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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 77/14 02.10.2014 

 

Søknad om fritak som medlem av råd for eldre og funksjonshemma - valg av nytt 

medlem 

Vedlegg 

1 Forespørsel om fritak fra verv i Eldrerådet 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 01.09.2014 fra Ingvar Hanseth. 

 

Ingvar Hanseth fritas med hjemmel i kommunelovens § 15 fra sitt verv som medlem i råd for eldre og 

funksjonshemma. 

 

Som nytt medlem velges………………….. 

 

Som ny nestleder velges…………………. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Ordføreren ba om forslag. 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

 Nåværende varamedlem Kari Nerland velges som fast medlem. 

 

Jan Rindli fremmet følgende forslag:  

 

Arne Nerland velges som personlig vara til Kari Nerland. 

 

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

 Gerd Myklebust velges som ny nestleder. 



 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

Det vises til søknad av 01.09.2014 fra Ingvar Hanseth. 

 

Ingvar Hanseth fritas med hjemmel i kommunelovens § 15 fra sitt verv som medlem i råd for eldre og 

funksjonshemma. 

 

Nåværende varamedlem Kari Nerland velges som fast medlem. 

Arne Nerland velges som personlig vara til Kari Nerland. 

Gerd Myklebust velges som ny nestleder. 

 

Rådets sammensetning er etter dette slik: 

 

Medlemmer      Personlige varamedlemmer 

Anne Marie Lervoll; leder   Magne Reitan 

Gerd Myklebust, nestleder   Lovise Eidsør  

Kari Nerland      Arne Nerland 

 

Representant for funksjonshemma Personlig varamedlem 

Nils Toven     Ragnar Stubø 

      

Politisk representant          

Medlem     Varamedlemmer 

Lynn Brakstad     1. Mellvin Steinsvoll 

2. Edmund Morewood 

 

 

 

Saksopplysninger 

I brev datert 01.09.2014 har Ingvar Hanseth søkt om fritak fra sitt verv som fast medlem i råd for eldre 

og funksjonshemma.  

 

Rådets sammensetning er pr. i dag slik: 

 

Medlemmer      Personlige varamedlemmer 

Anne Marie Lervoll    Magne Reitan 

Ingvar Hanseth     Kari Nerland 

Gerd Myklebust    Lovise Eidsør  

 

Representant for funksjonshemma Personlig varamedlem 

Nils Toven     Ragnar Stubø 

      

Politisk representant          

Medlem     Varamedlemmer 

Lynn Brakstad     1. Mellvin Steinsvoll 

2. Edmund Morewood 

 

Anne Marie Lervoll er leder, og Ingvar Hanseth er nestleder. 



 

Hjemmel for fritak finnes i kommunelovens § 15 nr 2:  

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

plikter i vervet.  

 

Om opprykk og nyvalg står følgende i kommunelovens § 16 nr. 3 og nr. 6: 

 

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, 

kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er 

valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. 

Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 

40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 

underrepresenterte kjønn 

 

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal 

rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, 

som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. 

 

Leder i råd for eldre og funksjonshemma er orientert om saken, og etter møte i Pensjonistforeningen 

foreslår hun i telefonsamtale 23.09.2014 at Ragnar Stubø velges som fast medlem.  

 

Om valg og sammensetning av kommunale eldreråd som er felles med råd for funksjonshemma står 

følgende i eldrerådslova § 4 a: 

 

Kommunane kan vedta å opprette felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne. 

Kommunestyra vedtek mandatet for og samansetjinga av råda. Ved val av representantar for 

eldre og menneske med nedsett funksjonsevne skal organisasjonane deira ha rett til å kome 

med framlegg. Leiaren og nestleiaren for rådet blir oppnemnde av kommunestyret. Elles gjeld 

reglane i denne lova og lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna representasjonsordning i 

kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. så langt dei 

høver.  

 

Vurdering 

Søknad om fritak begrunnes med endret livssituasjon, og kravene i kommunelovens § 15 nr. 2 

vurderes oppfylt.  

 

Ragnar Stubø er pr. i dag personlig varamedlem for Nils Toven, som er representant for 

funksjonshemma. Jf. kommunelovens § 16 nr. 3 skal det suppleres fra den samme gruppe som den 

uttredende tilhørte. Dersom kommunestyret velger inn Ragnar Stubø som fast medlem vil han 

representere gruppen for eldre. Da må det i tillegg velges nytt personlig varamedlem for Nils Toven, 

og vedkommende må være en representant for funksjonshemma. 

 

I følge eldrerådslova § 4 a skal kommunestyret oppnevne leder og nestleder for rådet. Det må derfor 

også velges ny nestleder blant rådets medlemmer. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

 



Betydning for folkehelse 

Ingen. 



  

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

 

 

 

 

Utval: Eldrerådet 

Møtestad: Kommunehuset, Norddal kommune 

Dato: 01.10.2014 

Tid: 11:00 

Protokoll nr: 3/14 

 

Faste medlemer som møtte:   

Namn Funksjon Representerer 

Torleiv Rogne Medlem UAVH 

Arve Hans Otterlei Medlem FRP 

Målfrid Mogstad Medlem  

Johannes J. Vaag Medlem  

Jakob Strand Medlem  

Aslaug Solberg Medlem  

 

Faste medlemer som ikkje møtte:  

Namn Funksjon Representerer 

Kristine Grøtta Medlem  

   

 

Varamedlemer som møtte: 

Namn Møtte for Representerer 

Norunn Heggebakk Steinnes Kristine Grøtta  

   

 

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: 

Namn Stilling 

Paula Næss Skår Rådgivar 

  

 

Sekretariat: 

Namn Stilling 

Mia Smørdal Konst. førstekonsulent 

  

 

 

 

 

Dersom det er merknader til det som er ført i protokollen, ber vi om at det blir gitt 

beskjed til sekretariatet snarast mogleg.
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Saksnr Innhald Uoff 

   

E 16/14 Møteplan for 2015 for eldrerådet  

E 17/14 Rapport etter synfaring ved Molde lufthavn, Årø  

E 18/14 Norges Blindeforbund - rapport etter synfaring ved 

Linge fergekai, Valldal 

 

E 19/14 Hjelp i heimen og dei eldre sine behov  

E 20/14 Det hastar med bygging av fleire nye 

sjukeheimsplassar 

 

E 21/14 Den andre samhandlingsreforma - ei solidarisk 

omsorgsteneste 

 

 

RS 14/14 

 

Møteprotokoll, rådet for likestilling av 

funksjonshemma 09.09.14 

 

RS 15/14 Regional brukerutvalgskonferanse 2014 - invitasjon  

RS 16/14 Sak frå fylkesutvalet: Lokal samfunnsutvikling - 

rekruttering av innbyggarar 

 

 Godkjenning av protokoll  

 

Eldrerådet sitt møte tok til kl. 11.00 på kommunehuset i Norddal kommune under 

leiing av Målfrid Mogstad. 

 

Norddal eldreråd møtte med 3 representantar. 

Orienteringar 

 Rådmann i Norddal kommune, Tor Helge Stavdal, orienterte om Norddal 

kommune. 

 Leiar i Norddal eldreråd, Svein Vidar Nordmann, orienterte om Norddal 

eldreråd og deira arbeid. 

 

 

Møtet blei sett med 7 voterande. 

 

Innkallinga blei godkjent utan merknader.  

 

Saklista blei godkjent utan merknader. 

E 16/14 Møteplan for 2015 for eldrerådet 

Behandling i Eldrerådet - 01.10.2014  

Målfrid Mogstad fremma følgjande forslag: 

«Fylkeseldrerådet ser gjerne at eit fellesmøte med likestillingsutvalet og 

rådet for liketillingsutvalet blir arrangert i 2015.» 

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 01.10.2014 

Fylkeseldrerådet ser gjerne at eit fellesmøte med likestillingsutvalet og rådet for 

liketillingsutvalet blir arrangert i 2015. 

 

Møteplan for 2015 for eldrerådet blir fastsett slik:  

Onsdag 18. mars  

Onsdag 13. mai  

Onsdag 9. september  

Onsdag 11. november 
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E 17/14 Rapport etter synfaring ved Molde lufthavn, Årø 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 01.10.2014 

Fylkeseldrerådet tek rapporten frå synfaringa ved Molde lufthavn, Årø, til 

orientering. 

E 18/14 Norges Blindeforbund - rapport etter synfaring ved 
Linge fergekai, Valldal 

Forslag til vedtak: 

Fylkeseldrerådet tek påpeikingane som Norges Blindeforbund har kome med i 

rapporten etter synfaringa ved Linge ferjekai, Valldal, til etterretning. 

 

Fylkeseldrerådet sluttar seg til vedtaket gjort av fylkesrådet for likestilling av 

funksjonshemma i sak FF-11/14. 

 

Behandling i Eldrerådet - 01.10.2014  

Jakob Strand kom med følgjande forslag til tillegg til foreslått vedtak: 

«Fylkeseldrerådet viser til brev frå Statens Vegvesen datert 29.08.14 knytt 

til rapport om Linge ferjekai i Norddal kommune. Fylkeseldrerådet har med 

glede registrert at Statens vegvesen vil ta tak i og løyse denne saka på ein 

positiv måte.» 

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 01.10.2014 

 Fylkeseldrerådet tek påpeikingane som Norges Blindeforbund har kome med 

i rapporten etter synfaringa ved Linge ferjekai, Valldal, til etterretning.  

 Fylkeseldrerådet sluttar seg til vedtaket gjort av fylkesrådet for likestilling av 

funksjonshemma i sak FF-11/14. 

 Fylkeseldrerådet viser til brev frå Statens Vegvesen datert 29.08.14 knytt til 

rapport om Linge ferjekai i Norddal kommune. Fylkeseldrerådet har med 

glede registrert at Statens vegvesen vil ta tak i og løyse denne saka på ein 

positiv måte 

E 19/14 Hjelp i heimen og dei eldre sine behov 

Behandling i Eldrerådet - 01.10.2014  

Fylkeseldrerådet ber administrasjonen sende ut vedtaket til Storting og Regjering, 

eldreråda i kommunane i Møre og Romsdal og dei største avisene i fylket.  

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 01.10.2014 

 

Hjelp i heimen og dei eldre sine behov 

Det har fått folk til å sperre opp auga at fleire eldre i Oslo, som tidlegare fekk hjelp 

av heimehjelpa til å handle daglegvarer, no må skaffe seg mat på annan måte. 

Eldre som ikkje har nokon til å hjelpe seg med handlinga, blir oppmoda om å 

bestille daglegvarer over telefon eller internett. I følgje Aftenposten av 27. august i 

år (s.49)har eldrebyråd Aud Kvalbein i Oslo tidlegare uttala at det ikkje 

nødvendigvis er dyrare handle på denne måten. Ho har fått motbør for dette synet. 

Oslo by sin gjennomgang viser nemleg at det i staden er svært mykje dyrare å 

handle over telefon og nett. Saka har naturleg nok engasjert pårørande, folkevalde 

og talspersonar for dei eldre sine organisasjonar, med fleire. Generalsekretæren i 

Pensjonistforbundet meiner det riktige er å gå tilbake til den opphavlege ordninga. 

Han meiner vedtaket ikkje vil skape tryggleik og gjere det økonomisk tøffare for dei 

eldre. Han meiner vidare at dette ikkje kjem til å stimulere dei hjelpetrengande 

eldre til å bli buande heime.  

 

Heimehjelpsordninga må, så langt det på ein fornuftig måte let seg gjere, vere i 

samsvar med dei eldre sine ønskje og behov. Slik trur fylkeseldrerådet og det stort 
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sett er rundt om i kommunane. Tryggleik for dei eldre er viktig. Gode 

heimehjelpsordningar  vil vere med på å sikre ein slik tryggleik. I kampen om 

ressursane må ein ikkje gløyme kor viktig det er at hjelpetrengande eldre får eit 

heimehjelpstilbod som er med på å gi ein verdig alderdom. Fylkeseldrerådet ser 

ikkje bort i frå at det i fleire høve er behov for langt fleire heimehjelpstimar enn dei 

som blir tildelt hjelpetrengande eldre.  

 

For at eldre skal kunne bu så lenge som mogleg heime, er gode 

heimehjelpsordningar ein klar føresetnad. 

E 20/14 Det hastar med bygging av fleire nye 
sjukeheimsplassar 

Behandling i Eldrerådet - 01.10.2014  

Fylkeseldrerådet kom fram til følgjande forslag til endring i siste avsnitt i foreslått 

uttale: 

 Setningane «Det er å håpe at sentrale styresmakter er «på glid» i dette 

spørsmålet. Det er lov å håpe.» blir bytta ut med «Med bakgrunn i dei gitte 

signal forventar vi at styresmaktene løyser dette.» 

 

Fylkeseldrerådet ber administrasjonen sende ut vedtaket til Storting og Regjering, 

eldreråda i kommunane i Møre og Romsdal og dei største avisene i fylket.  

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 01.10.2014 

 

Det hastar med bygging av fleire nye sjukeheimsplassar 

På førstesida av Aftenposten av 5. september i år kan ein lese at fasiten etter åtte 

år med raudgrønt styre er ein ekstra plass på institusjon pr. kommune. I 2005 var 

det 41.027 plassar på ulike pleie- og omsorgsinstitusjonar i kommunane. I 2013 

var dette talet auka med 567 plassar. Fordelt på alle landet sine kommunar blir det 

ein auke på 1,3 plass pr. kommune i gjennomsnitt. Dette er alt for lite når ein 

tenkjer på den store auken i talet på eldre i åra som kjem.  

 

Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen svarar slik til Aftenposten (s.5) på 

spørsmålet om kva som er løysinga: ”Jeg har ikke noe entydig svar. Vi i Ap har 

behov for å lytte og søke etter forbedrede svar”. Micaelsen meiner i følgje avisa at 

Ap må drøfte om staten skal bidra med tilskott til drift av sjukeheimar og 

heildøgnsbemanna omsorgsbustader. Han antydar at kommunane si frykt for ikkje 

å klare rekninga for drifta, kan føre til at dei ikkje tek sjansen på å byggje meir.  

 

I Aftenposten 11.september seier Hans Olav Syversen, stortingsrepresentant for 

KRF, til avisa: «Vi må vurdere om vi for en periode – for å få opp tempoet – skal gå 

inn for statlig driftstilskudd til sykehjemsplasser.»  

 

Fylkeseldrerådet trur Micaelsen og Syversen er inne på noko vesentleg her. 

 

Det hastar med å få i drift fleire sjukeheimsplassar for dei med medisinsk definerte 

behov. Fleire undersøkingar (t.d. undersøking utført av Pensjonistforbundet Møre 

og Romsdal) har vist store udekte behov. Ein treng ikkje å vente verken på 

lovendringar eller prøveprosjekt for å vite at det hastar med å få opp tempoet i 

sjukeheimsutbygginga. Samstundes må det sjølvsagt arbeidast på mange felt i 

kommunane med førebyggande tiltak for å minke behovet for pleie i institusjon. 

 

Ei ny finansieringsordning bør kome. Det må ytast øyremerka statlege midlar til 

eldreomsorga. Da er det og større sjanse for like omsorgstilbod rundt om i 

kommunane. For svake grupper, som dei pleie- og omsorgstrengande eldste eldre 

gjerne er, kan dette vere vegen å gå. Kommunane sin interesse-organisasjon, KS, 

har nok eit anna syn på dette. Der ”i garden” er dei sterkt opptatt av at 
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kommunane sjølve, på lokalt hald, skal vurdere og fatte vedtak om kor stor del av 

”kaka” som skal gå til eldreomsorg. Det er elles ei kjend sak at det er ulikt syn 

mellom regjeringspartia og mellom deira støtteparti på Stortinget når det gjeld 

måten å finansiere eldreomsorga på. 

Det er god grunn til å tru at statlege tilskot til drift av sjukeheimar og 

heildøgnsbemanna omsorgsbustader kan føre til at det blir oppretta fleire 

institusjonsplassar. Med bakgrunn i dei gitte signal forventar vi at styresmaktene 

løyser dette. 

E 21/14 Den andre samhandlingsreforma - ei solidarisk 
omsorgsteneste 

Forslag til vedtak: 

Fylkeseldrerådet sluttar seg til den framlagte uttalen om solidarisk omsorgsteneste.  

 

Behandling i Eldrerådet - 01.10.2014  

Paula Næss Skår orienterte kort om bakgrunn for saka. 

 

Votering: 

Forslag til vedtak blei vedteke med 5 røyster mot 2. 

 

Vedtak i Eldrerådet - 01.10.2014 

Fylkeseldrerådet sluttar seg til den framlagte uttalen om solidarisk omsorgsteneste. 

RS 14/14 Møteprotokoll, rådet for likestilling av 
funksjonshemma 09.09.14 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 01.10.2014 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 

RS 15/14 Regional brukerutvalgskonferanse 2014 - invitasjon 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 01.10.2014 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 

RS 16/14 Sak frå fylkesutvalet: Lokal samfunnsutvikling - 

rekruttering av innbyggarar 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 01.10.2014 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 

Orientering 

Paula Næss Skår orienterte om den regionale samlinga med fylkeseldreråda i Sør- 

og Nord-Trøndelag i Orkanger 4.-5.september 2014. 

 

 

Møtet slutt kl. 14.15. 

 

 

 



 

 

Tap av ID-kort 
 

Har du mistet ID-kortet eller har det 
blitt ødelagt? 

 

Ta kontakt med nærmeste leder for å få 

utstedt nytt. Ta med kortet hvis det er ødelagt. 

 

Ved uvøren bruk, gjentatt tap eller 

ødeleggelse av kort og kortholder, kan 

arbeidsgiver kreve kort og kortholder erstattet 

av den ansatte. 

 

  

Hvor lenge er kortet 
gyldig? 
 

Det står oppgitt på kortet i hvilken periode 

kortet er gyldig. Det kan være forskjell på hvor 

lenge kortet er gyldig etter om du er fast ansatt, 

ansatt i et vikariet e.l. 

Hva gjør jeg når kortet er gått ut på 

dato? 

Ta kontakt med nærmeste leder for å få utstedt 

nytt. Ta med kortet som er utgått. 

Endringer som tilsier utstedelse av 

nytt kort 

Dette kan være at du har endret navn eller 

yrkesbenevnelse. Ta kontakt med nærmeste 

leder for å få utstedt nytt. Ta med kortet som er 

utgått. 

Tilbakelevering av ID-kort 

Kortet skal leveres tilbake til arbeidsgiver ved 

permisjon, opphør av arbeidsforhold m.v. 

 

 Nesset kommune 
Kråkholmvegen 2 

6460 Eidsvåg 

Tlf. 71 23 11 00 

 www.nesset.kommune.no 

postmottak@nesset.kommune.no 
  

  

 

 

 

Nesset 
kommune 

 

ID-kort for ansatte 
 

http://www.nesset.kommune.no/


 

 

Hvem skal ha ID-kort? 
 

Ansatte som har behov for å legitimere seg 

overfor kommunens innbyggere og brukere 

av kommunale tjenester, skal ha ID-kort. 

 

Dette gjelder også ansatte av kort varighet 

(som for eksempel ansatte i vikariat, 

ferievikarer og studenter). 

 

  

Hvorfor ID-kort? 
 

«Når våre innbyggere møter en ansatt i Nesset 

kommune skal det ikke være tvil om at 

vedkommende er i tjeneste. Ansatte som møter 

brukeren i dennes private hjem skal ha ID-kort 

fra kommunen. Ansatte på institusjonene skal 

ha navneskilt med navn og yrkestittel godt 

synlig for brukerne.»  

                 Nesset kommunes arbeidsreglement § 10. 

 

Våre brukere bør oppfordres til ikke å slippe 

inn uvedkommende / noen som ikke kan 

legitimere seg med godkjente ID-kort. 

Alle som har ID-kort skal 

uoppfordret legitimere seg 

ved å vise ID-kort når de er 

i tjeneste. 

Hvordan få ID-kort? 
 

ID-kortet utstedes av Nesset kommune. Din 

nærmeste leder har ansvar for at du får ID-kort. 

Ta kontakt om du har spørsmål. 

 

 

 

  

 

 

Bruk av ID-kort 
 

Kortet er personlig og kan ikke lånes ut til andre. 

 

Alle som har ID-kort skal uoppfordret legitimere 

seg ved å vise ID-kort når de er i tjeneste. 

Kortet er personlig og kan ikke 

lånes ut til andre. 

 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 144 

Arkivsaksnr: 2010/527-46 

Saksbehandler:  Jan Karsten Schjølberg 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 33/14 14.10.2014 

Nesset formannskap  23.10.2014 

Nesset kommunestyre  06.11.2014 

Råd for eldre og funksjonshemma 17/14 22.10.2014 

 

Helse og omsorg - videre utbygging av institusjonsplasser og omsorgsleiligheter 

 

 

Rådmannens innstilling 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeide med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fra til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Utgangspunktet for denne saken er helse og omsorgsplanen og et vedtak i kommunestyret den 

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

omsorgstjenesten. Saken ble oversendt HOK for videre behandling. 
 
I møte den 2.4.2013 ble saken fulgt opp i utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK) og følgende 

vedtak ble fattet. 

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

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

pleie og omsorg samt en tillitsvalgt». 

 
Utvalget fikk følgende mandat: 

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

kostnader for tjenestene 

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

kostnader for tjenestene. 



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

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

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

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

og omsorgsplanen. 

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

kommuner, fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt. 

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

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

effektiv og rasjonell helhetlig drift av enheten. 

 

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

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

Aina Trælvik Remmen og Karianne Rindli. 

 

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

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

oppnevnte fagorganisasjonene Sissel Ebbesen Bugge og Siv Ernes Aasen. 

 

Arbeidsgruppa la fram sitt arbeid i september 2013. 

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

leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie forseres og igangsettes så snart dette er mulig. 

Bakgrunnen for dette var følgende: 

1) Behovet for institusjonsplasser for demente er økende. En måtte bl.a. øke plassene på dagens 

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

helse og omsorgsplanen er det påpekt at den første store utfordringen tjenesten vil stå ovenfor er 

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

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

demensavdelinga er i dag. Dette gjelder bl.a. i forhold til brannsikkerhet. Arbeidsgruppa ser det som 

lite kostnadseffektivt å foreta et omfattende vedlikeholdsarbeid i 2014 for deretter å foreta en total 

ombygging noen år senere. 

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

raskere enn det som framgår i helse og omsorgsplanen. 

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

i forhold til antall innbyggere 80 +. I gjennomgangsdokumentet går det også fram at Nesset bruker en 

lagt større andel av nettodriftsutgifter til institusjonsdrift enn andre kommuner. I helse og 

omsorgsplanen er det fokus på omsorgstrappen og BEON prinsippet. (Beste Effektive Omsorgs Nivå). 

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

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

bo i en egen bolig der det er muligheter for tilsyn og pleie ved behov vil normalt resultere i at de som 

bor der holder seg sprekere og friskere lengre og dermed få mindre behov for hjelp. Det vil bidra til å 

redusere behovet for institusjonsplasser. 

 

Arbeidsgruppa var i sin konklusjon uenige i hvordan utbyggingen skulle foretas. 

Flertallet i gruppa inkludert rådmannen ønsket en ombygging av lokalene til dagens demensavdeling 

og korttidsavdeling til 16 demensplasser samt dagtilbud for demente. Videre at omsorgsleilighetene 

tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie legges mest mulig sentrumsnær i Eidsvåg. 

Mindretallet ønsket demensavdelingene med dagtilbudet lagt til Eresfjord (ombygging av 

bofellesskapet) og at omsorgsleilighetene ble lagt til NOS i lokalene der demens og korttidsavdelinga 

er i dag. Mindretallet ønsket også noen flere sjukeheimsplasser enn flertallet.  

 

Utredningen fra arbeidsgruppa ble behandlet i kommunestyret den 7.11.2013. 



 

Kommunestyret gjorde den 7.11. 2013  

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

demensavdeling. 

Forstudiet skal gi svar på: 

- investeringskostnader 

- arealbehov 

- driftskostnader 

- kvalitet på tjenestetilbudet 

Forstudiegruppa består av 2 representanter fra Utvalg for helse, oppvekst og kultur, rådmannen peker 

ut fra administrasjonen, tillitsvalgte og brukerrepresentant. 

 

Frist: 01.06.14 

 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur utpeker i sitt møte den 26.11. 2013 følgende representanter til i 

forstudiegruppen; 

1. Karianne Rindli 

2. Aina Trælvik Remmen 

 

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

Ragnhild Dyrli, Aud Jorunn Hanset, Malin Bruset, Sissel Ebbesen Bugge og brukerrepresentant Bjørg 

Alstad. 

 

Fristen for å legge fram presentasjon av forstudiet ble etter sak i HOK utsatt til oktober møtet 2014 

(14.10.) 

 

Saken ble etterspurt i kommunestyret den 4.9.2014 gjennom en interpellasjon. Vedtak om ny frist 

01.11.14. 

 

Forstudiegruppa har siden de ble opprettet og fram til 7.10.14 hatt 4 møter.  

 

Forstudiegruppen har som mål å tilrå over kommunestyret hvor det er mest hensiktsmessig i forhold til 

kvalitet og økonomi og tilrettelegge for 16 demensplasser med tilknyttet dagtilbud og 16 sentrumsnære 

omsorgsleiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie.  I tillegg 2 rehabiliteringsplasser som er 

tilknyttet opptreningsrom. 

 

Aktuelle alternativer demensavdeling: 

a) Demensavdeling med dagtilbud i det tidligere bofellesskapet i Eresfjord. 

b) Demensavdeling med dagtilbud ved NOS der korttidsavdelinga og demensavdelinga er i dag. 

c) Demensavdeling med dagtilbud i egen bygg på Holtan området 

 

Aktuelle alternativer omsorgsboliger: 

a) Eget bygg sentrumsnær i Eidsvåg (mellom kirka og brannstasjonen) 

b) I Nesset omsorgssenter ved ombygging av lokalene der korttidsavdeling og demensavdelinga 

er i dag. 

c) På taket av kommunehuset. 

 

Det som så lang er avklart er at omsorgsboliger på taket av kommunehuset ikke er aktuelt. Dette 

skyldes bygningsteknisk. (For stor belasting på fundamenteringen)   



 

Kommunestyret vedtok på sitt møte 2.10.2014 et investeringsreglement.  I kapittel 4 i dette 

reglementet er det beskrevet hva som forventes ved en behovsutredning når det gjelder investeringer.  

Behovsutredningen gjelder følgende: 

a) Analyse med behov 

b) Funksjonsbeskrivelse og romprogram med netto arealbehov. 

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

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

eller OPS (offentlig/privat samarbeid) 

d) Lokalisering 

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

avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter) 

f) Realistiske muligheter for tilskudd og annen finansiering. 

Forstudiegruppa ser som sin oppgave og utrede samtlige av disse punkter. 

Vurdering 

I og med at det tok lang tid før gruppa fikk engasjert arkitekt og at arkitekten så langt kun har lagt fram 

en skisse over muligheten for å til 16 demensplasser ved NOS, har forstudiegruppa ingen mulighet for 

utrede det som bør forventes av forstudiegruppa. Uten tegninger av de alternative plasseringene som 

ønskes utredet, kan heller ikke arbeidsgruppa beregne kostnader for de forskjellige alternativene. 

 

Når det gjelder punkt a) ovenfor er dette utrede av den tidligere arbeidsgruppen som la fram sin 

utredning i kommunestyret den 7.11. 2013.  I forhold til punkt d) har gruppa arbeidet med å vurdere 

kvaliteten på tjenesten i forhold til de ulike alternativene.  Gruppa er også kommet langt når det gjelder 

punkt e) driftsutgifter sett i forhold til de ulike alternativene.   

Forstudiegruppa er nå avhengig av at arkitekten fullfører sitt arbeid for å komme videre. 

 

Det er svært beklagelig at en er kommet i denne situasjonen. Forstudiegruppa mener at de er i god 

gang med å fullføre arbeidet, men er avhengig av ekstern leveranse. Det er to store byggeprosjekter 

som skal legges frem og trenger derfor mer tid for å få fullført denne oppgaven.  
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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 31/14 14.10.2014 

Råd for eldre og funksjonshemma 7/14 22.10.2014 

Nesset formannskap  23.10.2014 

Nesset kommunestyre  06.11.2014 

 

Etablering av frivilligsentral i Nesset 

Vedlegg 

1 Etablering av frivilligsentral i Nesset - grunnlag for søknad om statleg tilskot. 

2 Særutskrift - Etablering av frivilligsentral i Nesset - grunnlag for søknad om statleg tilskot. 

3 Frivillligsentral i Nesset - rapport fra arbeidsgruppa 

4 Retningslinjer for frivilligsentraler/nærmiljøsentraler 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Det etableres en frivilligsentral i Nesset under forutsetning av kommunen får innvilget statlig 

tilskudd til etablering og drift fra Kulturdepartementet.  

2. Forventet oppstart september 2015.  

3. Sentralen eies av kommunen og etableres som en del av kulturavdelingen.  

4. Administrasjon legger fram en egen sak om organisering, drift og retningslinjer for 

frivilligsentralen i Nesset.  

5. Kommunal medfinansiering til etablering og oppstart blir vurdert i samband med framlegging 

av økonomiplan 2015 - 2018 og budsjett 2015. 

 

 

Saksopplysninger 

I 2011 ble det fra politisk hold fremmet forslag om etablering av frivilligsentral i Nesset. Det ble 

nedsatt et arbeidsutvalg som innen utgangen av 2013 skulle avklare behovet, driftsform, lokaliteter, 

satsingsområde og finansiering i forbindelse med eventuell etablering av frivilligsentral.   

Sak om etablering av frivilligsentral i Nesset ble lagt fram til politisk behandling i HOK, formannskap 

og kommunestyre høsten 2013. Se vedlegg.  

 



Kommunestyre behandlet saken i møte 07.11.13 under sak 93/13 og vedtok følgende:  

«Kr 180 000 som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset 2014 

blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.»  

 

I forbindelse med behandling av budsjett høsten 2013 ble det ikke bevilget penger til etablering av 

frivilligsentral og saken ble satt på vent.   

 

Det nedsatte arbeidsutvalget fortsatte sitt utredningsarbeid med mål om å få etablert en frivilligsentral.  

 

Utvalget skriver i notat av 24.03.14: 

«På bakgrunn av at utvalget fikk et press på seg for å legge frem saken i forbindelse med 

budsjettbehandlingen, følte man at grunnlaget var noe ufullstendig. Man valgte derfor å 

fortsette sitt arbeid. Kommunestyret har heller ikke tatt prinsipielt standpunkt til om 

det skal etableres frivilligsentral.» 

 

I ovennevnte notat kommer utvalget en oppsummering av arbeidet og med sin tilråding til etablering 

av frivilligsentral. 

 

Utvalget konkluderer med at det søkes om tilskudd til oppstart av frivilligsentral 2015 og at det blir en 

prøveperiode på 2 fulle driftsår, dvs ut 2017.  

 

Sentralen bør eies av kommunen og etableres som en del av kulturavdelingen. Det foreslås videre at 

kommunestyret delegerer årsmøtet til HOK og at frivillige lag/foreninger og pensjonistforeningen blir 

representert i styret.  

 

Det inngås leieavtale ut 2017 om leie av lokaler i Alstad-bygget (nå Lions lager). 

 

Finansiering 2015 – forutsatt oppstart 01.09.2015 

Det er Kulturdepartementet som forvalter den statlige tilskuddsordningen for frivilligsentraler.  

Innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år lyses det ut midler til etablering av nye 

frivilligsentraler. 

 

Etableringstilskudd til nye frivilligsentraler: 

Ved tildeling av etableringstilskudd legges det blant annet vekt på: 

 at det har vært en lokal prosess med samarbeidspartnere om planlegging, finansiering, 

gjennomføring m.m.  

 at sentralens funksjon er å initiere, mobilisere og samordne lokal frivillig innsats i samarbeid 

med frivillige, lag/foreninger og det offentlige  

 at sentralen vil rekruttere og være bevisst grupper som i mindre grad deltar i frivillig 

virksomhet, nye grupper frivillige, og nye former for frivillig virksomhet  

 at sentralen skal være en åpen og inkluderende møteplass for frivillig virksomhet i lokalmiljøet  

 at det legges frem en bindende finansieringsplan for lokal medfinansiering 

For å motta statstilskudd forutsettes det 40 prosent lokal finansiering i tillegg til det statlige tilskuddet. 

Det vil si at for å få et tilskudd på 155 000 kroner må sentralen ha et driftsbudsjett på minimum kr 155 

000/0,6 = 258 333 med en lokal finansiering på 258 333 * 0,4 = 103 333. Det er et krav til søknaden at 

lokal finansiering er skaffet til veie på søknadstidspunktet. 

 

Staten yter et etableringstilskudd på kr 150 000 til oppstart av frivilligsentral. Første året gis det kun et 

etableringstilskudd. Påfølgende driftsår vil en kunne få tilskudd til drift.  



 

 

Driftstilskudd: 

Driftstilskudd fordeles av departementet etter gjennomgang av mottatt rapport fra foregående år og 

søknad om tilskudd for kommende år med innleveringsfrist 1. juli. Tildelingen vil skje etter at 

statsbudsjettet er vedtatt av Stortinget. Tilskudds brev sendes ut i løpet av januar.     

Det er i 2014 en grense for maksimalt statstilskudd på 310 000 kroner til en sentral. Dette forutsetter 

daglig leder ansatt i 100 prosent stilling og minimum 40 prosent lokal finansiering i tillegg til det 

statlige tilskuddet, som utgjør 206 666 kroner med et statlig tilskudd på 310 000 kroner (statlig 

tilskudd/0,6 * 0,4 = lokal finansieringsandel). 

Etablering/drift 2015: 

 

Driftsutgifter 2015 (4 måneder):        Inntekter: 

Husleie   45.000     Etableringstilskudd 150 000 

Driftsutgifter   50.000     Kommunalt tilskudd  135.000 

Lønn (inkl.sos.utg)     90.000 

Inventar og utstyr     100.000  

Sum            285.000                   285.000 

 

Driftsutgifter fullt driftsår fra 2016: 

Utgifter:        Inntekter: 

Husleie            120.000     Driftstilskudd              282.000 

Lønn  ½ st           275.000     Kommunalt tilskudd   188.000 

Driftsutgifter   75.000  

                                  470.000        470.000 

      

 

Vurdering 

Etter at saken er ble utredet av utvalget har kommunen bosatt 10 flyktninger og sagt ja til å bosette 10 

flykninger til i 2015 og 10 i 1016. Flere av flyktningene er gift, har familie og barn som det er søkt 

familiegjenforening for. Disse vil være i målgruppen for frivilligsentralen. Rådmannen mener at 

sentralen vil være viktig tiltak som bidrar til integrering og involvering av flyktningene i 

lokalsamfunnet vårt.  

 

Kommunen har i dag ikke et eget lokale for ungdom (ungdomsklubb), men har i perioder benyttet 

lokaler ved Aktivitetstjenesten og gymsal ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole. Leder av 

ungdomsklubben har sagt opp og sluttet i stillingen.  Stillingen er hittil ikke lyst ledig.  

Administrasjonen vurder at det er mulig å legge inn denne 20 % stillingen i frivilligsentralen.  

 

Statistikk viser at mange sentraler iverksetter tiltak for innvandrere, barn, unge og funksjonshemmede. 

Tidligere har eldrebefolkningen vært sentralene sin primære målgruppe. Frivilligsentralen vil kunne 

være et tiltak som kan nå flere målgrupper.  

 

Rådmannen mener at frivilligsentralen bør sees på som et serviceorgan, et tiltak som kan stimulere til 

nytekning og aktiviteter både i og utenfor det ordinære etablerte foreningslivet i kommunen. Når det 

gjelder ytterligere vurderinger av frivilligsentralen viser rådmann til tidligere saksframlegg og notat 

som følger som vedlegg til saken.  

 



Økonomiske konsekvenser 

Staten yter etableringstilskudd til nye frivilligsentraler og årlig driftstilskudd. For å motta statlig 

tilskudd til etablering og drift forutsettes 40 prosent lokal finansiering. Det er i 2014 en grense for 

maksimalt statstilskudd på 310 000 kroner til en sentral. 
 

Vedtar Nesset kommune å etablere en frivilligsentral antas kommunen sin medfinansiering i 2015 å 

være kr 135.000 i 2015 og kr 188.000 i 2016. Dette forutsetter daglig leder ansatt i 50 prosent stilling. 

 

 

Betydning for folkehelse 

Frivilligsentralen vil kunne bidra til å skape gode og levende lokalmiljø og koordinere lokalt 

engasjement og lokalt mangfold. Sentralen vil gjøre det lettere for folk å engasjere seg i det frivillige 

arbeidet og hvor folk som ønsker tjenester kan henvende seg.  
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Utvalg Utvalssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 16.10.2013

Nesset formannskap 24.10.2013

Nesset kommunestyre 07.11.2013

Etablering av frivilligsentral i Nesset - grunnlag for søknad om statleg tilskot.

Rådmannens innstilling

Kr. 180.000,- som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 
2014, blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.

Saksopplysningar

Viser til vedtak i HOK 2. april 2013 sak nr 13/13 der det vart nedsett ei arbeidsgruppe som skal legge 
fram eit konkret forslag om etablering av frivilligsentral i Nesset. Gruppa får mandat til å avklare 
behovet, driftsform, lokalitetar, satsingsområde og finansiering.
Med i utvalet er Per Olav Bjerkesmoen frå Lions Club Nesset, kulturleiar Turid L. Øverås, einingsleiar 
helse- og omsorg Jan K. Schjølberg, folkehelsekoordinator Mari Husan og Arild Svendsen (tidl. helse-
og omsorg) som er sekretær for gruppa.

Arbeidsgruppa har hatt eit møte der mandatet og oppgåvene vart gjennomgått. Spørsmålet om å 
etablere frivilligsentral var også oppe i 2011 og det vart da halde eit ope møte med god oppslutning frå 
mange frivillige lag i kommunen, og instansar innan helse og omsorg. Arbeidet stoppa imidlertid opp 
av ulike grunnar.
Utvalet meiner ut frå dette og ut frå eigne vurderingar at behovet for frivilligsentral i Nesset er 
tilstades og bør kunne realiserast dersom forholda blir lagt til rette. Det vil seie at ein får på plass 
organiseringa, har finansiering, har gode eigna lokale og får tilsett «rett» person til å leie aktiviteten.

Arbeidsgruppa listar opp følgjande som foreløbig svar på mandatet:
 Behov og satsingsområde

Ei viktig oppgåve for frivilligsentralane er å bidra med hjelp til personar som ynskjer hjelp til enkle 
kvardagsoppgåver. Kartlegging og koordinering av slik frivillig innsats er eit viktig arbeid. Det er 
grunn til å tru at fleire vil bidra dersom dette blir organisert og koordinert godt.



Frivilligsentralen skal ikkje overta oppgåver for frivillige lag og foreiningar, men stimulere til 
ytterligare innsats. Det er behov for organisasjonsopplæring, hjelp, skolering og kursing f.eks i
skriving av søknader, rapportering, osv.
Frivilligsentralen kan vere bindeledd og samarbeide om større og mindre arrangement. Særlig retta 
mot grupper som elles ikkje naturleg får delta. 
Frivilligsentralen som møteplass og treffstad: Møteplass for pensjonister, «aktiv på dagtid» osv.
Møteplass for uorganisert ungdom/ungdomsklubben. Møteplass for nyinnflytta Nessetgjellingar.
Det er grunn til å tru at også Nesset kommune i overskueleg framtid vil ta imot flyktningar. Ein 
frivilligsentral vil i denne saman hengen kunne spele ei viktig rolle.
Ein kan og sjå for seg samlokalisering f.eks med turistinformasjon el.l. sørvisinstans.

 Eigarskap
Ein frivilligsentral kan eigast av ein stiftelse, andelslag eller ein kommune. Gruppa konkluderte med at 
sentralen bør eigast av ein stiftelse, eller eit andelslag for å sikre brei forankring og engasjement.
Arbeidsgjevaransvaret og rekneskapsføringa bør leggast til kommunen som bør vere medstiftar. 
Uansett eigarforhold er det vikrig med god rapportering og forløpande informasjon til alle. 

 Lokaler
Frivilligsentralen må ligge i sentrum. Den bør innehalde kontor med utstyr, møterom og muligheiter 
for kjøkken. Data-utstyr, printer, kopimaskin o.l som brukarar kan nytte seg av, bør og vere på plass. 
Gruppa vil foreta ei undersøking angåande dei lokala om ein ser er ledige i sentrum og skaffe seg 
oversikt over leigeprisar og vilkår elles.

 Finansiering (tall frå 2012)
Det er eit vilkår at frivilligsentralen blir bemanna med dagleg leiar i 100% stilling.
Utvalget legg til grunn at årlige driftsutgifter for ein frivilligsentral kan beløpe seg til kr 900.000,- av 
dette yter staten eit tilskudd på kr 300.000,-. (60% av lønnsutgifter inntil 300`)

Etableringstilskot fra staten kr 150.000,-
Forutsetter kommunalt/lokalt finansiering på min. kr 100.000,-

Driftstilskot fra staten 60% (lønnstilskot) maks. kr 300.000,-
Kommunal/lokal finansiering 40% lønnskostn. kr 200.000,-
Årleg driftskotnad, finansieringsbehov lokalt kr 400.000,-

Vurdering

Arbeidgruppa sine konklusjonar syner at ein bør kunne gå vidare med arbeidet for å etablere 
frivilligsentral i Nesset. Ein slik sentral vil kunne bli eit viktig element for auka aktivitet, nytte og 
trivsel for alle innbyggarar. Fleire vil kunne bidra og fleire vil kunne motta. Alt godt organisert og 
rettferdig fordelt. 
For kunne gå vidare med arbeidet for å realisere dette, set gruppa seg eit mål om sende søknad om 
godkjenning og tilsagn om statleg tilskot til Kulturdepartementet innan første frist som er 1. april 
2014. Målsettinga blir da oppstart og drift frå hausten 2014. I tida fram til dette må ein ha på plass 
organisasjonen, dagleg leiar og etablere seg i lokala. 

Første året blir statstilskotet gjeve som tilskot til etablering på kr 150.000,-. Ein føresetnad for å få 
tilskot frå staten er at kommunen går inn med medfinansiering. 
Med drift for eksempel frå 1. sept. 2014 reknar vi ein samla kostnad på 350.000,- med full drift frå 
2015 kr 900.000,- pr år. Av dette kr 300.000,- i statleg tilskot.
Arbeidsgruppa rår derfor til at kr 180.000,- til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 2014 
blir innarbeidd i økonomiplanen. Eit slikt vedtak vil danne grunnlag for vidare arbeid med søknad om 
statstilskot og realisme i den praktiske planlegginga.



Økonomiske konsekvensar

For 2014 vil oppstart av frivilligsentral koste kommunen kr 180.000,- med drift i ca 4 månader. 
Heilårseffekt frå 2015 med om lag kr 600.000,- pr år. Dette føreset makimalt statleg tilskot etter 
gjeldande reglar frå Kulturdepartementet.

Betydning for folkehelse
I samhandlingsreformen og Folkehelseloven er det sterkt fokus på auka samarbeid med frivillige. Det 
å skape møteplassar og aktivitet i felleskap, er forebyggande og helsebringande tiltak som kan bidra til 
trivsel slik at Nesset blir ein betre kommune å bu i for alle. 



Nesset kommune Arkiv: F08

Arkivsaksnr: 2011/1288-6

Saksbehandlar: Turid Leirvoll Øverås

Saksframlegg

Utvalg Utvalssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/13 16.10.2013

Nesset formannskap 118/13 24.10.2013

Nesset kommunestyre 93/13 07.11.2013

Etablering av frivilligsentral i Nesset - grunnlag for søknad om statleg tilskot.

Rådmannens innstilling

Kr. 180.000,- som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 
2014, blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 16.10.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 14.10.2013.

Aina T. Remmen hadde permisjon under avstemmingen.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 16.10.2013

Kr. 180.000,- som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 
2014, blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Kr. 180.000,- som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 
2014, blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.



Behandling i Nesset kommunestyre - 07.11.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 07.11.2013

Kr. 180.000,- som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 
2014, blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.

Saksopplysningar

Viser til vedtak i HOK 2. april 2013 sak nr 13/13 der det vart nedsett ei arbeidsgruppe som skal legge 
fram eit konkret forslag om etablering av frivilligsentral i Nesset. Gruppa får mandat til å avklare 
behovet, driftsform, lokalitetar, satsingsområde og finansiering.
Med i utvalet er Per Olav Bjerkesmoen frå Lions Club Nesset, kulturleiar Turid L. Øverås, einingsleiar 
helse- og omsorg Jan K. Schjølberg, folkehelsekoordinator Mari Husan og Arild Svendsen (tidl. helse-
og omsorg) som er sekretær for gruppa.

Arbeidsgruppa har hatt eit møte der mandatet og oppgåvene vart gjennomgått. Spørsmålet om å 
etablere frivilligsentral var også oppe i 2011 og det vart da halde eit ope møte med god oppslutning frå 
mange frivillige lag i kommunen, og instansar innan helse og omsorg. Arbeidet stoppa imidlertid opp 
av ulike grunnar.
Utvalet meiner ut frå dette og ut frå eigne vurderingar at behovet for frivilligsentral i Nesset er 
tilstades og bør kunne realiserast dersom forholda blir lagt til rette. Det vil seie at ein får på plass 
organiseringa, har finansiering, har gode eigna lokale og får tilsett «rett» person til å leie aktiviteten.

Arbeidsgruppa listar opp følgjande som foreløbig svar på mandatet:
 Behov og satsingsområde

Ei viktig oppgåve for frivilligsentralane er å bidra med hjelp til personar som ynskjer hjelp til enkle 
kvardagsoppgåver. Kartlegging og koordinering av slik frivillig innsats er eit viktig arbeid. Det er 
grunn til å tru at fleire vil bidra dersom dette blir organisert og koordinert godt.
Frivilligsentralen skal ikkje overta oppgåver for frivillige lag og foreiningar, men stimulere til 
ytterligare innsats. Det er behov for organisasjonsopplæring, hjelp, skolering og kursing f.eks i
skriving av søknader, rapportering, osv.
Frivilligsentralen kan vere bindeledd og samarbeide om større og mindre arrangement. Særlig retta 
mot grupper som elles ikkje naturleg får delta. 
Frivilligsentralen som møteplass og treffstad: Møteplass for pensjonister, «aktiv på dagtid» osv.
Møteplass for uorganisert ungdom/ungdomsklubben. Møteplass for nyinnflytta Nessetgjellingar.
Det er grunn til å tru at også Nesset kommune i overskueleg framtid vil ta imot flyktningar. Ein 
frivilligsentral vil i denne saman hengen kunne spele ei viktig rolle.
Ein kan og sjå for seg samlokalisering f.eks med turistinformasjon el.l. sørvisinstans.

 Eigarskap
Ein frivilligsentral kan eigast av ein stiftelse, andelslag eller ein kommune. Gruppa konkluderte med at 
sentralen bør eigast av ein stiftelse, eller eit andelslag for å sikre brei forankring og engasjement.
Arbeidsgjevaransvaret og rekneskapsføringa bør leggast til kommunen som bør vere medstiftar. 
Uansett eigarforhold er det vikrig med god rapportering og forløpande informasjon til alle. 

 Lokaler
Frivilligsentralen må ligge i sentrum. Den bør innehalde kontor med utstyr, møterom og muligheiter 
for kjøkken. Data-utstyr, printer, kopimaskin o.l som brukarar kan nytte seg av, bør og vere på plass. 



Gruppa vil foreta ei undersøking angåande dei lokala om ein ser er ledige i sentrum og skaffe seg 
oversikt over leigeprisar og vilkår elles.

 Finansiering (tall frå 2012)
Det er eit vilkår at frivilligsentralen blir bemanna med dagleg leiar i 100% stilling.
Utvalget legg til grunn at årlige driftsutgifter for ein frivilligsentral kan beløpe seg til kr 900.000,- av 
dette yter staten eit tilskudd på kr 300.000,-. (60% av lønnsutgifter inntil 300`)

Etableringstilskot fra staten kr 150.000,-
Forutsetter kommunalt/lokalt finansiering på min. kr 100.000,-

Driftstilskot fra staten 60% (lønnstilskot) maks. kr 300.000,-
Kommunal/lokal finansiering 40% lønnskostn. kr 200.000,-
Årleg driftskotnad, finansieringsbehov lokalt kr 400.000,-

Vurdering

Arbeidgruppa sine konklusjonar syner at ein bør kunne gå vidare med arbeidet for å etablere 
frivilligsentral i Nesset. Ein slik sentral vil kunne bli eit viktig element for auka aktivitet, nytte og 
trivsel for alle innbyggarar. Fleire vil kunne bidra og fleire vil kunne motta. Alt godt organisert og 
rettferdig fordelt. 
For kunne gå vidare med arbeidet for å realisere dette, set gruppa seg eit mål om sende søknad om 
godkjenning og tilsagn om statleg tilskot til Kulturdepartementet innan første frist som er 1. april 
2014. Målsettinga blir da oppstart og drift frå hausten 2014. I tida fram til dette må ein ha på plass 
organisasjonen, dagleg leiar og etablere seg i lokala. 

Første året blir statstilskotet gjeve som tilskot til etablering på kr 150.000,-. Ein føresetnad for å få 
tilskot frå staten er at kommunen går inn med medfinansiering. 
Med drift for eksempel frå 1. sept. 2014 reknar vi ein samla kostnad på 350.000,- med full drift frå 
2015 kr 900.000,- pr år. Av dette kr 300.000,- i statleg tilskot.
Arbeidsgruppa rår derfor til at kr 180.000,- til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 2014 
blir innarbeidd i økonomiplanen. Eit slikt vedtak vil danne grunnlag for vidare arbeid med søknad om 
statstilskot og realisme i den praktiske planlegginga.

Økonomiske konsekvensar

For 2014 vil oppstart av frivilligsentral koste kommunen kr 180.000,- med drift i ca 4 månader. 
Heilårseffekt frå 2015 med om lag kr 600.000,- pr år. Dette føreset makimalt statleg tilskot etter 
gjeldande reglar frå Kulturdepartementet.

Betydning for folkehelse
I samhandlingsreformen og Folkehelseloven er det sterkt fokus på auka samarbeid med frivillige. Det 
å skape møteplassar og aktivitet i felleskap, er forebyggande og helsebringande tiltak som kan bidra til 
trivsel slik at Nesset blir ein betre kommune å bu i for alle. 



Arild Svendsen

24.04.2014

FRIVILLIG SENTRAL I N ESSET

Utredning om etablering av frivilligsentral i Nesset.

«En frivilligsentral vil kunnegjøredetletterefor folk å engasjeresegi

frivillig arbeid.Denvil selvfølgeligogsåværeetstedhvor folk som

ønskertjenesterkanhenvendeseg.»

«Frivilli gsentralenskalværeenstøttespillerfor å skapegodeog

levendelokalmiljøog koordinerelokalt engasjement,næringsutvikling

og lokalt mangfold.»

«Deter viktig å understrekeat frivilligsentraleneikkepå noenmåte

skalværeendel av eller erstattedetoffentligehjelpeapparatet,men

væreetsupplementogenstøttefunksjon.Sentralenekanheller ikketa

betaltfor sinetilbud, medunntakavdekningav faktiskeutgifter som

bensin,kaffe,etc.»
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Frivilligsentral i Nesset
Utredning om etablering av frivilligsentral i Nesset.

Bakgrunn
I 2011ble detfra politisk hold fremmetforslagom frivilligsentral. Påbakgrunnav
dettebledetgjort enutredningog fremmetensaksomførstble trukket,mensom
senerekomopptil behandlingi HOK 02.04.2013,sak13/13.
Av vedtaketfremgåratdetskulleoppretteset utvalgbeståendeavenrepresentantfra
Lions,somrepresentererfrivillige lagog foreninger,kirkeverge,
folkehelsekoordinator,kulturkonsulentogenhetslederfor helse- og omsorg.
Utvalgetskulleleggefrem et konkretforslagom etableringav frivilligsentral i Nesset
innenutgangenav 2013.

Utvalgetfikk følgendemandat:Avklarebehovet,driftsform, lokaliteter,
satsingsområdeog finansieringi forbindelsemedeventuellopprettingav
frivilligsentral.
Arild Svendsenble engasjertsomsekretær.Utvalgethaddesitt førstemøtemidt i
september,og rakksåvidt å leggefrem et forslagsomble behandletav kommunestyret
07.11.2013,sak93/13.
Vedtaketvarsomfølger:

«Kr. 180.000somkommunalmedfinansieringtil etableringog oppstartav
frivilligsentral i Nesset2014blir vurdert i sambandmedøkonomiplanog budsjett.»

Påbakgrunnav atutvalgetfikk et presspåsegfor å leggefrem sakeni forbindelsemed
budsjettbehandlingen,følte manat grunnlagetvar noeufullstendig.Manvalgtederforå
fortsatte sitt arbeid.Kommunestyretharheller ikke tattprinsipieltstandpunkttil om
detskaletableresfrivilligsentral.

Hva er en frivilligsentral?
De førstefrivilligsentralenebleetablerti 1990årenesomenforsøksordningi regi av
Sosial- oghelsedepartementet.Ordningenble senerepermanent,menansvaretble for
noenårsidenflyttet fra Helse- ogSosialdepartementettil Kulturdepartementet.
Pr.1. februar2014erdetetablert384frivilligsentraleri Norgei merenn310
kommuner.I Møreog Romsdalerdet23,ogentil erunderetablering.Sentralene
drivesulikt ogerogsåulikt organisert,mendeeralle møteplassersomformidler
kontaktmellomfolk i nærmiljøet.Noenønskerhjelp,andreønskerå ytefrivillig
innsats.
« Frivilli gsentralenskalværeenstøttespillerfor å skapegodeog levendelokalmiljø og
koordinerelokalt engasjement,næringsutviklingog lokalt mangfold.»
(St.meldingFrivillighet for alle ).

Det erviktig å understrekeat frivilligsentraleneikke pånoenmåteskalværeendel av
ellererstattedetoffentligehjelpeapparatet,menværeetsupplementog en
støttefunksjon.Sentralenekanhellerikke tabetaltfor sinetilbud, medunntakav
dekningav faktiskeutgiftersombensin,kaffe,etc.
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Gruppas arbeid
Gruppaharhatt6 møterogdenharværtpåbefaringtil frivilligsentralenpåAukra.
24.03.2014varalle frivillige lag/organisasjoneri Nessetinvitert til et møte.Hensikten
varå få frem defrivillige lag/organisasjonenestanker,synspunktpåhvaen
frivilligsentral kanbetyfor «dereslag»,hvordandranytteavhverandreskompetanse,
erfaringer, oghvakanmansamarbeideom.
Det varstortengasjementeblantdefremmøtte.Konklusjonenettermøtetvaratalle
ønsketat detble etablertenfrivilligsentral.

I oktober2011vardetogsåetmøtemedfrivillige lag/organisasjoner.Dengangvardet
lederfor frivilligsentraleni Rennebusomfortalteom "sin" sentral,innhold,drift,
samarbeidmedfrivillige lag/orgog deerfaringenedehaddeetterflereårsdrift.
Det var representanterfor merenn20 lag/organisasjonertil stede.Ogsådengangvar
detstortengasjementog bredenighetombehovetfor frivilligsentral i Nesset.

Behov.Hvorfor frivilligsentral i Nesset?
Gruppamenerdeter behovfor enfrivil ligsentral.Dettekommerogsåklart fremi
møtenemedfrivillige lag/organisasjoner.
Frivilligsentralenskalhaenoppdatertoversiktoveralle frivillige lag/foreningeri
kommunen.Denskalogsåværeenpådriverog et kraftsentersominviterertil felles
utnyttelseavressursenefor å få et bedresamarbeidmellomulike lag/foreningerseg
mellom,ogmellomlag/foreningerogdetoffentlige.

Samhandlingsreformenog folkehelselovenharfremhevetverdienav et sterkere
samarbeidmedfrivillige lagogorganisasjonersomenhelsefrembringendefaktorer.
Møteplasser,sosialtfelleskap,inkluderingog deltakelsei ulike aktivitetererstikkordi
dennesammenhengog.
Antall eldre øker, ogalleredefra inneværendeårvil Nessetta imot flyktninger.
Arbeidsinnvandringenharogsåøktdesisteårene.

Erfaringerviserat frivilligsentralerkaninnebæreenoppblomstringav frivillig innsats
ogat "frivilligkapitalen" kanbli bedreutnyttet.Denkanbidratil samarbeidomtiltak,
arrangementer,mankandranytteav hverandreserfaringer,og deter tilgjengelige
kontorfasiliteter.Frivillige lag/foreningerharetstedhvordekanfå rådogveiledning
f.eks.omutfylling av søknader,tilskudd,kurs,osv.

Engasjerte tilhørere lytter
til Svein Nerlands
foredrag om verdien av
fri villghet under møte
24.mars 2014.
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Åpent 7 dager i uka, ogsåpå kveldstid
En frivilligsentral i Eidsvågsentrumvil innebæreenlett tilgjengeligmøteplassinntil 7
dageri uka,ogsåpåkveldstid.Dettevil ogsåværeetbidragtil etmerlevendesentrum,
ogdetvil igjen bli liv i lett synlige,tommelokaler.

En frivilligsentral vil kunnegjøredetletterefor folk åengasjeresegi frivillig arbeid.
Denvil selvfølgeligogsåværeet stedhvor folk somønsker tjenesterkanhenvende
seg.
Ungdomsklubbensommanglerplass,kanfå fasttilholdsstedmedegnelokaler.
Turistinformasjonenkaneventueltogsåleggesdit.
Voksenopplæringensomharmangletplass,kandranytteav lokalene.

Daglig leder
Det erviktig å gjøreet grundigarbeidi forbindelsemedtilsettingavdagligleder.
Engasjement,personligeegenskaper,ogkjennskaptil frivillig arbeidogoffentlig
forvaltningernoenstikkordi denneforbindelse.Egnethettil densomtilsettessom
ledervil kunnehaavgjørendebetydning for omdriften av enfrivilligsentral skalbli
vellykket.

Lokaler
Gruppaharværtpåbefaringi aktuellelokaler.Flerekangodtegneseg,mennoen
manglerkjøkkenellerenkelteandrefasiliteter.
Lokaleti Alstad-bygget,hvordettidligerevarpizzarestaurant( nåLions
innsamlingslager), virker godtegnet,bådemht.beliggenhetenmidt i sentrum,trinnfri
atkomstogbrautstyrtkjøkken.2. etasjekanværegodtegnettil utstillinger,o.l.
I tilknytning til 2. etasje,erdetet innredetet rompåca.60m2somkanbenyttestil
ungdomsklubb.Detmåsettesinn dørogeventuelt etableresenrømningsvei.
Daglig ledermåhakontor.I tillegg mådetværetilgjengeligkopimaskin,PC,telefon,
møterommm.somkanbenyttesav ulike lag og foreninger.

Eierskap
En frivilligsentral kaneiessomenstiftelse,et andelslagellerav kommunen.Gruppa
hartidligereforeslåttat sentralenbøreeiesavenstiftelseog atarbeidsgiveransvaret
regnskapsføringenburdeleggestil kommunensomogsåbørvære« medstifter».
EtteråhaværtpåbefaringpåAukra,hellergruppatil atsentralenbøreiesav
kommunenog leggesunderkulturavdelinga.Bakgrunnener atdagliglederdablir en

Ungdomsklubben ønsker seg
permanent lokale. Her fra
hybelkurs i 2013.
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del avet stabiltfaglig miljø, ogat detsannsynligvisvil bli et sværttett samarbeid
mellomsentralenog kulturavdelinga.
Nårkommuneneiersentralen,erdetkommunestyretsomformelterårsmøtet,men
kommunestyretkandelegereansvaretvidere,f. eks.til HOK. Styretskalvære
sentralensøversteorganutenomårsmøtet.Enviktig oppgaveerderfor, uansett
eierforhold,atdetvelgesengasjerteogmotivertepersonertil styret.Eierharflertall i
styret.

Satsingsområde/innhold
Sentralenskalværeetkontaktpunktogenuformell møteplassfor allealdersgrupperog
kulturer.Alle skalhaenopplevelseavå værevelkommenog inkluderti et fellesskap
medlav terskelogstortakhøyde.Spesieltskaldetleggesvekt påå nådesomikke er
organiserti frivillig arbeidfra tidligere.
Frivilligsentralenskalikke overtaoppgavereller konkurreremedeksisterendetiltak,
menkommei tillegg ogsupplere.
Denskalhellerikke væresekretæriatfor frivillige lag/foreninger.Fortrinnetligger i at
mankansetteav tid til organisering,rådogveiledning.
Nårdetgjeldertilbud og innhold,mådetteavklarei samarbeidmedfrivillige
lag/foreninger.

Noenstikkordkanvære

• Formidlebesøkstjenese

• Kurs i brukav
PC/nettbank/mobiltelefon

• Fotoklubb

• Ungdomsklubb

• Turistinfo

• Organiserematombringing,
etc.

• Organisere/tilretteleggekurs
for styremedlemmer,
opplæringi øk.progr.

• Organiseredugnader

• Organiseresmåbarntreff

• Strikkekafe

• Kvinnetreff ( spesieltfor
innvandrere/flyktninger)

• Org. turgrupper,f. eks.aktiv
pådagtid

• Utstyrsentral

• Utstillinger

• «tamikrofonen»

• Møteromfor
lag/organisasjoner

• Seniortreff

• Uformellemøteplass
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Finansiering -2015– forutsatt oppstart 01.09.2015

Utgifter: Inntekter:
Husleie 40.000 Statstilskudd 155.000
Driftsutg. 35.000 Komm.Tilskudd 200.000
Lønn( inkl.sos.utg) 220.000
Utstyr/inventar 60.000

355.000 355.000

For fullt driftsår fra 2016

Utgifter: Inntekter:
Husleie 120.000 Statstilskudd 300.000
Lønn 660.000 Kom. Tilskudd 555.000
Driftsutg 75.000 _

855.000 855.000

Konklusjon
Gruppatilrår atdetsøkesomtilskuddtil oppstartav frivilligsentral i 2015ogatdetblir
enprøveperiodepå2 fulle driftsår,dvs.ut 2017.

Sentralenbøreiesav kommunenogetableressomendel avkulturavdelinga.
Det foreslåsvidereatkommunestyretdelegererårsmøtettil HOK ogat frivillige
lag/foreningerog pensjonistforeningenblir representerti styret.

Det inngåsleieavtaleut 2017 omlokaleri Alstad-bygget(nåLions lager).

Eidsvåg,24.04.2014

For utvalget
Arild Svendsen

Sekretær



Retningslinjer for frivilligsentraler/nærmiljøsentraler 

 
I. Formål: 

 

 Frivilligsentraler/nærmiljøsentraler (heretter kalt sentraler) skal være 

en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta 

innen frivillig virksomhet. 

 Sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen. 

 Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, 

foreninger/lag og det offentlige. 

 

II. Organisering: 

 

Kulturdepartementet (KUD) har forvaltningsansvar for det statlige driftstilskuddet 

til sentralene. 

 

1) Vedtekter 

 Sentralene skal ha vedtekter som regulerer formål, 

organisasjonsform og beslutningsstruktur. 

 Innholdet i vedtektene skal regulere aktivitetene i sentralen. 

 Sentralen skal samarbeide med lokale frivillige organisasjoner, 

lag/foreninger og det offentlige. 

                            

                                   2)  Virksomhet 

 Sentralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. 

 Aktivitetene skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger, 

behov og bidra til utvikling av sentralen. 

 Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet. 

 Det bør legges vekt på et samspill mellom frivillig og offentlig 

innsats på områder det er naturlig å samarbeide om. 

 Sentralen eller de frivillige knyttet til sentralen kan ikke ta i mot 

betaling, utover godtgjørelse for direkte utlegg. 

                                

                                   3)   Eiere 

 Sentralen kan eies av en eller flere juridiske personer. 

 Dersom flere juridiske personer oppretter en sentral kan det stiftes 

som en forening, et andelslag eller en stiftelse. 

 Sentralen skal så sant det er mulig registreres i Enhetsregisteret i 

Brønnøysundregisteret. Sentraler organisert som stiftelser skal 

også registreres i Lotteri- og Stiftelsestilsynet. 

 

4)  Årsmøte 

 I en sentral organisert som en stiftelse er det styret som er 

stiftelsens øverste organ, og det er stiftelsens vedtekter som kan 

fastsette at stiftelsen skal ha et årsmøte og hvem som kan møte 

der. 

 I andre eierformer er årsmøtet sentralens øverste organ. (Dersom 

en kommune er eier kan kommunestyret eller et kommunalt 

utvalg settes som årsmøte.) 



 Ordinært årsmøte avholdes en gang pr. år og innen 30.juni som er 

frist for søknad og rapport. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes 

hvis det kreves av minst 1/3 av eier(ne) eller styret. 

 På årsmøtet møter representanter for eier(ne) med tale- og 

stemmerett. 

 Andre med tilknytning til sentralen kan møte med talerett. 

 Årsmøtet foretar valg av styre, godkjenner sentralens budsjett og 

regnskap, samt fører kontroll med styret og sentralens drift. Det 

skal føres årsmøteprotokoll. 

 

5)  Styret 

 

Kommunalt- og organisasjonseide: 

 Styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene. Styret 

velges og får sin fullmakt fra årsmøtet. 

 Styret skal ha et mandat fra eier som regulerer hvem som har 

regnskaps- og budsjettansvar, ansettelsesmyndighet, 

arbeidsgiver- og arbeidslederansvar. 

 

                                      Stiftelser: 

 Dersom sentralen er organisert som en stiftelse, regulerer Lov 

om stiftelser ansvarsforholdet i organisasjonen. 

 

                                       Gjelder for alle eierformer: 

 Innen 30. juni hvert år skal KUD ha tilsendt regnskap og 

rapport om den årlige aktiviteten. Ansvar for utarbeidelse og 

innsendelse av dette avklares i mandatet til styret. 

 

III. Finansiering: 

 

 Søknad om statsmidler for kommende år sendes KUD innen 30.juni og skal 

inneholde målsetting og budsjett. 

 Rammene for tilskuddet fastsettes i statsbudsjettet. 

 Statstilskuddet skal brukes til å dekke deler av lønnskostnadene til daglig leder. 

 Maksimalt tilskudd forutsetter daglig leder ansatt i 100 % stilling og minimum 

40 % lokal finansiering av driften. 

 Statstilskuddet skal ikke brukes til driftstøtte til organisasjoners ordinære 

aktivitet. 

 Såfremt regnskap og rapport ikke foreligger innen vedtatt frist, kan sentralen 

miste statstilskuddet for kommende år. 
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1 Friluftslivets år 2015. Kommunenes bidrag til markeringen av året 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 14.05.2014 fra Miljødirektoratet. 

 

Nesset kommune vil delta på markering av Friluftslivets år 2015. Det legges opp til tiltak som 

synliggjør helårsfriluftslivet i Nesset kommune. Tiltakene skal ha fokus på omdømmebygging og 

mulighet for friluftsliv i nærområdet.   

 

 

 

Saksopplysninger 

Gjennomføring av Friluftslivets år 2015 (FÅ15) er et av tiltakene som ble vedtatt i Nasjonal strategi 

for et aktivt friluftsliv i 2013.   

 

Hensikten med FÅ15 er å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og at markeringen skal gi varige resultat i 

form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.  

FÅ15 skal: 

- Gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse 

- Øke bevisstheten om allemannsretten og de vært gode mulighetene som alle i Norge har til å 

utøve friluftsliv 

 

Alle kommuner er blitt oppfordret av Klima- og miljødepartementet til å synliggjøre friluftslivets år på 

ulike måter.   

 



Vurdering 

Nesset kommune er på mange måter en meget attraktiv friluftslivskommune. Det er stor spennvidde i 

friluftslivsaktiviteter som foregår her i kommunen. Noen finner gleden ved å besøke Eidsvåg 

badeplass mens andre setter stor pris på mulighetene for fosseklatring eller basehopping i Eikesdal.   

 

Nesset kommune har stort fokus på tilrettelegging for friluftslivsaktiviteter. Alle idrettslag og bygdelag 

får etter behov merkestolper og skilt når turstier blir ryddet. En del turmål er og registrert inn på 

turbasen www.morotur.no som ajourføres av Møre og Romsdal fylkeskommune. 

 

Igjennom medlemskap i Nordmøre og Romsdal friluftsråd deltar kommunen på turkassetrimmen Stikk 

Ut! Dette er et lavterskeltiltak som har stor deltakelse. Stikk UT! er og et godt markedsføringstiltak 

som kan nyttes i en reiselivssammenheng.  

Stikk UT! benyttes også av barnehagene i Nesset så vel som av turgruppene i regi av «Aktiv på 

Dagtid»   

 

Eidsvåg badeplass er statlig sikret friluftsområde. Fra åpningsdagen 9. mai til 1. september har over 

2450 personer skrevet i trimkassa ved «kajakkhuset», mens 500 personer har brukt kajakkene/kanoer 

som er til utlån. Rådmannen mener at en bør ta en gjennomgang om det er andre områder i kommunen 

som kan være aktuelt å få status som statlig sikret friluftsområde.  

 

Igjennom kommuneplanarbeidet er det startet eget prosjekt med kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder. Dette arbeidet vil bli avsluttet i 2015. 

 

Barnehagene og skolene i Nesset har fokus på folkehelse og friluftsliv i sine årsplaner og mer 

detaljerte fag eller månedsplaner. Det er et etablert samarbeid med Friluftsrådet allerede, og i 2015 er 

det naturlig at skoler og barnehager kan dra enda større nytte av Friluftsrådets kompetanse i forhold til 

enkeltprosjekt. Opplæring i padling og bruk av kajakk kan være et slikt prosjekt. 

 

Det er også naturlig at ungdommens kommunestyre (UKS) får orientering om FÅ2015, og kan prege 

tiltakene som det legges opp til for å markere FÅ 2015. 

 

Medvirkning fra de eldre, eller representanter i nedsatt arbeidsgruppe som arbeider med «Folkehelse 

for utsatte grupper», vil bli vektlagt når en skal finne fram til turer eller aktiviteter som skal være med i 

markeringen. 

   

Rådmannen mener at kommunen i nært samarbeid med lag og foreninger skal ta utfordringen med å 

markere FÅ2015.   

 

Aktuelle tiltak for gjennomføring av friluftslivets år kan være; 

- Merking og skilting av turstier 

- Synliggjøre turmål og aktiviteter i bygdene. 

- Lavterskelaktivitet/ fellesturer 

- «På tur med ordføreren» 

- Markedsføring av månedens tur/ukas tur  

- Informasjon om FÅ2015 på nettsidene til Nesset kommune 

- Videreutvikling av Stikk UT! for beboere ved Nesset omsorgssenter 

- Oppstart av KULtur ! for barnehager 

- Ferdigstilling av allerede igangsatte prosjekter 

Økonomiske konsekvenser 

Eventuelle utgifter i forbindelse med FÅ15 dekkes innenfor egen ramme, friluftsliv. 

   

http://www.morotur.no/


Betydning for folkehelse 

Disse tiltakene vil bidra til økt folkehelse og er en del av Nesset kommune sin satsing på 

lavterskeltilbud som skal gi mulighet for økt deltakelse knyttet til friluftsliv for alle innbyggerne i 

Nesset kommune og de som besøker kommunen vår.  
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Kommunene

Trondheim, 14.05.2014

Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler:
[Deres ref.] 2013/3749 Elisabeth Sæthre

Friluftslivets år2015.Kommunenesbidragtil markeringenav
året.

Med vedtaket av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv i august 2013, ble det besluttet at 2015

skal markeres som Friluftslivets år. Friluftslivets år gjennomføres med det for tredje gang, og året

skal gjennomføres som en nasjonal satsing med aktiviteter gjennom hele året i hele landet.

Overordnet mål er å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og at året skal gi varige resultater i form av

økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

Skal en lykkes i å nå disse målene er kommunenes innsats avgjørendeI

Mange kommuner gjør allerede en betydelig innsats med å legge til rette for friluftsliv ved

opparbeiding, skilting og merking av friluftslivsområder, turveier, stier og løyper og gjennom

informasjonsarbeid og organisert friluftslivsaktivitet i regi av skoler, barnehager, frisklivssentraler,

helsestasjoner, eldresentre m.v.

Miljødirektoratet vil med dette oppfordre kommunene til å forsterke og synliggjøre denne

innsatsen. Særlig vil vi oppfordre kommunene til å samarbeide med frivillige organisasjoner om

organiserte turtilbud til dem som er lite fysisk aktive og som trenger en ekstra dytt for å komme seg

ut og nyte godt av de opplevelsene naturen og friluftslivet tilbyr. Slike tilbud kan f.eks.

representere en videreutvikling av tilbud i regi av kommunale frisklivssentraler eller lignende. Et

samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner som bidrar til at nye grupper deltar i

friluftsliv på varig basis vil være spesielt verdifullt.

Friluftslivets fellesorganisasjon har sekretariatsansvar for planlegging og gjennomføring av

Friluftslivets år og har som ledd i dette bl.a. utviklet en logo og et slagord for året. Sammen med

logoen skal slagordet: -Nå er det din tur» gå som en rød tråd gjennom året. Vi tror at dette er et

viktig budskap som vi vil oppfordre kommunene til å ta i bruk i sitt arbeid. Se ellers nærmere

informasjon om året på Miljødirektoratets nettsider:

htt ://www.mil'odirektoratet.no/no/Tema/Friluftsliv/Friluftslivets-ar-2015/ og på FRIFOs

nettsider: htt ://frifo.no/5803.5801.Friluftslivets-ar-2015.html Her kan en også melde seg på og

få tilsendt nyhetsbrev; htt s://ext.makenewsmail.com/subscri tion/1566/7428/ med nyttig

informasjon om året. Kommende nyhetsbrev vil bl.a. inneholde informasjon om større felles

Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim I Telefon: 03400/73 58 05 00 I Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no I Internett: www.miljødirektoratet.no I Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim I Strømsveien 96, 0663 Oslo I
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satsinger som vi håper både kommunene og organisasjonene vil bidra til å realisere i praksis. Ett

slikt tiltak er gjennomføring av friluftsskoler (etter mønster av fotballskoler) som sommerferietilbud

til elever i 5.-7.klasse. Dette tiltaket er foreslått av Friluftsrådenes landsforbund og her ser vi at

kommunene, gjerne sammen med interkommunale friluftsråd, kan være en viktig bidragsyter til at

slike tilbud etableres i alle kommuner, bLa. gjennom å bidra tit organisering og markedsføring.

Vi vil ellers vise til og miljødepartementets målsettinger for året som er nærmere beskrevet

i oppdragsbrev til Miljødirektoratet. Som nevnt over er det to hovedmål for året:

økt oppmerksomhet om friluftsliv

varig økt deltakelse

Departementet påpeker videre at året skal gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter

knyttet til folkehelse og at året skal øke bevisstheten om allemannsretten og herunder bidra til økt

informasjon om rettigheter og plikter knyttet til utøvelse av friluftsliv. Departementet påpeker at

friluftsliv i nærmiljøet, fritidsfiske og kulturminner i naturen som opplevelsesverdi bør gis særlig

oppmerksomhet. Barn, unge og barnefamilier trekkes fram som målgrupper som skal ha et særlig

fokus.

Friluftslivets år blir en suksessdersom alle bidrar! Vi ønsker lykke til med å bidra til et felles lcaft for

friluftslivet i 2015!

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Nils-Yngve Berg Elisabeth Sæthre

fungerende seksjonsleder seniorrådgiver

Kopi til:

og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO

Frituftstivets Nedre Stottsgate 25 0157 OSLO

fellesorganisasjon
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