventar og utstyr for fellesarealer 

i omsorgsboliger 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 merverdiavgift etter gjeldende regler

  

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

tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 



 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 04.03.2015  

Korrigert saksframlegg ble delt ut. 

 

Rådmannen orienterte om saken, samt om vedtak fra utvalg for helse, oppvekst og kultur 03.03.2015. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 3 stemmer. 2 stemte imot. 

 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 04.03.2015 

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. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Uttale fra Fagforbundet, Nesset Demensforening og NSF avd. Nesset ble ekspedert til 

utvalgsmedlemmenes iPad 11.3.2015 

 

 Lilly K.Svensli fremmet rådmannens innstilling til vedtak 

 

 Kari F.Øverås bad om gruppemøte 

 

Lilly K. Svensli sitt forslag fikk 6 stemmer og ble vedtatt 

HOK sitt forslag fikk 1 stemme og falt 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

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. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 26.03.2015  

Aina Trælvik Remmen fremmet forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK), med 

korrigering av første setning: 

 

Kommunestyret ber administrasjonen, sammen med en politisk valgt arbeidsgruppe, om å 

utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

1 13 omsorgsboliger med lokaler for eldresenter i NOS  

2 16 institusjonsplasser til demente som to avdelinger a 8 plasser ved Eresfjord bofellesskap 

som beskrevet i alternativ A2 i saksframlegget 

3 Dagsenter for demente med 7 – 10 plasser tilrettelegges ved Eresfjord Bofellesskap som 

beskrevet i alternativ A2  

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

tilknytning til sykehjemsavdelingen på NOS 

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

dementavdelingene samt kostnadsoverslag for disse  

6 Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegninger for inventar og utstyr for fellesarealer 

i omsorgsboliger 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 merverdiavgift etter gjeldende regler 

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

tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

 

Kari Petrine F. Øverås ba om gruppemøte. 

 

Forslaget fra Remmen ble satt opp mot formannskapets forslag. 

 

Remmens forslag fikk 9 stemmer og falt. Formannskapets forslag 12 stemmer og ble vedtatt. 

 

 

Aina Trælvik Remmen fremmet følgende endringsforslag til første setning i formannskapets forslag: 

 

Kommunestyret ber administrasjonen, sammen med en politisk valgt arbeidsgruppe, om å 

utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 



 

Endringsforslaget fra Remmen fikk 19 stemmer og ble vedtatt. 2 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 26.03.2015 

Kommunestyret ber administrasjonen, sammen med en politisk valgt arbeidsgruppe, 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.etg 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. 

 

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 

http://www.husbanken.no/universell-utforming/velferdsteknologi/


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. 



HELSE OG OMSORG - HANDLINGSPLAN – 2011 – 2030  
 

Helse- og omsorgsplan – Mål og tiltak 
MÅL  Tiltak beskrivelse Kostnader Igangsetting

/gjennomfør 

Ansvar 

7.1 Informasjon til innbyggerne 

1 

 

 

Informasjon om 

tjenestetilbudet 

innen helse og 

omsorg skal 

være oppdatert 

og tilgjengelig 

for innbyggerne 

Hjemmesiden skal 

oppdateres  og  

vedlikeholdes 

Innenfor 

ramme 

Oppdatert 

innen 1.11. 11. 

Kontinuerlig 

oppfølging  

Enhetsleder 

Avd.ledere. 

(Delvis 

gjennomført ) 

Den samme informasjon 

skal også sendes ut som 

info til berørte 

brukergrupper.  

Innenfor 

ramme 

Oppdatert 

innen 1.11. 11. 

Kontinuerlig 

oppfølging 

Enhetsleder 

Avd.ledere. 

( Delvis 

gjennomført) 

7.2 Kvalitet / helhetlig tjeneste /effektivisering 

2 

 

 

 

 

 

Tjenestene skal   

være av god  

kvalitet i 

samsvar med 

nasjonal strategi 

for kvalitets- 

forbedring i 

sosial og 

helsetjenesten. 

  

Tjenesten skal 

gis med bakgrunn 

i en helhetlig  

vurdering. 

Opprette en 

koordinerende enhet.  

Utarbeide mandat. 

Innenfor 

ramme 

Opprettet 

og i funksjon 

1.10.2011 

Enhetsleder 

(Gjennomført) 

Individuelle planer skal 

oppdateres. Brukere som 

oppfyller kravet om egen 

plan gis tilbud  dette 

Innenfor 

ramme 

I løpet av 

2011. 

Evalueres  av 

koord.enhet 

. 

Avdelings-

leder 

(Delvis 

gjennomført) 

Klarlegge roller mellom 

pyskiatritjenesten, 

hjemmetjeneste og 

skolehelsetjenesten. 

Lage en årlig plan  for 

samarbeid 

Innenfor 

ramme 

Innen  1.10 

2011. 

Evalueres 

avkoordinere

nde enhet 2 

ganger årlig. 

Avd.leder 

helse og 

forbygging  

Psykiatrisk 

sjukepleier 

(Gjennomført) 

Klarlegge roller mellom 

Nav og helse og omsorg 

Innenfor 

ramme 

Som tiltak 

ovemfor 

Enhetsleder 

og Nav (delvis 

gjennomført) 

Hjemmetjenesten  slås 

sammen til en avd.   

Behandles i AMU 

Innenfor 

ramme 

Innen 1.10. 

2011 

Enhetsleder 

(Gjennomført) 

Nattjenesten innen pleie 

og omsorg  samles  under 

en nattlig ledelse 

Saken behandles i AMU 

Innenfor 

ramme 

Innen 1.2. 

2012 

Enhetsleder 

(Vurdert/beh

andlet ikke 

gjennomført) 

Det skal utarbeide en 

egen Kreftplan 

Innenfor 

ramme 

Innen 1.2.12. 

Godkjennes 

av koord.enh 

Enhetsleder 

Kreftsjukepl 

(gjennomført) 
  



3 

 

 

 

 

Enheten skal ha 

et oppdatert  

interkontroll-  

system for  

kvalitets sikring  

a)Oppdatere  dagens       

   rutiner 

Innenfor 

ramme 

Innen 1.3 

2012,  

Koord. Enhet 

Delvis 

gjennomført 

b) Rutiner skal til en vær 

tid være i samsvar med 

de endringer som skjer 

Innenfor 

ramme 

Jevnlig. Koord. Enhet 

Delvis 

gjennomført 

c Pådriver slik at    

   kommunen får et felles  

   interkontrollsystem              

  for HMS og kvalitet. 

Innenfor 

ramme 

2011 /2012 Enhetsleder 

Gjennomført 

4 IKT. De 

muligheter for 

effektivisering i 

allerede 

innkjøpte data -

programmer skal 

nyttes. 

Kartlegge hvilke 

muligheter vi har med 

dagens programvare  

Lage en plan . 

Hva ønsker vi, og hvordan 

kommer vi dit. 

Innenfor 

ramme 

Innen 1.3. 

2012 

Enhetsleder 

(Ikke 

gjennomført) 

Iverksette planen Innenfor 

ramme 

2012/2013 

/2014 

Enhetsleder 

Ikke 

Gjennomført 

5 Saksbehandling 

innen helse og 

omsorg skal 

være forskrifts 

messig 

Utarbeides og iverksette 

en plan slik at post, arkiv  

saksbehandling   er i 

samsvar med de krav som 

settes. 

Innenfor 

ramme 

 

 

Innen 1.3. 

2012 

Evalueres av 

koordineren

de enhet. 

Enhetsleder 

Gjenommført 

  



7.3 Forebygging og folkehelse 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folkehelse og 

helsefremmede 

arbeid skal  

settes på  

dagsorden  i 

Nesset kommune 

 

Herunder  

A)Redusere    

 sosiale  

 ulikheter. 

 

B)Sikre barn like  

 muligheter til  

 utvikling. 

 

C)Fremme 

trivsel, gode 

sosiale og 

miljømessige 

forhold. 

Forebygge 

psykisk og 

somatisk 

sjukdom. 

 

 

 

 

 

 

 

Et bredt sammen satt 

team for generelle 

forebyggende tiltak.        

Innenfor 

ramme 

Første 

møtet innen 

15.9. 2011. 

Enhetsleder 

og NAV leder 

Ikke 

gjennomført 

Stillingen som 

folkehelsekoordinator i 

50 % videreføres 

Innenfor 

ramme 

Følges opp i 

den årlige 

budsjetter 

Enhetsleder 

Gjennomført 

Aktiv på Dagtid Innenfor 

ramme 

Oppstartet 

Evalueres 

regelmessig 

Folke- 

helsekoor. 

Gjennomført 

”Aktiv april,”  et tiltak 

for økt fysisk aktivitet. 

Samarbeid folkehelse-

koodinator og bedriftene  

Innenfor 

ramme 

2011 – årlig. Folke- 

helsekoordina

tor 

Delvis 

fjennomført 

Skape engasjement rundt 

folkehelsearbeid, 

bedrifter, lag 

organisasjoner. Årlig plan 

for dette arbeidet 

Innenfor 

ramme 

2011 – 

Evalueres 

årlig av 

generelt 

foreb. -team 

Folkehelse – 

koordinator/ 

Generelt 

forebyggende 

Team Delvis 

Gjennomført 

Tiltak aktive seniorer. 

(info, veiledning, trim, 

forebygging av ulykker i 

hjemmet, tilbud om 

hjemmebesøk ) 

Innenfor 

ramme 

Oppstart 

2011. 

Årlig plan 

Folkehelse – 

koordinator/ 

Generelt 

forebyggende 

Team . 

Gjenniomført 

Undersøke muligheten av 

å utvide bruken av  

kommunes miljøbuss for 

transport av eldre.  

Innenfor 

ramme 

1.12.2011 Enhetsleder 

Gjennomført 

Mer varierende aktivitet 

ved eldresenteret. 

Vurdere økt åpningstid  

Innenfor 

ramme 

2011/2012 Avd.leder 

aktivitetstj. 

Aktivitør. 

Folkehelse for 

institusjonsbeboere. 

Trivsel, sosiale tiltak og 

fysisk aktivitet i inst 

Årlig plan 

Prosjekt – 

midler 2011 

Kr. 78.000 

2011 - 2014 Avd. leder 

aktivitetstj. 

Delvis 

gjennomført 



Frisklivssentral (eller 

deler av en slik) 

tilknyttet ”Leiragården 

( bygge videre på aktiv på 

dagtid, bl.a. veiledning i 

forhold til livsstils-

endring, kostholdskurs 

Innenfor 

ramme  

2013 Leder for 

helse og 

forebygging  

og 

Folkehelse- 

koordinator 

Ikke 

gjennomført 

Tenner for livet 

prosjektet videreføres. 

Innenfor 

ramme 

2011 Offentlig 

tannhelse 

 

7 Helsestasjons- 

tjenesten skal 

følge opp mor og 

barn i en lengre 

periode etter 

fødsel (økt tilb.) 

Omprioritering av 

ressurser innen helse og 

forebygging, slik at målet 

lam nås 

Innenfor 

ramme 

2011 

Evalueres av 

generelt 

forebygg 

team  1 gang 

2012 

Avd. leder 

helse og 

forebygging 

og jordmor 

Gjennomført 

8 Frafallet i den  

videregående  

skolen for elever  

fra Nesset skal 

reduseres. 

 

Det skal lages en egen 

helhetlig plan/ års hjul 

med formål å redusere 

frafallet. 

Planen oppdateres årlig. 

Søke  om tilskudd fra 

staten  

Innenfor 

ramme 

Innen 

1.12.2011. 

 

 

NAV leder 

/enhetsleder 

Generelt 

forebyggende 

team. 

Ikke 

gjennomført 

Planen gjennomføres  Innenfor 

ramme 

2012 – og 

videre . 

Evalueres 

halvårlig  

Generelt 

forbyggende 

team. 

Ikke 

gjennomført 

9 Redusere sosiale  

helseforskjeller  

ovenfor utsatte  

barn/ grupper.  

Dette ved hjelp 

av bl.a. veiledning 

og ansvarlig 

gjøring av 

foreldre 

Vurdere effekten av  

dagens tiltak. Utarbeide  

en plan / årshjul for 

dette arbeidet 

Se på mulig 

omprioritering av midler 

innen helse og 

forebygging for å styrke 

dette arbeidet. 

Innenfor 

ramme 

Innen 1.2. 12 

Legges fra 

for og  

evalueres 

årlig av  

generelt 

forebygge 

team 

Avdelings- 

leder helse og 

forebygg 

Kompetanse økning for 

tilsatte som arbeider 

med barn og unge. Skal 

innarbeides i komp.plan 

Innenfor 

ramme 

2011/2012 Avdelings- 

leder helse og 

forebygg 

Gjennomført 



Opprette stilling som 

familieveileder 

600.000 Fremmes i 

økonomiplan 

sammenheng 

fra 2015 

Enhetsleder 

10 Helsefremmede 

tjenester både 

kommunale og 

private samles i 

størst mulig grad 

i Leiragården 

Følge med å slå til når 

det blir ledige lokaler i 

Leiragården 

(NB dette vil styrke 

tiltaket livsstilsentralen) 

Innenfor 

ramme. 

2011-  og 

videre 

Enhetsleder 

og rådmann 

Gjennomført 

11 
 
 

Det skal være et 

godt samarbeid 

mellom 

kommunen og 

frivillige lag og 

organisasjon til 

beste for 

innbyggerne 

Årlige opplysningsmøter i 
samarbeid med 
brukerorganisasjoner, 
frivillige 
lag/organisasjoner 

Innenfor 

ramme 

2011 -  Avd.leder er 

helse og 

forebygging 

Ikke 

gjennomført 

Det tas kontakt med 
Mental Helse” med tanke 
på etablering av et 
lokallag  evt.  samarbeid 
med lokallag i en 
nabokommune 

Innenfor 

ramme 

2011  Psykiatrisk 

sjukepleier 

Ikke 

gjennomført 

Besøksgruppa ved NOS 
børstes støv  av, og 
følges opp. 

Innenfor 

ramme 

2011 Avd. leder  

Avd. sjukepl. 

NOS Ikke 

gjennomført 

Utrede muligheten av å 
etablere en 
frivillighetssentral, sak 
til HOK 

Innenfor 

ramme 

2011 Enhetsleder 

Gjennomført 

7.4 Helsetjenester  
12 Kommunen skal 

ha god veileding 

og utrednings -

kompetanse i 

forhold til 

psykiatri. 

Kontakt med andre 

kommunen for å  få 

vurdert mulig samarbeid. 

Felles psykologstilling 

kan være et 

samarbeidstiltak. 

Innenfor 

ramme. 

2011 Rådmann/ 

enhetsleder 

Ikke 

gjennomført  

(psykologstilli

ng) 
13 Bedre  

behandlings- 

tilbudet til 

innbyggere  med 

psykiske lidelser, 

oftere ko 

Psykiatritjenesten 

styrkes med 50 % 

stilling. 

Kr. 300.000 2012/2013  

Tas opp i 

budsjett- 

sammenheng 

Enhetsleder 

Gjennomført 



14 

 
 
 
 

 Legevakt 

hyppigheten skal 

være slik at 

denne bidrar til 

beholde og 

rekruttere leger 

Det skal etableres en 

interkommunal legevakt. 

Oppfølging i 

samarbeidsmøter. 

Egens sak til K- styret 

Innenfor 

ramme 

1.1. 2012 Rådmann 

Kommune- 

overlege 

(gjennomført) 

    
15 Ventelisten for  

fysioterapi skal  

være på et 

normalt  

nivå. 

Behandling i grupper, 

utnytte nye lokaler i 

”Leiragården ” 

Innenfor 

ramme 

 

2011 / 2012 Avd.leder 

helse og 

forbygging 

Fysioterapeut 

(gjennomført 

punkt 1 og 2) 

Vurdere muligheten for 3 

års student i fysioterapi. 

Innenfor 

ramme 

2011/2012 

Kjøp av dataprogram  

 

Innenfor 

ramme 

2011 

Halvårlige evalueringer 

av status 

Innenfor 

ramme 

Første gang 

Des. 2011 

Koordinerend 

enhet. 

( delvis 

gjennomført) 
16 
 
 

 Rehabilitering  

og opptrening 

skal gis  i 

nærområdet. I 

samsvar med 

intensjonene i 

samhandlings- 

reformen 

 

Det avsette en rehab. 

plass ved sykeheimen. 

Innenfor 

ramme 

2011 Avd. sjukepl. 

sjukeheimen 

Koord.enhet 

(delvis 

gjennomført) 

Treningsrommet  ved 

sykeheimen oppgraderes 

Innenfor 

ramme 

2011          

Kr. 30.000 

Leder helse 

og forbebygg 

Fysioterapeut 

(gjennomført) 

Kjøp av hjelpemidler for 

kortidsutlån 

Innenfor 

ramme 

2011 / 2012 

Kr. 50.000 

Enehetsleder/ 

ergoterapeut 

(Gjennomført) 

Tilrettelegge  for 

treningsleilighet og to 

rehab. plass ved NOS. 

Utviding av rehab./ 

treningsområde  og 

utstyr (ombygging av 

dagens aldersheim) 

 2025 Enhetsleder 

 

(justert i 

rullert plan) 

17 Sjukeheimen 

skal ha en lege- 

dekning isamsvar 

med- Rundskriv 
Nasjonale standard 
for legetjenester i 
sjukeheim,    

Tas opp med legene.  

Lage  avtale. 

 

Kr. 50.000 

Tas opp i 

økonomi – 

plan arb. 

For 2012 

2012 Enhetsleder 

( vurdert ikke 

gjennomført) 



18 Kommune skal til 

en hver tid ha 

ledig en 

kriseplass til 

disposisjon for 

legetjenesten. 

Oppfølging av 

intensjonen i 

samhandlings- 

reformen 

 Seng  ved NOS  til 

disposisjon for legetj. 

for obs,/ øyebillikkelig 

innleggelse.  Tas opp i 

ROR gruppa som et 

aktuelt sammarbeidspros 

2012- Evt. 

ekstra utg 

tenkt dekt 

av midler 

samhand. 

reformen 

 Koordinerend

e  team 

Avd. sjukeh. 

(Gjennomført) 

Det skal utarbeides en 

plan over kompetanse  

behov  og evt. nytt 

medisinsk utstyr  som 

det er behov for i 

forhold til en slik plass 

 Evt.ekstra 

utg tenkt 

dekt av 

midler 

samhand. 

reformen 

2012 Koordinerend. 

TeamEnhetsle

derAvd. 

sjukeh. 

( ikke aktuelt) 

7.5 Pleie  og omsorgstjenesten / habiliteringstjenesten 
19 Nivået på 

omsorgslønnen 

skal bidra til at 

intensjonen i 

BEON prinsippet 

følges 

Retningslinjer for 

omsorgslønn legges fram 

for politisk behandling 

med formål å kunne øke 

godtgjøringen i enkelte 

tilfeller. 

Rammen må 

økes 

avhengig av 

hvilket nivå 

kommunest

yret vedtar 

Innen 1.6. 

2012 

Enhetsleder 

Ikke 

gjennomført 

20 Tilbudet til 

demente skal 

være tilpasset 

den enkelte. 

Kvalitet og 

trygghet skal 

vektlegges. 

Avlasting / aktiviserings- 

tilbud.   Et samarbeid 

hjemmetj., dementavd og 

aktivitetstj. 3 til 5 pers. 

Utvides fra 2013 med 

egen base/dagsenter. 

Kostnad 

140.000  

Innenfor 

ramme/ 

Bruk av . 

øremerk. 

midler 

2011 - 2012 Avd,sjukepl. 

Hjemme- 

tjenesten 

Gjennomført 

Egen gruppe for demente 

ved sjukeheimen. 

Vurderes videreført fra 

2012. (prioritering nr. 3) 

Kostnad 

700.000,- 

Tilført for 

2011 

1.4. 2011 til 

31.12.2011. 

Evalueres 

okt.11 

Avd sjukepl. 

sjukeheimen. 

(gjennomført) 

Styrking av bemanningen 

på kveld ved demens avd. 

(prioritet nr. 1 ang. 

tilføring av midler) 

920.000 

Saken tas 

opp i 

budsjett 12 

2012 Enhetsleder 

(gjennomført) 

Demensavdeling nr. 2 

(ombygging av dagens 

aldersheim) 

Ca. kostnad 

drift 4 000 

000 

2025 Enhetsleder 

Justert i 

rullert plan 

Eget dagsenter for 

demente  5 plasser. 

(ombygging av dagens 

aldersheim) 

 

 

Ca. kostnad 

drift 

500.000 

2025 Enhetsleder 

Justert i ny 

plan 



21  Følge opp  

intensjonen  i 

samhandlingsref 

og BEON 

prinsippet.  Det 

gis økt tilbud om 

pleie og omsorg i 

egen bolig hele 

døgnet 

Styrking av bemanning på 

natt i hjemmetjenesten  

1,8 årsverk. 

(prioritering nr. 2) 

( denne stilling ble tatt 

bort i 2008) 

Kostnad 

1.200.000 

2015 Enhetsleder 

Ikke 

gjennomført 

22 Kommunen skal  

ha sentrums- 

nære 

boliger/bofelles-

skap. Der 

beboerne skal få 

tilsyn og  pleie 

og omsorg etter 

behov. 

Sentrumsnære tomter  

(rullatoravstand) for 24 

boenheter må settes av i 

Eidsvåg og Eresfjord 

Innenfor 

ramme. 

2011/12 Rådmannen/ 

enhetsleder 

Justert i 

rullert plan 

Bygging av nye 

sentrumsnære 

bofelleskap . 

Brukerne  får bistand 

fra hjemmetjenesten. 

Bemanningen ved 

aldersheimen overføres 

til hjemmetjenesten 

Kostnader. 

Drift  

Økning fra 

3 til 5 mill. 

Til bygging 

tilsk. Fra 

staten 

2025 Rådmannen/ 

enhetsleder 

Justert i ny 

plan 

7.6 Kompetanse – Rekruttering  - Arbeidsmiljø  
23 De av våre 

tilsatte som 

arbeider i andres 

hjem skal ha en 

fysisk godt 

tilrettelagt 

arbeidsplass 

Kartlegge det fysiske 

arbeidsmiljøet i heimer 

som mottar hjemmehjelp 

Innenfor 
ramme 

2012 Enhetsleder 

Avd. sjukepl 

hjemmetj 

(gjennomført) 

Anskaffe renholdsutstyr 

i samtlige heimer som 

mottar hjemmehjelp 

Kostnad kr. 

40.000,- 

Innenfor 

ramme 

2011 /2012 Enhetsleder 

Avd. sjukepl 

hjemmetj 

Delvis 

gjennomført 
24 

 
Tjenesten innen  

helse og omsorg 

skal har den 

kompetanse som 

skal til for  å gi 

en forsvarlig og 

god tjenesten. 

Behovet skal gå 

fram av 

kompetanse -

planen 

 

Gjennom planarbeidet     

er det framkommet en 

del behov for  

kompetanse. Disse 

overføres  enhetens 

kompetanse- plan.  

 

Innenfor 

ramme. 

 

 

2011 

Målet 

evalueres 

årlig av 

koordineren

de enhet. 

.Enhetsleder 

og enhetens 

fagutvikler 

(gjennomført) 

Vurdere muligheten av å 

kjøpe spesiell 

kompetanse  fra  

nabokommuner/ bl.a. 

gjennom  ROR samarbeidet. 

( det er opprettet egen 

gruppe)   

Innenfor 

ramme. 

 

 

2011/2012 

Målet 

evalueres 

årlig av 

koordineren

de enhet 

Enhetsleder 

og enhetens 

fagutvikler 

(gjennomført) 



  



25 Alle tilsatte  

helse og omsorg 

skal ha ønsket 

stillings % 

Kartlegge hvem som 

ønsker større stilling 

Innenfor 

ramme. 

2011 Enhetsleder 

( gjennomført 

Tilby økt stilling til de 

som ønsker det. Følges 

opp i økonomiplanen. 

 

 

 

2,1 mill 2012.-2013- 

2015 

Enhetsleder 

Delvis 

gjennomført 

7.7 Helse og omsorgsplanen -  Evaluering – oppfølging  
26  

Helse og 

omsorgsplanen 

skal være 

sentral i de 

årlige 

handlingsplaner 

med påfølgende  

evaluering i 

årsmeldinger  

 

Koordinerende enhet og 
generelt forebyggende 
team skal ha en halvårlig 
evaluering  av de 
oppgaver planer de er 
ansvarlig for. 

Innenfor 

ramme 

Første gang 

Des.  2011 

Enhetsleder / 

NAV leder 

( delvis 

gjennomført) 

Helse og omsorgsplanen 
evalueres/drøftes årlig i 
helse, oppvekst og 
kulturutvalget , 

Innenfor 

ramme 

Første gang 

sep. 2012 

Enhetsleder 

NAV/leder 

Leder 

utvalget. 

Ikke 

gjennomført 

 
27 Kommunen skal 

ha et best mulig 

grunnlag  for 

rullering  av 

planen, samt  

for evakuering i 

forhold til 

måloppnåelse.. 

Det  skal utarbeides en 
beskrivelse over 
helsesituasjonen i 
kommunen 

Innenfor 

ramme 

Innen 1.6. 12 Enhetsleder 

helse og 

omsorg. 

Ikke 

gjennomført 

 

Innen  hjemmetjenesten 
og institusjonene skal 
det  gjennomføres  
brukerundersøkelse 

Innenfor 

ramme 

Høst 2011 

Høst     2013  

Høst     2015 

Enhetsleder 

helse og 

omsorg 

(ikke 

gjennomført 

Evt.brukerundersøkelser 
innenfor  andre 
tjenesteområder skal 
drøftes. 
Evt. plan utarbeides  
 
 

Innenfor 

ramme 

I løpet av 

2011 

Enehtsleder 

helse og 

omsorg  

Nav leder 

(ikke 

gjennomført) 
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Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020 

Vedlegg 

1 Ruspolitisk handlingsplan 2016-2020 

 
 

Rådmannens innstilling 

1) Nesset kommunestyre slutter seg til Rusmiddelpolitisk  handlingsplan for perioden  2016 -

2020 som ramme for forebygging av rusproblemer og utvikling av rusomsorgen i Nesset 

kommune. 

2) Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre tiltak som foreslås i planen. 

3) Tiltak som krever nye bevillinger tas opp i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan 

4) Rådmannen får fullmakt til å opprettet en rusgruppe bestående av fagpersoner fra det ulike 

fagområdene. 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommunestyre behandlet i møte den 16.06 2011 Rusmiddelpolitisk handingsplan.  I nevnte 
plan  gikk det fram at rullering av planen skal  skje i løpet av første halvår 2016 slik at planen blir 
vedtatt før nye salgs- og skjenkebellinger for neste periode ( 2016 - 2020 )  blir behandlet i 
kommunestyret.   Gjeldene salgs og skjenkebevillinger gjelder til og med 1.10. 2016.   
Rusmiddel politisk handlingsplan er en delplan knyttet til kommunens helse og omsorgsplan. 

 

Det er NAV – Nesset som har ledet arbeidet med rullering av planen. Planarbeidet startet opp i 
slutten av mai 2016. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra NAV, helse og omsorg, 
skole, kultur og servicekontor har deltatt i arbeide med rullering av planen.  Berørte fagavdelinger 
og fagpersoner i kommunen er gitt mulighet for å komme med innspill til planen.   Den 11.8 2016 
var arbeidsgruppa sammen med rådmannen samlet for å gå i gjennom innkomme innspill samt 
lage ferdig planen for oversending til formannskapet. 

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/956-2 
 

Saksbehandler:  Jan Karsten Schjølberg 



  
Rusomsorgen berører flere tjenester og fagområder. Noen innbyggere trenger bistand og 
oppfølging i forhold til bolig, psykisk og fysisk helse, arbeid/aktivitet, skolegang, økonomi og 
etablering av nytt nettverk. Rusmiddelpolitisk handlingsplan skal ta utgangspunkt i nasjonale og 
kommunale føringer å være et grunnlag for kommunens prioriteringer for rusfeltet for perioden 
2016 – 2020. Planen er rettet mot både det forebyggende og det rehabiliterende/behandlende 
arbeid innenfor rusarbeidet. Det er også i planen tatt med mål om tidlig innsats og oppfølging av 
barn og ungdom, samt tidlig innsats for eldre. 

 

Vurdering 

Rådmannen slutter seg til de prinsipper og vurderinger som ligger i planen.  Dersom det vil bli 
behov for tilleggs bevillinger for å følge opp planen vil dette bli lagt fram i forbindelse med 
budsjett og økonomiplanarbeidet.  

Det vil være naturlig at planen sendes først til formannskapet deretter til høring/uttale i helse og 
omsorgsutvalget, oppvekst og kulturutvalget samt eldrerådet/pensjonistutvalget.  Saken legges 
etter dette fram til endelig behandling i kommunestyret.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Planen i seg selv utløser ikke midler ut over det som allerede ligger i budsjettet.  I forslag til 
handlingsplan ligger er det en del tiltak som det skal arbeides videre med noen av disse tiltakene 
kan resultere i økte kostander-  

 

Betydning for folkehelse 

Overdrevet bruk av rusmidler har negativ påvirkning på folks helsesituasjon og omgivelser. 
En russmiddelpolitisk handlingsplan er et viktig redskap både i det forebyggende og 
rehabiliterende arbeid  i forhold til rusmisbruk. 
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1.     INNLEDNING/PLANGRUNNLAGET 

Etter alkohollovens §1-7d skal alle kommuner ha en alkoholpolitisk handlingsplan. Helsedirektoratet 
anbefaler at kommunene utformer en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan, med fokus på en 
enhetlig rusmiddelpolitikk ved at de ser bevillingsordninger og øvrig forebygging i sammenheng 
med behov for innsats på rehabiliteringsområdet.  
 
I alkoholpolitikken er det flere legitime og til dels kryssende interesser. Det skal blant annet tas 
hensyn til lokal næringspolitikk, kommunens kulturelle liv og innbyggernes helse og sikkerhet. 
Helheten i alkoholpolitikken taler for at vi skal ta vare på alle disse interessene.  
 
Nesset kommunestyre vedtok første gang alkoholpolitisk handlingsprogram i sak 160/84 den 
29.01.85.  
 
På bakgrunn av alkoholloven av 2. juni 1989 §1–7d, vedtok kommunestyret i sak 017/00 den 23.03.00 
at en ny plan skulle utarbeides. Nesset kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan ble sist rullert i 
2011 og vedtatt i sak 62/11, 16.06.2011  
 
NAV Nesset har ledet arbeidet med rullering av planen. Planarbeidet startet opp i slutten av mai 
2016. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra NAV, helse og omsorg, skole, kultur og 
servicekontor har deltatt i arbeide med rullering av planen.   
 
Berørte fagavdelinger og fagpersoner i kommunen er gitt mulighet for å komme med innspill til 
planen. Den 11.08.2016 var arbeidsgruppa sammen med rådmannen samlet for å gå i gjennom 
innkomne innspill samt lage ferdig planen for oversending til formannskapet.  
 

1.1   Lovgrunnlaget  

Kommunens ansvar for totalområdet i denne planen dekkes gjennom flere lovverk.  Flere av lovene 
er nye eller endret de siste årene. Lov om folkehelsearbeid stadfester kommunens ansvar for å 
fremme helse og gode sosiale forhold, bidra til forebygging, utjevne sosiale helseforskjeller og 
beskytte mot forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunen har også ansvar for å ha 
oversikt over innbyggernes helsetilstand gjennom systematiske kartlegginger. Ansvaret for 
forebygging av sykdom, skade eller sosiale problemer fremgår også i Helse- og 
omsorgstjenesteloven. I samme lov er det kommunale ansvaret for helse- og omsorgstjenester, 
inkludert tjenester i forhold til rusmiddel-problematikk befestet. Brukernes rettigheter på 
kommunens hjelp etter denne loven fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven. Kommunen har et 
grunnleggende ansvar for innbyggere med rusmiddelproblemer og for å yte generelle 
velferdstjenester som blant annet økonomisk bistand, økonomisk rådgivning, aktivitets- og 
kvalifiseringstiltak, rett til midlertidig botilbud og medvirkning til å fremskaffe bolig for 
vanskeligstilte, samt helsehjelp og mer spesifiserte rustjenester. Dette fremgår i hhv Lov om sosiale 
tjenester i NAV og i helse- og omsorgstjenesteloven. 
 
Alkohollovens formål er å begrense samfunnsmessige og individuelle skader av alkoholbruk, og 
som et ledd i dette, sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Kommunen 
har et ansvar for å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan og forvalte bevillinger for skjenking 
og salg av alkohol, samt utøve kontroll. Alkohollovens §1-9 gir føringer om at det skal drives 
kontroll med salg og skjenking av alkohol, og at det skal være et politisk utvalg med ansvar for 
denne virksomheten.  
 

1.2  Planområdet 

Ruspolitisk handlingsplan er en delplan av helse- og omsorgsplan av 16.6.2011. Nesset kommune 
har valgt å bruke begrepet rusmiddelpolitisk handlingsplan, fremfor alkoholpolitisk handlingsplan, 
da planen favner videre enn alkohol og bevillingspolitikk. Planen skal tre i kraft umiddelbart etter at 
kommunestyret har fattet vedtak. NAV har ansvaret for rullering av planen hvert 4. år. Planen tas 
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opp til politisk behandling i Utvalg for helse og omsorg, Utvalg for oppvekst og kultur, 
Formannskapet og Kommunestyret. 
 

1.3 Folkehelseansvaret 

Den rusmiddelpolitisk handlingsplanen i Nesset har fra 2011 ligget som en temaplan under den 
helhetlige Helse- og omsorgsplanen. Det tverretatlige rusteamet har ansvar for å lage et forslag til 
rullering av rusplanen. Kunnskapsgrunnlaget og de utfordringer som framkommer i planen vil bli 
tatt inn i oversiktsarbeidet knyttet til helsetilstand og påvirkningsfaktorer for et målrettet 
folkehelsearbeid, som skal ferdigstilles i 2016.  
 
Kommunen er tillagt et tverrsektorielt ansvar for å tilrettelegge for å fremme folkehelse, med mål om 
å iverksette forebyggende tiltak og sikre tjenester med god kvalitet som treffer befolkningens behov. 
Det er avgjørende å sikre bred involvering og forankring i politisk og administrativ ledelse i 
kommunen, samt sikre medvirkning fra ungdom, frivillig sektor og fagpersoner. Dette bidrar til å 
forebygge og redusere de negative konsekvensene ved bruk av rusmidler for enkeltmennesker og for 
omgivelsene. 
 
Betydning for folkehelse tas med i alle saksutredninger vedr. søknad om skjenkebevilling som er 
oppe til politisk behandling. De folkevalgte i Nesset kommune kan derfor i hver enkelt sak som 
gjelder skjenkebevilling vurdere folkehelseaspektet i bevillingspolitikken opp mot andre interesser. 
Lokale næringsinteresser vurderes ofte opp mot økt tilgang på alkoholholdig drikke i et gitt tidsrom 
hvor skjenking av alkohol tillates. 
 
Kompetanse knyttet til rusmiddelområdet, skadevirkninger av rusmidler og samordning av tiltak 
knyttet til utfordringer og tjenesteutøving må synliggjøres i kommunale planer hvor dette anses som 
relevant. Behov for ressurser og implementering av tiltak på system eller individnivå må prioriteres, 
synliggjøres og evalueres i kommunens styringsdokument. Det forutsettes at ansatte i kommunen 
som er i kontakt med personer som har et begynnende rusmisbruk, eller kan oppfattes til å være i 
risikogruppen, har kompetanse til å kunne informere og veilede om ulike tiltak eller 
behandlingsopplegg som kan bidra til å fremme den enkeltes helse. 
 

2.    NASJONALE UTFORDRINGER, MÅL OG STRATEGIER 

Regjeringens rusmiddelpolitikk er forankret i et bredt folkehelsearbeid med fokus på helse og 
omsorgstjenester som møter rusproblemer med tidlig innsats, riktig behandling og god oppfølging. 
Over de senere år har rus- og psykisk helsefeltet vært et prioritert satsningsområde for regjeringen. 
Blant annet har det blitt gjeninnført øremerkede tilskudd til kommunalt rusarbeid, samt innført fritt 
behandlingsvalg for gruppene innen rusbehandling og psykisk helsevern. 
 
Rusproblemer forekommer hos mennesker i ulike aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. 
Grad av alvorlighet, kompleksitet og tjenestebehov, vil variere fra person til person. De fleste 
mennesker som i løpet av livet utvikler et moderat rusproblem, klarer å håndtere dette ved egen 
innsats, med støtte fra familie og nettverk eller selvhjelpstilbud (Korfor 2012). 
Når det gjelder tap av leveår blir bruk av alkohol rangert som nummer åtte av de viktigste 
risikofaktorene. Det er påvist at alkohol er risikofaktor ved 60 vanlige sykdommer, herunder en 
rekke ulike kreftformer og hjerte- karsykdommer. Narkotikabruk blir rangert som nummer ti (WHO 
2013). 
 
Flere eldre drikker og de drikker mer. Dette er ikke bare et norsk fenomen. Lignende utvikling har 
skjedd i andre nordiske land som Finland, Danmark og Sverige. Veksten og omfanget i eldre 
alkoholforbruk krever at vi i årene framover endrer forestillingen om hvem som rammes av 
rusproblemer. Dette berører både forskning, forebygging og behandling. Behandlingskapasiteten må 
økes og behandlingstilbudene utformes for å takle rusproblemer i den voksende gruppen eldre. 
Kunnskap om og behandling av alkoholrelaterte sykdommer og problemer blir også i større omfang 
enn tidligere aktuelt for eldreomsorgen, og krever opplæring og kompetanseoppbygging i de 
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kommunale omsorgstjenestene. Dette gjelder både hjemmetjenester med bolig og dagaktivitetstilbud 
og sykehjemmene.  
 
I rapporten «Eldres rusmiddelbruk» (SIRUS 2012), er det lagt stor vekt på at det er de ordinære 
helse- og omsorgstjenestene som møter eldre med alkoholrelatert problematikk, og som må ha den 
kompetansen og den bredden av fagfolk som er nødvendig for å kunne komme tidlig til med hjelp 
for å forebygge rusrelaterte helseproblemer og gi god behandling og hjelp med de helsemessige og 
sosiale problemene som oppstår. Så langt det er mulig bør det også være de ordinære helse- og 
omsorgstjenester som ivaretar hjelpetilbudet når det er behov for omsorgsbolig eller sykehjemsplass, 
eller innleggelse i sykehus. Disse tjenestene bør imidlertid ha fagpersoner med kompetanse på rus 
som heller støtter og utfyller enn erstatter øvrigfagpersonell. 

 
For å styrke mulighetene den enkelte har til å mestre hverdagen, og for å gi tidlig hjelp, vil 
regjeringen styrke arbeidet med forebyggende hjemmebesøk. Forebyggende hjemmebesøk vil kunne 
avdekke rusproblemer. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utvikle en veileder, og Helse- og 
omsorgsdepartementet vil utarbeide et rundskriv om forebyggende hjemmebesøk. 
 
85% av den voksne befolkning i Norge over 18 år, har drukket alkohol i løpet av de siste 12 måneder. 
Det totale alkoholkonsumet er høyere i dag enn i 1993, men det totale alkoholkonsumet, dvs både 
registrert og uregistrert forbruk, ser ut til å ha flatet ut siden 2008. Vi ser derimot et økende forbruk 
blant kvinner og middelaldrende og eldre personer. I følge SIRUS har 17 % av befolkningen et 
risikofylt alkoholbruk. Tall fra Brukerplan og rapporter fra SIRUS indikerer store mørketall når det 
gjelder alkoholkonsum, og at svært mange aldri oppsøker hjelp for sine problemer. 
 
En liten del av befolkningen er det man kan kalle stordrikkere. Omfanget av sykdom, skade, vold og 
konsekvenser for tredjepart, det vil si for andre enn den som drikker, er likevel størst i den store 
delen av befolkninga som har et moderat forbruk av alkohol. De fleste skader og ulykker relatert til 
bruk av alkohol skjer ikke som følge av langvarig inntak, men som følge av brå alkoholpåvirkning 
og rus. 
 
Rundt 70 000 barn har foreldre med et så alvorlig alkoholproblem at dette går utover deres daglige 
fungering. Telles kun klart alvorlige lidelser, rammes 30 000 av foreldres alkoholbruk. Beregninger 
viser at mange av foreldrene i familier med alkoholproblemer også har andre psykiske problemer. 
Barn som pårørende til denne gruppen er svært risikoutsatt, og kommunene må ha kompetanse og 
fokus på å oppdage og gi hjelp så tidlig som mulig for å unngå alvorlige konsekvenser for barna 
(www.helsedirektoratet.no). 
 
Bruk av illegale rusmiddel er relativt lite utbredd i befolkninga generelt. Data fra undersøkelser 
blant befolkninga viser at Norge ligger lavt i bruk av cannabis, kokain, heroin og ecstasy, 
sammenlignet med andre land. De senere årene har tilgang og bruk av amfetamin og særlig 
metamfetamin økt i Norge. Rapport om Opptrappingsplanen for rusfeltet (2012) sier at det er viktig 
for helsesektoren å følge utviklinga i bruk av legemidler, og at dette må avspeile seg i 
forebyggingsarbeid og tilbud om behandling. 
 

Mennesker med andre avhengigheter enn alkohol, medikament og narkotika skal ha tilgang til det 
samme tjenesteapparatet for informasjon, råd og rettledning, behandlings- og rehabiliteringstiltak. 
Det er derfor viktig at hjelpeapparatet har kompetanse innenfor disse områda. I utkastet til den nye 
Opptrappingsplanen for Rusfeltet for perioden 2016-2020 (Prop 15 S), sier regjeringen at doping og 
spillavhengighet skal integreres i rusmiddelpolitikken, og regjeringa vil mobilisere mot doping. Selv 
om ikke doping og spillavhengighet er omhandlet videre i denne planen, kan mange av tiltaka sees i 
sammenheng med dette. 
 
Regjeringen arbeider nå med ny Opptrappingsplan for Rusfeltet for perioden 2016-2020. I Prop 15 S- 
Opptrappingsplanen for rusfeltet for perioden 2016-2020 er det lagt frem forslag til en helhetlig 
opptrappingsplan med følgende fem hovedmål: 
 

1. Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og 
sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet. 

2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig. 
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3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat. 
4. Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. 
5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer. 

 

2.1  Lokale utfordringer, mål og strategier 

Nesset kommune benytter kartleggingsverktøyet «Brukerplan» for å kartlegge rusbruk/misbruk 
blant brukere av kommunale tjenester. Fra 2013 har kartleggingen vært utført av Aktivitetstjenesten, 
psykiatriske sykepleiere og NAV. Brukerplan er et verktøy for kommunene som skal gjøre det mulig 
å kartlegge omfanget av, og karakteren av rusmiddelmisbruk blant brukere av kommunens helse-, 
omsorgs- og velferdstjenester. Alle ansatte i kommunale instanser som er i kontakt med personer 
med rusrelaterte problemer kan i utgangspunktet kartlegge. NAV, spesielle rustjenester i 
kommunen, tjenester innen kommunalt psykisk helsevern, boligtjenester, pleie- og omsorgstjenester 
og fastleger er nevnt av kommunale instanser som bør være med i kartleggingsarbeidet. Det er 
fagpersonalet som kartlegger og deres kunnskap og vurderinger som legges til grunn for konkrete 
tiltak. Brukerplan gir mulighet til å sammenligne kartlegginger i kommunen fra år til år. På den 
måten kan en se om tiltakene som settes inn når fram til brukergruppen. En kan samtidig gjøre 
sammenligninger med andre kommuner. 
 
Det trengs et tydeligere fokus på denne rapporteringen i fremtidige planer for området. Det blir 
viktig for Nesset kommune fremover å sørge for kunnskapsdeling mellom enhetene i forhold til bruk 
av Brukerplan, slik at vi får bedre statistikker på området. Statistikken for 2014 og 2015 på området 
anses som mangelfull, og vil derfor ikke bli fremlagt. 
 
Tjenester som er i daglig kontakt med brukergruppen, først og fremst NAV, men også pleie- og 
omsorg samt helsetjenesten opplever at rusmiljøet i Nesset er relativt stabilt. Det finnes en gruppe 
med relativt godt synlige, eldre rusmisbrukere som har behov for tjenester fra kommunen i forhold 
til sitt rusbruk. Utover dette opplever man at det også er en del illegal rusbruk i Nesset. Over de 
senere år har ulike tjenester opplevd at flere ungdommer i aldergruppen 18- 30 år, har utviklet et 
problematisk forhold til rus. Cannabis har blitt misbrukt hos flere, men også hardere stoffer som 
amfetamin og syntetisk cannabis har det vært rapportert om bruk av. Inntrykket pr dags dato er at 
holdninger til illegal rusbruk har endret seg noe de senere år. Ungdom opplyser at det å skaffe 
rusmidler i Nesset er relativt enkelt, både legale og illegale. Et lite lokalmiljø med kort vei til 
tjenester, bidrar til at man har en god oversikt og mulighet til å relativt raskt, kunne fange opp de 
som får et problematisk forhold til rus, selv om man kan anta at mørketall foreligger også i Nesset. 
I Nesset, som i resten av landet opplever man en nedgang i unges alkoholbruk, spesielt i gruppen 
unge mellom 13-18 år.  
 
Ungdata undersøkelsen, som skal bidra til at kommunene kan skaffe seg en oversikt over ungdoms 
hverdagsliv og folkehelsesituasjonen blant ungdom i kommunen samt et bilde av unges 
rusmiddelvaner, ble i Nesset sist gjennomført i 2013. Denne er planlagt gjennomført på nytt i 2017.  
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I ungdata-undersøkelsen fra 2013 rapporterer ungdomstrinnet i Nesset følgende: 
 

 
 

 12 prosent av respondentene svarer at de minst en gang de siste 12 mnd. har «drukket så mye at 
de har følt seg tydelig beruset», noe som er 4 prosentpoeng mindre enn landsgjennomsnittet. 

 13 prosent har svart «ja» på spørsmålet: Hvis du ønsket å få tak i marihuana eller hasj, trur du at du 
ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager?  1 prosent har svart at de minst en gang 
siste 12 mnd. har «brukt hasj eller marihuana» eller andre narkotiske stoff. 

 

Statistikk for helse og trivsel: 

 
 

 71 prosent av respondentene svarer at de er «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» med helsa, som 
landsgjennomsnittet. 

 17 prosent svarer at de er «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» av ensomhet, som 
landsgjennomsnittet. 

 9 prosent svarer at de «minst hver 14. dag» blir utsatt for plaging/trusler/utfrysing av andre unge på 
skolen eller i fritiden. Dette er 2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. 

 

Samarbeid på tvers av sektorer er en forutsetning for målrettet arbeid mot denne gruppen og i videre 
planarbeid. Det bør legges til rette for et tett samarbeid med ulike aktører som feks ungdom, eldre, 
brukerorganisasjoner, pårørende, interesseorganisasjoner, og frivillige lag.  
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Nesset kommune har opprettet et tverrsektorielt Rusteam sammensatt av fagpersoner fra flere 
enheter. NAV koordinerer og kaller inn til møter i gruppa, samt har det overordnede ansvaret for 
kommunens individrettede rusarbeid. Forebygging og risikominimering er et ansvar som fordeles 
naturlig over flere enheter, da rusforebyggende arbeid er integrert både i skole, helsetjenester, 
eldreomsorg og på arbeidslivsarenaen generelt. 
Kommunen legger regjeringens handlingsplan som nevnt under pkt. 2.0 til grunn, og viderefører 
disse målsetningene innenfor lokale muligheter, ressurser og virkemidler. 
 
Frem til neste rullering av planen vil Nesset kommune ha følgende prioriterte områder: 
 

2.1.1 Økt oppmerksomhet og kompetanse om eldre og rus. 

Flere eldre drikker alkohol nå enn for 15 år siden, og de drikker mer og oftere enn før (Løset GK, 
Slagsvold B, 2013.) Andelen i befolkningen over 65 år vil øke de neste tiårene. At de eldre blir stadig 
flere og samtidig drikker mer alkohol, antas å føre til flere alkoholrelaterte problemer i denne 
gruppen. Andelen som ukentlig drikker mer enn anbefalt grenseverdi når en topp i aldersgruppen 
50-70 år, og er høyere for kvinner enn for menn. 
 
Med dette som bakteppe, ønsker kommunen derfor å ha fokus på å øke kompetanse- og arbeide mer 
forebyggende i forhold til eldre aldersgrupper enn i tidligere planverk. Det må tilstrebes et tett 
samarbeid mellom enheter som er i kontakt med brukergruppen for å bidra til at problemer kan bli 
avdekket og tiltak igangsatt så tidlig som mulig. 
 
De faglige anbefalingene i utredningen er utover dette blant annet at: 
 

 Det bør utvikles bedre metoder for å identifisere utfordringer og endre alkoholvaner blant eldre med 
sikte på å forebygge helsemessige og sosiale problemer og styrke deres muligheter til å ha god 
helse og mestringsevne. 

 Det bør utvikles et kompetansehevingsprogram for helse- og omsorgstjenesten, slik at fagmiljøene 
kan få felles kunnskap, ferdigheter og holdninger i arbeidet med alkoholrelatert problematikk i 
Nesset. 

 

2.1.2 Etablere en arena for samarbeid om det ruspolitiske arbeidet 

Det kommunale rusteamet skal være tverrsektorielt sammensatt. Målet er å synliggjøre utviklingen i 
kommunen og utfordringer i det rusforebyggende arbeidet og få innspill til videre arbeid. Gruppens 
sammensetning kan, og bør vurderes ut ifra prioriterte målgrupper.  
 
Bruker- og pårørendes opplevelse av hva som er gode tjenester vektlegges i stadig større grad. 
Samtidig visert resultater fra enkelte undersøkelser at det fortsatt er manglende brukerinnflytelse. 
 
Brukernes og pårørendes egne erfaringer og kompetanse skal vektlegges i sterkere utforming av 
tjenestetilbudene til disse målgruppene, både på individ- og systemnivå. Kommunens Rusteam bør 
derfor ha stort fokus på bruker- og pårørendes stemmer under utforming av tiltak. 
 

2.1.3 Arbeide målrettet med tilbud til mennesker med rusproblem 

Kommunens mål er å sikre gode og samordnede tiltak. Nesset kommune har inngått en 
samhandlingsavtale med Helse Midt-Norge. Avtalen skal sikre et godt og effektivt samarbeid 
mellom kommunen og Helseforetaket slik at mennesker med rusmiddelproblemer får et tilbud 
tilpasset sin situasjon. Målet her er å kunne tilby tilpassede og koordinerte tjenester til rett tid.   
 
Kommunen har fått prosjektmidler av staten til å opprette en 50% stilling for miljørettet arbeid på 
rusområdet. Vedkommende skal jobbe i tett samarbeid med NAV Nesset og aktivitetstjenesten. 
 
Handlingsplan for «Vold i nære relasjoner» er under utarbeidelse i samarbeid med Krisesenteret. 
 
Alle enheter har et selvstendig ansvar for at sine medarbeidere har tilstrekkelig kompetanse innen 
rusområdet. Koordinerende enhet har i forhold til arbeidet med rusarbeid et ansvar for å tildele 
støttekontakt, hjelp i hjemmet, samt tildele vedtak om individuell plan etter søknad fra bruker. 
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Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til dem som ikke klarer dette selv. 
Å bo dårlig eller å være bostedsløs kan ha store negative konsekvenser. Det blir vanskeligere å ta 
imot og ha nytte av helse- omsorgs og velferdstjenester, gjennomføre utdanning og delta i 
arbeidslivet.  Knyttet til ettervern og oppfølging av personer som har mottatt behandling for 
ruslidelser, er det ofte avgjørende for et vellykket behandlingsforløp, at kommunen kan tilby 
formålstjenlige boliger. 
 
Boligpolitisk handlingsplan ble vedtatt av Nesset kommunestyre 10.12.2009. Denne er et viktig tiltak 
for å kartlegge utfordringer og behov for boliger og botilbud for mennesker med rusrelatert adferd 
og personer med sammensatte diagnoser. Boligpolitisk handlingsplan er under rullering og skal 
ferdigstilles høsten 2016. 
 

3.    BEVILLINGSPOLITIKK 

Kommunen kan tildele to hovedtyper bevillinger, salgsbevilling og skjenkebevilling. 
I tillegg kan kommunen tildele enkeltbevilling (åpent arrangement) og ambulerende bevilling 
(lukket arrangement)  
 
Kommunen har vedtatt i sak 58/2012, 31.05.12 «Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig 
drikk og serveringsloven, Nesset kommune». Gjeldene fra 01.07.12 
 

3.1   Salgs- og skjenkebevillinger - alkoholloven 

Alkoholloven inneholder bestemmelser om normal- og maksimaltider for salg og skjenking av 
alkohol.  
 
Salg av øl: Normaltid for salg av øl, høyest 4,7%, i dagligvarebutikker fra kl 08.00 – 18.00 hverdager, 
og fra kl 08.00 – 15.00 på dager før søndag/helligdager. Kommunestyret kan vedta å forlenge 
salgstiden utover normaltiden fram til kl 20.00 på hverdager og kl 18.00 på dager før 
søndag/helligdager. 
 
Skjenking av øl, vin og brennevin: Normaltid for skjenking av øl og vin fra kl 08.00 – 01.00, og for 
alkoholholdig drikker med 22% alkohol fra kl 13.00 – 24.00.  
 
Kommunen kan vedta å forlenge salgstiden utover normaltiden, men det er forbudt å skjenke 
mellom kl 03.00 – 06.00. 
 
Rådmann har fullmakt til å innvilge skjenkebevilling for enkeltanledninger og for ambulerende 
skjenkebevilling. Bevillingen gis ikke i lokaler som i all hovedsak nyttes av barn og ungdom. 
 
Bevillingsperioden for salg og skjenking gjelder hovedsakelig for 4 år og følger 
kommunestyreperioden. Nytt kommunestyre kan likevel beslutte at alle eller enkelte bevillinger kan 
videreføres i inntil 4 nye år uten krav om søknad med opphør senest 30. september året etter at nytt 
kommunestyre tiltrer. Dette forutsettes at kommunestyret har foretatt en gjennomgang av 
alkoholpolitikken. 
 
Kommunen gis myndighet til å avgjøre søknader om utvidelse av skjenketiden for enkeltanledninger 
og ambulerende skjenkebevillinger. 
 
Servicekontoret i Nesset sørger for at styrer og stedfortreder for det enkelte salgs – og skjenkested får 
mulighet til å gjennomføre kunnskapsprøven i alkoholloven. 
 
I alkoholloven av 2. juni 1989, § 1 – 7a, går det fram at kommunen kan beslutte at det ikke skal gis 
mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. 
Et slikt vedtak er ikke fattet i Nesset kommune. 
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3.2 Skjenkekontroll  

Det skal utføres minst en kontroll årlig på alle salgs- og skjenkesteder i kommunen. Totalt skal antall 
årlige kontroller være tre ganger antall salgs- og skjenkesteder i kommunen. Ekstrakontroller kan 
utføres etter behov.  
 
Salgs – og skjenkekontrollørene skal ikke ha tilknytning til den kommunale virksomheten i Nesset 
kommune. 
 
Nesset kommune har i dag fast avtale med kontrollør. Nordfjeldske kontroll AS er leverandør av 
tjenester vedrørende salgs- og skjenkekontroller.  
 

3.3 Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og 

serveringsloven, Nesset kommune 

Forskriften siteres i sin helhet: 
1. Avgjørelsesmyndighet 
1.1 Kommunestyret er bevillingsmyndighet etter alkohollovens og serveringsloven med 
unntak av § 1-9 i alkoholloven. 
 
1.2 Kontrollutvalget for alkoholloven er tillagt myndighet etter alkohollovens § 1-9. 
 
1.3 Rådmannen er delegert myndighet til: (i hht dagens retningslinjer) 
a) til å godkjenne ny styrer for salgs- og skjenkebevillinger i bevillingsperioden 
b) godkjenne ny styrer for serveringsbevillinger i bevillingsperioden 
c) tillate bruk av de ambulerende skjenkebevillinger/skjenkebevilling til enkeltanledninger, 
herunder godkjenning av skjenkested og ansvarshavende 
d) gi dispensasjon fra fastsatt skjenketid til enkeltarrangement 
 
2. Behandlingstid 
Søknader om salgs- og skjenkebevillinger behandles fortløpende. Bevilling gis hovedsakelig 
for 4 år av gangen, nytt kommunestyre kan likevel beslutte at alle eller enkelte bevillinger 
kan videreføres i inntil 4 nye år uten krav om søknad med opphør senest 30. september året 
etter at nytt kommunestyre tiltrer. Dette forutsettes at kommunestyret har foretatt en 
gjennomgang av alkoholpolitikken. 
 
3. Tidspunkt for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 
 
Salgsbevilling: 

Salg og utlevering av øl kan skje alle hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 20.00. 
Dager før søndag og helligdager: Øl kl. 08.00 – 18.00 
Onsdag før Kristi Himmelfart samt dagen før 1. og 17. mai: fra kl. 08.00 – 20.00 
 
Skjenkebevillinger: 
Skjenkestedets lokaliteter inne med alminnelig bevilling: 
Søndag - torsdag:  Vin og øl kl. 08.00 – 01.00 

Brennevin kl. 13.00 – 24.00 
Fredag - lørdag:   Vin og øl kl. 08.00 – 01.00 

Brennevin kl. 13.00 – 24.00 
Skjenkestedets lokaliteter ute med alminnelig bevilling: 

Søndag - torsdag:  Vin og øl kl. 13.00 - 24.00 
Fredag - lørdag:   Vin og øl kl. 13.00 - 24.00 
 
Ambulerende skjenkebevilling/skjenkebevilling til en enkelt anledning, vurderes etter 
søknad, og skal som hovedregel følge skjenketidene som vedtas i forskrift for kommunen. 
Skjenkebevilling må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 
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4. Kontroll av salgs- og skjenkestedene: 
Kontroll av salgs- og skjenkesteder skal skje iht. forskrift til alkohollovens § 1-9. 
Overtredelse av bestemmelsene i alkoholloven straffes i hht. alkohollovens § 1-8 om 
inndragning, men etter følgende norm for sanksjonsreaksjoner: 
 
a) Ved 1. gangs overtredelse og ved mindre uregelmessigheter gis skriftlig advarsel av 
utvalg for helse og omsorg 
b) Ved 2. gangs overtredelse og ved mer graverende uregelmessigheter kan kommunestyret 
inndra bevillingen etter innstilling fra utvalg for helse og omsorg tidsrom slik: 
 

 skjenking/salg til mindreårig 60 dager 

 skjenking/salg til synlig berusede 30 dager 

 skjenking/salg utover fastsatt tid 30 dager 

 manglende ro og orden 15 dager 

 andre brudd på bestemmelsene 15 dager 

 
c) Ved 3. gangs overtredelse eller særlig graverende overtredelser kan kommunestyret etter 
innstilling fra utvalg for helse og omsorg, inndra bevillingen. 
d) Kommunens inndragelsesvedtak kan påklages til Fylkesmannen iht. alkohollovens § 1-
16. 
 
5. Ikrafttredelse: Denne forskrift er gjeldene fra 01.07.2012. 

3.4 Oversikt bevillinger 

Salgsbevilling for øl: 
Coop Orkla BA Coop- Marked Eidsvåg 
Bunnpris Eidsvåg 
Coop Eresfjord 
Coop Vistdal 
Korn Bryggeri (Statlig bevilling) 
  
Skjenkebevilling for øl, vin og evt. brennevin: 
Vertshuset Eidsvåg/Smia 
Aktiv Eikesdal  
Mardøla END 
Eidsvåg bed & breakfast AS 
Coop Kafe Eresfjord 
Eira Gjestegård. 
Turistforeninga Aursjøhytta 
Vertshuset Eikesdal 
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4.    STATISTIKKER - BEVILLINGER 

 

Skjenkested Vare gr: Omst. -12 Omst. -13 Omst. -14 Omst. -15 

      

Vertsh. Bjørnson 1 2175,96 1978,80 946,00 1739,28 

" 2 245,7 53,20 70,70 190,34 

" 3 76,9 0,00 39,20 26,00 

Sum           

Eidsvåg Fjordhotell 1  2557,00 0,00 264,00 

" 2  189,00 0,00 7,00 

" 3  61,00 0,00 6,00 

Sum           

Coop Kafe Eresfjord 1 680 530,00 1120,00 740,00 

" 2 40 117 148,5 114 

" 3 28 13 24,1 17,7 

Sum           

Eira Gjestegård 1 30 36,00 53,00 30,00 

" 2 9 2,00 10,00 6,00 

" 3 1 1,00 0,50 0,00 

Sum           

Mardøla END 1 322 348,00 480,00 420,00 

" 2 46 24,00 20,00 12,00 

" 3 4 3,00 5,00 2,00 

Sum           

Aursjøhytta 1 87,12 87,12 102,96 82,20 

" 2 46,5 56,25 24,75 15,75 

" 3 6,6 10,90 4,20 5,10 

Sum           

Aktiv Eikesdal 1 16 52,00 40,00 70,00 

" 2 12 4,00 12,00 9,00 

" 3 0 2,00 1,50 1,00 

Sum           

Kavli Moen Gård 1 212 376,00 308,00 400,00 

" 2 932 654,00 701,00 750,00 

" 3 28 25,60 13,00 20,00 

Sum           

Gebyr 2013 - Salg Vare gruppe Omst. I lit. 2012 Omst. I lit. 2013 Omst. I lit.-14 Omst. I lit.-15 

Bunnpris 1 55904 56352,20 56352,20 59794,66 

Coop Prix Eidsvåg 1 45902 47574,62 41003,54 40579,05 

Coop Eresfjord 1 21785 22333,00 24217,49 23933,00 

Coop Vistdal 1 6924 6580,00 6580,00 7338,00 
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5.    TILTAK SOM VIDEREFØRES I PLANPERIDODEN:  

Rusmiddelproblemer oppstår og utvikler seg på mange ulike arenaer og i ulike faser i livet. Skal 
kommunen lykkes med å redusere rusmiddelproblemene, må forebyggingen rette seg mot flere 
arenaer som innbyggerne deltar på. Kommunen har ansvar for å legge til rette for lokalsamfunn som 
fremmer helse og trivsel for alle i et livsløpsperspektiv. 
Flere av kommunens enheter arbeider med rusforebyggende arbeid, samt tiltak rettet mot brukere 
som har fått- eller kan utvikle skadevirkninger av eget- eller andres rusbruk.  
 
Generelt kan man si at tiltak innenfor dette feltet er todelt: 
1. forebygging/tidlig intervensjon 
2. hjelp og behandling av allerede oppstått rusproblem 
 
Tiltak for å hjelpe og behandle rusmisbrukere: 

 
 avdekke rusmisbruk tidligst mulig ved å utarbeide rutiner for kartlegging av rusbruk ved 

legekonsultasjoner og samtaler ved NAV eller andre hjelpeinstanser i kommunen 

 tilstrebe å trekke pårørende inn i behandlingen av rusmisbrukere 

 

Følgende tiltak eksisterer rettet mot målgruppen: 
 
Avdeling for helse og forebygging 
Avdelingen består av ulike faggrupper, og tilbyr foreldreforberedende kurs, barselgrupper, 
småbarnsgrupper, trefftid hos helsesøster på alle skolene, og er ellers innom temaer som 
rusforebygging, fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold og tidlig intervensjon. Avdelingen har 
samarbeid med skolen om psykisk helse i 5. og 8. klasse. Planlagt årshjul, tar opp ulike temaer (som 
f.eks. rus) på foreldremøter gjennom ungdomsskoletiden. Rus er tema på helseundersøkelse i 1. og 8. 
klassetrinn. På helsestasjonen benyttes screening ift. kartlegging av rusbruk før og under 
graviditeten ved jordmor. Helsesøster samtaler med foreldrene om rus ved undersøkelse når barnet 
er 6 uker, 10 måneder, 2 og 4 år. Videre benyttes screening av depresjon (EPDS) under graviditeten 
og i barseltiden. 

 
Grunnskolene 

Skolene har holdningsskapende program som «Det er mitt valg», «Zippys venner» og systematisk 
forebyggende arbeid mot mobbing. Skolene driver daglig holdningsskapende arbeid. 
Elevundersøkelse gjennomføres for 5.-10. trinn hver år. Skolene har prosjekt i 8. klasse med fokus på 
sammensveising, bli kjent og trygg på hverandre. Videre har de mye trivselsaktiviteter. Sosiallærer 
på ungdomsskolen samtaler med alle nye elever og er tilgjengelig for skolens elever, samtaler med 
kontaktlærer og har kontakt med helsesøster, driver «Det er mitt valg» i 8. kl. med fokus på 
selvtillit/trygghet og rus. Skolene har rusforebyggende arbeid integrert i sine respektive fagplaner, 
men omfanget varierer skolene imellom. Informasjon om rus og rusrelaterte skadevirkninger flettes 
inn i flere fag. 

 
I kompetansemålene for fag er rus omtalt slik: 
Samfunnsfag: 
Drøfte spørsmål omkring og konsekvenser av bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel 
Beskrive utvikling og konsekvenser av tobakks- og rusmiddelbruk i Norge og diskutere 
holdninger til rusmiddel 
 
Kroppsøving: 
Samle informasjon og tallmateriale og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike 
rusmidler 
 
Skolehelsetjenesten har trefftid på alle skoler. Helsesøster tar opp tema RUS i 1. klasse og i 8. 
klasse. Det er også 2 program om psykisk helse i 5. og 8. klasse, som er et samarbeidsprosjekt 
mellom skole og helse. 
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Politiråd 
Politirådet har møter 2- 3 ganger pr. år og består av ordfører, rådmann og lensmann. 

 
Kulturavdelingen 

Kulturavdelingen deltar i tverrsektorielt forebyggende arbeid for eksempel i ungdomsteamet som 
ble opprettet i forbindelse prosjekt barnefattigdom (NAV 2012-2014). Det er etablert ungdomsklubb 
og ansatt ungdomsleder samlokalisert med Nesset frivilligsentral våren 2016. Dette er en viktig 
rusfri arena. Ungdommens kommunestyre engasjeres i forbyggende og holdningsskapende arbeid. 
Rusfrie tiltak og arenaer støttes gjennom kulturmidler og ungdomsmidler. 

 
Frivillige organisasjoner som støttes av kommunen 
Nesset har et mangfold av frivillige lag og organisasjoner som har gode tilbud til barn og unge. 
Eksempler på lag og organisasjoner som mottar støtte: Idrett, friluftsliv, 4H og speider, sang og 
musikk, misjonsforeninger og ungdomslag. Voksne ledere utgjør en stor ressurs som tilretteleggere 
og rollemodeller for barn og unge i disse organisasjonene. Det er stor dugnadsånd mange som tar 
ansvar i nærmiljøet. 
 
NAV  
NAV har ansvar for innsøking til behandling, oppfølging av rusmisbrukere i, under og etter 
behandling, økonomisk bistand, økonomisk råd og veiledning, samt boliger til vanskeligstilte. NAV 
er også koordinator for kommunens ruspolitiske arbeid som for eksempel rullering av 
Rusmiddelpolitisk  handlingsplan og innkalling og koordinering av det tverrsektorielle Rusteamet. 
Ansatte ved NAV Nesset deltar på nettverkssamlinger to ganger i året i regi av KORUS og 
Fylkesmannen. Dette er en viktig arena for formidling av nytt på fagområdet, samt en viktig arena 
for å utvikle godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. 
Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen har et ansvar (som kommune) for å informere om 
sosiale forhold i kommunen, og den skal informere om kommunens sosiale tjenester. 
NAV har også ansvar for å sørge for arbeidsrettet tilbud til ulike deler av befolkningen, og har et 
særskilt ansvar for å sørge for tiltaksplasser og arenaer hvor personer med nedsatt arbeidsevne kan 
få oppleve mestring og et sosialt fellesskap. 

 
Legetjenesten 

Legetjenesten skal forebygge bruk av rusmidler og har en sentral rolle i kartlegging og oppfølging 
knyttet til bruk av rusmidler. 

 

6.    TILTAK FOR Å REGULERE TILGJENGELIGHETEN AV 

RUSMIDLER 

Slike tiltak omfatter reguleringer og restriksjoner i forhold til pris, salg og skjenking av alkohol, og 
samarbeid med lokale politimyndigheter om tiltak mot ulovlig alkohol og narkotikaomsetning. 
 
Det finnes omfattende dokumentasjon på effekten av tiltak for å begrense alkoholskader. Ett effektivt 
tiltak er regulatoriske virkemidler som påvirker pris og tilgjengelighet av alkohol. Dette omfatter 
blant annet kontroll med omsetning og skjenking av alkohol, samt håndhevelse av aldersgrenser. 
Alkoholloven gir kommunen et omfattende ansvar på dette området. Kommunens kontroll og 
bevillingspolitikk er avgjørende for å begrense totalforbruket og redusere skadene av alkohol.  
 

7.    RUSFOREBGYGGENDE TILTAK 

Nesset kommune har igangsatt en rekke rusforebyggende tiltak for barn og unge som i planen 
foreslås videreført.  I tillegg foreslås det i planen at det skal foretas en vurdering om Nesset skal 
sluttet seg til MOT prosjektet.  MOT er en frivillig landsomfattende organisasjon startet av norske 
toppidrettsutøvere i 1997.  MOT samarbeider med ca. 300 skoler og når 65000 ungdommer over hele 
Norge. MOT har bl.a. som mål å styrke ungdommens selvtillit og optimisme.  I MOT satses det på å 
forebygge mobbing, mistrivsel, gruppepress, ensomhet og rusmisbruk.  I tillegg til det 
rusforebyggende arbeid blant barn og unge foreslås det i planen at det utarbeides en handlingsplan 
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rettet mot rusproblematikk for eldre.  Denne handlingsplanen må også inneholde rusforebyggende 
tiltak rette mot den eldre befolkning. 
 

8.    TILTAK FOR Å HJELPE OG REHABILITERE 

RUSMISBRUKERE 

Tiltak for å hjelpe og behandle rusmisbrukere: 
 

 avdekke rusmisbruk tidligst mulig ved å utarbeide rutiner for kartlegging av rusbruk ved 
legekonsultasjoner og samtaler ved NAV eller andre hjelpeinstanser i kommunen 

 tilstrebe å trekke pårørende inn i behandlingen 

 
Akan 

Arbeidslivet kan være en god arena for å forebygge negative følger av rusmisbruk. God 
informasjon til ledere, tillitsvalgte og medarbeidere er nødvendig for å skape bevissthet om 
betydningen av en inkluderende og forebyggende rusmiddelkultur på arbeidsplassen. 
Trepartssamarbeidet mellom LO, NHO og staten har gjennom AKAN (Arbeidslivets 
kompetansesenter for avhengighetsproblematikk), bidratt til å hjelpe ledere og medarbeidere 
med å forebygge og håndtere rusproblemer og avhengighet. Trepartssamarbeidet med AKAN 
skal fortsatt være hovedpilaren for rusmiddelforebyggende arbeid i arbeidslivet. 
Nesset kommune har AKAN-kontakt tilknyttet tillitsvalgtapparatet som kan tilby tjenester til 
berørte. 
 
Behandling/rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkeltes ønsker og motivasjon, og 
behandlingen bør fortrinnsvis skje i nærmiljøet med minst mulig inngripen i den private sfære. 
Pårørende, eventuelt arbeidsgiver og annet nettverk bør bli vurdert om det skal trekkes inn. 
Behandlingen skal forankres i en individuell plan om vedkommende det gjelder ønsker det. Det 
skal også normalt etableres en ansvarsgruppe for den enkelte. 
 
Behandlings-/rehabiliteringstiltak kan være som følger: 
 

 individuelle samtaler med lege, sosionom, psykiatrisk sykepleier 

 hjelp til å skaffe bolig 

 praktisk bistand i bolig (hjemmetjenesten, boligsosialt arbeid) 

 hjemmesykepleie 

 oppfølging på arbeidsplass 

 arbeid/sysselsetting (NAV, psyk. pol., rusteam, aktivitetssenteret) 

 nettverksarbeid (samarbeid med pårørende, venner og evt. andre) 

 fritidstiltak, evt. støttekontakt (Enhet for helse og forebygging) 

 

Dersom ikke lokalt tilbud eller tilbud fra poliklinikk er tilstrekkelig, skal behandling/rehabilitering 
skje i en godkjent rusinstitusjon i nært samarbeid med kommunen (lege/NAV). Personer med 
rusavhengighet har rettigheter etter pasientrettighetsloven. 
 
Tvang kan i enkelte tilfeller være nødvendig (hjemmel i Lov om psykisk helsevern og forskrift kap. 5 
i Lov om sosiale tjenester i NAV). 
 
NAV og lege henviser til rusbehandling/behandling i institusjon. 
 
Nesset kommune gir et tilbud via Aktivitetsstjenesten som gir et lavterskeltilbud for mennesker som 
faller utenom det ordinære arbeidslivet. Aktivitetssenteret kan brukes som en arena hvor mennesker 
med ulike utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet, kan oppleve en sosial tilhørighet og 
mestring. 
 



 16 

Det å ha et arbeid å gå til hjelper erfaringsmessig en del rusmisbrukere til å kontrollere inntaket av 
rusmidler, samtidig som det kan føre til et mer meningsfylt liv. Følelsen av mestring utvikler gjerne 
et bedre selvbilde, og dette kan igjen føre til at de igjen får troen på eget endringspotensiale. 
 

9.    FORSLAG TIL TILTAK 

 
Tiltaksplan – samlet 

TILTAKSPLAN RUSMIDDELPOLITISK ARBEID I NESSET KOMMUNE 2016 - 2020 

 

NR HOVED-
MÅL 

TILTAK TID ANSVAR 

1 2.1.1 Utarbeide handlingsplan for arbeid med rus-
problematikk blant eldre 
 

Vår -17 Enhetsleder 
Helse og 
omsorg 

2 2.1.1 Etablere infoskjerm på legekontoret 
Publisere informasjon på kommunens 
hjemmesider 
 

Vår -17 Enhetsleder 
Helse og 
omsorg 

3 2.1.3 Forbedre kvaliteten på Brukerplan 
 

2016 NAV 

4 2.1.2 Vurdere organisering av rusarbeidet i kommunen 
 

2017 Rådmannen 

5 2.1.2 Etablere Rusteam 
 

2016 Rådmannen 

6 2.1.2 Gjennomføre Ungdata-undersøkelse i 
ungdomsskolen 
 

2017 NAV 

7 2.1.2 Vurdere deltakelse i MOT 
 

Vår -17 Rusteam 

8 2.1.3 Rullere den boligsosiale handlingsplanen. Et av 
tiltakene i planen må være rask utbygging av 
boliger for vanskeligstilte. 

Høst - 16 Rådmannen 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 72/16 09.06.2016 

Nesset kommunestyre 57/16 23.06.2016 

Råd for eldre og funksjonshemma 9/16 12.09.2016 

Utvalg for helse og omsorg  20.09.2016 

Utvalg for oppvekst og kultur  20.09.2016 

Utvalg for teknisk, næring og miljø  29.09.2016 

Nesset kommunestyre  20.10.2016 

 
 
 

Gjennomgang av kommuneorganisasjonen - forslag tiltak 

Vedlegg 

1 Gjennomgang av økonomiplan 2016-2019 med tiltak 

2 Forslag til tiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanperioden 

3 Vedrørende reduksjonsforslag og vedtatt ikke leie inn ved sykefravær 

 
 

Rådmannens innstilling 

 

Nesset kommunestyre ber rådmannen vurdere følgende tiltak i økonomiplanperioden 2017-2019: 

Nesset kommune 2017-2019                               (tall i 1000 kr) ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019 

Økonomiavdeling, red. stilling pga. rasjonalisering/effektivisering -400 -400 -400 

Svømmeopplæring ungdomstrinnet -180 -180 -180 

Skolefrukt -150 -150 -150 

10% reduksjon på administrasjon skole -80 -80 -80 

Omklassifisering av veger (til privat). Vurdere å bruke kraftfond med 
tilskudd til vedlikehold av private veger -400 -400 -400 

Avvikling Vistdal bofellesskap 1.1.2018   -1 500 -1 500 

Generell innsparing helse og omsorg -300 -300 -300 

Egenandel helse og omsorg, heimebaserte tjenester -50 -50 -50 

Merinntekt helse og omsorg (oppholdsbetaling) -200 -200 -200 

Vurdere oppg. Skolef rådg og barnehagemynd.       

Salg av Eikesdal skole, red. drift/vedlikehold -55 -55 -55 

TSU vurdere ytterligere innsparing  -250 -250 -250 

Arkiv: 151 
 

Arkivsaksnr: 2015/1077-124 
 

Saksbehandler:  Solfrid Svensli 



Vurdere godtgj.reglement politikere per 1.1.2017       

Eiendomsskatt, økn. 0,5 pro fra 1.1.2017 -950 -950 -950 

Økt utbytte Nesset kraft i 2017 -500     

Sum -3 515 -4 515 -4 515 

 

Rådmannen bes å vurdere nedjustering av inntekter på salg av konsesjonskraft for perioden 2017-
2019 hvis strømprisene fortsatt holder seg på lavt nivå. 

 

Øvrige differanse salderes med bruk og avsetning til disposisjonsfond. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens forslag: 

 

Rådmannen bes vurdere alternative tiltak til den beregnede innsparingen på sykefravær og 
innleie av vikarer. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Nesset kommunestyre ber rådmannen vurdere følgende tiltak i økonomiplanperioden 2017-2019: 

Nesset kommune 2017-2019                               (tall i 1000 kr) ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019 

Økonomiavdeling, red. stilling pga. rasjonalisering/effektivisering -400 -400 -400 

Svømmeopplæring ungdomstrinnet -180 -180 -180 

Skolefrukt -150 -150 -150 

10% reduksjon på administrasjon skole -80 -80 -80 

Omklassifisering av veger (til privat). Vurdere å bruke kraftfond med 
tilskudd til vedlikehold av private veger -400 -400 -400 

Avvikling Vistdal bofellesskap 1.1.2018   -1 500 -1 500 

Generell innsparing helse og omsorg -300 -300 -300 

Egenandel helse og omsorg, heimebaserte tjenester -50 -50 -50 

Merinntekt helse og omsorg (oppholdsbetaling) -200 -200 -200 

Vurdere oppg. Skolef rådg og barnehagemynd.       

Salg av Eikesdal skole, red. drift/vedlikehold -55 -55 -55 

TSU vurdere ytterligere innsparing  -250 -250 -250 

Vurdere godtgj.reglement politikere per 1.1.2017       

Eiendomsskatt, økn. 0,5 pro fra 1.1.2017 -950 -950 -950 

Økt utbytte Nesset kraft i 2017 -500     

Sum -3 515 -4 515 -4 515 

 

Rådmannen bes å vurdere nedjustering av inntekter på salg av konsesjonskraft for perioden 2017-
2019 hvis strømprisene fortsatt holder seg på lavt nivå. 

 

Øvrige differanse salderes med bruk og avsetning til disposisjonsfond. 

 

Rådmannen bes vurdere alternative tiltak til den beregnede innsparingen på sykefravær og innleie 
av vikarer. 

 



 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Eva Solstad Alme fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 

Saken utsettes og oversendes til de politiske utvalgene for gjennomgang og 
konsekvensutredning. 

 

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Saken utsettes og oversendes til de politiske utvalgene for gjennomgang og konsekvensutredning. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Det vises til kommunestyrets behandling av økonomiplan for 2016-2019 i møte den 17.12.2015, sak 
156/15. I vedtaket under pkt. 1.1 står det blant anna:  

Det foretas en gjennomgang av hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016 for å redusere driften 
og for å få økonomiplanen i balanse. For 2017 og videre i økonomiplanperioden anslås 
omstillingsbehovet å være på kr 7 mill. Reduksjonen fordeles foreløpig forholdsmessig på enhetene. 
 
Til hjelp under gjennomgangen av kommunens organisasjon og effektivitet, engasjeres ekstern 
kompetanse på området. Gruppa som skal gjennomgå kommuneorganisasjonen kommer med sin 
innstilling 1.juli 2016. 

 
Formannskapet tar initiativ til å iverksette prosessen. 

 
Formannskapet vedtok i sitt møte den 4.2.2016, sak 16/16: 
 

Til arbeidet med å gjennomgå hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016, for å redusere driften og 
for å få økonomiplanen i balanse, nedsetter formannskapet følgende arbeidsgruppe.  

 Formannskap utgjør arbeidsgruppen  

 HTV og HVO deltar i gruppen  

 Rådmannen utpeker deltagere fra administrasjonen.  
 
Første møte i arbeidsgruppen blir 3. mars 2016. 

 
Fra administrasjonen har rådmann, ass. rådmann, personalsjef og økonomisjef deltatt. 
 
Prosessen har vært som følge: 
 

1. 20.01.16 sendte rådmannen informasjon til alle enhetsledere om prosess og oppgaver. 

 

2. 04.02.16 vedtok formannskapet deltakere i arbeidsgruppe, jf. F-sak 16/16. 

 

3. 11.04.16 første møte i arbeidsgruppa.  

Til arbeidsgruppas første møte delte rådmannen ut resultatet av arbeidet som enhetene 

hadde jobbet med. Arbeidsgruppa fikk utdelt beskrivelse av tiltak med konsekvenser. 

Disse ble gjennomgått i møtet. I tillegg ble det utdelt kostratall. Arbeidsgruppa 



konkluderte med at det ikke var behov for ekstern bistand. 

 

4. 27.04.16 andre møte i arbeidsgruppa.  

Til arbeidsgruppas andre møte var det et ønske at rådmannen innarbeidet regnskap 2015. 

Det ble også lagt fram oppdaterte prognoser for 2016. Resultatet fra dette møtet var at 

politikerne ønsket å bevare et disposisjonsfond på kr 3 mill. Hvilke tiltak som skulle settes 

inn skulle avklares i tredje møte. 

 

5. 04.05.16 tredje møte i arbeidsgruppa.  

I tredje møtet kom politikerne fram til et resultat som rådmannen skulle bygge 

saksutredning til formannskapet på.  

Etter at tredje møtet var ferdig kom det beskjed om at anbudskonkurransen i forbindelse 

med asylmottak var annullert. Politikerne hadde basert sitt forslag på en årlig inntekt på kr 

1,5 mill i leieinntekter, samt inntekter til opprettholdelse av 40% helsesøsterstilling. Med 

bakgrunn i dette ønsket ordfører et nytt møte. 

 

6. 02.06.16 fjerde møte i arbeidsgruppa.  

Etter at forrige møte var avsluttet har regjeringen avlagt revidert nasjonalbudsjett (RNB). 

Enhetene har rapportert for 1. tertial og lønnsoppgjøret er ferdig. Prognosene har endret 

seg og rådmannen la fram en oppdatering på prognoser og tiltak basert på rapportering 

per 30.4.2016, samt RNB. Dette resultatet ligger vedlagt. Det var enighet i gruppa at dette 

skulle være grunnlag for rådmannens saksutredning til politisk behandling. 

 
Oppsummering fra møtene og endelig resultat 02.06.16: 
 
Utgangspunktet for arbeidet er økonomiplan 2016 -2019. Økonomisjef la fram oppdatert prognose 
for hele økonomiplanperioden. Tertialrapporten og budsjettkorrigeringer for 2016 blir behandlet 
særskilt i politiske møter i juni 2016.  
 
Kommunestyret anslo omstillingsbehovet for å være kr 7 mill i perioden. I denne summen var det 
også rom for avsetning til disposisjonsfond. Etter at tiltak uten framlagte konsekvenser fra 2016 var 
videreført med kr 3 mill i hele økonomiplanperioden ble det arbeidet med plan for å utarbeide 
tiltak for å balansere økonomiplana i perioden 2017-2019, samt redusere avsetningene til 
disposisjonsfond noe. Prognose for disposisjonsfond er på kr 4,879 mill ved inngangen av 
perioden: 
 

Nesset kommune 2017-2019                               (tall i 1000 kr) ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019 

Behov for tiltak i perioden (merforbruk 2017-2019) 4 043 4 301 2 616 

Oppdaterte prognoser viser ytterligere behov for tiltak 1 607 892 290 

Arbeidsgruppa kom fram til tiltak, oppsummert -3 515 -4 515 -4 515 

Bruk og avsetning til disposisjonsfond -2 135 -678 1 609 

Balanse 0 0 0 

Akkumulert beholdning på disposisjonsfond 2 744 2 066 3 675 
 
Følgende tiltak er vurdert og planlagt: 

Nesset kommune 2017-2019                               (tall i 1000 kr) ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019 

Økonomiavdeling, red. stilling pga. rasjonalisering/effektivisering -400 -400 -400 

Svømmeopplæring ungdomstrinnet -180 -180 -180 

Skolefrukt -150 -150 -150 

10% reduksjon på administrasjon skole -80 -80 -80 

Omklassifisering av veger (til privat). Vurdere å bruke kraftfond med 
tilskudd til vedlikehold av private veger -400 -400 -400 



Avvikling Vistdal bofellesskap 1.1.2018   -1 500 -1 500 

Generell innsparing helse og omsorg -300 -300 -300 

Egenandel helse og omsorg, heimehjelp -50 -50 -50 

Merinntekt helse og omsorg (oppholdsbetaling) -200 -200 -200 

Vurdere oppg. Skolef rådg og barnehagemynd.       

Salg av Eikesdal skole, red. drift/vedlikehold -55 -55 -55 

TSU vurdere ytterligere innsparing  -250 -250 -250 

Vurdere godtgj.reglement politikere per 1.1.2017       

Eiendomsskatt, økn. 0,5 pro fra 1.1.2017 -950 -950 -950 

Økt utbytte Nesset kraft i 2017 -500     

Sum -3 515 -4 515 -4 515 

 
 

Vurdering 

 

I henhold til formannskapets vedtak er formannskapet arbeidsgruppen. HTV og HVO har deltatt i 
møtene og kommet med innspill sågar muntlig som skriftlig. Rådmannen og hennes stab har også 
deltatt på møtene og svart på spørsmål. 
 

Kommunen har planlagt omsorgsboliger med døgnbemanning. Rådmannen antar at det vil 
komme ekstra utgifter til formålet som foreløpig ikke er tatt inn i økonomiplana, ei heller foretatt 
beregning på. Kostnadene vil komme an på organiseringen.  

 

De fleste av tiltakene er gjennomførbare, men rådmannen er redd for at det kan bli vanskelig med 
gjennomføring for helse og omsorg hvor det er tak på hvor mye en beboer på institusjon skal betale 
for oppholdet. Det er også tak på heimehjelpsbetaling i forhold til inntekt, derfor har rådmannen i 
sin innstilling tatt inn teksten «heimebaserte tjenester». Da vil det også dekke mat, vask av klær 
mv. I tillegg er rådmannen redd for at kutt på enhet for teknisk, samfunn og utvikling vil gå ut 
over vedlikehold av eiendommer eller veger.   

 

Tillitsvalgte er bekymret for at det ikke blir leid inn vikarer ved sjukefravær. Rådmannen deler 
også denne bekymringen. Faren er at det kan bli en ekstra stor belastning på personalet som må 
fordele oppgavene til den som er sjuk. I forbindelse med økonomisk rapportering for 1. tertial 
melder enhetsleder for helse og omsorg at ikke innleie av vikar går spesielt utover heimehjelp hvor 
vedtak ikke blir fulgt opp og en del av brukerne får ikke den hjelpa de har fått vedtak om.  

 

Det er viktig å være forsiktig med budsjettering av inntekter fra salg av konsesjonskraft, samt 
utbytte. Her bør det budsjetteres så realistisk som mulig. Det er også viktig å budsjettere nok 
utgifter. Rentenivået er fortsatt lavt, men det er ikke kommet ned i 1,5 pst som det er budsjettert 
med i økonomiplana for 2016 og 2017.  

 

Et disposisjonsfond på kr 3-4 mill er ikke mye hvis rentene øker, og/eller kommunen får svikt i 
inntektene.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 



Gjennomgang av økonomiplan 2016 – 2019,  

oppdatert med regnskap 2015 og nye prognoser for 2016 
vedlegg til sak om gjennomgang av kommuneorganisasjonen 

 

 

 

1. I opprinnelig økonomiplan var «Redusert ramme uten tiltak/konsekv» kr 6,5 mill høyere i 

perioden 2017 – 2019. 

2. I opprinnelig økonomiplan var «Netto avsetning disposisjonsfond» i perioden 2017 – 2019 på 

henholdsvis kr 2,457 mill, kr 2,199 mill og kr 3,884 mill. 

 

Oppstillingen kan vises på følgende måte: 

 
 

 

Nesset kommune 2015-2019 R2015 B2016 ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019

Konsekvensjust ramme enhet 202 538 205 644 206 026 205 438

Redusert ramme med  tiltak/konsekv -1 168 -1 701 -1 701 -1 701

Redusert ramme uten  tiltak/konsekv -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Netto driftsramme enhetene 192 981 198 370 200 943 201 325 200 737

Endring i prosent fra året før 2,79 1,30 0,19 -0,29

Skatt og rammetilskudd -167 377 -171 948 -171 884 -172 991 -174 097

Eiendomsskatt -21 652 -21 628 -21 628 -21 628 -21 628

Salg av konsesjonskraft -4 122 -4 750 -4 750 -4 750 -4 750

Konsesjonsavgifter -8 367 -7 878 -7 878 -7 878 -7 878

Momskompensasjon -5 520 -4 850 -4 850 -4 850 -4 850

Andre kompensasjonsinnt. -772 -718 -574 -387 -356

Sum frie inntekter -207 810 -211 772 -211 564 -212 484 -213 559

Finanskostnader 16 095 15 612 14 352 14 662 14 862

Renter ansvarlig lån Nkas -1 048 -955 -955 -955 -955

Utbytte -2 111 -4 000 -2 500 -3 000 -3 000

Andre finansinntekter -1 021 -700 -680 -665 -650

Renter og avdrag nye tiltak 0 973 3 576 5 023 5 531

Renter og avdrag VA -2 241 -2 080 -2 457 -2 933 -3 678

Sum finanskostnader 9 674 8 850 11 336 12 132 12 110

"netto driftsresultat" -5 155 -4 552 715 973 -712

Netto avsetning kraftfond 3 881 3 328 3 328 3 328 3 328

Bruk av tidl. års mindreforbr. -2 947

Netto avsetning disposisj.fond -2 244

Netto avsetning -1 310 3 328 3 328 3 328 3 328

Resultat - foreløpig -6 465 -1 224 4 043 4 301 2 616

Akk. beholdning disposisjonsfond -6 470 -7 694 -3 651 0 0

Nesset kommune 2015-2019 R2015 B2016 ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019

Reduksjonen i 2016 videreføres i økonomiplanperioden, dvs. reduksj. 6 500 6 500 6 500

Korrigerer avsetning til disposisjonsfond -1 224 -2 457 -2 199 -3 884

Differanse, som må erstattes med tiltak -1 224 4 043 4 301 2 616



 

 

Versjon fra møte 02.06.2016 

Nesset kommune 2015-2019 R2015 B2016 ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019

Resultat foreløpig økonomiplan 2016-19 -1 224 4 043 4 301 2 616

Endringer/konsekvenser:

Inntekter/finans:

Skatt og rammeoverføringer 0 0 0 0

Utbytte 800

Salg av konsesjonskraft 1 000 1 000 1 000 1 000

Renter (budsj. 1,5% i 2016 og 2017) 300 300 0 0

Eiendomsskatt 100

Nytt inntektssystem fra 1.1.2017 100 100 100

Enhetene
Rådmann stab inkl. fellesutgifter, erstatning Hallutv 400
Rådmann stab inkl. fellesutgifter, kommunereform 300

Tiltak Tøndergård (skolef.rådg) 691 515 0 -372

Tiltak Tøndergård, transport (skolef.rådg.) 230 230 230

Eidsvåg barne- og ungdomsskole -500

Barnehagene 0

HO,  videreføring av legevakt 270 270 270 270

HO, ressurskr.brukere 100 200 200

NAV 500 500 500 500

Avsatt reserver til lønnsoppgjør 2016, "til gode" -1 276 -1 276 -1 276 -1 276

Kirkelig fellesråd -132 -132 -132

Tiltak:

Økonomiavdeling -400 -400 -400

Svømmeopplæring ungdomstrinnet -180 -180 -180

Skolefrukt -150 -150 -150

10% reduksjon på administrasjon skole -80 -80 -80

Omklassifisering av veger (til privat), saksutredn. 

Vurdere å bruke kraftfond med tilskudd til vedlikehold av private veger -400 -400 -400

Leieinntekter asylmottak (3 år), brutto 0 0 0 0

Avvikling Vistdal bofellesskap 1.1.2018 -1 500 -1 500

Generell innsparing helse og omsorg -300 -300 -300

Egenandel helse og omsorg, heimehjelp -50 -50 -50

Merinntekt helse og omsorg (oppholdsbet.?) -200 -200 -200

Pri. 5 HO reduksj. Skolehelsetj., 40% stilling 0 0 0

Vurdere oppg. Skolef rådg og barnehagemynd.

Salg av Eikesdal skole, red. drift/vedlikehold -55 -55 -55

TSU vurdere ytterligere innsparing -250 -250 -250

Vurdere godtgj.reglement politikere per 1.1.2017

Eiendomsskatt, økn. 0,5 pro 1.1.2017 -950 -950 -950

Økt utbytte Nesset kraft i 2017 -500

Bruk/avsetning disposisjonsfond i møte 4.5.16 -2 217 -1 891 -734 573

Korr. Bruk/avsetning disposisjonsfond til 2.6.16 626 -244 56 1 036

Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0

Akkumulert disposisjonsfond 6 470 4 879 2 744 2 066 3 675

Akk. Disposisjonsfond fra møte 4.5.16 6470 4253 2362 1628 2201



Oversikt over tiltak som ikke ble tatt inn i økonomiplanperioden 
vedlegg til sak om gjennomgang av kommuneorganisasjonen 

 

 

Nesset kommune 2015-2019 R2015 B2016 ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019

Nedlegging Vistdal skole -1 739 -1 739 -1 739

Samle ungdomstrinnet i Eidsvåg -563 -680 -524 -1 070

Bortfall leirskole -68 -68 -68

Eresfj b.hage, inkl. bygg, overf. Barn E og V -1 244 -1 244 -1 244

Nedlegging Vistdal barnehage, inkl. bygg -930 -930 -930

Politisk, avvikle uleg. Tap av inntekt -50 -50 -50

Svar UT -50 -50 -50

Bibliotek, reforhandle avtale Sunndal -185 -185 -185

Nesset folkebad, avvikle evt. red. åpningst. -125 -125 -125

Forvaltning helleristninger Bugge, redusere -45 -45 -45

Helse og omsorg: prioritert:

NOS kjøkken , 60 % stilling. Reduksjon en tilsatt 3 dager pr.uke 1 -260 -260 -260

NOS eldresenteret. I dag åpent 2 dager pr, uke, Tilbudet avvikles 2 -250 -250 -250

Hjemmetjenesten, reduksjon praktisk bistand (gjelder både indre og ytre) 3 -200 -200 -200

NOS sjukeheimen, reduksjon dag fra 8 til 7 på vakt 4 -500 -500 -500

Helse og forebygging reduksjon skolehelsetjenesten, 40 % stilling 5 -220 -220 -220

NOS sjukeheimen, reduksjon kveld fra 6 til 5 på vakt 6 -500 -500 -500

Tiltak ikke tatt inn, jf. utleverte dok. i møte 11.4.2016:



if. Lars/row;
FAGFORBUNDET NESSET å å Eidsvég 03.05.2016

NORSK

SYKEPLEIERFORBUND 
Vedrørende reduksjonsforslag og vedtatt ikke leie inn ved sykefravær.

Fagforbundet Nesset og Sykepleierforbundet ser på med stor bekymring at det ikke blir leid
inn ved sykefravær.

Dette har medført ei enda større belasting på de ansatte.

Ansatte har begynt å grue seg for å gå på jobb, hva venter det i dag. Er det sykefravær. Som
medfører ekstra arbeid for å fordele arbeidsoppgavene, flere oppgaver en skal utføre enn som

står på programmet. Den som for eksempel skal utføre praktisk bistand har også andre

oppgaver, som tilsyn, morgenstell. Tilsyn, etc. blir fordelt, praktisk bistand blir utsatt, kan gå

en måned før de får.

Dette kan gå en og armen gang, men ikke over lang tid.

Så skal reduksjonsforslagene komme på toppen.

NOS sjukeheim, reduksjon dag fra 8 til 7 på vakt, og reduksjon kveld fra 6-5 på vakt. Er pr i

dag inndelt i tre grupper, dette må reduseres til to med mindre bemanning.

Ansatte får det travlere, kan føre til dårligere oversikt over pasientene, vikti g observasjoner

kan overses, dette kan få alvorlige konsekvenser. Det blir en stressende situasjon.
Uro i avd. pga. flere forskjellige brukere på sarnrne avdeling.

Dette går ikke.

Kvaliteten på tjenesten kan bli dårligere, svekket omdømme, økt sykefravær, stress og dårlig

arbeidsmiljø.

átxssôp å \ snur-j) Pica./.§.°-’\

Fagforbundet Nesset Sykepleierforbundet
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