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Notat 
 
 
 

Sak nr. Dato: 

2019/318-26 28.08.2019 

 

Tildeling av kommunale kulturmidlar for 2019 
 

Vedlegg 
1 Liste - Tildeling av kommunale kulturmidlar for 2019 

 
Det er avsett kr. 150 000,- til kulturmidlar for 2019. Kulturmidlane vart lyst med søknadsfrist den 1. 
april. Det kom inn 24 søknader. Talet på søknader har gått ned dei siste åra. I følge retningslinjene 
for tildeling av kulturmidlar i Nesset kommune skal kulturmidlane fordelast etter følgjande 
fordelingsnøkkel: 

Kategori A+B er tilskot til drift og aktivitet  67%   = kr 82 500,- 
Kategori B er tilskot til oppkøyring av skiløyper 12% av kr 150 000,-  = kr 18 000,- 
Kategori C er midlar avsett til restildeling med inntil 33%   = kr 49 500,- 

 
Ved denne tildelinga har ein valt å sjå kategori A og C under eit og fordelt kr 120 000,-. 
Tilskot til oppkøyring av skiløyper blir fordelt til idrettslaga etter innrapporterte køyrelister for siste 
sesong. Til resttildeling står det igjen 12 000,-  som kan delast ut til omsøkte formål innan årsskiftet. 
 
I årets fordeling har ein lagt til grunn at søknaden har eit fokus på aktivitet og utvikling av aktivitet. 
Dette er i tråd med retningslinjene som i pkt. 2 seier at ein skal legge vekt på aktivitet for barn og 
unge og aktivitet som fremmer integrering, folkehelse og førebygging. Med ein sopass liten pott til 
fordeling er det vurdert slik at det er betre å gje ein litt større sum til færre enn ein liten sum til 
mange. Eitt lag har fått oppstartstilskot på kr 3 000,- 
Det fleire aktørar som søkjer om tilskot til forsamlingshus. Kommunen er klar over at det her 
føreligg eit stort behov for midlar til vedlikehald og oppgradering, men har likevel ikkje prioritert 
desse søknadene ved denne tildelinga. Fleire av tiltaka det er søkt om kan egne seg for søknad om 
statlege spelemidlar til kulturbygg som går via fylkeskommunen. Kommunen eller frivilligsentralen 
kan om ynskjeleg hjelpe laga med å finne alternative  søknadskanalar. 
Oppsummert er årets kulturmidlar fordelt slik: 

Oppstartstilskot Barnas turlag      3 000,- 
Idrettslag       40 000,- 
Lokalhistorie      17 000,- 
Diverse, sang, skyttarlag, mm    30 000,- 
Bygdalag aktivitet     30 000,- 
Sum ved denne fordeling  120 000,- 



  

Side 2 av 2 

Løypekøyring      18 000,-  
Rest        12 000,- 
Sum     150 000,-



Søkjar Kategori Medlemstal Innhald/formål for søknaden merknad søknadssum Tildeling

DNT Romsdal DNT 102 Oppstartstilskudd Barnas turlag i Nesset 25 336 3000

DNT Romsdal DNT 102 Vedlikehold Svartvassbu 30 000 0

DNT Romsdal DNT 102 Oppgradering av sti Langedalen - Måsvassbu. Bro, rastebord og skilt. 8 500 0

Rausand IL IL 83 Ny scooter, oppgradering av lysløype. Aktivitet: Barn i løpa 60 000 10000

Eidsøra IL IL 77 Løpebane Tiltertun 10 000 10000

Eresfjord og Vistdal skisenter IL 100 Drift, vedlikhold skianlegg, trakkemaskin 7 000 10000

Eresfjord og Vistdal FK IL 48 Aktivitet, utstyr, drift av fortballklubben 10 000 10000

Eresfjord og Vistdal FK IL 48 Ballbinge Eresfjord 150 000 0

Veteranbussen T-8631 Lokalhistorie 5 Reparasjon vedlikehold og drift 30 000 10000

Nesset historielag Lokalhistorie Dokumentasjon, intervju/film sentrale næringsfolk o.l 10 000 7000

Nesset snøcooterklubb motorsport 80 Justerig av traseer, påføring av grus/dekke 15 000 10000

Eidsvåg songlag sang/musikk 13 gen drift. Noter, dirigent etc 10 000 5000

Eresfjord skyttarlag skyttarlag 80 Oppgradering av skytbane, rekruttering 10 000 10000

Nesset seniordans Voksne 21 Generell drift, instruktør, reiser etc 5 000 5000

Eidsøra Vel Vel/hus 30 Fellesområde ved badestranda på eidsøra, bord, benker, bålpanne, lekeapparater 20 000 10000

Ranvik bygdalag Vel/hus Snøscooter, drift av bygdahuset, aktivitet, merking av stier 8 000 10000

Gussiås bygdalag Vel/hus Aktivites-, trening- og lekepark ved bygdahuset 10 000 10000

Bugge bygdalag Vel/hus 85 vedlikehold Bugge forsamlingshus, Aktivitet 50 000 0

Eira UL Vel/hus 15 maling og ny kledning austvegg Skogly 10 000 0

Eidsvåg indremisjon Vel/hus 16 Reparasjon vedlikehold bedehuset 15 000 0

Storsvingen bygdastue Vel/hus Reparasjon vedlikehold Eigar Eidsøra IL 10 000 0

Myklebostad bedehus Vel/hus Rullestolrampe 13 000 0

Raudsand samfunnshus Vel/hus Renovering og oppgradering av huset. Inne og utvendig 50 000 0

Vistdal samfunnshus Vel/hus Oppgradering toalett, UU 30 000 0

sum 596 836 120000



HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET  
FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER FREDAG 12. APRIL 2019 KL. 13.00 

 

Til stede:  

Kjersti Løge    Molde kommune 

Rolf Jonas Hurlen   Nesset kommune 

Elisabeth Langeland   Fræna kommune 

Jan Karstein Schjølberg  Gjemnes kommune 

Odd Helge Gangstad   Midsund kommune 

Heidi Evelyn Løklingholm  Aukra kommune 

Kari Strand Nergård    Eide kommune 

Hilde Mjelva    Rauma kommune 

Rolf Harald Blomvik   styreleder 

Eli Bakke    rektor 

 

Vestnes kommune hadde forfall. 

 

 

SAK 1/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte    

Enstemmig vedtak: 

Protokollen godkjennes. 

 

SAK 2/19 Godkjenning av Tøndergård skole og ressurssenters regnskap for 2018 

Enstemmig vedtak 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner regnskapet for 2018. 
 

SAK 3/19 Orientering om arbeidet i utvalget – ny samarbeidsmodell for Tøndergård skole 

og ressurssenter 

Nytt enstemmig vedtak:  

Representantskapet ønsker at både eierskap og felles folkevalgt nemnd blir innarbeidet i den 

framtidige organisasjonsmodellen. 

 

SAK 4/19 Rehabiliteringsarbeider utført 2018 og behov for rehabilitering sommeren 2019 

Enstemmig vedtak:  

Representantskapet tar saken til orientering. 
 

SAK 5/19 Regnskapsmessig mindreforbruk 2018 

Enstemmig vedtak:  

Mindreforbruket for 2018 på kr. 4.539.747,- disponeres slik: 

A. Kr. 640.000,- settes av til nedbetaling av lån 24531101 i kommunalbanken 

B. Kr .1.750.000,- settes av til prosjekt Reasfaltering av skoleplassen, opprustning av 

inngangspartiet 

C. Kr. 1.400.000,- settes av til rehabilitering kantinebygget 



 

D. Kr. 150.000,- settes av til kjøp og installering av varslingsanlegg i hele bygningsmassen 

E. Kr. 599.747,- innbetales udisponert disposisjonsfond 

 

SAK 6/19 Internat 2. Renoveringsbehov 

Enstemmig vedtak:  

Skolen innhenter anbud for riving og for nytt bygg. 

 

 

 

Møtet sluttet kl. 15.00. 

 

 

Eli Bakke, ref. 

 



1 

 

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

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

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

 

 

MØTE I 
 

REPRESENTANTSKAPET 
 

 FOR  
 

TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 

 
Fredag 12. april 2019 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SAKSLISTE OG SAKSPAPIRER 

 
 
 
 
 

mailto:tondergard@o2i.net
mailto:tondergard@o2i.net
http://www.tondergard.skole.no/
http://www.tondergard.skole.no/
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip2dXMq7PhAhUmpIsKHSxGACQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.woolspire.com%2Fno%2Fprofile%2Fbrpr%2Fblog%2Fpost%2Fgappbpo&psig=AOvVaw0LNFm8oPM7_cwG6hezJNDG&ust=1554360825968091


2 
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Postboks 1053 
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Molde 12. april 2019 

 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET  
 
TID:     Fredag 12.04.2019 kl. 13.00 
Sted:    Tøndergård skole og ressurssenter, Kantina 
 
 

SAKSLISTE: 

 
Sak 01/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte ...................................... 3 
Sak 02/19 Godkjenning av Tøndergård skole og ressurssenters regnskap for   

2018 ............................................................................................... 6 
Sak 03/19 Orientering om arbeidet i utvalget - ny samarbeidsmodell for 
Tøndergård skole og ressurssenter ..................................................................... 7 
Sak 04/19 Rehabiliteringsarbeider utført 2018 og behov for rehabilitering 
sommeren 2019 .................................................................................................. 9 
Sak 05/19 Regnskapsmessig mindreforbruk 2018 ............................................ 10 

Sak 6/19 Internat 2. Renoveringsbehov. ........................................................... 13 
 

 
 
Innkalling og sakspapirer er sendt til både faste medlemmer og vararepresentantene 
på e-post. 
 
 
 
 
 
Kjersti Løge        Eli Bakke 
Leder i representantskapet     Rektor  
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Molde 12. april 2018 

 
 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 

Sak 01/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 

 
Hovedutskrift fra møte i representantskapet, fredag 7. desember 2018, følger vedlagt. 
 
 
 
Innstilling: 
Protokollen godkjennes  
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HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET  
FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER FREDAG 07. DESEMBER 2018 KL. 13.00 

 

Til stede:  

Kjersti Løge    Molde kommune 

Rolf Jonas Hurlen   Nesset kommune 

Jan Karstein Schjølberg  Gjemnes kommune 

Frits Inge Godø (vara)   Midsund kommune 

Helge Kjøll jr.    Aukra kommune 

Kari Strand Nergård    Eide kommune 

Eli Bakke    rektor 

 

Fræna og Vestnes kommuner hadde forfall. 

 

SAK 6/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte    

Enstemmig vedtak: 

Protokollen godkjennes. 

 

SAK 7/18 Pedagogisk årsrapport for skoleåret 2017/2018 

Enstemmige vedtak 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter tar pedagogisk årsrapport for 
skoleåret 2017/2018 til orientering.  
 

SAK 8/18 Kommentarer til driftsbudsjett for 2018 

Enstemmig vedtak:  

På grunn av små endringer i driftsinntekter/driftsutgifter legges det ikke fram revidert 

budsjett for 2018. 

 

SAK 9/18 Budsjettforslag 2019 

Enstemmig vedtak:  

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner forslag til budsjett for 
2019 med en utgifts- og inntektsramme på kr. 55.221.000,-. 
 

SAK 10/18 Forslag til investeringsbudsjett for 2019 

mailto:tondergard@o2i.net
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Enstemmig vedtak:  

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner forslag til 
investeringsbudsjett for 2019 
 

 

SAK 11/18 Arbeid med ny samarbeidsavtale 

Enstemmig vedtak:  

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter ønsker en vertskommunemodell 
med felles folkevalgt nemnd. Dette vil kunne ta vare på eierforholdet til skolen. 
 
 

 

Møtet sluttet kl. 14.30. 

Eli Bakke, ref. 
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         Molde 12. april 2018 
 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 

Sak 02/19 Godkjenning av Tøndergård skole og ressurssenters 
regnskap for 2018 

 
Det vises til vedlagt økonomisk årsrapport for 2018 fra Tøndergård skole og 
ressurssenter der det bl.a. blir redegjort for driftsresultatet og til vedlagt regnskap for 
2018. 
        
Revisjonsberetning fra Møre og Romsdal revisjon, IKS, er også vedlagt saken. 
 
Som det fremgår av vedlagte regnskap har Tøndergård skole og ressurssenter et 
samlet regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 4.539.747,- 
 
 
Mindreforbruket skyldes i hovedsak omorganisering internt ved sykefravær over 16 
dager både på skole og internat, større inntekter enn budsjettert i forhold til Art 
17801, Elevandel eierkommuner, på grunn av salg av flere elevplasser i 
høstsemesteret enn budsjettert, samt organisering av SFO for elever fra Molde 
kommune fra august 2018. Økte inntekter gjenspeiles ikke i tilstrekkelig grad i økte 
lønnsutgifter. Dette skyldes at fylkeskommunen valgte å ikke benytte antall 
skoleplasser de abonnerer på i høstsemesteret 2018 
 
Som vedlegg til regnskapet følger også hovedoversikt balanseregnskap og 
investeringsregnskap for 2018 
 
 
Styret tilrår at representantskapet godkjenner regnskap for 2018.  
 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner regnskapet 
for 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tondergard@o2i.net
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Molde 12. april 2019 

 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

Sak 03/19 Orientering om arbeidet i utvalget - ny samarbeidsmodell for 
Tøndergård skole og ressurssenter 

 
Viser til representantskapssak 11/18 der det ble redegjort for arbeidet i utvalget som 

arbeider med ny samarbeidsavtale for Tøndergård skole og ressurssenter. 

I saken vises det til at det i møtet 1.11.2018 ble konkludert med at rektor utarbeidet et 

forslag til samarbeidsmodell basert på § 20.1 Administrativt vertskommunesamarbeid 

og et forslag basert på § 20.3.Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd. 

 

Til møtet 31.01.19 hadde medlemmene i utvalget fått 2 forslag til avtaler til 

gjennomsyn:  

Representanten fra nye Molde kommune, Ann-Mari Abelvik, og representanten fra 

Hustadvika kommune, Per Sverre Ersvik, var klar på at en modell etter § 20.1, 

Administrativt vertskommunesamarbeid, var klart å foretrekke.  

Siden Representantskapet i sak 11/18. Arbeid med ny samarbeidsmodell, fattet et 

enstemmig vedtak der de ønsket en modell med felles folkevalgt nemnd for å sikre 

eierkommunene innsikt i skolens drift, ble det foreslått en endring i forslag til utsendte 

avtale. 

 

Pkt. 5.1 skulle endres til:  

«Ledelsen innkaller hvert år til minst to dialogmøter med forslag til dagsorden. Her 

møtes minimum to medlemmer fra hver kommune oppnevnt av  

rådmannen/administrasjonssjefen fra de samarbeidende kommunene og skolens 

ledelse, samt representanter fra SU». 

 

Ved å be rådmannen oppnevne kommunens representanter til dialogmøte mener 

utvalget at en kan ivareta kommunens muligheter til dialog med skolen, til innsyn i 

driften og til påvirkningsmulighet.  

Ved å velge denne modellen kan også rådmannen be ulike fagpersonen stille på 

møtene avhengig av saker som skal diskuteres (pedagogikk, byggesak, økonomi 

etc.)  

Utvalget mener at dette sikrer et bedre samarbeid enn om det skulle være en felles 

folkevalgt nemnd. En ville da ikke ha samme sikkerheten i den enkelte kommune for 

at den folkevalgte representanten i nemnda har nødvendig kompetanse i forhold til 

de sakene som til enhver tid står på dagsorden. 

 

mailto:tondergard@o2i.net
http://www.tondergard.skole.no/
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Konklusjon på møtet ble at rektor foretar endringer i pkt. 5.1. i henhold til forslaget, og 

sender avtalen til medlemmene i god tid før neste møte. 

 

Før neste møte i utvalget 7.03.2019 hadde representanten fra Molde kommune sendt 

en del forslag til endringer i avtalen. På møtet ble det stilt spørsmål i forhold til 

eierforhold mht. inventar, utstyr og bygningsmasse. Representanten fra Molde og 

Hustadvika kommune var enig i at det mest ryddige var at Molde kommune tok over 

bygningsmassen. Dette ville skape minst vansker i forhold til framtidige nødvendige 

bygningsmessige vedlikehold. Det ble stilt spørsmål ved dette i forhold til om de 

resterende eierkommunene ville godta en slik avtale. 

I forhold til vedlikehold ble det argumentert for at dersom skolens praksis med 

muligheter til å sette et evt. mindreforbruk på fond ble videreført, kunne en dekke 

nødvendig vedlikehold, og evt. framtidig mindreforbruk av avsatte fondsmidler og 

dermed slippe å sende regningen til eierkommunene. Representanten fra Molde 

kommune ønsket et møte med økonomiavdelingen for å diskutere det juridiske i 

forhold til muligheten til å sette av til fond. 

 

På møtet med økonomiavdelingen ble skolens historikk gjennomgått. Det ble stilt 

spørsmål ved muligheten for å sette av midler til fond. Rektor orienterte om studietur 

til Follo barne- og ungdomsskole i Ski kommune, en tilsvarende interkommunal skole, 

organisert som Administrativt vertskommunesamarbeid. I dette interkommunale 

samarbeidet eier kommunene bygningsmassen etter en definert fordelingsnøkkel. 

Evt. årlige mindreforbruk settes av på fond for å møte framtidige utfordringer. 

Konklusjonen på møtet var at Ann-Mari Abelvik tok kontakt med juristene i Molde 

kommune for et snarlig møte for å vurdere det juridiske både i forhold til eierforhold 

og muligheten for oppbygging av fondsmidler i et samarbeid basert på Administrativt 

vertskommunesamarbeid §20.1.  

 

På møtet med jurist i Molde kommune det foretatt en gjennomgang av tilgjengelige 

referat fra møter holdt i forbindelse med etablering av skolen. Det kommer tydelig 

fram i møtereferatene fra byggestart at Molde kommune eier skoletomten. Det er 

imidlertid mer uavklart hvem som eier bygningsmassen. Dette kommer ikke klart fram 

i samarbeidsavtalen, ifølge juristen. Jurist i Molde kommune vil foreta et søk for å 

finne fram det som finnes av arkivert materiale i forbindelse med etablering av skolen 

og legge fram en oppsummering og en tilråding til bruk i utkastet til ny 

samarbeidsmodell. Dette vil bli gjort til neste møte i utvalget 4.04.2018. 

Målet er at utvalget skal kunne legge fra et endelig forslag til samarbeidsmodell på 

eiermøte i løpet av våren 2019. Forslaget sendes den enkelte kommune for 

behandling i løpet av høsten 2019 

 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Representantskapet tar saken til orientering. 
 

mailto:tondergard@o2i.net
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Molde 12. april 2019 

 

Sak 04/19 Rehabiliteringsarbeider utført 2018 og behov for rehabilitering 
sommeren 2019 

 
I representantskapssak 5/13 ble 5-års strategiplan for rehabilitering av bygnings-
massen vedtatt. Det ble bestemt at planen skulle rulleres hvert år i forbindelse med 
regnskapsavslutning. På grunn av at nødvendig rehabilitering i hovedsak er utført/ 
planlagt utført, mener styret det ikke lenger er behov for en 5-årig strategiplan, og at 
årlige vernerunder vil avdekke framtidig renoveringsbehov.  
Målet er at utgifter til arbeidet kan dekkes av midler satt av på driftsbudsjettet, når de 
siste store planlagte renoveringsarbeidene er sluttført.  
 
Oppgaver fullført i 2018 
Arbeid finansiert av investeringsbudsjett 2018: 
 

1. Nytt kjøkken i et av internatbyggene 

2. Nytt gulvbelegg med ledelinjer i hallen i skolebygget og i gangen i 

administrasjonsfløyen. Nytt gulvbelegg i gangen i nordfløyen og på 2 av 

klasserommene. 

Arbeid finansiert av driftsbudsjettet 2018: 

Maling/beising av mur og vegger på kantine og internat. Dette arbeidet er ikke 

sluttført og vil fortsette våren/sommeren 2019 

 
Arbeid finansiert av investeringsbudsjett 2019: 
 

1. Ferdigstillelse av aktivitetsplass 

 
Planlagt arbeid sommeren 2019: 

1. Reasfaltering skoleplassen 

2. Rehabilitering kantinebygget 

3. Montering av utstyr for varsling på to internat. 

Framtidig utfordring: 

Rehabilitering internat 2, evt. nybygg med universell utforming. (sak 6/19) 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Representantskapet tar saken til orientering. 
 
 
 

mailto:tondergard@o2i.net
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Molde 12. april 2019 

 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

 

Sak 05/19 Regnskapsmessig mindreforbruk 2018 

 
Som vist i sak 2/19 har skolen et mindreforbruk på kr. 4.539.747,- i 2018. 

Skolens inntekter baserer seg på salg av skole og internatplasser. Som det ble 

redegjort for skyldes mindreforbruket i hovedsak omorganisering internt ved 

sykefravær over 16 dager både på skole og internat, større inntekter enn budsjettert i 

forhold til Art 17801, Elevandel eierkommuner, på grunn av salg av flere elevplasser i 

høstsemesteret enn budsjettert, samt organisering av SFO for elever fra Molde 

kommune fra august 2018. Økte inntekter gjenspeiles ikke i tilstrekkelig grad i økte 

lønnsutgifter. Dette skyldes at fylkeskommunene valgte å ikke benytte antall 

skoleplasser de abonnerer på i høstsemesteret 2018 

 

Et betydelig rehabiliteringsarbeid har pågått siste årene, og selv om en del gjenstår, 

er behovet for fondsmidler redusert. Målet er at skole- og internatsatsene skal ned.  

I budsjett for 2018 og 2019 ble satsene justert med 1,5% som et ledd i dette arbeidet. 

Dette tross vedtak om at satsene skal ha en årlig justering der en tar utgangspunkt i 

konsumprisindeksen med arbeidslønn som dominerende faktor. For 2018 var denne 

på 2,4% og for 2019 på 3,1% 

 

Som sak 4/19 viser, gjenstår fortsatt en del nødvendig vedlikeholdsarbeider, da 

spesielt i forhold til reasfaltering av skoleplassen, renovering av kantinebygget og 

utfordringer med fukt på internat 2. Det er også behov for å sette av en sum til 

installering av varslingsanlegg i resterende del av bygningsmassen. 

Styret foreslår at mindreforbruket for 2018 disponeres slik: 

1. Nedbetaling av lån i kommunalbanken 

Skolen har pr. 01.01.2019 et lån i kommunalbanken på kr.640.000,- som 

eierkommunene garanterer for. Dette lånet blir betjent av skolens 

driftsbudsjett. Selv om renteutgiftene i dag er lave, foreslår rektor at lånet 

nedbetales slik at vi kan starte ny samarbeidsavtale uten behov for 

kommunale lånegarantier. 

mailto:tondergard@o2i.net
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2. Oppgradering av kantinebygg 

I representantskapssak 4/18, Rullering av 5-års strategiplan for rehabilitering 

av bygningsmassen ble det vedtatt at kantinebygget skal rehabiliteres 

sommeren 2019. 

Arbeidet vil bestå av: 

• Utskifting av alle vinduer i 1.etg, samt nye beslag og solskjerming. 

• Nye ytterdører, der hoveddør har automatisk åpning, mens dørene på 

østsiden er vanlige ytterdører. 

• Nye gulvbelegg i 1.etg, trapp, gang kjeller og matvarelager 

• Malingsarbeid vegger 

• Nye innvendige tak 

• Montering av varmepumpe 

• Snekkerarbeid: 

o vegger fjernes mellom to små kontor,  

o ombygging garderobe i gang,  

o nytt handicaptoalett 

o etterisolering yttervegger. 

Arbeidet er kostnadsberegnet til ca. kr. 1.312.000,- eks.mva. I tillegg kommer  

kostnader til konsulentbistand. 

 

3. Reasfaltering skoleplassen. 

Styret og representantskapet har tidligere blitt orientert om behovet for 

reasfaltering av skoleplassen. Skolen har innhentet et prisoverslag på 

arbeidet, som viser at arbeidet er kostnadsberegnet til kr 1.490.918,- eks mva. 

Utgifter til støpte blomsterkasser, oppmerking paradis etc. er ikke tatt med her. 

 

4. Varslingsanlegg 

Molde kommune har for flere år siden oppfordret skolene om å utarbeide 

beredskapsplaner. Dette arbeidet ble gjennomført etter planen, men er enda 

ikke fullført, da spørsmålet om hvordan varsle ved alvorlige hendelser har vært 

uavklart. Kommunene beredskapsavdeling har vært klar på at en skulle 

avvente montering av varslingsutstyr på den enkelte enhet til en hadde en 

felles løsning på plass for kommunale bygg. Kommunen har nå vært i kontakt 

med firmaet Elgit, og det er oppfordret til at et par skoler blir pilotskoler i 

forhold til utprøving av utstyret. Skolen har fått tilbud om utstyr, montering og 

programmering av utstyr for varsling på 2 av skolens internat. (Internat 1 og 3) 

Det vil opprettes direkte varsling til Molde Brannvesen, og det vil være 

muligheter for kommunikasjon/varsling via anlegget mellom internatene og 

skolens administrasjon. Siden dette blir et pilotprosjekt har vi fått tilbud om en 

totalpris på kr 30.433,- eks. mva.  

 

mailto:tondergard@o2i.net
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Styrets innstilling til representantskapet: 

Mindreforbruket for 2018 på kr. 4.539.747,- disponeres slik: 

A. Kr. 640.000,- settes av til nedbetaling av lån 24531101 i kommunalbanken 

B. Kr.1.750.000,-settes av til prosjekt Reasfaltering av skoleplassen, opprustning 

av inngangspartiet. 

C. Kr.1.400.000,- settes av til rehabilitering kantinebygget 

D. Kr.150.000,- settes av til kjøp og installering av varslingsanlegg i hele 

bygningsmassen 

E. Kr.599.747,- innbetales udisponert disposisjonsfond. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tondergard@o2i.net
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Molde 12. april 2019 
 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

 
 

Sak 6/19 Internat 2. Renoveringsbehov. 

 
Viser til representantskapssak 8/18 Kommentarer til driftsbudsjettet for 2018, der det 

under overskriften Framtidige utfordringer, bl.a. ble orientert om årsaker til 

vanninntrenging i gangen i underetasje internat 2. Her vises det til at undersøkelser 

utført av entreprenør og geolog sommeren 2019 viste at vanninntrengingen ikke 

skyldes dårlig drenering rundt nordsiden av bygget, slik først antatt. Årsaken var 

lekkasje i rør, støpt inn i murveggen.  

 

Vaktmester har arbeidet med saken for å avklare hvordan dette problemet kan løses.  

Utfordringen ligger i at en ikke kommer til på baksiden av muren for å legge nye rør, 

da muren er støpt på fylling i grunnen.  

 

Firmaet Rørlegger 1 har foretatt «marklytting». Her viste det seg at det var størst 

utslag i nord-vest hjørne ved elevtoalett. De mener kobberrørene mest sannsynlig 

kan repareres ved punkt reparasjon. Dette medfører opphugging av gulv på handicap 

toalett og trolig på personaltoalett, samt garderobe for ansatte. Firmaet tar forbehold 

om at lekkasjen er i området hvor det er utslag på marklytteren, og orienterer om at 

lytting av lekkasjer er et hjelpemiddel som kan være misvisende da lyden kan spre 

seg i diverse materialer. Skulle det vise seg at det kun er en lekkasje og at arbeidet 

slik går etter planen, gir de en pris på 37.489 for arbeidet. Støpning av gulv, 

bygningsmessige og elektriske arbeider er da ikke medtatt.  

 

Et annet alternativ er å legge nye rør i deler av bygningen. Disse må evt. legges i 

taket i gangen i underetasjen. En må i tilfelle en slik løsning borre gjennom 

betongdekket for å få opp 2 nye tilførsler til rør i rørskap i 1.etg. Et slikt arbeid vil få 

uforutsatte utgifter, da det vil medføre en god del bygningsmessige og elektriske 

arbeider i tillegg til rørleggerarbeidet. Det presiseres også at en del av de gamle 

kobberrørene fortsatt vil bli stående i vegger og bli liggende i gulv med vanntrykk. 

Disse kan ikke fjernes da det forsyner bad, vaskerom og soverom på østsiden av 

bygget. Det kan ikke stilles garanti hvor lenge disse kobberrørene holder. 

 

 

På møte i byggenemda 20.03.2019 ble utfordringen diskutert.  

mailto:tondergard@o2i.net
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Siden skolen mangler muligheter for å tilby elever avhengig av rullestol et 

internattilbud, ble det fremmet et forslag om å rive internat 2 for å sette opp et ett-

etasjes nybygg med universell utforming. Skolen vil dermed ha muligheter til å tilby 

alle elever et bo-tilbud, uavhengig av type funksjonshemming. Det ble argumentert 

for at dette på sikt var en langt bedre løsning enn å starte et renoveringsprosjekt som 

lett kan bli svært kostbart, og der en ikke kan garantere hvor lenge det vil gå for 

ytterligere renovering blir påkrevd. Behovet for internat tilrettelagt for elver med 

behov for rullestol har vært diskutert også tidligere. I 2007 tegnet arkitekt Asbjørn 

Bua et forslag til ombygging og utvidelse av internat 1 for å møte dette behovet. 

Arbeidet ble den gang ikke startet opp da skolen hadde flere andre 

renoveringsbehov.  

 

Dagens internatbygg er på ca. 280 m2. Vi tenker det skal være mulig å dekke 

behovet med noe mindre areal, ned mot ca. 250 m2. Innen denne ramma vil vi få 4-5 

elevrom, åpen løsning stue, kjøkken, vaskerom, 2 handicaptoalett med 

dusjmuligheter, personaltoalett, nattevaktsrom, kontor, bøttekott og garderobe. 

Et slikt nybygg, inklusiv rivning av eksisterende bygg skal, i følge konsulent, være 

mulig å få til innenfor en ramme på mellom mellom 6 og 7 mill. kr. eks. mva. 

Kostnader til nytt bygg vil kunne finansieres av avsatte fondsmidler. 

 

 

 

Styrets innstilling til representantskapet: 

Skolen innhenter anbud for rivning og for nytt bygg. 
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Innledning 
   

 

Innledning 

Eierforhold 

Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal skole som gir opplæring til barn og 

unge med lærevansker. Skolen gir opplæring til elever i grunnskole og videregående skole. 

Skolen har internat. 

Skolen har en femårig samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune om kjøp av 

undervisningstjenester. Fylkeskommunen abonnerer på 17 skoleplasser. Denne avtalen 

gjaldt i første omgang i tidsrommet 01.08.13 – 31.07.18, men ble etter forespørsel fra 

fylkeskommunen prolongert for et år. Avtale var planlagt reforhandlet høsten 2018, men 

forslag til avtale er fortsatt ikke klar.  

Skolen eies av kommunene: 

Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. 

Hver kommune abonnerer på et visst antall skoleplasser, tilsammen 16 plasser. I tillegg 

selger skolen elevplasser til grunnskoleelever fra andre kommuner i fylket.  

Molde er vertskommune. Regnskap er lagt til kemneren i Molde og revisjon utføres av Møre 

og Romsdal Revisjon IKS. Tøndergård skole og ressurssenter har eget styre og 

representantskap hvor rektor er sekretær. 

Skolens er nå i gang med arbeid med ny samarbeidavtale i forhold til skolens 

eierkommuner. Det er satt ned et utvalg som arbeider med utkast til avtale. Målet er at 

forslaget skal behandles i kommunestyrene i de ulike eierkommuner i løpet av 

vårsemesteret 2019, og at ny samarbeidsavtale er klar til 1.01.2020 Store endringer ligger 

også foran oss i nær framtid forbindelse med kommunereformen. Målet er at framtidig 

samarbeidsavtale mellom skolens eierkommuner skal være behandlet i den enkelte 

kommune og signert innen 01.01.2020.  

 

Rolf Harald Blomvik     Eli Bakke  

styreleder      rektor 

16. mars 2018 

I verden er 

du bare noen -  

for noen er du 

hele verden! 
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Styre og representantskap 

Styrets sammensetning 

Funksjonstiden til styret for Tøndergård skole og ressurssenter følger kommunal 

valgperiode. Styret denne sammensetninga for perioden 2016-2019: 

Kommune Fast medlem   Varamedlem 

Molde  Ivar Vereide, nestleder  Sidsel Rykhus 

Nesset  Rune Skjørsæter  Hildegunn Skjølseth 

Fræna  Aud S. Pedersen Malmedal Oddvar Myrseth 

Gjemnes Rolv Sæter   Kjellfrid Blakstad 

Midsund Ann Kristin Holten  Per Steinar Orvik 

Aukra  Rolf Harald Blomvik, leder Atle Ræstad 

Eide  Henny Marit Turøy  Johannes Halås 

Vestnes Paul Eidhammer  May Britt Skavnes 

Rauma  Eva Karin Gråberg  Marit Moltubakk 

 

I 2018 har også følgende møtt i styret: 

Kari Volden    Utdanningsavdelinga, M&R Fylkeskommune 

Kjersti Løge    Leder for representantskapet 

Matthias Engel    Foreldrerepresentant 
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Styre og representantskap 

   

 

Marianne Oma    Utdanningsforbundet v/TSR 

Eli Bakke          Rektor/sekretær for styret  

Nora Jørgensen   Undervisningsinspektør  

 

Representantskapets sammensetning 

Etter kommunevalget 2015 har representantskapet denne sammensetninga for perioden 

2016-2019: 

Kommune Fast medlem    Varamedlem 

Molde  Kjersti Løge, leder   Stig Ove Voll 

Nesset  Rolf Jonas Hurlen   Edmund Morewood 

Fræna  Elisabeth Langeland   Borghild Drejer 

Gjemnes Jan Karsten Schjølberg, nestleder Leif-Ståle Engdahl 

Midsund Odd Helge Gangstad   Frits Inge Godø 

Aukra  Helge Kjøll jr.    Heidi Evelyn Løklingholm 

Eide  Kari Strand Nergård   Atle Hammerbukt 

Vestnes Arnfinn Stige    Jorunn Væge 

Rauma  Hilde Mjelva    Karina Westrum Grøvdal 
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Elever 2018 

Elevtall: 

Skole 

Våren 2018 

Grunnskoleelever totalt (inkl. gjesteelever og deltidselever): 38  

Elever i videregående skole:      20 

SUM        58   

   

 

Høsten 2018 

Grunnskoleelever totalt (inkl. gjesteelever og deltidselever) 43 

Elever i videregående skole      14 

SUM        57 

 

Internat: 

Våren 2018 

Eierkommuner       2,5    

Gjesteelever       4   

Internatplasser betalt av Møre og Romsdal fylkeskommunen  6 

SUM        12,5 

 

Høsten 2018 

Eierkommuner       2,5  

Gjesteelever       4  

Internatplasser betalt av Møre og Romsdal fylkeskommunen 4 

SUM        10,5 

 

 

Flere elever har store hjelpebehov. Det søkes derfor om ekstra assistentressurs til en del av 

elevene, både på skole og på internat. Personale tilsettes utfra tildelte midler. 
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Elevtallsutvikling  
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Personalet 2018 
Skolen har en stabil og godt kvalifisert personalgruppe. Flere ansatte har mange års praksis 

fra spesialpedagogisk arbeid, og vil i løpet av de kommende årene nå pensjonsalder. 

Rekruttering av godt kvalifisert personale er derfor viktig i årene som kommer, for å kunne 

opprettholde en nødvendig tverrfaglig kompetanse. Pedagogisk personale har ulik type 

grunnutdanninger. Vi har spesialpedagoger med både faglærer, allmennlærer, førskolelærer 

og vernepleie som grunnutdanning. I tillegg har de fleste et eller flere år med bl.a. 

spesialpedagogisk tilleggsutdanning. Tegnspråk, logopedi, musikkterapi, ASK (alternativ, 

supplerende kommunikasjon) og klinisk pedagogikk er eksempler på tilleggsutdanninger. 

Miljøterapeutene på internatet har grunnutdanning både som vernepleier, 

barnevernspedagog, fysioterapeut og sosionom. 

I tillegg har skolen en rekke fagarbeidere innen ulike yrkesfag. De fleste er barne- og 

ungdomsarbeidere. Vi har også assistenter uten formell kompetanse, men med lang og god 

realkompetanse. 

Elevene ved skolen har mange ulike diagnoser og gjerne en sammensatt problematikk. 

Dette stiller krav om personale med ulike typer kompetanse. Elevene kan ha utfordringer i 

forhold til tale/språk, sosiale/emosjonelle vansker, synsvansker, hørselsvansker, fysiske 

vansker etc. Felles for alle er at de har større eller mindre grad av lærevansker. For å kunne 

legge til rette og gi den enkelte elev et mest mulig tilrettelagt og helhetlig tilbud, er vi 

avhengig av et personale med bred kompetanse både faglig og på det spesialpedagogiske 

feltet. Vi er også avhengig i å ha en personalgruppe som deler sin kompetanse, som setter 

den enkelte elev i sentrum og som samarbeider både internt og eksternt. Personalet tilsettes 

ut fra antall elever både på skole og internat. Forutsigbarhet i forhold til samarbeidsavtaler er 

derfor viktig for å kunne beholde en godt kvalifisert personalgruppe. 

I 2018 hadde skole og internat følgende bemanning: 

Skole: 

23 lærere / spesialpedagoger, tilsammen 19,97 stillinger våren 18, 

22 lærere 20,35 stillinger høsten 2018 

Rektor og 2 undervisningsinspektører i tilsammen 240 % stilling 

Sekretær/økonomimedarbeider: 100 % stilling 

Fysioterapeut i 50 % stilling 

Ergoterapeut 20 % stilling 
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3 renholdere: 120 % stilling 

Vaktmester 100 % stilling 

Fagarbeidere / assistenter tilsatt etter søknad om ekstraressurser. 

Internat: 

Miljøterapeuter/miljøarbeidere: Totalt 11,5 stillinger våren 2018, 10,3 stillinger høsten 2018 

Internatleder: 50 % stilling våren 2018. Denne stillingen har stått vakant høstsemesteret 

2018. Oppgaver er lagt til skolens administrasjon 

 

Likestilling 

Vi tilstreber mest mulig lik representasjon av kvinner og menn både på internatene og på 

skolen. Dette er viktig, både arbeidsmiljømessig, men ikke minst for at elevene skal ha både 

mannlige og kvinnelige rollemodeller. Tøndergård skole og ressurssenter har et tariffbasert 

lønnssystem som gir lik lønn for likt arbeid.  

Våren 2018 var kjønnsfordelingen slik: Av totalt 99 ansatte på skole og internat var 62,6% 

kvinner, 37,4% menn.  

Høsten 2018: Av totalt 99 ansatte var 69,7% kvinner og 30,3% menn 

Snittet er utregnet etter antall ansatte, og ikke etter antall årsverk. 

Tøndergård skole og ressurssenter arbeider for at ansatte og nyansatte skal ha gode 

arbeidsvilkår uavhengig av funksjonsevne, kjønn, religion, politisk ståsted, seksuell 

orientering eller etnisk bakgrunn. 

 

Etikk 

Etikk er en alltid levende tanke om hvordan ting skal være, hva som er rett og galt, rettferdig 

og urettferdig i ulike situasjoner. I vårt arbeid med opplæring og tilrettelegging for barn med 

spesielle behov vil fokuset bestandig være på elevene. Å sette av tid til felles etisk og 

verdibasert refleksjon blir da en viktig arbeidsmiljøfaktor blant de ansatte. Skolens etiske 

retningslinjer, sammen med skolens pedagogisk plattform skal være til hjelp i refleksjonen 

rundt etiske dilemmaer som oppstår når ulike verdier eller normer kommer i konflikt med 

hverandre, det som er rett for én, blir feil for en annen og når en opplever at ingen av 

løsningene er gode. 
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Internkontroll 

Tøndergård skole og ressurssenter gjennomfører internkontroll etter gjeldende lover og 

forskrifter. I tillegg går vaktmester, verneombud og rektor vernerunde en gang pr år. 

Rapporten fra vernerunden legges fram for skolens styre og representantskap.  

 

 



Side 09 
 

Sykefravær 2018 
   

 

Sykefravær 2018  
  

   

 

 

Sykefraværet hadde en økning fra 7,8% i 2017 til 8,3% i 2018  

Sykefraværet på skolen hadde en oppgang fra 6% i 2017 til 7,2% i 2018, mens fraværet på 

skolens internat hadde en nedgang fra 17% i 2017 til 14,1 i 2018. Skolen er med i 

inkluderende arbeidslivsordningen og langtidsfraværet blir fulgt opp etter gjeldende 

retningslinjer. Sist skoleår relaterte flere ansatte på internatet det høye sykefraværet til 

omlegging av turnus, med flere seinvakter pr. uke og dermed større arbeidsbelastning.  Vi 

tok tak i dette og endret turnusen. At sykefraværet fortsatt er så høyt kan indikere at å 

arbeide inn en 100% stilling i et komprimert arbeidsår, der arbeidstiden i hovedsak er lagt til 

ettermiddagstid, kan oppleves belastende over tid. 5 av våre ansatte har hele sin stilling 

knyttet til internatet.  

Om det høye sykefraværet vedvarer vil en måtte vurdere alternative måter å organisere 

internatdriften på. 

 

 

 

 Sykefra.stat o/u 16 dager 

 

 04.03.2019 

Ansvar Ant.ans. Dagsverk Dagsverk Sykmeldinger Dagsverk     

 Mulige dgv. 1-8 dager 1-16 dager >=17 dgr Total     

 Ant. Ant. Ant. Pros. Ant. Pros. Ant. Pros. Ant. Pros.         

 

Ansvar 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING 
  Kvinner 65,0 10720,6 180,6 1,7 191,0 1,8 493,4 4,6 864,9 8,1 

  Menn 39,0 4654,5 55,5 1,2 29,8 0,6 151,7 3,3 243,0 5,2 

Ansvar 82300 TØNDERGÅRD - U 104,0 15375,1 236,1 1,5 220,7 1,4 645,1 4,2 1107,9 7,2 

 

 

Ansvar 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT 
  Kvinner 14,0 1696,5 19,3 1,1 33,4 2,0 307,8 18,1 360,5 21,3 

  Menn 12,0 1202,7 31,0 2,6 10,8 0,9 5,6 0,5 47,4 3,9 

Ansvar 82310 TØNDERGÅRD - IN 26,0 2899,2 50,3 1,7 44,2 1,5 313,4 10,8 407,9 14,1 

 

Sum utvalg 130,0 18274,4 286,4 1,6 264,9 1,4 958,4 5,2 1515,8 8,3 

 

Fordeling på kjønn 
 
 

 Kvinner 79,0 12417,1 199,8 1,6 224,4 1,8 801,2 6,5 1225,4 9,9 

 Menn 51,0 5857,3 86,5 1,5 40,5 0,7 157,3 2,7 290,3 5,0 
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Budsjett 2018 

Tøndergård skole og ressurssenters formål 

Skolens formål er å gi opplæring til elever med ulike lærevansker. 

Internatets formål er å gi miljøterapeutisk og sosialpedagogisk opplæring. 

Skolen skal primært bidra til å oppfylle de forpliktelser som påhviler eierkommunene med 

hensyn til å gi spesialpedagogisk hjelp til barn og unge. Elever fra andre kommuner enn 

eierkommunene kan også opptas som elever i den grad det er plass. 

Tøndergård skole og ressurssenter selger tjenester til Møre og Romsdal fylkeskommune 

etter avtale. 

 

Budsjettrammen 

Skolens økonomiske fundament er eierkommunenes abonnement på 16 skoleplasser og 

Møre og Romsdal fylkeskommunes abonnement på 17 skoleplasser. I tillegg har skolen 

gjesteelever fra andre kommuner / fylkeskommuner. Både fylkeskommunen og en del av 

våre eierkommuner kjøper plasser utover de plassene de abonnerer på.  

Driften baserer seg på pris pr. elev både på skole og internat.  

Personale både på skole og internat tilsettes på bakgrunn av antall solgte elevplasser. 

Assistenter/miljøpersonale tilsettes på samme måte etter bevilgede ekstraressurser på 

enkeltelever. Ved budsjettarbeid har vi kun oversikt over elevtallet i vårsemesteret. Antall 

elever i høstsemesteret baserer seg på antagelser utfra dagens elevsituasjon og nye 

henvendelser i forbindelse med eventuelle søknader. Det vil bli foretatt en budsjettjustering i 

løpet av høsten når antall elever er klart, og vi dermed ser det reelle behovet vi har for 

personale. 

Det ble lagt ut 35 timer pr. uke til veiledningstjenesten. Skolen har tilbudt salg av tjenester til 

lærere i videregående skole. Prisen på tjenesten blir regulert etter konsumprisindeksen der 

arbeidslønn er dominerende faktor. Fra 1.1.2018 var prisen kr 870,- pr. time. 

 

Budsjettforslag for 2018 baserer seg på følgende omfang av salg av tjenester: 
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Grunnskoleelever 

Skole: 

16 abonnementsplasser. 

19 ekstra skoleplasser våren 2018, 18 ekstra plasser høsten 2018 

4 gjesteelever våren 2018, 4 gjesteelever høsten 2018. 

Internat: 

2,5 internatplasser betalt av eierkommunene våren 2018 (både grunnskole og videregående 

skole), 3 plasser høsten 2018. 

3 gjesteelever våren 2018 (betalt av kommuner utenom eierkommunene), 4 gjesteelever 

høsten 2018. 

 

Videregående elever  

Skole: 

18,5 elever våren 2018, 18 elever høsten 2018. 

Internat: 

6 elever våren 2018, 6 elever høsten 2018 

Fylkeskommunen betaler internatplass for elever i videregående skole som ikke bor i 

pendleravstand.  

I 2018 er alle 4 husene (3 internat, samt hybelhus) vært i bruk. Internat 1 brukes imidlertid 

fortsatt som undervisningslokaler.  

Beregning av skole og internatsatser for 2018 

Skole og internatsatsene blir indeksregulert hvert år i forbindelse med budsjettarbeidet. Det 

er skolens representantskap som endelig vedtar kostnad pr. skole og internatplass. 

Statistisk Sentralbyrå konsumprisindeks med arbeidslønn som dominerende faktor skal 

opprinnelig danne utgangspunkt for reguleringen. Den ble beregnet til 2,4% (okt.16– okt. 17)   

På grunn av at skolen de senere år har hatt betydelig mindreforbruk, ble det vedtatt en 

justering på skole- og internatsatsene på kun 1,5% for 2018. 

Satsene for skole- og internatplass for 2018 ble dermed slik: 
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                                       Sats 2018 

Skoleplass  458 000 

Internatplass  463 000 

Satsene for videregående elever er nedfelt i avtale, gjeldende fra 01.08.13 til 1.08.2018 

(prolongert til 1.08.2019) om kjøp av undervisningstjenester mellom Tøndergård skole og 

Møre og Romsdal fylkeskommune. Her er det nedfelt at indeksen med arbeidslønn skal 

brukes. Styret vedtok imidlertid at satsene for grunnskoleelever og elever i videregående 

skole skulle være like. Reduksjon i satsene ble dermed gjeldende også for elever i 

videregående skole.  

Følgende forutsetninger ble lagt til grunn ved beregning av lønnsbudsjettet:  

• arbeidsgiveravgift 14,1 %  

• arbeidsgivers premie i KLP 19,5 %  

• arbeidsgivers premie i SPK 12.35 %  

• lønnsplassering/ lønnsstruktur KS – området, lønnsplassering pr. 1.08.2017 

• forventet pris og lønnsvekst  

 

Investeringer 2018 

 

Kjøp av Ford Transit 9-seter skolebuss  

I styresak 49/17 ble styret orientert om at en av skoles minibusser, en 9-seter Renault 

Traffic, 2004 modell, bar tydelig preg av alder og slitasje og at skolen hadde hatt en rekke 

reparasjonskostnader på bilen siste årene. Det ble opplyst fra verkstedets side om at en 

måtte påregne utskifting av tannstang i løpet av relativt kort tid, noe som ville medføre 

ytterligere kostnader. 

I vedtaket ble det bestemt at det skulle settes av kr 500.000 til innkjøp av ny 9 seter 

minibuss i løpet av 2018. 

Høsten 2018 ble det investert i en ny Ford Transit 9-seter minibuss, levert av firmaet HT Bil 

og Buss i Froland kommune, Aust Agder. 

Bussen var utstyrt med dieselvarmer m/fjernkontroll og tidsur, aircondition foran og bak, 

ryggekamera, parkeringssensorer foran og bak, mørktonede vinduer, kufanger, 

understellsbehandling, navigasjon, Dab radio, hurtigfeste på en del av setene, varme i 

forsetene, komplette sommer og vinterdekk på felg. Bilen ble innkjøpt fra Tyskland som 
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minibuss, men ble før levering til skolen ombygd til 9-seter personbil på 3500kg totalvekt 

(vanlig førerkort). Dette medfører god lagringsplass bak i bilen. 

Det ble søkt skatteetaten om fritak for betaling av engangsavgift, der rektor la ved 

dokumentasjon på hva bilen skulle brukes til. (BIF-unntaket) Søknaden ble innvilget. Pris 

ferdig registrert bil ble derfor kr.515.000 kr. (inkl.mva.) Dette var 15.000 over avsatt midler i 

investeringsbudsjett. Overskreden sum ble finansiert av midler for salg av Renaulten. 

 

Nytt kjøkken på internat 2 

Kjøkkeninnredningen på internat 3 ble skiftet sommeren 2014. I henhold til vedtatt 

rehabiliteringsplan var montering av nye kjøkkeninnredninger vedtatt montert på internat 1 

og 2 sommeren 2018.På grunn av utfordringer med fukt i kjeller rommet på internat 2, og 

arbeid som avslørte at dette ikke skyldes dårlig drenering, men sprukne rør støpt inn i muren 

på internatet, ble det bestemt at det ble montert kjøkken på kun det ene internatet dette året. 

Siden internat 1 brukes som undervisningslokaler, var behovet for å montere nytt kjøkken 

størst på internat 2. Kjøkkenet bør derfor demonteres og flyttes til internat 1 om det i 

framtiden blir vedtatt å rive internat 2 for å bygge nytt internat med universell utforming. 

Dette er noe styret og representantskapet må ta snarlig stilling til. 

 

Nye gulvbelegg 

I løpet av sommeren 2018 ble det lagt nytt gulvbelegg med ledelinje i hallen i 

skolebygningen, samt i administrasjonsfløyen. I forbindelse med dette arbeidet ble alle 

dørtersklene fjernet i administrasjonsfløyen. 

Det ble også lagt nytt gulvbelegg i nordfløyen og i 2 av klasserommene i denne fløyen. 
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Regnskap 2018  
Regnskap for 2018 følger vedlagt saken. Som vedlegg følger også hovedoversikt, noter, 

balanseregnskap og investeringsregnskap for 2018. Regnskapet som legges fram for styret 

er ikke revidert, og derfor foreløpig. Det er styret som ber om revisors revisjonsberetning 

etter behandling. Revidert regnskap vil derfor først bli lagt fram for representantskapet i 

møte 12.04.2019.Vi har bedt revisor om gjennomgang og eventuelle kommentarer til 

regnskapet.  

Som det framgår av vedlagte regnskap har skolen et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 

4.539.747 for 2018.  

Dette skyldes i hovedsak organisering internt ved sykefravær over 16 dager både på skole 

og internat, samt større inntekter enn budsjettert i forhold til Art 17801, Elevandel 

eierkommuner. Grunnen er flere solgte skoleplasser i høstsemesteret enn budsjettert, samt 

organisering av SFO- tilbud for elever fra Molde kommune fra august 2018. Lønnsutgiftene 

gjenspeiler ikke dette fullt ut, da fylkeskommunene valgte å nytte færre elevplasser enn de 

abonnerer på i høstsemesteret 2018. 
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Vedlegg  
Driftsregnskap 2018 

Investeringsregnskap 2018 

Balanse pr 31.12 2018 

Noter  

Driftsregnskap 2018 spesifisert pr. ansvar  

Detaljert investeringsregnskap  

Detaljert balanse pr. 31.12.2018. 



REGNSKAP 

2018

TØNDERGÅRD SKOLE

OG RESSURSSENTER



ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

Note
 Regnskap 

2018 
 Reg. 

budsjett 
 Oppr. 

Budsjett 
 Regnskap 

2017 

Driftsinntekter
Brukerbetalinger -               -               -               -               
Andre salgs- og leieinntekter 16 410         42 000         42 000         122 480       
Overføringer med krav til motytelse 59 299 198  53 421 000  53 421 000  57 533 364  
Rammetilskudd -               -               -               -               
Andre statlige overføringer -               -               -               -               
Andre overføringer -               -               -               -               
Sum driftsinntekter 59 315 608  53 463 000  53 463 000  57 655 844  

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 10 36 580 804  35 288 000  35 288 000  35 535 888  
Sosiale utgifter 11 10 675 548  11 314 000  11 314 000  9 594 299    
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 3 572 457    3 169 000    3 169 000    3 168 254    
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 319 900       -               -               314 700       
Overføringer 3 011 938    2 977 000    2 977 000    2 172 946    
Avskrivninger 7 1 889 545    -               -               1 465 899    
Fordelte utgifter -               -               -               -               
Sum driftsutgifter 56 050 193  52 748 000  52 748 000  52 251 987  

Brutto driftsresultat 3 265 416    715 000       715 000       5 403 857    

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 283 355       100 000       100 000       201 819       
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -               -               -               -               
Mottatte avdrag på utlån -               -               -               -               
Sum eksterne finansinntekter 283 355       100 000       100 000       201 819       

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 28 569         90 000         90 000         69 976         
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -               -               -               -               
Avdrag på lån 12 2 560 000    2 415 000    415 000       1 260 000    
Utlån -               -               -               -               
Sum eksterne finansutgifter 2 588 569    2 505 000    505 000       1 329 976    

Resultat eksterne finanstransaksjoner -2 305 214   -2 405 000   -405 000      -1 128 157   

Motpost avskrivninger 7 1 889 545    -               -               1 465 899    

Netto driftsresultat 2 849 747    -               310 000       5 741 599    

Interne finanstransaksjoner 38 334         
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 2 941 599    2 941 000    -               4 268 829    
Bruk av disposisjonsfond -               -               -               -               
Bruk av bundne fond -               -               -               -               
Sum bruk av avsetninger 2 941 599    2 941 000    -               4 268 829    

Overført til investeringsregnskapet -               -               -               -               
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk -               -               -               -               
Avsatt til disposisjonsfond 4 1 251 599    1 251 000    310 000       7 068 829    
Avsatt til bundne fond -               -               -               -               
Sum avsetninger 1 251 599    1 251 000    310 000       7 068 829    

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 4 539 747    -               -               2 941 599    

1



ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING

Note  Regnskap 
2018 

 Reg. 
budsjett 

 Oppr. 
Budsjett 

 Regnskap 
2017 

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom -             -             -             -             
Andre salgsinntekter -             -             -             -             
Overføringer med krav til motytelse 300 000     -             -             -             
Kompensasjon for merverdiavgift 132 909     -             -             1 656 080  
Statlige overføringer -             -             -             -             
Andre overføringer -             -             -             -             
Renteinntekter og utbytte -             -             -             -             
Sum inntekter 432 909     -             -             1 656 080  

Utgifter
Lønnsutgifter -             -             -             -             
Sosiale utgifter -             -             -             -             
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 046 636  1 100 000  1 100 000  6 839 320  
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon -             -             -             -             
Overføringer 132 909     -             -             1 656 080  
Renteutgifter og omkostninger -             -             -             -             
Fordelte utgifter -             -             -             -             
Sum utgifter 1 179 545  1 100 000  1 100 000  8 495 400  

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån -             -             -             -             
Utlån -             -             -             -             
Kjøp av aksjer og andeler 8 162 713     200 000     200 000     150 984     
Dekning av tidligere års udekket -             -             -             -             
Avsatt til ubundne investeringsfond -             -             -             -             
Avsatt til bundne investeringsfond -             -             -             -             
Sum finansieringstransaksjoner 162 713     200 000     200 000     150 984     

Finansieringsbehov 909 349     1 300 000  1 300 000  6 990 304  
Dekket slik:
Bruk av lån -             -             -             -             
Salg av aksjer og andeler -             -             -             -             
Mottatte avdrag på utlån -             -             -             -             
Overført fra driftsregnskapet -             -             -             -             
Bruk av tidligere års udisponert -             -             -             -             
Bruk av disposisjonsfond 4 909 349     1 300 000  1 300 000  6 910 318  
Bruk av bundne driftsfond -             -             -             -             
Bruk av ubundne investeringsfond -             -             -             -             
Bruk av bundne investeringsfond -             38 334       -             79 986       
Sum finansiering 909 349     1 300 000  1 300 000  6 990 304  

Udekket/udisponert -             -             -             -             

2



OVERSIKT BALANSE

Note
 Regnskap 

2018  Regnskap 2017 

EIENDELER
Anleggsmidler 97 942 858        42 177 519         
Faste eiendommer og anlegg 7 38 164 500        39 135 000         
Utstyr, maskiner og transportmidler 7 1 835 501          1 575 001           
Utlån -                    -                      
Konserninterne langsiktige fordringer -                    -                      
Aksjer og andeler 8 1 630 231          1 467 518           
Pensjonsmidler 11 56 312 626        -                      

Omløpsmidler 22 832 547        19 660 858         
Herav:
Kortsiktige fordringer 9 755 280             475 331              
Konserninterne kortsiktige fordringer -                    -                      
Premieavvik 11 43 739               -                      
Aksjer og andeler -                    -                      
Kasse, postgiro, bankinnskudd 22 033 528        19 185 526         

SUM EIENDELER 120 775 405      61 838 377         

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 45 180 518        51 057 317         
Herav:
Disposisjonsfond 4 9 196 484          8 854 234           
Bundne driftsfond 5 233 965             233 965              
Ubundne investeringsfond -                    -                      
Bundne investeringsfond 6 50 000               50 000                
Regnskapsmessig mindreforbruk 4 539 747          2 941 599           
Regnskapsmessig merforbruk -                    -                      
Udisponert i inv.regnskap -                    -                      
Udekket i inv.regnskap -                    -                      
Kapitalkonto 14 31 160 322        38 977 519         
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift -                    -                      
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves -                    -                      

Langsiktig gjeld 66 782 536        3 200 000           
Pensjonsforpliktelser 11 66 142 536        -                      
Andre lån 12 640 000             3 200 000           
Konsernintern langsiktig gjeld -                    -                      

Kortsiktig gjeld 8 812 351          38 334                
Annen kortsiktig gjeld 8 812 351          7 581 059           

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 120 775 405      61 838 377         
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Tøndergård skole fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens 
§ 48 og regnskapsforskriftens § 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og
bruk av midler i løpet av året som vedrører skolens virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller 
investeringsregnskapet.

Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter på Tøndergård skole og regnskapsresultatet for året. 
Investeringsregnskapet viser skolens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån m.v., samt hvordan disse
er finansiert.

Tøndergård skoles driftsregnskap viser årlige avskrivninger som er årlige kostnader som følge av forbruk av
aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker skolens brutto driftsresultat, men blir utnullet slik at netto drifts-
resultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultatet på skolen er derimot belastet med årets
avdrag som er utgiften relatert til forbruk av aktiverte driftsmidler som skal påvirke skolens driftsresultat, 
etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet er bl.a. at beslutningstakere
og regnskapsbrukere skal kunne vurdere denne kostnaden i forhold til skolens driftsresultat og avdragsutgifter.

Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende 
utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten på skolen kommer 
frem med riktig beløp.

I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for skolen.
Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset levetid blir avskrevet hvert år. I 
kommunal sektor blir lineære avskrivninger brukt. Denne metoden innebærer at avskrivningsgrunnlaget
blir fordelt likt over avskrivningstiden. De årlige avskrivninger blir dermed like store for det enkelte drifts-
middel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk.

NOTE 2
ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 59 315 608                53 463 000         53 463 000          57 655 844          
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 432 909                     -                      -                      1 656 080            
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksj 283 355                     100 000              100 000              201 819              
Sum anskaffelse av midler 60 031 872                53 563 000         53 563 000          59 513 743          

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 54 204 387                -                      52 748 000          50 786 088          
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 1 179 545                  1 100 000           1 100 000            8 495 400            
Utbet. ved eksterne finanstransaksjoner 2 751 282                  38 334                705 000              1 480 960            
Sum anvendelse av midler 58 135 214                1 138 334           54 553 000          60 762 448          

Anskaffelse - anvendelse av midler 1 896 658                  52 424 666         -990 000             -1 248 704          

Endring i arbeidskapital 1 896 658                  52 424 666         -990 000             -1 248 704          

Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger 941 599                     1 251 000           310 000              10 010 429          
Bruk av avsetninger 3 850 948                  4 241 000           1 300 000            11 259 133          
Til avsetning senere år -                            -                      -                      -                      
Netto avsetninger -2 909 349                -2 990 000          -990 000             -1 248 704          

Int. overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv 1 889 545                  -                      -                      1 465 899            
Interne utgifter mv 1 889 545                  -                      -                      1 465 899            
Netto interne overføringer -                            -                      -                      -                      

ANVENDTE REGNSKAPSPRINSIPPER
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ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL I BALANSEN

Regnskap 2018 Regnskap 2017

OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler 2 848 002           187 618              
Endring ihendehaverobl og sertifikater -                      -                      
Endring kortsiktige fordringer 279 949              -1 591 068          
Endring premieavvik -                      -                      
Endring aksjer og andeler -                      -                      
ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 3 127 951           -1 403 451          

KORTSIKTIG GJELD
Endring kortsiktig gjeld (B) -1 231 292          154 746              

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 1 896 658           -1 248 704          

NOTE 4
DISPOSISJONSFOND

Regnskap 2018

Disposisjonsfond pr 01.01.18 8 854 234            

Avsatt til disposisjonsfond:
Overskudd 2017 - R.sak 5/18 941 599,00         
Avsetning 310 000,00         1 251 599            

Bruk i investeringsregnskapet: -909 349             

Disposisjonsfond pr 31.12.18 9 196 484            

NOTE 5
BUNDNE DRIFTSFOND

Regnskap 2018

Bundne driftsfond pr 01.01.18 233 965              
Avsetning/bruk i 2018 -                      

Bundne driftsfond pr 31.12.18 233 965              

NOTE 6
BUNDNE INVESTERINGSFOND

Regnskap 2018

Bundne driftsfond pr 01.01.18 50 000                
Avsetning/bruk i 2018 -                      

Bundne driftsfond pr 31.12.18 50 000                

NOTE 7
ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer 
og anlegg

Utstyr, maskiner 
og transp.midler

Sum

IB 01.01.18 39 135 000                1 575 001           40 710 001          
Tilgang 2018 664 545                     515 000              1 179 545            
Avgang 2018 -                            -                      -                      
Nedskrivninger -                            -                      -                      
Avskrivninger -1 635 045                -254 500             -1 889 545          
UB 31.12.18 38 164 500                1 835 501           40 000 001          
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NOTE 8
AKSJER OG ANDELER
NOTE 8 - AKSJER OG ANDELER

Egenkapitalinnskudd KLP 01.01.18 1 467 518            
Bevegelse 2018 162 713              

Egenkapitalinnskudd KLP 31.12.18 1 630 231            

NOTE 9
KORTSIKTIGE FORDRINGER INKL. MELLOMREGNING MOLDE KOMMUNE

IB 01.01.18 475 331              

Diverse fordringer, 74 219                
endring fra 01.01-31.12.18

Overført fra Molde kommune 1 480,00             
Overføring til Molde - diverse 206 090,00         
Overføring til Molde kommune, EHF-kostn. -1 840,00            
Mellomregning Molde kommune 31.12.17 204 250,00         204 250,00          

UB 31.12.18 753 800              

NOTE 10
YTELSER TIL DAGLIG LEDER (REKTOR), STYRELEDER

Regnskap 2018 Regnskap 2017

Lønn til daglig leder (rektor) 838 337              818 000              

Honorar til styreleder 19 000                19 000                

Sum 857 337              837 000              
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NOTE 11
PENSJON

Generelt om pensjonsordningene 

Regnskapsføring av pensjon

Regnskapsførte pensjonskostnader for 2018 er kr 5.789.321 (KLP: kr 4.234.336, SPK: kr 1.554.985).

Tilsvarende estimatberegning er ikke utarbeidd for SPK.
Forpliktelsen og endring for SPK er ikke balanseført.

KLP SPK Andre
4,50 %
4,00 %
2,97 %
2,97 %

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik 2018 2017

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 3 466 145
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 2 548 947
 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -2 404 286
Administrasjonskostnader 210 384
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 3 821 190
Betalt premie i året 3 511 356
Årets premieavvik 309 834

Arb.giveravg. Arb.giveravg.

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. 64 927 797
Pensjonsmidler pr. 31.12. 56 312 626
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. 8 615 171 1 214 739 -               

Årets premieavvik -                         -            
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) -                         -            
Sum amortisert premieavvik dette året 38 334 -            
Akkumulert premieavvik pr. 31.12 38 334 5 405 -            -               

Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjons-
midler forpliktelser midler forpliktelser

Estimatavvik 31.12. dette år -                         -1 052 244,00  -            -               
Virkningen av planendr. etter § 13-3 bokstav C -                         -                   -            -               

Estimatavvik og planendringer

2018 2017

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og 
akkumulert premieavvik

2018 2017

Tøndergård har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse 
(SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Diskonteringsrente 
Forventet årlig lønnsvekst 
Forventet årlig G- og pensjonsregulering  

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik 

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis 
anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden
Forventet avkastning pensjonsmidler 

Fremtidige pensjonsytelser blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto 
uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til 
AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-
pensjonister.

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige 
forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien 
som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt 
pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. 
Premieavviket tilbakeføres igjen neste år.
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NOTE 12
LANGSIKTIG GJELD

IB 01.01.18 3 200 000            
Avdrag 2018 -2 560 000          
UB 31.12.18 640 000               

Lånet er tatt opp i Kommunalbanken 26.11.2012.
Lånet er et serielån som skal innfris i 2037. 
Ordinære avdrag pr år er kr 160.000. Ekstraordinært avdrag for 2018 er kr 2.400.000,-.

NOTE 13
INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Tøndergård skole og ressurssenter er et interkommunalt samarbeid som ble etablert helt tilbake på 
1970-tallet etter privatrettslige regler. I etterkant har slike samarbeid blitt regulert også gjennom
kommuneloven med tilhørende forskrifter og standarder. 

Samarbeidet har blitt sett på som egen juridisk enhet. Det viser seg at selskapet ikke er registrert som
egen juridisk enhet i Brønnøysundregisteret. Juridisk status på interkommunale samarbeid er helt 
avgjørende for hvem som har ansvar og myndighet vedrørende økonomibestemmelsene i lov og forskrift.

Sak 14/17 (Representantskapsmøte 01.12.17): "Tøndergård skole og ressurssenter vurderes som eget 
rettssubjekt av eierne i 2018 og 2019. Ulike samarbeidsformer skal utredes i løpet av 2018, og behandles i 
skolens eierkommuner i løpet av skoleåret 2018/2019". Jfr. Forskrift om årsbudsjett for kommuner og 
fylkeskommuner og forskrift om årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner. §1, 3. ledd: "Deltakerne i 
interkommunalt samarbeidstiltak etablert etter kommuneloven §27, som etter deltakernes vurdering er eget 
rettssubjekt, kan beslutte at samarbeidstiltaket skal fastsette årsregnskap og avgi årsberetning etter 
forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 
selskaper. Årsregnskapet skal fastsettes etter kommunale regnskapsprinsipper".
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Vedlegg 1 - DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2018 

Regnskap Buds(end) Regnskap

2018 2018 2017

82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING

LØNN FASTE STILLINGER 15 122 533   15 000 000   14 162 733   

LØNN LÆRERE 13 065 063   12 500 000   12 251 323   

LØNN SAMLINGSSTYRERE 29 217           30 000           27 819           

LØNN VAKTMESTER 478 403        360 000        613 475        

TARIFF-FESTEDE TILLEGG 34 257           18 000           21 028           

FERIEVIKAR 5 230             15 000           1 906             

SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 120 062        100 000        106 312        

SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 368 464        250 000        473 357        

PERMISJONSVIKAR 104 875        20 000           69 775           

EKSTRAHJELP 377 353        300 000        467 455        

OVERTIDSGODTGJØRELSE 841                -                 -                 

KLESGODTGJØRELSE 30 757           30 000           29 176           

HONORARER - TREKKPLIKTIG -                 -                 8 500             

FASTLØNN RENHOLD 491 042        480 000        456 866        

SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 9 616             10 000           13 304           

SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 8 997             10 000           15 117           

EKSTRAHJELP, RENHOLD 5 211             10 000           26 419           

GODTGJØRELSE STYRET 19 000           19 000           19 000           

PENSJONSANDEL KLP 3 118 887     3 132 000     2 275 431     

PENSJONSANDEL SPK 1 545 431     1 547 000     1 319 047     

BRUK AV PREMIEFOND KLP -596 910       -160 000       -239 528       

TILSK SIKR.ORDNING OVF AVTALE KLP - avgpl 16 645           -                 15 291           

PREMIEAVVIK  KLP/SPK -28 252         -                 -                 

GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 65 805           95 000           77 588           

T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 52 802           25 000           53 777           

ARBEIDSGIVERAVGIFT 4 726 798     4 699 000     4 429 129     

ARB.G.AVG. AV PREMIEAVVIK KLP/SPK -3 984           -                 -                 

KONTORUTGIFTER 14 391           30 000           22 088           

LÆREMIDLER/BØKER 61 302           61 000           60 703           

LÆREMIDLER/MATERIELL 65 875           120 000        55 254           

MAT OG HELSE 152 046        120 000        153 248        

LÆRERBIBLIOTEK OG HÅNDBØKER FOR LÆRERE -                 25 000           818                

ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 80 927           60 000           128 319        

MATVARER 21 729           30 000           4 874             

BEVERTNING 107 021        25 000           38 841           

ARBEIDSKLÆR -1                   -                 -                 

ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 83 678           50 000           107 896        

RENGJØRINGSMIDLER 18 836           -                 27 189           

HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL 24 735           20 000           18 171           

DIV SOSIALE TILTAK, EKSKURSJONER 10 692           38 334           7 426             

ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 86 109           80 000           92 011           

TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 6 781             15 000           12 170           

PORTO 15 034           12 000           9 681             

ELEKTRONISKE TRANSAKSJONSKOSTNADER 1 840             -                 1 480             

BANKOMKOSTNINGER 3 602             3 000             2 376             
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Vedlegg 1 - DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2018 

Regnskap Buds(end) Regnskap

2018 2018 2017

ANNONSEUTGIFTER 2 258             5 000,00       4 599,00       

TRYKKING OG KOPIERING 18 489           20 000,00     19 430,00     

KURS LÆRERE, IKKE OPPG PL 25 120           40 000,00     43 620,00     

KURS ANNET,  IKKE OPPGAVEPL 21 798           20 000           5 000             

ORGANISASJONSUTVIKLING 51 394           20 000           1 200             

REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 108 095        85 000           140 594        

REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 22 400           -                 11 129           

TELEFONGODTGJL. AVGPL. 3 840             4 000             3 840             

STIPEND - OPPGPL/AVG.FRI -                 100 000        100 000        

ETTERLØNN DØDSFALL OPPGPL./AVGFRI -                 -                 33 191           

DRIFTSUTGIFTER BIL 62 055           30 000           41 911           

FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 6 317             20 000           20 497           

SKYSS AV ELEVER -                 40 000           8 700             

REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 147 958        20 000           101 518        

Lånet er tatt opp i Kommunalbanken 26.11.2012. 327 588        265 000        308 781        

Lånet er et serielån som skal innfris i 2037. 101 876        109 000        117 829        

YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL. 98 577           212 000        116 467        

FORSIKRINGSPREMIE BARN 2 958             3 000             2 073             

ADM TILSKUDD SIKR.ORDNINGEN KLP -IKKE AVG.PL. 166                -                 153                

ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 8 525             15 000           13 239           

HUSLEIE SVØMMEHALL, ANNET 154 219        100 000        101 045        

KOMMUNALE GEBYRER 39 656           45 000           45 832           

RENOVASJONSAVGIFT 59 573           45 000           47 499           

ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 15 258           25 000           10 645           

ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 30 531           15 000           71 453           

INVENTAR OG UTSTYR 63 825           50 000           68 591           

KJØP AV DATAMASKINER 171 308        108 000        49 926           

LEASING AV MASKINER 26 310           25 000           23 370           

INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 17 834           150 000        3 501             

SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 105 776        60 000           90 233           

INNLEIDD SNØRYDDING 68 308           45 000           34 433           

SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 50 569           25 000           35 457           

MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 62 966           20 000           23 998           

ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL 84 211           200 000        215 916        

BEDRIFTSHELSETJENESTE 530                15 000           1 200             

BETALT MVA DRIFT 386 651        300 000        362 666        

REFUNDERT UBRUKT EIERANDEL 1 049 965     1 000 000     883 208        

REFUNDERT LØNN FYSIOTERAPI 319 900        -                 314 700        

REFUSJON LØNN 695 917        600 000        769 328        

OVERFØRING TIL MOLDE KOMMUNE 681 000        937 000        -                 

OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) -                 10 000           7 287             

RENTER PÅ LÅN 28 569           90 000           69 976           

AVDRAG PÅ LÅN 2 560 000     2 415 000     1 260 000     

AVSETNING TIL DISP FOND 1 251 599     1 251 000     7 068 829     

IKKE DISP NTO DRIFTSRESULTAT (OVERSKUDD) 4 539 747     -                 2 941 599     

AVSKRIVNINGER 1 889 545     -                 1 465 899     
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Vedlegg 1 - DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2018 

Regnskap Buds(end) Regnskap

2018 2018 2017

DIVERSE INNTEKTER -                 -                 -5 250           

VARSELGEBYR -1 400           -                 -560               

INNTEKT EGNE KURS -                 -30 000         -86 950         

LEIEINNTEKTER -15 010         -12 000         -9 720           

REFUSJONER FRA STATEN -590 847       -                 -513 039       

REFUSJON SYKELØNN -1 117 768    -322 000       -658 619       

REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -398 116       -250 000       -273 115       

KOMPENSERT MVA DRIFT -386 651       -300 000       -362 666       

FYLKESTILSKUDD -14 356 655  -13 900 000  -15 259 288  

Sperret - ELEVANDEL EIERKOMMUNENE, SKOLE -                 -                 -249 401       

REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -3 195 080    -3 060 000    -3 181 906    

OVERFØRINGER FRA ANDRE -148 968       -100 000       -283 405       

ELEVANDEL EIERKOMMUNENE, SKOLE -30 206 752  -26 700 000  -27 221 972  

RENTER AV BANKINNSKUDD -283 249       -100 000       -201 801       

ANDRE RENTEINNTEKTER -106               -                 -18                 

DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD -2 941 599    -2 941 000    -4 268 829    

AVSKRIVNINGER -1 889 545    -                 -1 465 899    

Sum ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING -245 825       -                 454 762        

82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT

LØNN FASTE STILLINGER 4 897 884     4 800 000     5 010 288     

LØNN VAKTMESTER 132 727        75 000           127 288        

TARIFF-FESTEDE TILLEGG 585 489        620 000        639 548        

FERIEVIKAR 10 505           10 000           16 931           

SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 87 861           100 000        114 667        

SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 166 492        70 000           252 320        

PERMISJONSVIKAR 31 031           25 000           17 211           

EKSTRAHJELP 57 576           40 000           53 299           

KLESGODTGJØRELSE 9 719             10 000           10 066           

FASTLØNN RENHOLD 191 145        195 000        187 720        

SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD -                 -                 1 458             

SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 4 844             -                 50 262           

PENSJONSANDEL KLP 1 115 449     1 121 000     912 189        

PENSJONSANDEL SPK 9 554             -                 8 246             

BRUK AV PREMIEFOND KLP -213 008       -160 000       -239 526       

PREMIEAVVIK  KLP/SPK -10 082         -                 -                 

GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 16 283           22 000           17 535           

T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 11 301           7 000             11 578           

ARBEIDSGIVERAVGIFT 850 251        986 000        953 543        

ARB.G.AVG. AV PREMIEAVVIK KLP/SPK -1 421           -                 -                 

KONTORUTGIFTER 2 820             6 000             8 028             

MATERIELL FRITIDSAKTIVITETER INTERNAT 3 112             5 000             -                 

MATVARER 244 773        185 000        238 378        

BEVERTNING -                 -                 510                

ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 56 399           25 000           41 448           

RENGJØRINGSMIDLER 3 827             12 000           13 582           
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Vedlegg 1 - DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2018 

Regnskap Buds(end) Regnskap

2018 2018 2017

DIV SOSIALE TILTAK,  INTERNAT 2 728             2 000             5 006             

DIV SOSIALE TILTAK, EKSKURSJONER 1 910             -                 -                 

ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 14 181           6 000             5 037             

TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 1 480             5 000             3 982             

PORTO 4 070             3 000             3 144             

ANNONSEUTGIFTER 753                1 000             765                

TRYKKING OG KOPIERING -                 3 000             -                 

KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL -                 20 000           -                 

ORGANISASJONSUTVIKLING -                 10 000           -                 

REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 243                2 000             2 382             

REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 32                  -                 132                

DRIFTSUTGIFTER BIL 24 049           15 000           19 364           

FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 1 692             12 000           12 056           

REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 1 259             -                 255                

ELEKTRISK STRØM 276 310        150 000        184 702        

FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR 33 562           36 000           23 566           

YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL. 20 928           46 000           49 914           

ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 4 816             -                 4 635             

KOMMUNALE GEBYRER 37 656           40 000           42 450           

RENOVASJONSAVGIFT 48 886           40 000           43 699           

ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 35 424           28 000           37 112           

ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 498                -                 835                

INVENTAR OG UTSTYR 90 431           31 000           22 986           

KJØP AV DATAMASKINER 5 537             10 000           770                

LEASING AV MASKINER 3 222             -                 -                 

INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 38 297           10 000           6 134             

SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS -                 -                 6 453             

INNLEIDD SNØRYDDING 22 769           23 000           11 478           

SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 9 021             5 000             7 474             

MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 1 498             5 000             3 836             

BEDRIFTSHELSETJENESTE -                 2 000             -                 

BETALT MVA DRIFT 198 406        130 000        150 457        

ELEVHUSLEIE -                 -                 -20 000         

REFUSJON SYKELØNN -625 845       -70 000         -735 231       

REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -46 471         -                 -                 

KOMPENSERT MVA DRIFT -198 406       -130 000       -150 457       

FYLKESTILSKUDD -2 392 167    -2 778 000    -3 192 000    

REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -4 164 978    -4 284 000    -4 231 483    

OVERFØRINGER FRA ANDRE -                 -                 -3 960           

ELEVANDEL EIERKOMMUNENE , INTERNAT -1 470 495    -1 527 000    -1 216 822    

Sum ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT 245 825        -                 -454 762       

T O T A L T -                 -                 -                 
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Regnskap Buds(end)

2 018          2 018           

Prosjekt: 1001 EGENKAPITALINNSKUDD KLP

35221 KJØP AV AKSJER/ANDELER 162 713     200 000      

39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -162 713    -200 000     

Sum prosjekt: 1001 EGENKAPITALINNSKUDD KLP -              -               

Prosjekt: 2013 VENTILASJONSANLEGG

32001 INVENTAR/UTSTYR/MASKINER 36 435       -               

32303 INNLEID UTBEDRING BYGG 365 655     -               

32381 EL-INSTALLASJON 123 503     -               

32501 MATERIALER TIL UTBEDRING BYGG 3 283          -               

32701 PROSJEKTERING/PROSJEKTERINGLEDELSE(KONS) 2 760          -               

34290 BETALT MVA INVESTERING 132 909     -               

37290 KOMPENSERT MVA INVESTERING -132 909    -               

39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -231 636    -               

Sum prosjekt: 2013 VENTILASJONSANLEGG 300 000     -               

Prosjekt: 2026 BALLBINGE

37011 SPILLEMIDLER -300 000    -               

Sum prosjekt: 2026 BALLBINGE -300 000    -               

Prosjekt: 2032 DRENERINGSARB. RUNDT INTERNATBYGNINGENE (2018)

32303 INNLEID UTBEDRING BYGG -              450 000      

39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -              -450 000     

Sum prosjekt: 2032 DRENERINGSARB. RUNDT INTERNATBYGNINGENE (2018) -              -               

Prosjekt: 2033 NY SKOLEBUSS (2018)

32101 KJØP AV TRANSPORTMIDLER 515 000     500 000      

39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -515 000    -500 000     

Sum prosjekt: 2033 NY SKOLEBUSS (2018) -              -               

Prosjekt: 2034 UTSKIFTING AV KJØKKENINNREDNING INTERNAT 1 og 2 (2018)

32001 INVENTAR/UTSTYR/MASKINER -              150 000      

39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -              -150 000     

Sum prosjekt: 2034 UTSKIFTING AV KJØKKENINNR INTERNAT 1 og 2 (2018) -              -               

T O T A L T -              -               

Vedlegg 2 - DETALJERT INVESTERINGSREGNSKAP 
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Vedlegg 3 - DETALJERT BALANSE PR 31.12.2018 

Note Regnskap Regnskap

2 018                       2 017                           

EIENDELER

Anleggsmidler 7 97 942 858             42 177 519                 

Faste eiendommer og anlegg 38 164 500            39 135 000                

     22799001 SKOLEBYGG 19 657 000             20 287 000                 

     22799002 UTEOMRÅDE 2 079 000               2 137 000                    

     22799003 LAGERHUS OG GARASJE 603 500                  624 000                       

     22799010 ANTENNEANLEGG 5 000                       6 000                           

     22799011 INNBRUDDSANLEGG 82 000                     94 000                         

     22799012 LYSARMATUR 120 000                  140 000                       

     22799013 VENTILASJONSANLEGG 15 096 000             15 281 000                 

     22799050 PARKERINGSPLASS 522 000                  566 000                       

Utstyr, maskiner og transportmidler 7 1 835 501              1 575 001                   

     22499003 RENAULT TRAFIC KOMBI 1,9 dCi (2007) 1                               1                                   

     22499004 MERCEDES-BEN 516/43L KA (Minibuss-UX 308 000                  346 500                       

     22499005 TOYOTA YARIS 3C 1,5 Bensin/Hybrid (U 193 500                  215 000                       

     22499006 FORD TRANSIT (PD64327) 515 000                  -                               

     22499020 IKT UTSTYR/PROGRAMVARE -                           18 500                         

     22499040 INVENTAR/UTSTYR 819 000                  995 000                       

Aksjer og andeler 1 630 231              1 467 518                   

     22170210 EGENKAPITALTILSKUDD KLP 8 1 630 231               1 467 518                    

Pensjonsmidler 56 312 626            -                               

     22041100 PENSJONSMIDLER KLP 11 56 312 626             -                               

Omløpsmidler 22 832 547             19 660 858                 

Kortsiktige fordringer 755 280                 475 331                      

     21310002 REFUSJON SYKELØNN/FØDSELSPERMISJONER 657 077                  530 042                       

     21310100 OPPGJØRSKONTO MOMSKOMPENSASJON 137 149                  -                               

     21350502 MELLOMREGNING MOLDE KOMMUNE 9 204 250                  -1 480                          

     21375059 MOTPOST NEGATIV LØNN -                           2 425                           

     21375064 FORSKUDD LØNN 4 000                       -                               

     21375200 FAKTURERING TØNDERGÅRD SKOLE 43 068                     6 619                           

     21699001 INTERIMSKONTO INNTEKTER -                           50 296                         

     21699002 HJELPEKONTO BANK REF SYKELØNN -290 264                 -112 571                     

Premieavvik 43 739                    -                               

     21914100 ARB G AVG AV PREMIEAVVIK KLP 11 5 405                       -                               

     21941100 PREMIEAVVIK KLP 11 38 334                     38 334                         

Kasse, postgiro, bankinnskudd 22 033 528            19 185 526                

     21020001 SMN - drift/OCR - 4202.20.98750 20 483 430             17 630 270                 

     21020020 SMN - Vipps - 4212.31.17586 -                           5 158                           

     21098001 SMN - skattetrekk - 4212.05.55876 1 550 098               1 550 098                    

SUM EIENDELER 120 775 405           61 838 376,50            
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Vedlegg 3 - DETALJERT BALANSE PR 31.12.2018 

Note Regnskap Regnskap

2 018                       2 017                           

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 45 180 518             51 057 317                 

Disposisjonsfond 4 9 196 484              8 854 234                   

     25699001 DISPOSISJONSFOND IKKE DISPONERT 7 741 904               7 399 654                    

     25699002 UTBYGGING OG REHABILITERING + sak 4/ 966 803                  966 803                       

     25699015 ENERGIØKONOMISERENDE TILTAK INTERNAT 109 069                  109 069                       

     25699022 2026 - BALLBINGE 193 708                  193 708                       

     25699104 ETTER- OG VIDEREUTDANNINGSTILTAK R.s 185 000                  185 000                       

Bundne driftsfond 5 233 965                 233 965                      

     25199002 PROSJEKT COMENIUS/ERASMUS+ 214 715                  214 715                       

Lånet er tatt opp i Kommunalbanken 26.11.2012. 19 250                     19 250                         

Lånet er et serielån som skal innfris i 2037. 

Bundne investeringsfond 6 50 000                    50 000                        

     25599002 2026-BALLBINGE 50 000                     50 000                         

Regnskapsmessig mindreforbruk 4 539 747              2 941 599                   

     25950017 OVERSKUDD 2017 -                           2 941 599                    

     25950018 OVERSKUDD 2018 4 539 747               -                               

Kapitalkonto 31 160 322            38 977 519                

     25990001 KAPITALKONTO 14 31 160 322             38 977 519                 

Langsiktig gjeld 66 782 536             3 200 000                    

Pensjonsforpliktelser 66 142 536            -                               

     24014100 ARB.G.AVG AV NTO PENSJ.FORPL KLP 1 214 739               -                               

     24041100 PENSJONSFORPLIKTELSER KLP 64 927 797             -                               

Andre lån 640 000                  3 200 000                    

     24531101 KOMMUNALBANKEN LÅN 20120543 12 640 000                  3 200 000                    

Kortsiktig gjeld 8 812 351               7 581 059                    

Annen kortsiktig gjeld 6 773 345              7 581 059                   

     23214002 SKYLDIG FORSKUDDSTREKK 1 338 171               1 349 939                    

     23214003 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT 915 663                  824 953                       

     23214300 Oppgjørskonto momskompensasjon -                           -228 476                     

     23275602 PÅLØPTE RENTER 460                          1 596                           

     23299102 PÅLØPT FERIEP-INNEVÆRENDE ÅR 3 960 606               3 883 843                    

     23299103 PÅLØPT ARB GIV AVG FERIEP-INNEVÆREND 558 445                  546 560                       

     23299300 LEVERANDØRGJELD 2 039 007               1 202 645                    

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 120 775 405           61 838 377                 
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Møre og Romsdal Revisjon IKS 

 

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon IKS, Kaibakken 1, 6509 Kristiansund 

Avd. Molde: Storgata 18, 6413 Molde - Avd. Surnadal: Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal 

e-post: post@mrrevisjon.no  

Organisasjonsnummer 917 802 149 

 
 
 
Til representantskapet i Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 
 
 

Kopi:  
styret 
daglig leder 
 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Tøndergård skole og ressurssenter som viser et netto driftsresultat 

på kr 2 849 747 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4 539 747. Årsregnskapet består av 

balanse per 31. desember 2018, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per 

denne datoen og noter til årsregnskapet.  

 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det 

alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Tøndergård skole og 

ressurssenter per 31. desember 2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne 

datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til 

disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 

uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i 

samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og 

hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 

Øvrig informasjon  

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets 
årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende.   
 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
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regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 
 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert 

som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske 

beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: www.nkrf.no/revisjonsberetninger 

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsbudsjett 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som 
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at 
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert årsbudsjett. 
 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 
 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av s årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 
 
Kristiansund, 7. april 2019 

Møre og Romsdal Revisjon IKS 
 
 
Veslemøy E. Ellinggard 
oppdragsansvarlig revisor 

http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger
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Da vil vi ønske dere alle en riktig god sommer
 
Med vennlig hilsen
 
Tøndergård skole og ressurssenter
 
Mette Heimdal Eik
Konsulent
 
Tlf. 71 19 56 60
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I STYRET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER FREDAG 9. juni 2019 KL. 13.00 
 
Tilstede: Ivar Vereide     Molde kommune  
  Rolf Harald Blomvik    Aukra kommune 
  Per Steinar Orvik (vara)   Midsund kommune 
  Kim Atle Kvalvåg    Eide kommune 
  Eva Karin Gråberg    Rauma kommune 
      
Nesset, Fræna, Gjemnes og Rauma kommuner hadde forfall. Ellers møtte Kjersti Løge – 
representantskapet, Matthias Engel – foreldrerepresentant og Marianne Oma – 
utdanningsforbundet. Geir Løkhaug møtte for utdanningsavdelinga. Ole Vikram Andersen – 
fagforbundet er ute i permisjon.  
 
Det ble en del endringer fra møtedokumentene ble sendt ut til møtet ble holdt. Det ble delt 
ut ny sakliste direkte på møtet og ny sak 33/19. 

 
SAK 21/19 Referatsaker 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
 

SAK 22/19 Årsplan for skoleåret 2019-2020 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar saken til orientering. 
 

SAK 23/19 Plan for kompetanseutvikling ved Tøndergård skole og ressurssenter 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner Årsplan for kompetanseutvikling for 
skoleåret 2019-2020. 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner rullering av Strategisk plan for 
kompetanseutvikling 2018-2021. 
 

SAK 24/19 Godkjenning av foreløpig rammetimetall for 2019-2020 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner foreløpig rammetimetallet for 
skoleåret 2019-2020 med 19.524 timer. 
Det settes en tidsressurspott tilsvarende 8,33 timer pr. elev pr. år. Ressursen fordeles i 
samarbeids med tillitsvalgte. 
Rektor får fullmakt til å gjøre tilpasninger ved endring av elevtall. 
 

SAK 25/19 Lokal særavtale for kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård skole og 
ressurssenter 

Enstemmig innstilling: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner lokal særavtale for 

kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård skole og ressurssenter for skoleåret 2019-2020. 

 
 
 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

SAK 26/19 Arbeidsavtale for lærere skoleåret 2019-2020 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar saken til orientering. 

 

SAK 27/19 Orientering om arbeidet  i utvalget – ny samarbeidsmodell for 
Tøndergård skole og ressurssenter 

Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar saken til orientering. 

 

SAK 28/19 Ny avtale mellom Tøndergård skole og ressurssenter (TSR) og Møre og 
Romsdal fylkeskommune (MRF) 

Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar saken til orientering. 
 

SAK 29/19 Rehabilitering og ny bygg 2019 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar punkt 1, 2 og 3 til orientering. Punkt 4 løftes 
ut til ny sak 33/19. 
 

SAK 30/19 Opptak av elev (unntatt offentlighet) 
Enstemmig vedtak: 
Elev f. 28.02.2009 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra skoleåret 
2019-2020.  
 

SAK 31/19 Opptak av elev (unntatt offentlighet) 
Enstemmig vedtak: 
Elev f. 28.06.2007 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra skoleåret 
2019-2020.  
 

SAK 32/19 Opptak av elev (unntatt offentlighet) 
Enstemmig vedtak: 
Elev f. 23.11.2002 får internatplass ved Tøndergård skole og ressurssenter skoleåret 2019-
2020 under forutsetning av at Gjemnes kommune dekker alle kostnader vedrørende 
internatoppholdet. 
 

SAK 33/19 Nytt internatbygg til erstatning for internat 2 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter vedtar nytt internatbygg til erstatning for 
internat 2 innenfor ei ramme på kr. 9 mill eks. mva. Saken sendes straks ut til 
representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter til avstemming for å kunne starte 
byggearbeidet til høsten  
 
 
Møtet slutt kl. 15.00 
 
Linda Pettersen 
rektor 



 

 

 

 
STYREMØTE 

  
 

Fredag 7. juni 2019 
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Tøndergård skole og ressurssenter 
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Tlf.: 71 19 56 60 
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Hjemmesider: http://www.tondergard.skole.no/ 

Bankgiro: 8643.10.73341 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 

 

2 

 
 
 

INNKALLING TIL STYREMØTE PÅ TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 

 
Tid: 7. juni 2019 kl. 1300 
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Molde, 7.06.2019 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK  21/19 Referatsaker 

 
Jnr. Arkivnr Dato Inngående fra Saksinnhold  

230 Anbud bygg 29.03.2019 Fugelsnes Bygg Budsjettoppsett kantinebygg 

231 Anbud bygg 29.03.2019 Rørlegger1 Tilbud på 2 WC-rom 

232 Anbud bygg 29.03.2019 Rørlegger2 Tilbud på utbedring lekkasje 

233 Anbud bygg 29.03.2019 Byggservice Renovering av toalett 

286 KBN perm 08.04.2019 Kommunalbanken Norge Renteøkning 0,2 prosentpoeng 

288 808 08.04.2019 Skyttel Autopasskort til Ford 

289 808 08.04.2019 Skyttel Autopasskort til Mercedes 

290 808 08.04.2019 Skyttel Autopasskort til Yaris 

314 Kantine  12.04.2019 Xpro v/Helge Rønning Referat kontraktsmøte ombygging 

335 Kantine 03.05.2019 iELEKTRO Prisoverslag kantine 

336 Kantine 03.05.2019 iELEKTRO Avtaledokument 

346 Kantine 03.05.2019 Xpro v/Helge Rønning Fellesreferat kontraktsmøte 

350 Revisor 03.05.2019 Møre og Romsdal revisjon IKS Revisjonsberetning 2018 

376 Samarb.avt. 10.05.2019 M&R fylkeskommune Retur underskrevet avtale 

392 Tilbud 20.05.2019 iELEKTRO Prisoverslag rehabilitering kantine 

402 tilbud 21.05.2019 Xpro v/Helge Rønning Kontrakt iELEKTRO 

403 tilbud 21.05.2019 Xpro v/Helge Rønning Kontrakt Samuelsen Maskin AS, asfaltering 

404 tilbud 21.05.2019 Xpro v/Helge Rønning Kontrakt Samuelsen Maskin AS, skisse 

411 Internat 24.05.2019 Xpro v/Helge Rønning Kostnad og planløsning nytt internat 

412 Forsikring 24.05.2019 Gjensidige Nye forsikringsvilkår 

421 Varsling 24.05.2019 elegit v/Rune Harald Lund Konseptbeskrivelse varslingssystem 

Jnr. Arkivnr Dato Utgående til Saksinnhold  

69 398 10.05.2019 ROR/fagseksjon/arkivtj. Skylagring versus Tøndergård 

182 663 24.05.2019 Alle foresatte/ansatte Invitasjon til grillfest 

183 663 24.05.2019 Alle foresatte Brukerundersøkelse 2018/2019 

 
 
Innstilling: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
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Molde, 7.06.2019 

 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 
 

SAK 22/19 Årsplan for skoleåret 2019-2020 

 

  
Styret for Tøndergård skole har i sak 3/17 godkjent virksomhetsplan for 2017-2019. 
Årsplanen for 2019-20 skal bygge på denne. 
 
Virksomhetsplanen, med sin beskrivelse av mål i planperioden, skal legges til grunn 
ved utarbeidelse av årsplanen.  
Hovedmål og delmål er satt innen områdene: 

➢ Opplæring 
➢ Kompetanse 
➢ Arbeidsmiljø 
➢ Veiledningstjenesten 
➢ Økonomi 
➢ Fysisk miljø 

 
Skolens visjon og pedagogisk plattform innarbeides i skolens virksomhetsplan og 
årsplan.  
 
Måloppnåelse i forhold til årsplan for 2018-19 vil bli evaluert i skolens årsevaluering 
våren 2019, og forslag til årsplan vil bli lagt frem for styret høst 2019. 
En oppsummering av evalueringsarbeidet vil bli presentert i skolens pedagogiske 
årsrapport, høsten 2019. 
 
 
 
 
Innstilling: 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar saken til orientering. 
 
 
 

 
 
 

mailto:tondergard@o2i.net
http://www.tondergard.skole.no/


Tøndergård skole og ressurssenter 

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

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

Bankgiro: 8643.10.73341 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 

 

5 

 
 

 
Molde, 7.06.2019 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 23/19  Plan for kompetanseutvikling ved Tøndergård skole og 
ressurssenter 

Departementet har gjennom egne skriv tidligere gitt melding om at kommunene skal 
utarbeide egne planer for kompetanseutvikling i forbindelse med skolereformen 
Kunnskapsløftet.  
Planen ble først gjort gjeldende for perioden 2005 – 2008.  
 

I Kompetanse for kvalitet, Strategi for og videreutdanning av lærere og skoleledere 

frem mot 2025, legges rammen for den nasjonale satsningen. Denne satsningen har 

blitt til i et samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og 

Kunnskapsdepartementet. Målet med planen er økt læringsutbytte for elevene. 

 

Planen åpner for at en lokalt kan definere behov for kompetanseutvikling og dermed 

utvikle lokale og regionale tilbud.  

 

Tøndergård skole og ressurssenter har siden 2005 årlig utarbeidet kompetanse-
utviklingsplan. Skolen har fått statlige midler gjennom Molde kommunes tildeling. To 
av skolens lærere har skoleåret 2018-2019 tatt 30 studiepoeng Norsk ved NTNU, 
Trondheim, mens den andre har tatt 15 studiepoeng i emnet Digitale hjelpemidler i 
tilpasset opplæring, ved høgskolen i Oslo og Akershus. For skoleåret 2019-2020 vil to 
lærer ta videreutdanning i ASK og programmering 1-7 i Volda som er 15 studiepoeng 
nettbasert og IKT i læring som er et MOOC studie fra NTNU, 15 studiepoeng 
nettbasert. 
 

Selv om studiekatalogen Kompetanse for kvalitet, Strategi for og videreutdanning for 

lærere og skoleledere, er rettet mot lærere, er det viktig at vi tenker hele 

personalgruppen i forhold til kompetanseutviklingsplanen vår.  

Både miljøpersonale ved internatene og assistentene ved skolen er viktige aktører og 

samarbeidspartnere i arbeidet for å gi elevene våre et helhetlig og godt tilrettelagt 

opplæringstilbud. Det har vært jevnlige assistentmøter skoleåret 2018-2019. Disse har 

vært avholdt på to ulike ukedager slik at det legges til rette for at flest mulig kan delta. 

Mange av fagarbeiderne og assistentene i personalgruppa er også knyttet opp til 

arbeidsoppgaver på internatet og på SFO. 
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Plan for kompetanseutvikling for Tøndergård skole og ressurssenter med Strategisk 

plan for perioden 2018–2021 er vedlagt sakspapirene. 

 

 

 

 

Innstilling: 

 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner Årsplan for kompetanse- 

utvikling for skoleåret 2019-2020 

 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner rullering av Strategisk plan 

for kompetanseutvikling 2018-2021. 
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Molde, 7.06.2019 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 24/19  Godkjenning av foreløpig rammetimetall for 2019-2020 

 
Ved beregning av rammetimetallet ved Tøndergård skole og ressurssenter har vi som 
tidligere år lagt rundskriv F-37/88 til grunn. Dette sier at: 

• Hver elev som ikke har fullført grunnskolen skal ha et timetall på 9 t/u inkl. 
konvertering.  

• Vi har brukt samme beregning i forhold til elever i videregående skole. 
 

Alle elever ved skolen får opplæring etter individuell opplæringsplan (IOP), og 
elevenes undervisning organiseres i grupper og/eller ”en til en” undervisning. 
 
Ved at grunnskoleelevene deles i mest mulig homogene grupper der sosiale faktorer 
er de sentrale kriteriene for gruppesammensetning, er det flere årstrinn i samme 
gruppe, og dermed vanskelig å differensiere uketimetallet. Alle grunnskoleelever får 
derfor i hovedsak et opplæringstilbud ved Tøndergård skole og ressurssenter på 30 
t/u uansett skoleår. Elever i videregående skole søkes inn på linjen 
studiespesialisering. Også de har 30 timer undervisning pr. uke. 
 
Ved beregning av rammetimetallet er skolens administrasjon pålagt av styret å justere 
timetallet i forhold til det elevtallet skolen har til enhver tid, og å holde seg innenfor 
vedtatte budsjettrammer. 
 
Grunnlag for beregning: 

• Skoleåret 2019/ 2020 blir det til sammen solgt 42,6 grunnskoleplasser og 10,6 
videregående plasser.  

• Det er for skoleåret 2019–2020 beregnet 35 timer til skolens 
veiledningstjeneste. 
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Rammetimetallet for skoleåret 2019/20 er beregnet til følgende: 
 

 
 
 

Totalt rammetimetall for 2019/2020 blir da 19 524. Av dette settes 478,42 timer av i 
tidsressurspotten som fordeles til lærere med ekstra byrdefull undervisning, nytilsatte 
lærere og til kompetanseheving gjennom arbeid i storteam. 
 
Rammetimetallet skal dekke spesialundervisning og allmennpedagogiske 
styrkingstiltak som kontaktlærer, rådgiving, sosiallærer og tillitsvalgt. Det blir satt av en 
pott for å dekke opp for vikarutgifter. 
 

Tidsressurspotten 

Tidsressurspotten har sin bakgrunn i den tidligere konverteringsressursen, som 

oppstod på̊ første del av 1970-tallet, da lov om spesialskoler og lov om grunnskoler 

ble slått sammen. Lærere som arbeidet etter lov om spesialskoler hadde lavere 

årsramme for undervisning enn lærere som hadde spesialundervisning i ordinære 

grunnskoler, noe mange oppfattet som urettferdig. Begrepet konverteringstid” ble 

innført i forbindelse med overgangen til samme lov- og avtaleverk. Man konverterte 

undervisning til annet arbeid, primært for- og etterarbeid knyttet til undervisningen, 

men også til kontakt med foresatte og annet fagpersonell. Ved sammenslåing av de 

to lovverkene ble konverteringsressursen avtalefestet, slik at det ikke skulle være 

noen forskjell på om man hadde spesialundervisning i en spesialskole eller i en 

ordinær grunnskole.  

Reduksjonen i undervisningstiden ble beregnet ulikt avhengig av skoletrinn.  På 

ungdomstrinnet ble som eksempel 9 % av leseplikten konvertert til oppgaver som var 

spesielle for spesialundervisningen. (Diagnostisering av elever, samarbeid med 

kolleger, foreldre og andre, utarbeiding av individuelt undervisningsmateriell, IOP 

arbeid, rapportskriving osv.) 

Den beregnede konverteringsressursen ble sett på som en samlet ressurs til skolen. 

(Rundskriv F-042-98) 

Grunnlag

Tidsressurs

pott

43 elever (42,6 grunnskoleplasser x 9) 383,40 10,08

11 videregåendeskoleplasser ( 10,6 plasser x 9) 95,40 2,51

Veiledningstjenesten 35,00

Sum 513,80 12,59

Sum årstimer (uketimer x 38 uker) 19 524,40 478,42

mailto:tondergard@o2i.net
http://www.tondergard.skole.no/


Tøndergård skole og ressurssenter 

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

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

Bankgiro: 8643.10.73341 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 

 

9 

I tariffoppgjøret i 2006 ble det avtalt en omfordeling av ressursen. Ressursen skulle 

nå beregnes på grunnlag av antall elever på den enkelte skole. 

Konverteringsressursen ble tatt ut av avtalen og avtalen fikk en ny bestemmelse, 

Tidsressurs til byrdefull arbeidssituasjon i skoleverket.  

Tidsressursen ble utregnet etter samlet elevtall ved skolen, ved at hver elev utløste 2 

timer/år. 

For skoler der alle elevene har spesialundervisning medførte denne omleggingen 

langt færre timer til dette arbeidet.  

Tøndergård skole og ressurssenter fikk fram til skoleåret 2014-2015 beholde 

konverteringsressursen. Dette skoleåret utgjorde det en samlet ressurs på 35 timer 

pr. uke. 

Siden all undervisning ved Tøndergård skole og ressurssenter er 

spesialundervisning, samtidig som skolen har et lavt elevtall sammenlignet med en 

ordinær skole, slår den nye beregningsmodellen svært uheldig ut for vårt personale. 

Styret vedtok derfor i sak 22/15 at en alternativ utregningsmodell skulle tas i bruk ved 

skolen. Det ble bestemt at en klasse med 6 elever som alle har spesialundervisning 

etter § 5.1 i opplæringsloven, utløser samme antall timer som en ordinær klasse med 

25 elever. Hver elev vil med et slikt regnestykke utløse 8,33 timer til tidsressurspotten 

pr. år. For skoleåret 2019-2020 vil dette gi en tidsressurspott på 478 timer pr år, som 

tilsvarer ca. 12,5 timer pr. uke. 

Disse timene vil bli fordelt i samråd med tillitsvalgt til lærere med en ekstra byrdefull 

undervisningssituasjon. I tillegg får alle kontaktlærere 1 time redusert leseplikt, i 

henhold til regelverket. 

 

 

Innstilling: 

 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner foreløpig rammetimetall for 

skoleåret 2019-2020 med 19524 timer.  

 

Det settes av en tidsressurspott tilsvarende 8,33 timer pr. elev pr år. Ressursen 

fordeles i samarbeid med tillitsvalgte. 

 

Rektor får fullmakt til å gjøre tilpasninger ved endring av elevtall.
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Molde, 7.06.2019 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 
 

SAK 25/19 Lokal særavtale for kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård 
skole og ressurssenter 

 
 
Rektor og Utdanningsforbundet, ved plasstillitsvalgt, er enige om at gjeldende 
avtaleverk for beregning av tid og lønn til kontaktlærertjeneste bør tilpasses vår 
skolehverdag, og bygge på de erfaringer skolen har med tidligere ordninger der 
kontaktlæreransvaret er delt mellom flere. 
 
Det er utarbeidet en lokal særavtale for skoleåret 2019-2020 av skolens administrasjon 
og tillitsvalgt. 
 
Avtalen er vedlagt saken. 
 
 
 
 
Innstilling: 
 
Styret godkjenner lokal særavtale for kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård skole og 
ressurssenter for skoleåret 2019-2020 
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Molde, 7.06.2019 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 26/19 Arbeidsavtale for lærere skoleåret 2019-2020 

 
 
 
Den 27.05.2015 ble det holdt forhandlingsmøte på Tøndergård skole og ressurssenter 
mellom rektor og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. 
 
Tema for møtet møte var SFS 2213 pkt. 4a: Arbeidsårets lengde og 

Pkt. 5.1 Arbeidstid på skolen. 

Det ble også diskutert videreføring av ordning med lik leseplikt for alle. 

 

Det ble enighet om: 
 

1. Arbeidsårets lengde skal være 190 dager (som for elevene) samt 6 

planleggingsdager på 7,5 timer 

2. Lærerne har arbeidstid på skolen i 33 t/u 

3. Lik leseplikt for alle videreføres med en årsramme på 664/885 timer (60/45 min. 

enheter) 

 

Det er enighet mellom utdanningsforbundet og skolens ledelse om at avtalen 

videreføres for skoleåret 2019-2020. 

 

 

Innstilling:  

Styret tar saken til orientering. 
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Molde, 7.06.2019 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 

SAK 27/19 Orientering om arbeidet i utvalget - ny samarbeidsmodell for 
Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 

I styresak 3/18 ble det redegjort for historikken bak Tøndergård skole og 
ressurssenters samarbeidsavtale/vedtekter, og utfordringer vi står ovenfor både i 
forbindelse med uklarheter om juridisk status, ny kommunelov og kommunereformen. 
 
Hvorvidt skolen er en egen juridisk enhet eller en del av Molde kommune må klargjøres 
i ny avtale. Dette kan tidligst skje etter at ny kommunelov er behandlet i Stortinget, da 
vi har mottatt signaler om at selskap organisert etter § 27 i kommuneloven vil få en frist 
på 4 år til å endre hjemmel etter at ny kommunelov har trådt i kraft.  
 
Viser til representantskapssak 11/18 der det ble redegjort for arbeidet i utvalget som 

arbeider med ny samarbeidsavtale for Tøndergård skole og ressurssenter. 

I saken vises det til at det i møtet 1.11.2018 ble konkludert med at rektor utarbeidet et 

forslag til samarbeidsmodell basert på § 20.1 Administrativt vertskommunesamarbeid 

og et forslag basert på § 20.3.Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd. 

 

Til møtet 31.01.19 hadde medlemmene i utvalget fått 2 forslag til avtaler til 

gjennomsyn:  

Representanten fra nye Molde kommune, Ann-Mari Abelvik, og representanten fra 

Hustadvika kommune, Per Sverre Ersvik, var klar på at en modell etter § 20.1, 

Administrativt vertskommunesamarbeid, var klart å foretrekke.  

Siden Representantskapet i sak 11/18. Arbeid med ny samarbeidsmodell, fattet et 

enstemmig vedtak der de ønsket en modell med felles folkevalgt nemnd for å sikre 

eierkommunene innsikt i skolens drift, ble det foreslått en endring i forslag til utsendte 

avtale. 

 

Pkt. 5.1 skulle endres til:  

«Ledelsen innkaller hvert år til minst to dialogmøter med forslag til dagsorden. Her 

møtes minimum to medlemmer fra hver kommune oppnevnt av  

rådmannen/administrasjonssjefen fra de samarbeidende kommunene og skolens 

ledelse, samt representanter fra SU». 
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Ved å be rådmannen oppnevne kommunens representanter til dialogmøte mener 

utvalget at en kan ivareta kommunens muligheter til dialog med skolen, til innsyn i 

driften og til påvirkningsmulighet.  

Ved å velge denne modellen kan også rådmannen be ulike fagpersonen stille på 

møtene avhengig av saker som skal diskuteres (pedagogikk, byggesak, økonomi 

etc.)  

Utvalget mener at dette sikrer et bedre samarbeid enn om det skulle være en felles 

folkevalgt nemnd. En ville da ikke ha samme sikkerheten i den enkelte kommune for 

at den folkevalgte representanten i nemnda har nødvendig kompetanse i forhold til 

de sakene som til enhver tid står på dagsorden. 

 

Konklusjon på møtet ble at rektor foretar endringer i pkt. 5.1. i henhold til forslaget, og 

sender avtalen til medlemmene i god tid før neste møte. 

 

Før neste møte i utvalget 7.03.2019 hadde representanten fra Molde kommune sendt 

en del forslag til endringer i avtalen. På møtet ble det stilt spørsmål i forhold til 

eierforhold mht. inventar, utstyr og bygningsmasse. Representanten fra Molde og 

Hustadvika kommune var enig i at det mest ryddige var at Molde kommune tok over 

bygningsmassen. Dette ville skape minst vansker i forhold til framtidige nødvendige 

bygningsmessige vedlikehold. Det ble stilt spørsmål ved dette i forhold til om de 

resterende eierkommunene ville godta en slik avtale. 

I forhold til vedlikehold ble det argumentert for at dersom skolens praksis med 

muligheter til å sette et evt. mindreforbruk på fond ble videreført, kunne en dekke 

nødvendig vedlikehold, og evt. framtidig mindreforbruk av avsatte fondsmidler og 

dermed slippe å sende regningen til eierkommunene. Representanten fra Molde 

kommune ønsket et møte med økonomiavdelingen for å diskutere det juridiske i 

forhold til muligheten til å sette av til fond. 

 

På møtet med økonomiavdelingen ble skolens historikk gjennomgått. Det ble stilt 

spørsmål ved muligheten for å sette av midler til fond. Rektor orienterte om studietur 

til Follo barne- og ungdomsskole i Ski kommune, en tilsvarende interkommunal skole, 

organisert som Administrativt vertskommunesamarbeid. I dette interkommunale 

samarbeidet eier kommunene bygningsmassen etter en definert fordelingsnøkkel. 

Evt. årlige mindreforbruk settes av på fond for å møte framtidige utfordringer. 

Konklusjonen på møtet var at Ann-Mari Abelvik tok kontakt med juristene i Molde 

kommune for et snarlig møte for å vurdere det juridiske både i forhold til eierforhold 

og muligheten for oppbygging av fondsmidler i et samarbeid basert på Administrativt 

vertskommunesamarbeid §20.1.  

 

På møtet med jurist i Molde kommune det foretatt en gjennomgang av tilgjengelige 

referat fra møter holdt i forbindelse med etablering av skolen. Det kommer tydelig 

fram i møtereferatene fra byggestart at Molde kommune eier skoletomten. Det er  
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imidlertid mer uavklart hvem som eier bygningsmassen. Dette kommer ikke klart fram 

i samarbeidsavtalen, ifølge juristen. Jurist i Molde kommune vil foreta et søk for å 

finne fram det som finnes av arkivert materiale i forbindelse med etablering av skolen 

og legge fram en oppsummering og en tilråding til bruk i utkastet til ny 

samarbeidsmodell.  

Utvalget som arbeider med utformingen av ny avtale skal ha nytt forslag ferdig til 

høsten 2019. Eiermøtet 26.05.19 ønsket at det videre arbeidet i utvalget skulle 

utdype punktet i avtalen om dialogmøte, mer informasjon om skolens 

veiledningstjeneste og kostnadsoverslag for en gjennomsnitts elev. Forslaget sendes 

den enkelte kommune for behandling i løpet av høsten 2019. 

 
 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Styret tar saken til orientering. 
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         Molde, 07.06.2019 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 

SAK 28/19 Ny avtale mellom Tøndergård skole og ressurssenter (TSR) og 
Møre og Romsdal Fylkeskommune (MRF) 

 
Tøndergård skole og ressurssenter skrev i april 2019 under ny samarbeidsavtale med 

Møre og Romsdal Fylkeskommune.  

 

TSR har hatt et samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune siden 80-tallet 

vedrørende opplæring til elever i videregående skole. Første 5-års avtalen ble 

skrevet 1.11.90. På møte i fylkesutvalget 25.10.1990 ble følgende vedtak enstemmig 

fattet: Fylkesutvalget godkjenner en avtale med Tøndergård skole t.o.m. skoleåret 

1994/95.  

Siden den gang har samarbeidet vært basert på 5-årige avtaler. Dette har vært viktig 

for skolen med tanke på forutsigbarhet i forhold til skolens drift og 

kompetansebygging. 

 

Den nye avtale forplikter fylkeskommunen å kjøpe 10 skoleplasser ved Tøndergård 

skole og ressurssenter de to første åra av avtalens varighet på 4 år. Innen 01.05.21 

skal det gjøres en evaluering om størrelsen på tjenestekjøpet for den resterende tida. 

 

MRfk betaler samme sats for skoleplassen som eierkommunene. I tillegg kommer 

kostnaden til assistentressurs. Denne blir regna ut på bakgrunn av sakkyndig 

vurdering. 

 

Praksisen i forhold å betale internatplass for elever med lang reisevei opphører. 

Dette ansvaret vil nå ligge til hjemkommune eller oppholdskommune. Det blir ikke 

differensiert betaling avhengig av elevens funksjonsnivå. Det legges opp til en 

fastpris pr. elev. I tillegg får TSR en grunnressurs på kr. 960.000, som skal dekke 

administrasjonskostnader, husleie etc. 

 

Det foreligger ikke en tydelig avtale på dekning av internatplasser for elever som er 

inne i et skoleløp. Rektor har vært i kontakt med utdanningsavdelingen vedr fortsatt 

dekning av disse plassene og venter på en avklaring i forhold til dette.  

 
Innstilling: 
Styret tar saken til orientering. 
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Molde, 7.06.2019 

 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 

SAK 29/19 Rehabilitering og nybygg 2019 

1. Oppgradering av kantinebygg 

I representantskapssak 4/18, Rullering av 5-års strategiplan for rehabilitering av 

bygningsmassen ble det vedtatt at kantinebygget skal rehabiliteres sommeren 

2019. 

Arbeidet vil bestå av: 

• Utskifting av alle vinduer i 1.etg, samt nye beslag og solskjerming. 

• Nye ytterdører, der hoveddør har automatisk åpning, mens dørene på østsiden 

er vanlige ytterdører. 

• Nye gulvbelegg i 1.etg, trapp, gang kjeller og matvarelager 

• Malingsarbeid vegger 

• Nye innvendige tak 

• Montering av varmepumpe 

• Snekkerarbeid: 

o vegger fjernes mellom to små kontor,  

o ombygging garderobe i gang,  

o nytt handicaptoalett 

o etterisolering yttervegger. 

 

Arbeidet er kostnadsberegnet til ca. kr. 1.312.000,- eks.mva. I tillegg kommer  

kostnader til konsulentbistand. 

 

2. Reasfaltering skoleplassen. 

Styret og representantskapet har tidligere blitt orientert om behovet for reasfaltering 

av skoleplassen. Skolen har innhentet et prisoverslag på arbeidet, som viser at 

arbeidet er kostnadsberegnet til kr 1.289.108,- eks mva. Utgifter til støpte 

blomsterkasser, oppmerking paradis etc. er ikke tatt med her. Arbeidet vil bli utført 

sommer 2019. 

 

3. Varslingsanlegg 

Molde kommune har for flere år siden oppfordret skolene om å utarbeide 

beredskapsplaner. Dette arbeidet ble gjennomført etter planen, men er enda ikke 

fullført, da spørsmålet om hvordan varsle ved alvorlige hendelser har vært uavklart. 

Kommunene beredskapsavdeling har vært klar på at en skulle avvente montering 

mailto:tondergard@o2i.net
http://www.tondergard.skole.no/


Tøndergård skole og ressurssenter 

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

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

Bankgiro: 8643.10.73341 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 

 

17 

av varslingsutstyr på den enkelte enhet til en hadde en felles løsning på plass for 

kommunale bygg. Kommunen har nå vært i kontakt med firmaet Elgit, og det er 

oppfordret til at et par skoler blir pilotskoler i forhold til utprøving av utstyret. Skolen 

har fått tilbud om utstyr, montering og programmering av utstyr for varsling på 2 av 

skolens internat (internat 1 og 3). Det vil opprettes direkte varsling til Molde 

Brannvesen, og det vil være muligheter for kommunikasjon/varsling via anlegget 

mellom internatene og skolens administrasjon. Siden dette blir et pilotprosjekt har 

vi fått tilbud om en totalpris på kr 30.433,- eks. mva. Arbeidet med montering er 

ferdig og utarbeidelse av planer er i gang. 

 

 

4. Nybygg internat 2 

Viser til representantskapssak 8/18 Kommentarer til driftsbudsjettet for 2018, der 

det under overskriften Framtidige utfordringer, bl.a. ble orientert om årsaker til 

vanninntrenging i gangen i underetasje internat 2. Her vises det til at undersøkelser 

utført av entreprenør og geolog sommeren 2019 viste at vanninntrengingen ikke 

skyldes dårlig drenering rundt nordsiden av bygget, slik først antatt. Årsaken var 

lekkasje i rør, støpt inn i murveggen.  

 

Vaktmester har arbeidet med saken for å avklare hvordan dette problemet kan 

løses. Utfordringen ligger i at en ikke kommer til på baksiden av muren for å legge 

nye rør, da muren er støpt på fylling i grunnen.  

 

Firmaet Rørlegger 1 har foretatt «marklytting». Her viste det seg at det var størst 

utslag i nord-vest hjørne ved elevtoalett. De mener kobberrørene mest sannsynlig 

kan repareres ved punkt reparasjon. Dette medfører opphugging av gulv på 

handicap toalett og trolig på personaltoalett, samt garderobe for ansatte. Firmaet 

tar forbehold om at lekkasjen er i området hvor det er utslag på marklytteren, og 

orienterer om at lytting av lekkasjer er et hjelpemiddel som kan være misvisende 

da lyden kan spre seg i diverse materialer. Skulle det vise seg at det kun er en 

lekkasje og at arbeidet slik går etter planen, gir de en pris på 37.489 for arbeidet. 

Støpning av gulv, bygningsmessige og elektriske arbeider er da ikke medtatt.  

 

Et annet alternativ er å legge nye rør i deler av bygningen. Disse må evt. legges i 

taket i gangen i underetasjen. En må i tilfelle en slik løsning borre gjennom 

betongdekket for å få opp 2 nye tilførsler til rør i rørskap i 1.etg. Et slikt arbeid vil få 

uforutsatte utgifter, da det vil medføre en god del bygningsmessige og elektriske 

arbeider i tillegg til rørleggerarbeidet. Det presiseres også at en del av de gamle 

kobberrørene fortsatt vil bli stående i vegger og bli liggende i gulv med vanntrykk. 

Disse kan ikke fjernes da det forsyner bad, vaskerom og soverom på østsiden av 

bygget. Det kan ikke stilles garanti hvor lenge disse kobberrørene holder. 
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På møte i byggenemda 20.03.2019 ble utfordringen diskutert.  

Siden skolen mangler muligheter for å tilby elever avhengig av rullestol et 

internattilbud, ble det fremmet et forslag om å rive internat 2 for å sette opp et ett-

etasjes nybygg med universell utforming. Skolen vil dermed ha muligheter til å tilby 

alle elever et bo-tilbud, uavhengig av type funksjonshemming. Det ble argumentert 

for at dette på sikt var en langt bedre løsning enn å starte et renoveringsprosjekt 

som lett kan bli svært kostbart, og der en ikke kan garantere hvor lenge det vil gå 

for ytterligere renovering blir påkrevd. Behovet for internat tilrettelagt for elver med 

behov for rullestol har vært diskutert også tidligere. I 2007 tegnet arkitekt Asbjørn 

Bua et forslag til ombygging og utvidelse av internat 1 for å møte dette behovet. 

Arbeidet ble den gang ikke startet opp da skolen hadde flere andre 

renoveringsbehov.  

 

Dagens internatbygg er på ca. 280 m2. Vi tenker det skal være mulig å dekke 

behovet med noe mindre areal, ned mot ca. 250 m2. Innen denne ramma vil vi få 5 

elevrom, åpen løsning stue, kjøkken, vaskerom, 2 handicaptoalett med 

dusjmuligheter, personaltoalett, nattevaktsrom, kontor, bøttekott og garderobe. 

Et slikt nybygg, inklusiv rivning av eksisterende bygg skal, ifølge kostnadsoverslag 

fra konsulent, være mulig å få til innenfor en ramme på ca 9 mill . kr. eks. mva. 

Kostnader til nytt bygg vil kunne finansieres av avsatte fondsmidler. Arbeidet med 

tegninger er i gang. I denne prosessen er det viktig at det blir tilrettelagt for elever 

med store hjelpebehov. Ergoterapeut og fysioterapeut er med i denne prosessen. 

I eiermøtet 26.04.19 var det positivt omtalt at skolen med dette nye bygget skulle 

kunne gi et tilbud til elever som har behov for rullestol. Arbeidet er i 

planleggingsfasen og mye gjenstår. Men det er meldt behov til konsulent om at 

byggestart er ønskelig så tidlig som mulig høst 2019. Tilbakemeldingen på dette er 

at det kan være realistisk å komme i gang med rivning og byggestart i oktober.  

 
 
 
 
Innstilling: 
Styret tar saken til orientering. 
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SAK 28/19 Ny avtale med MRF om kjøp av opplæringstjenester med rett til vgs opplæring .................. 15 

        SAK 29/19     Rehabilitering og nybygg 2019……………………………………………………………. ..15 

SAK 30/19 Opptak av elev (unntatt offentlighet) ...................................................................................... 19 

SAK 31/19 Opptak av elev (unntatt offentlighet) ...................................................................................... 21 

SAK 32/19 Tildeling av internatplass (unntatt offentlighet)  .................................................................... 21 

      SAK 33/19     Nybygg Internat 2 (saken blir delt ut på møtet)………………………………………………22 

         

 

 
Sak 30/19 - 33/19 vil bli utdelt på styremøte. 

 
Styrerepresentantene har tidligere mottatt e-post om tidspunktet for møtet. Vennligst 
gi beskjed på mail til skolen eller på tlf. 71 19 56 60 om du kan delta på møtet. 
 
Innkalling blir sendt vararepresentantene til underretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rolf Harald Blomvik  (sign.)     Linda Pettersen 

leder          rektor 
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         Molde, 07.06.2019 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 

SAK 28/19 Ny avtale mellom Tøndergård skole og ressurssenter (TSR) og 
Møre og Romsdal Fylkeskommune (MRF) 

 
Tøndergård skole og ressurssenter skrev i april 2019 under ny samarbeidsavtale med 

Møre og Romsdal Fylkeskommune.  

 

TSR har hatt et samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune siden 80-tallet 

vedrørende opplæring til elever i videregående skole. Første 5-års avtalen ble 

skrevet 1.11.90. På møte i fylkesutvalget 25.10.1990 ble følgende vedtak enstemmig 

fattet: Fylkesutvalget godkjenner en avtale med Tøndergård skole t.o.m. skoleåret 

1994/95.  

Siden den gang har samarbeidet vært basert på 5-årige avtaler. Dette har vært viktig 

for skolen med tanke på forutsigbarhet i forhold til skolens drift og 

kompetansebygging. 

 

Den nye avtale forplikter fylkeskommunen å kjøpe 10 skoleplasser ved Tøndergård 

skole og ressurssenter de to første åra av avtalens varighet på 4 år. Innen 01.05.21 

skal det gjøres en evaluering om størrelsen på tjenestekjøpet for den resterende tida. 

 

MRfk betaler samme sats for skoleplassen som eierkommunene. I tillegg kommer 

kostnaden til assistentressurs. Denne blir regna ut på bakgrunn av sakkyndig 

vurdering. 

 

Praksisen i forhold å betale internatplass for elever med lang reisevei opphører. 

Dette ansvaret vil nå ligge til hjemkommune eller oppholdskommune. 

 

Det foreligger ikke en tydelig avtale på dekning av internatplasser for elever som er 

inne i et skoleløp. Rektor har vært i kontakt med utdanningsavdelingen vedr fortsatt 

dekning av disse plassene og venter på en avklaring i forhold til dette.  

 
Innstilling: 
Styret tar saken til orientering. 
 

 
 
Molde, 7.06.2019 
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Molde, 7.06.2019 
 
 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 33/19 Nytt internatbygg til erstatning for internat 2 

 
 
 
 

Nybygg internat 2 

Viser til representantskapssak 8/18 Kommentarer til driftsbudsjettet for 2018, der 

det under overskriften Framtidige utfordringer, bl.a. ble orientert om årsaker til 

vanninntrenging i gangen i underetasje internat 2. Her vises det til at undersøkelser 

utført av entreprenør og geolog sommeren 2019 viste at vanninntrengingen ikke 

skyldes dårlig drenering rundt nordsiden av bygget, slik først antatt. Årsaken var 

lekkasje i rør, støpt inn i murveggen.  

 

Vaktmester har arbeidet med saken for å avklare hvordan dette problemet kan 

løses. Utfordringen ligger i at en ikke kommer til på baksiden av muren for å legge 

nye rør, da muren er støpt på fylling i grunnen.  

 

Firmaet Rørlegger 1 har foretatt «marklytting». Her viste det seg at det var størst 

utslag i nord-vest hjørne ved elevtoalett. De mener kobberrørene mest sannsynlig 

kan repareres ved punkt reparasjon. Dette medfører opphugging av gulv på 

handicap toalett og trolig på personaltoalett, samt garderobe for ansatte. Firmaet 

tar forbehold om at lekkasjen er i området hvor det er utslag på marklytteren, og 

orienterer om at lytting av lekkasjer er et hjelpemiddel som kan være misvisende 

da lyden kan spre seg i diverse materialer. Skulle det vise seg at det kun er en 

lekkasje og at arbeidet slik går etter planen, gir de en pris på 37.489 for arbeidet. 

Støpning av gulv, bygningsmessige og elektriske arbeider er da ikke medtatt.  

 

Et annet alternativ er å legge nye rør i deler av bygningen. Disse må evt. legges i 

taket i gangen i underetasjen. En må i tilfelle en slik løsning borre gjennom 

betongdekket for å få opp 2 nye tilførsler til rør i rørskap i 1.etg. Et slikt arbeid vil få 

uforutsatte utgifter, da det vil medføre en god del bygningsmessige og elektriske 

arbeider i tillegg til rørleggerarbeidet. Det presiseres også at en del av de gamle 

kobberrørene fortsatt vil bli stående i vegger og bli liggende i gulv med vanntrykk. 

Disse kan ikke fjernes da det forsyner bad, vaskerom og soverom på østsiden av 

bygget. Det kan ikke stilles garanti hvor lenge disse kobberrørene holder. 

mailto:tondergard@o2i.net
http://www.tondergard.skole.no/


Tøndergård skole og ressurssenter 

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

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

Bankgiro: 8643.10.73341 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 

 

23 

 

 

På møte i byggenemda 20.03.2019 ble utfordringen diskutert.  

Siden skolen mangler muligheter for å tilby elever avhengig av rullestol et 

internattilbud, ble det fremmet et forslag om å rive internat 2 for å sette opp et ett-

etasjes nybygg med universell utforming. Skolen vil dermed ha muligheter til å tilby 

alle elever et bo-tilbud, uavhengig av type funksjonshemming. Det ble argumentert 

for at dette på sikt var en langt bedre løsning enn å starte et renoveringsprosjekt 

som lett kan bli svært kostbart, og der en ikke kan garantere hvor lenge det vil gå 

for ytterligere renovering blir påkrevd. Behovet for internat tilrettelagt for elver med 

behov for rullestol har vært diskutert også tidligere. I 2007 tegnet arkitekt Asbjørn 

Bua et forslag til ombygging og utvidelse av internat 1 for å møte dette behovet. 

Arbeidet ble den gang ikke startet opp da skolen hadde flere andre 

renoveringsbehov.  

 

Styret behandlet situasjonen i møte 5.april 2019, sak 8/19.Styret var positiv til 

nybygg innenfor tilgjengelig økonomi. Følgende enstemmige vedtak ble gjort: 

«Styret for Tøndergård skole og ressurssenter innhenter anbud for rivning og for 

nytt bygg. Tilsvarende behandlet i Representantskapet samme sak i møte 12.april 

sak 6/19, også her positivt vedtak: Skolen innhenter anbud for rivning og for nytt 

bygg. Avholdt eiermøte den 26.04.19 var også positiv til nytt bygg innenfor 

tilgjengelig økonomi. 

 

Dagens internatbygg er på ca. 280 m2. Vi tenker det skal være mulig å dekke 

behovet med noe mindre areal, ned mot ca. 250 m2. Innen denne ramma vil vi få 

5-6 elevrom, åpen løsning stue, kjøkken, vaskerom, 2 handicaptoalett med 

dusjmuligheter, personaltoalett, nattevaktsrom, kontor, bøttekott og garderobe. 

Et slikt nybygg, inklusiv rivning av eksisterende bygg skal, ifølge kostnadsoverslag 

fra konsulent, være mulig å få til innenfor en ramme på ca 9 mill . kr. eks. mva. 

Kostnader til nytt bygg vil kunne finansieres av avsatte fondsmidler. Arbeidet med 

tegninger er i gang. I denne prosessen er det viktig at det blir tilrettelagt for elever 

med store hjelpebehov. Ergoterapeut og fysioterapeut er med i denne prosessen. 

I eiermøtet 26.04.19 var det positivt omtalt at skolen med dette nye bygget skulle 

kunne gi et tilbud til elever som har behov for rullestol. Arbeidet er i 

planleggingsfasen og mye gjenstår. Men det er meldt behov til konsulent om at 

byggestart er ønskelig så tidlig som mulig høst 2019. Tilbakemeldingen på dette er 

at det kan være realistisk å komme i gang med rivning og byggestart i oktober.  

 
 
 
Innstilling: 
 
Styret vedtar bygging av nytt internat 2. 

mailto:tondergard@o2i.net
http://www.tondergard.skole.no/


ARCHICAD EDUCATION VERSION 

       

Kjøkken 

       

13,6 m2 1 Spiestue 
35,2 m2 

 

TV-stue 
33,5 m2 

              

Lager 

    

Garderobe 

  

5,7 m2 

    

17,4 m2 

           

WC 

    

Dusj Dusj 
2,7 m2 2,7 mz 

Vaskerom 
8,4 m2 

HC  Bad 
$ 7 m2 

2,0 
m2 

WC 

Elev Personal sov 
8,4 m2 5,2 m2 rsonal 

2 r 

m2 

c 

     

2,1 m2 

     

Gang '] 

       

52, m 

             

Personalrom  

  

Sov 
12,0 m2 

 

Sov 
12,0 m2 

 

Sov 
12,0 m2 

Sov 
12,0 m2 

Sov 
12,0 m2 

Sov 
12,0 m2 

2
 

                            

Mål: 

1:100 

                                     

Rev Nr Beskrivelse Dato Sign Kont, 



C.t~~'~-~.~.j..=.rp,.Fl`r~~
 

C— -------

 

Avtale J nr .) T-~o 

mellom ` ~ '0 ~~ ~ 

Tøndergård skole og ressurssenter (heretter kalla TSR) 
og 

Møre og Romsdal fylkeskommune (heretter kalla  NW) 

om kjøp av opplæringstenester til elevar med rett til vidaregåande 
opplæring jfr. Opplæringslova § 3.1 

1. Føremål 
Føremålet med denne avtalen er å regulere eventuelle kjøp av opplæringstenester frå TSR til elevar 
med rett til vidaregåande opplæring. Tenestekjøpet gjeld berre søkarar som har grunnkompetanse 
og grunnleggende ferdigheiter som opplæringsmål. 
Søkarane må oppfylle kriteria for å bli tekne inn etter forskrift til opplæringslova sin § 6.17. Elevar 
som er tekne inn etter denne paragrafen vil etter søknad ha rett til å fullføre den vidaregåande 
utdanninga si på same skole. 

2. Tenesteleveranse 
MRF kjøper skoleplassar ved TSR etter søking og vurdering av behov. MRfk abbonerar fast på 10 
elevplassar dei 2 første åra i avtalen. Innan 1.5.2021 skal det gjerast ei evaluering om størrelsen på 
tenestekjøpet. 

3. Rutinar/Rettstryggleik 
Ordinære rutinar og prosedyrar for det spesialpedagogiske arbeidet som er utarbeidd av 
fylkeskommunen skal brukast. 

MRfk fattar enkeltvedtak om rett til spesialundervisning etter Opplæringslova kapittel 5 for elevar 
som har den vidaregåande opplæringa si ved TSR. TSR utarbeider forslag til enkeltvedtak og 
sender dette til MRfk seinast 6. juni. MRfk sin mal til enkeltvedtak skal nyttast. MRfk ferdigstiller 
enkeltvedtaket om rett til spesialundervisning, signerer og sender eleven 

TSR skal utarbeide Individuell opplæringsplan (IOP) til alle elevar etter at enkeltvedtaket er gjort. 
IOP-en skal godkjennast av MRfk. TSR skal nytte MRfk sin mal for IOP. 

TSR skal evaluere måloppnåinga som er fastsett i dei individuelle opplæringsplanane (IOP) i begge 
terminar. Desse vurderingane og sluttrapport skal kvalitetssikrast og underskrivast av MRfk før dei 
blir sende til eleven ved terminslutt. 

TSR skal i tillegg gjennomføre undervegsvurdering, munnleg og skriftleg. jf forskrift til 
Opplæringslova §§ 3-1 og 3-11. 

MRfk har ansvar for å dokumentere elevane sin kompetanse i form av kompetansebevis med 
vedlegg. 



4. Betaling for kjøp av teneste 

TSR skal innafor den avtalte ressursramma som MRflc kjøper teneste for, gjennomføre opplæringa i 
samsvar med elevane sine individuelle opplæringsplanar og syte for spesialundervisningstiltak slik 
det er definert i MRfk sitt enkeltvedtak, jfr. denne avtale pkt. 3 og Opplæringslova kapittel 5. 

MRfk betalar same sats for skoleplass som eigarkommunane. For 2019 vil satsen for skoleplass 
vere kr 465.000,- I tillegg kjem kostnad til assistentressurs. 

Assistentressursen blir rekna ut på bakgrunn av sakkunnig vurdering, MRfk sitt enkeltvedtak om 
spesialundervisning og skolen si skisse over behov sett i samanheng med gruppesamansetning 
etc. Den samla ressursramma blir fastlagt før skolestart og skal ikkje justerast utan at talet på 
elevar eller andre tilhøve dimensjonerande for ressursramma endrar seg. 

Gratisprinsippet jf Forskrifta til Opplæringslova§ 19-6 gjeld. 

For deltidsplassar blir det betalt etter bruken med eit tillegg på 10 %. 

Dersom elev(ar) sluttar i løpet av skoleåret eller ikkje møter til skolestart, betalar MRF vanlege 
satsar i 3 — tre — månader frå og med sluttdato eller frå skolestart. Månadssatsen blir å rekne som 
1/12 av heilårssatsen. 

Ved eit eventuelt kjøp av plassar ut over dei faste plassane betalar MRfk ordinær skolesats. 

TSR skal sende krav i samsvar med ovanståande 2 gonger pr. år: innan 1. nov. for hausthalvåret og 
innan 1. juli for vårhalvåret. Satsen for skoleplass kan etter avtale justerast. 

Fylkeskommunen har ikkje ansvar for å søke om eller betale for eventuelle internatplassar. Dette er 
eit ansvar som ligg til eleven sin heimekommune og skolekommunen. 

5. Avtaleperiode 
Avtalen gjeld for 4 — fire — år, f.o.m. 01.08.19. 

6. Opphør av avtalen 
Avtalen opphøyrer utan oppseiing ved avtaleperiodens utløp. 
I avtaleperioden, jf. Pkt 5, kan avtalen seiast opp med — eitt års oppseiingstid rekna frå 1. august det 
skoleåret som følgjer 

7. Tolking av avtalen 
Tvist om innhald i avtalen skal søkjast løyst ved forhandlingar. Dersom dette ikkje fører fram kan 
tvisten løysast i dei ordinære domstolane. 

Molde, april 2019 Molde, april 2019 
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2øndergåråskole og ressurssenter 

Molde, 29.05.2019 

Til: 

Representanter for arbeidsgiver og tilsatte 

Protokoll — Tøndergård skole og ressurssenter og 
Utdanningsforbundet om arbeidstidsavtale 

Den 27.05.2015 ble det holdt forhandlingsmøte på Tøndergård skole og ressurssenter mellom rektor 
og Utdanningsforbundet Molde. 

Tema: SFS 2213 punkt 4 a, arbeidsårets lengde for lærere 
Hjemmel: HA del A § 4-3. 

Til stede: 

Fra Tøndergård skole og ressurssenter: Eli Bakke (rektor) 

Fra utdanningsforbundet: Hilde Ødegård Halvorsen (tillitsvalgt) og Cathrine Horsgård (vara) 

1. Arbeidsårets lengde for lærerne blir som elevens skoleår 190 dager slik det er fastsatt i 

forskrift, med tillegg til 6 planleggingsdager som ligger inne med 7,5 timer pr. dag. 

Føringer for innhold i planleggingsdagene: 
Planleggingsdagene skal være en arena for samarbeid og kollektiv utvikling. Det er derfor 
viktig at tid prioriteres til samarbeid som involverer alle ansatte. 
Overordnet planlegging med utgangspunkt i kommunens Kvalitetsplan for 
grunnopplæringen, strategisk kompetanseplan, vedtatte satsingsområder samt skolenes 
egne utviklingsområder prioriteres. 

Aktuelle områder kan være: 

• Organisasjonslæring og rolleforståelse 

• Vurdering 

• Aktivitetsplan for skolen 

• Skole-hjemsamarbeid 

• Internt samarbeid og informasjonsutveksling 

• Felles opplæring i bruk av verktøy som Fronter, Vokal m.m. 

• Årsplaner i fag 

• Vedtatte utviklingstiltak 

2. Avtalen blir videreført for skoleåret 2019-2020 

C (me i ~t'd~•l~t~~ 
Linda Pettersen 

Tøndergård skole og ressurssenter 
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Tøndlergård skole og ressurssenter 

Molde, 29.05.2019 

Til: 

Representanter for arbeidsgiver og tilsatte 

Protokoll — TØndergård skole og ressurssenter og 

Utdanningsforbundet om arbeidstidsavtale 

Den 27.05.2015 ble det holdt forhandlingsmøte på TØndergård skole og ressurssenter mellom rektor 
og plasstillitsvalgt ved skole. 

Tema: SFS 2213 punkt 5.1. 
Hjemmel: HA del A § 4-3. 

Til stede: 
Fra TØndergård skole og ressurssenter: Eli Bakke (rektor) 

Fra utdanningsforbundet: Hilse Ødegård Halvorsen (tillitsvalgt) og Cathrine Horsgård (vara) 

Rektor anførte at TØndergård skole og ressurssenter har elever med mange ulike diagnoser. Så godt 
som alt undervisningsmateriell må lages. Skolen har en personalgruppe med ulik type 

spisskompetanse, og det er viktig med delingskultur for å kunne tilrettelegge best mulig for den 

enkelte elev. Det blir stadig snakket om mangel på tid til pedagogiske diskusjoner, samarbeid og 
erfaringsdeling. En tilstedeværelse på skolen på 35 timer i uken vil kunne sikre dette. 

Utdanningsforbundet anførte at vi bør være bedre på å utnytte den tiden vi har, og at de ønsker 

samme arbeidstid på skolen som tidligere, dvs. 33 t/u. 

Partene ble enige om at gjennomsnittlig arbeidstid på skolen skulle være 33 t/u skoleåret 2015-2016. 

Det ble åpnet for utvidelse av tid skoleåret 2016-2017. 

Avtalen fra 2015-2016 ble imidlertid i nye forhandlinger videreført både for skoleåret 2016-17 og 

2017-18. Den er i møte 3.05.18 også bestemt videreført for skoleåret 2018-2019. 

Partene er enige om en videreføring av lik leseplikt for alle lærere ved skolen med en årsramme på 

664/885 (60/45 minutters enheter) også for skoleåret 2019-2020. 

Avtalen gjelder fra 1.08.2019 til 31.07.2020 

A1cua0 vi .e- C rM. cw'— 
Linda Pettersen Marianne Oma 

TØndergård skole og ressurssenter Utdanningsforbundet 
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2ønåergåråskole og ressurssenter 

LOKAL SÆRAVTALE FOR KONTAKTUERERFUNKSJON 
For skoleåret 2019-2020 

INNLEDNING 
Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal spesialskole for elever i 
grunnskole og videregående skole. 

Rektor og Utdanningsforbundet ved plasstillitsvalgt er enige om at gjeldende 
avtaleverk for beregning av tid og lønn til kontaktlærertjeneste bør tilpasses 
vår skolehverdag og bygge på de erfaringer skolen har med tidligere ordninger 
der kontaktlæreransvaret er delt mellom flere. 

Kontaktlærerordningen slik den er tenkt gjennomført vil ivareta intensjonen i 
opplæringslovens § 8 — 2. 

Ordningen vil føre til noe merutgifter. 

Vi er enige om at kontaktlærerfunksjonen er en viktig og nødvendig funksjon, 
ikke minst i en skole med mye spesialundervisning, der tett samarbeid med 
flere instanser er påkrevd. Vi har derfor funnet en alternativ måte å beregne 
dette på basert på erfaringer fra tidligere år. 

• Søknaden fremmes på bakgrunn av framforhandlet delegert mulighet om 
fullmakt til på lokalt plan å godkjenne slik særavtale. 

• Søknaden knyttes til avvik fra sentral tariffavtale vedrørende beregning av tid 
og lønn til kontaktlærer. 

• Tariffavtalens bestemmelse om tidsressurs som kontaktlærer, 1 t/u legges inn 
i arbeidsplanen 

• Tariffavtalens bestemmelse om godtgjøring som kontaktlærer legges til grunn 
for beregning, med de endringer som er framforhandlet i lokale forhandlinger. 

Særavtalen gjøres gjeldende for tidsrommet: 01.08.19- 31.07.20 

Jfr. § 4-6 i hovedavtalen vedrørende lokal forsøksordning. 

BAKGRUNN 
Tøndergård skole og ressurssenter har elever som alle får tilrettelagt opplæringen 
etter opplæringslovens § 5-5, Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa. 

Alle lærerne har undervisning knyttet til elever som får spesialundervisning. 
På grunn av stort behov for tett samarbeid både internt og eksternt for å kunne gi 
elevene et godt og helhetlig tilbud har skolen valgt å øke tidsressurspotten som skal 
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Tøndergård skole og ressurssenter 

fordeles til lærere med ekstra byrdefull undervisning. Dette vil komme som et tillegg 
til tidsressursen til kontaktlærer. 
Gruppestørrelsen (klasse) skoleåret 2019/2020 er mellom 6 og 10 elever. 
Dette innebærer at behovet for å organisere og tilrettelegge er forskjellig fra den 
ordinære grunnskolen. 
På grunn av elevenes funksjonsnivå får alle elevene et tilpasset opplæringstilbud 
rettet mot grunnskolens og videregående skoles område. 

Siden avtaleverket ga mulighet for at kontaktlærerfunksjonen kunne deles mellom 
flere lærere, er dette gjennomført ved skolen. 
Alle elevene, deltidselever med minimum 3 dager ved Tøndergård skole og 
fulltidselever vurderes likt. 

Kontaktlærergodgjøring 
Lærere som har kontaktlærerfunksjon får skoleåret 2019/2020 utbetalt et kronetillegg 
pr. elev. 
For skoleåret 2018-2019 er dette satt til kr. 5.100 pr elev. (lokale forhandlinger 
4.10.17, gjeldende fra 1.08.17), med en minimumsutbetaling på kr 12.000,-. 

Det er enighet om å videreføre ordningen med at kontaktlærerfunksjonen kan deles 
mellom flere lærere pr. gruppe (klasse). 

Konklusjon 

1. Avtale om kontaktlærerfunksjon gjøres gjeldende for skoleåret 2019/2020. 

01.08.19— 31.07.2020 

2. Tidsressursen utbetales til alle kontaktlærerne. Tiden legges inn i 

arbeidstidsplanen. Kontaktlærerfunksjonen beregnes etter godtgjøring pr. elev. 

For skoleåret 2019/2020 settes godtgjøring til kr 5.100,- pr. elev, med en 

minimumutbetaling på kr 12.000,-

 

3. Ny avtale om kontaktlærerfunksjon reforhandles for skoleåret 2020/21 

r 

✓ i, Grtltc;(_ 
Marianne Oma Linda Pettersen 
Utdanningsforbundet Rektor 
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PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 

 
 

TØNDERGÅRD SKOLE OG 

RESSURSSENTER 
 

Rullering av 
Strategisk plan 2017-2020 

Årsplan skoleåret 2019-2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
I dei kollektivt orienterte skulane samarbeider lærarane om undervisning og kompetanseutvikling. Det er 
skular prega av samarbeidsånd, der leiing og lærarar har ei sams oppfatning av kva retning utviklinga 
bør gå. Skular med positive kollektive kulturar held oppe eit fagleg nivå, og skaper eit fagleg miljø. 

Peder Haug, professor 

 

 
 



 2 

 
 
 
 
 
 

 
INNHOLD 
 

Innledning ............................................................................................................... 3 

Hovedmål 2 - Kompetanse ................................................................................... 4 
PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING ................................................................. 5 

Vurdering av skoleåret 2018-2019 ...................................................................... 5 

Prioriteringer skoleåret 2019/2020 .......................................................................... 7 
STRATEGIPLAN  FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2017-2020 ...........................10 
ÅRSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING SKOLEÅRET 2019/2020 .................11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Innledning 

Departementet har gjennom egne skriv tidligere gitt melding om at kommunene skal 
utarbeide egne planer for kompetanseutvikling i forbindelse med skolereformen 
Kunnskapsløftet.  
 
I utdanningsdirektoratets studiekatalog - Kompetanse for kvalitet – Strategi for 

videreutdanning for lærere og skoleledere fram mot 2025, legges rammen for den 

nasjonale satsningen. Planen er utviklet i et samarbeid mellom KS, 

arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og Kunnskapsdepartementet. 

 

Målet med planen er økt læringsutbytte for eleven. 

  

Satsingen på videreutdanning skal: 

• bidra til økt faglig og didaktisk kompetanse for lærere og til styrket lederfaglig 
kompetanse for skoleledere. 

• være et tilbud særlig tilrettelagt for at skoleeiere skal kunne oppfylle 
kompetansekravene for undervisning i engelsk, matematikk, norsk, norsk 
tegnspråk og samisk i løpet av ti år, og bidra til at skoleeiere skal kunne 
oppfylle kravene til relevant kompetanse i alle skolens fag. 

• bidra til kollektiv læring, og utvikling av profesjonsfellesskap på den enkelte 
skole og skoleeier. 

 
I prinsipper for innhold, organisering og ansvar heter det blant annet: 
 
Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd 
med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2 
 
Nasjonale myndigheter skal legge til rette for fleksibilitet, slik at partene lokalt kan 
definere behov for kompetanseutvikling og utvikle lokale og regionale tilbud 

Organiseringen av videreutdannings-satsingen skal bidra til å utvikle skolen som 
lærende organisasjon gjennom å stimulere til skole- og kollegabasert 
videreutdanning og til deling av kunnskap i kollegiet 

 Skoleeiere skal ha en plan for kompetanseutvikling for sine ansatte som viser 
hvordan kompetansekravene skal oppfylles 

Staten, skoleeierne og den enkelte lærer deler det økonomiske ansvaret for 
videreutdanning. Læreren bidrar i form av egen tid 

Videreutdanningssatsingen forutsetter et nært samarbeid mellom alle berørte parter 
på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Partenes ansvar og oppgaver er klart definert. 
 
 Utdanningsdirektoratet utarbeider føringer for innhold og organisering av de studiene 
som opprettes for strategien 
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Nasjonale myndigheter og universiteter og høyskoler skal samarbeide om å sikre høy 
kvalitet i tilbudene 

 

Grunnsatsen for vikarkostnader er 600 000 kroner. For matematikk og naturfag er det 

statlige tilskuddet 75 prosent av grunnsatsen, mens tilskuddet er 60 prosent for 

øvrige fag. For øvrige fag dekker skoleeieren 15 prosent. De resterende 25 

prosentene er lærerens bidrag i form av bruk av egen tid.  

Lærere som tar 30 studiepoeng på et år og som er ansatt i 100 % stilling skal  
i følge planen arbeide i 62,5 % stilling.  
Stipendordningen for lærere skal redusere behovet for vikarer, og samtidig øke 
fleksibiliteten og valgmuligheten for den enkelte lærer.  
Gjennom stipendordningen får lærere inntil 100 000 kroner for å gjennomføre inntil 
30 studiepoeng.  
 
Tøndergård skole og ressurssenter har siden 2005 årlig utarbeidet kompetanse-
utviklingsplan, og har siden skoleåret 2009-2010 hatt lærere i denne ordningen i 
tilsammen 4 år. For skoleåret 2019-2020 har en lærer fått innvilga vikarordning og 
fått plass på programmering 1-7 i Volda som er 15 studiepoeng nettbasert og IKT i 
læring som er et MOOC studie fra NTNU, 15 studiepoeng nettbasert. 
 
En lærer har også fått innvilget og fått plass for å ta ASK studie skoleåret 2019-2020. 
 
Ved rullering av planen har en lagt kompetansekartlegging og tidligere planer til 
grunn. 
Planen skal bl.a. synliggjøre bruk av egne ressurser. 
 
Virksomhetsplanen for Tøndergård skole og ressurssenter, vedtatt i styret 7.04.2017, 
sak 3/17, sier følgende om hovedmål 2- Kompetanse: 

Hovedmål 2 - Kompetanse 

Sikre bred og høy faglig kompetanse på det spesialpedagogiske, 
sosialpedagogiske og miljøterapeutiske feltet gjennom nytilsetting, etter- og 
videreutdanning og intern tilrettelegging for erfaringsdeling og samarbeid. 
 
Skolen skal ha kompetanse innen  
Logopedi, musikkterapi, musikk, dans, drama, forming, produksjonsfag, 
audiopedagogikk, fysio -, ergoterapi og ASK 
I tillegg til generell kompetanse, er det viktig at skolen innehar bred kompetanse 
innen områder som: 

- kartleggingsverktøy 
- digitale verktøy, læremidler og kommunikasjonshjelpemidler 
- lese- og skrivevansker 
- talevansker 
- generelle lærevansker 
- sammensatte lærevansker 
- multifunksjonshemming 
- motoriske vansker 
- helsefremmende trening/ kosthold 
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- autismespekterforstyrrelser 
- sosial – emosjonelle vansker 
- syn- og hørselsproblematikk 
- matematikkvansker 
- diverse syndrom 
- arbeidsretta opplæring 
- miljøterapi 
- klasseledelse 
- relasjonskompetanse 
- veiledning 

 
Kompetansekartleggingen utført skoleåret 2015-2016 viser at vi innehar en solid 
personalmessig ressurs med en bred og variert kompetanse, både på skole og 
internat. Skolen opplever imidlertid at ansatte, med solid kompetanse og lang 
praksis fra spesialpedagogisk arbeid, nærmer seg pensjonsalder. Dette sammen 
med stadig nye utfordringer og krav til kompetanse ved at elevgruppen varierer 
fra år til år, gjør at skolen hele tiden må ha fokus på kompetanse og 
kompetanseheving. Flere sentrale personer i skolens veiledningstjeneste vil om 
kort tid måtte bli erstattet av nye personer. Forespørsler fra våre samarbeids-
partnere viser at kompetanse innen områdene autisme, ASK, logopedi, sosiale og 
emosjonelle vansker, klasseledelse og personer med digital kompetanse er 
etterspurt som veiledere og rådgivere 
 
Tøndergård skole og ressurssenter gir opplæring til elever med ulike behov. 
Elevenes læreforutsetninger og funksjonsnivå er svært varierende, og mange av 
elevene våre har sammensatte vansker og behov for spisskompetanse innen 
ulike deler av det spesialpedagogiske feltet. 
Godt over halvparten av elevene er i grunnskolealder, den resterende delen er 
elever i videregående skole.  

 
 

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 

 

Vurdering av skoleåret 2018-2019 

Skoleåret 2018-2019 har 2 av skolens lærere tatt videreutdanning etter ordningen 
kompetanse for kvalitet.  
Den ene har etter vikarordningen, mens den andre søkte om midler etter 
stipendordning. Begge studiene er svært relevante for arbeidet ved skolen, og er i 
henhold til strategiplan for kompetanseutvikling 2015-2017, vedtatt av styret i sak 
21/15. 
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Eksterne og interne kurs 
 
Annonserte kurs i regi av Tøndergård skole og ressurssenter skoleåret 2018-19 
 

16.10 og 17.10.18 

Relasjonskompetanse. Kursleder: Jan Spurkeland 

Jan Spurkeland har lang erfaring innen personalspørsmål, ledertrening og 

organisasjonsutvikling i Statoil. Praktisk erfaring som rektor, skolesjef og 

personalsjef. Forfatter av bøker innen ledelse, skole og organisasjonsutvikling. Driver 

konsulentnettverket Relasjonsledelse Norge. 

  

57 eksterne deltakere - 65 interne deltakere, totalt 122 deltakere. 

 

23.01.2019 

Hvordan lære tegn? Kursleder: Cathrine Horsgård 

Cathrine er ansatt ved skolen. Det var svært gode tilbakemeldinger på kurset, og  

 
Det har i tillegg blitt arrangert kurs i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral og 
ABILIA (firma som selger ASK- hjelpemidler).  
 
26.9.18. Kurs i Rolltalk Print i regi av Hjelpemiddelsentralen.  
 

Elles har vi hatt to andre hjelpemiddelkurs der hjelpemiddelfirma har vist bruk av 
hjelpemiddel:  
25.9.18:  Bruk av  Handi – kognitivt hjelpemiddel med interaktiv kalender på mobil 
(Firma: Abilia) 
 
23.04.19: Bruk av Snap Core Firs – kommunikasjonshjelpemiddel (Firma: Tobii) 
 
 
Kursene har hatt både interne og eksterne deltakere. 
 
 

Relasjonsledelse 
Eli Bakke og Linda Pettersen tok modul 1 i Relasjonsledelse gjennom 
lederutdanningen til Jan Spurkeland. Dette ble gjennomført med 3 dagers kurs i 
Ålesund og et prosjekt knyttet til egen arbeidsplass.  
 
 
Internskolering 
Målet er at Tøndergård skole og ressurssenter skal være en lærende organisasjon 
der kunnskap deles.  
Med utgangspunkt i årsplanen settes det opp halvårige planer for internskolering for 
pedagogisk personale. Møteplanen har i hovedsak blitt gjennomført som planlagt. 
Felles møter for assistenter har vært gjennomført dette året og ved å legge dette til to 
ulike dager og i teammøtetid har fått med de aller fleste. Dette til tross for at mange 
er knyttet til oppgaver på SFO, på internat og som følgepersoner på skoleskyss. 
Denne organiseringen videreføres skoleåret 2019/2020.Mange har deler av stillingen 
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sin lagt til internatet eller som følgepersoner i forhold til skyss. Assistentene deltar 
imidlertid på teammøter og i samarbeidsmøter med kontaktlærer. De er også med på 
kurs i forbindelse med studiedager etc. 
 
Internatpersonale har hatt 2 timer felles møtetid mandager. Tiden har i hovedsak 
vært brukt til personalmøter og fagmøter. Ut i fra turnus og timeplan er det 
særkontakt og lærer å sette av tid til samarbeid for å skape et helhetlig tilbud for 
elevene som har både tilbud på skole og internat. 
 
Møteplan pedagogisk personale, 1,5 timer hver tirsdag og onsdag. 
Her har internkursing og erfaringsdeling stått på programmet. Det har blitt satt av tid 
til arbeid i storteam 1 til 2 ganger pr måneden dette året.  Denne måten å arbeide på 
får gode tilbakemeldinger i evalueringen våren 2019. Vi vil derfor fortsette arbeidet i 
storteam også til neste skoleår.  
Innen området digitalisering skjer utviklingen raskt, og det er viktig og nødvendig med 
jevnlig skolering. Office 365, Onenote og Visma gir nye muligheter i forhold til 
arbeidet med spesialundervisning, individuell tilpasning og organisering. 
Vi har startet et internskoleringsløp ved hjelp av intern ressursperson på området. 
Dette vil være satsningsområde videre for ansatte på skole og internat. 

Prioriteringer skoleåret 2019/2020 

Når det gjelder prioriteringer ved rullering av kompetanseutviklingsplanen for 
2019/2020, er det erfaringer fra årets plan, skolens virksomhetsplan og årsplan og 
årsevalueringen for 2018-2019 som legges til grunn.  
 
Vi ønsker å prioritere følgende tiltak neste skoleår: 

• Videre arbeid med kompetanseheving innen IKT (bruk av smartboard, I-Pad, 

bruk av digitale læremidler, bruk av kommunikasjonshjelpemiddel, bruk av 

hjelpemidler i forhold til lesing og skriving) Pedagogisk personale og 

miljøpersonale er i gang med skolering i Onenote og Visma. Her er det viktig 

med videre felles skoleringer og erfaringsdeling. 

• Videre arbeid med ASK (alternativ, supplerende kommunikasjon) både i stor- 

team og på samarbeidsmøter, skole – internat – hjem. Vi har ressurspersoner 

med formell ASK kompetanse som vil være ressurspersoner i det videre 

arbeidet, både internt og eksternt. For at alternativ og/eller supplerende 

kommunikasjon skal bli et reelt kommunikasjonsverktøy kreves det et 

kontinuerlig arbeid med oppgradering, slik at kommunikasjonshjelpemiddelet 

dekker dagsaktuelle situasjoner og områder. Samarbeid med alle elevens 

nærpersoner er nødvendig. Det er viktig at ressursperson på området får 

mulighet til å delta på en årlige nasjonale ISAAC konferansen, der det siste av 

forskning og materiell blir presentert, og der en har muligheter til å knytte 

kontakter.  

• Sette opp kollegaveiledning som fast innslag på møteplanen både på skole og 

internat.  

• En del av tidsressurspotten fordeles til lærere som skal ha ansvaret for å 

organisere storteam. 
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• Videre arbeid med skolering/erfaringsdeling for å øke samlet kompetanse 

innen kartlegging som f.eks. Dynamisk kartlegging, matematikk, SOL, IVAS, 

motorikk, ADL, etc.  

• Øke kompetansen i forhold til tema psykisk helse og seksuell helse.  

• Legge til rette for og oppmuntre til «delekultur»  

• Kulturbygging, holdningsarbeid/personalatferd, der pedagogisk plattform og 

etikk står sentralt. 

• Arbeide kontinuerlig for å være en lærende organisasjon 

 
Styrke veiledningskompetansen – utadretta virksomhet.  
Videreutvikle ressurssenterdelen av virksomheten vår. 
Veiledningstjenesten vil styrke kompetansen etter samme opplegg som inneværende 
skoleår gjennom deltakelse i eksterne kurs, konferanser og nettverk. Dette er i tråd 
med målsetningen innenfor kompetanseområdet. Det er viktig å tenke rekruttering av 
personale til veiledningstjenesten, slik at denne tjenesten kan opprettholdes. 
Skoleåret 2019-2020 vil nye personer få tillagt deler av undervisningsstillingen sin til 
veiledningstjenesten. Dette er viktig for å sikre overlapping og opplæring ved at de får 
samarbeide med personale med erfaring i en overgangsperiode. Det har vært åpning 
for at medlemmene i veiledningstjenesten får hospitere ved kompetansesenter. 
Tidsfaktor har gjort at dette ikke har blitt utført av alle, og det muligheten videreføres 
til skoleåret 2019-2020. 
 
 
Personalgruppen tilsatt på skolens internat har i hovedsak lang erfaring i forhold til 
systematisk arbeid med målretta miljøarbeid. Personalet samarbeider med 
pedagogisk personale på skolen i forhold til elevenes totale opplæringstilbud.  
Personalet vil kunne bistå kommunen i arbeidet med tilrettelegging i forhold til bolig 
og fritid dersom dette er ønskelig. 
 
Skolen som lærende organisasjon 
En lærende organisasjon må være i utvikling. Vi skal jakte på muligheter og skape 
gode læringsmiljøer både faglig, fysisk, menneskelig og sosialt.  Tøndergård skole og 
ressurssenter skal ha rom for alle og blikk på den enkelte.  
 
Ved å ha kunnskap og kompetanse og et kontinuerlig fokus på læring vil vi gjøre 
personalet best mulig rustet til å gi en god opplæring.  
 
Kunnskap og kompetanse knyttet til systematisering og kursing i kartleggingsverktøy 
fortsetter. Det er opprettet en inntaksgruppe som bistår kontaktlærer med nødvendig 
kartlegging av nye elever. Dette arbeidet videreføres og forbedres i 2019-2020. 
Personalet holder seg oppdatert på ulike kartleggingsverktøy, slik at dette er med og 
danner fundamentet for de mål og tiltak som iverksettes for den enkelte elev. Det er 
viktig med en kontinuerlig oppgradering i forhold til syndrom og det siste innen 
forskning og teorier vedrørende de vanskene elever ved skolen har. Skolering på 
området psykiske vansker er et viktig område, da dette viser seg å være en hyppig 
forekommende tilleggsdiagnose for mange elever med ulike funksjonsvansker. 
 
Skolen har gode erfaringer med felles personalseminar for hele personalgruppen ved 
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skolestart. En slik felles skolering er med på å sikre en felles plattform i en 
personalgruppe der de ansatte har svært ulik teoretisk bakgrunn. 
Vi mener dette bedrer mulighetene til å gi elevene våre et helhetlig og godt 
opplæringstilbud.  
 
Skolens plangruppe er i gang med planlegging av innholdet i studiedagene til 
skolestart skoleåret 2019-2020. Tema på årets felles kursdag vil bli psykisk helse. 
 

************** 
 
 
PLANER 
Kompetanseutviklingsplanen inneholder to plandokument som nå rulleres: 
Strategiplan 2017-2020 
Årsplan for 2019-2020 
Begge planer tar utgangspunkt i sentrale føringer, skolebasert vurdering og skolens 
virksomhetsplan.
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STRATEGIPLAN  FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2017-2020 

 
Aktuelle områder 2017-2018 2018/2019 2019/2020 Kunnskapsløftet 

Ledelse Lederutviklingsprogram  
Opplæring i forhold til overgang 
til digitalt arkiv 

Lederutviklingsprogram Lederutviklingsprogram 

 
”Kompetanseutvikling for 
ledere” 

Skolen som lærende 
organisasjon 
 
Tilpasset opplæring 

Organisasjonsutvikling 
Arbeid med erfaringsdeling i 
samla personalgrupp og i 
storteam 
Kollegaveiledning 

Organisasjonsutvikling 
Arbeid med erfaringsdeling i 
samla personalgrupp og i 
storteam 
Kollegaveiledning 

Organisasjonsutvikling 
Arbeid med erfaringsdeling i samla 
personalgrupp og i storteam 
Kollegaveiledning 

Kontinuerlig arbeid for at 
skolen skal være en 
lærende organisasjon 
 
 

IOP-arbeid, Arbeid med 
miljøterapeutiske planer 

IOP-arbeid, Arbeid med 
miljøterapeutiske planer 

IOP-arbeid,  
Arbeid med miljøterapeutiske planer 

Vurdering for læring, 
elevsamtaler 

Vurdering for læring, 
elevsamtaler 

Vurdering for læring, elevsamtaler 

Læringsstrategier/-metoder/ 
Klasseledelse 

 

Læringsstrategier/-metoder 
Klasseledelse 

 

Læringsstrategier/-metoder 
Klasseledelse 

 
Syndrom og 
funksjonshemninger  

Syndrom og 
funksjonshemninger  

Syndrom og funksjonshemninger  

Etterutdanning innen: Etterutdanning innen: Etterutdanning innen: 

Office 365 
Kartleggingsmateriell  
Store sammensatte vansker 
 

Andre fag Andre fag 

Fysisk aktivitet Tilrettelegging for daglig økt 
med fysisk aktivitet 

Tilrettelegging for daglig økt 
med fysisk aktivitet 

Tilrettelegge for daglig økt med 
fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet en 
forutsetning for god læring 

 
IKT IKT som pedagogisk verktøy, IKT som pedagogisk verktøy IKT som pedagogisk verktøy Utvikle elevenes 

grunnleggende ferdigheter 
til å kunne bruke digitale 
verktøy 

IKT som 
kommunikasjonsverktøy 

IKT som kommunikasjonsvertøy  

 
Bruk av Smartboard/ I-pad Bruk av Smartboard/I-pad Bruk av Smartboard/I-pad 
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ÅRSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING SKOLEÅRET 2019/2020 
Prioritert område Tiltak Målgruppe Når Egenfinansiering Statstilskudd Sum 

Personalseminar Felles skolering Alle 
 

2019-
2020 

20 000 
 

 20 000 

Besøk på Haug skole- lærerne skal få et 
innblikk i Haug-modellen.  

Innhente erfaringer rundt 
arbeid ute i nærskole 
knyttet til 
spesialundervisning. 

Pedagogisk 
personale 

Høst 2019 50.000  50.000 

ASK. 
• Internskolering 

• .Deltagelse på Nasjonal ISAAC 
konferanse 

 Ressursperson i 
samarb. med 
pedagogisk 
personale / 
internatpersonale 

 10.000  10.000 

Psykisk helse og seksuell helse Kurs og nettverksarbeid Pedagogisk 
personale og 
miljøterapeuter 
internat 

 10.000  10.000 

IKT- smartboard. I-pad. Office 365, Visma 
og Onenote 
Frikjøp 2 timer pr. uke 

IKT som pedagogisk 
verktøy 
Skolering i Office 365 
Bruk av Smartboard 
Bruk av I-pad, Visma og 
Onenote 

Pedagogisk 
personale / 
særkontakt internat 

2019-
2020 

20 000  20 000 

Hospitering ved kompetanse-sentrer  Veiledningstjenesten 
 

 15 000  15 000 

Kostnad  125.000  125.000 



Tøndergård skole og ressurssenter 

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

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

Bankgiro: 8643.10.73341 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 

 

 
Avslutning 
Tøndergård skole og ressurssenter har tidligere fremmet strategiplan for 
kompetanseutvikling ved skolen.  
Ved rullering av årsplanen er det tatt hensyn til de prioriteringer som ligger i vedtatt 
strategiplan, politiske signaler og prioriteringer, og de erfaringer som skolen selv har 
gjort ved gjennomføring av årsplanen for inneværende skoleår. 
 
Tøndergård skole og ressurssenter ønsker å framstå som et opplæringssted der 
ansatte har høy og nødvendig kompetanse. Slik kan skolen best ivareta den 
spredning det er i funksjonsnivå hos elevene, og dermed ha bedre forutsetninger for 
å kunne tilrettelegge slik at elevene når de opplæringsmålene som fastsettes i den 
enkelte elevs individuelle opplæringsplaner. 
 
Vi ønsker at våre samarbeidspartnere skal ha visshet om at skolen har høy 
spesialpedagogisk og sosialpedagogisk kompetanse både i forhold til opplæringen 
elevene får ved skolen, og i forhold til den veiledning som blir gitt eierkommunene og 
fylkeskommunen gjennom den utadretta veiledningsvirksomheten. Mangfoldet i 
henvendelser til veiledningstjenesten stiller stadig større krav til spisskompetanse på 
de områder som etterspørres.  
 
 
 

mailto:tondergard@o2i.net
http://www.tondergard.skole.no/


PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE        
FOR SUNNDAL, TINGVOLL OG NESSET 
Postboks 120, 6601 Sunndalsøra 
Besøksadresse: Sunndalsveien 14 
Epost: ppt@sunndal.kommune.no   
Telefon: 71689700  
                                                                                                                     
  
 
Til styret i PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset:     
Liv Ingrid Horvli – Sunndal kommune adm.   
Ole-Anders Andreassen  – Sunndal kommune pol.    
Gerd Anne Bråttvik – Tingvoll kommune adm. 
Per Magne Waagen – Tingvoll kommune pol.    
Frode Sundstrøm – Nesset kommune adm.-  
Eva Solstad Alme – Nesset kommune pol.   
Jeanette Wilhelmsen – Ansattes representant   
  
 
 
Referat fra styremøte: 
 

Tid: Onsdag 15.05.2019 kl. 10.45  12.00 
Sted: PPT’s møterom på Sunndal Rådhus 

 
Forfall: Ole Anders Andreassen 
 
Jeanette Wilhelmsen og Trond Hansen Riise ble i forrige møte erklært inhabile i saken og 
trådte derfor tilbake under sak 11-2018/2019  
 
Sak 11-2018/2019 Protokoll fra drøftingsmøte 29.04.19 – konsekvenser for PPT Sunndal, 
Tingvoll og Nesset. 

Vedtak:  

1. PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset avvikles med virkning fra 01.01.20, og styret må si 
opp alle arbeidsforhold mellom styret og de ansatte innen 30.06.19. Jfr Protokoll fra 
drøftingsmøte 29.04.19. Styret ber Tingvoll kommune om å bistå styreleder i praktisk 
gjennomføring av prosessen. 

2. Styret oppfordrer kommunene til å ivareta de ansatte gjennom en 
virksomhetsoverdragelse. 

3. Fondsmidler som styret disponerer pr 31.12.19, fordeles mellom de tre 
eierkommunene etter elevtallet pr 01.10.19. 

4. Avtalen mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og PPT for Sunndal, Tingvoll og 
Nesset om kjøp av PP-tjenester til vidaregåande opplæring i skole og lærebedrift sies 
opp med virkning fra 01.01.20. Kommunene oppfordres til å benytte muligheten for å 
transportere avtalen til ny eier. 

5. Oppfølging av følgeforskninga til Skolens Innsatsteam mot Mobbing i Romsdal (SIM) 
overføres til Kunnskapsnett Romsdal/ Molde kommune, med virkning fra 01.01.20. 
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Sak 12-2018/19:  Regnskapsrapport pr. 13.05.2019 
 
Vedtak: 
Framlagte regnskapsrapport tas til etterretning. 
 
Sak 13-2018/19 Videreføring av sittende styre ut oppsigelsestiden. 
 
Vedtak: 
Kontorleder sender forespørsel til eierkommunene om at sittende styre fungerer frem til 
regnskap for 2019 er revidert og godkjent. 
 
Sak 14-2018/19 – Orienteringssaker 
 
Overføring av saker til Molde kommune er i gang. Det formelle i forhold til samtykker og 
overføring av digitale arkiv ivaretas. Etter 01.10.19, tas ikke inn nye saker fra Nesset. 
 
Møte med Statped 12.juni klokka 12-15. Bes utsatt til raskest mulig etter at 
Stortingsmeldinga legges frem i september. 
 
Sunndalsøra, 15.05.2019 
 
 
Per Magne Waagen  (sign)    Liv Ingrid Horvli (sign) 
Styreleder      Sekretær 
 
 



PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE        
FOR SUNNDAL, TINGVOLL OG NESSET 
Postboks 120, 6601 Sunndalsøra 
Besøksadresse: Sunndalsveien 14 
Epost: ppt@sunndal.kommune.no   
Telefon: 71689700  
                                                                                                                     
  
 
Til styret i PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset:     
Liv Ingrid Horvli – Sunndal kommune adm.   
Ole-Anders Andreassen  – Sunndal kommune pol.    
Gerd Anne Bråttvik – Tingvoll kommune adm. 
Per Magne Waagen – Tingvoll kommune pol.    
Frode Sundstrøm – Nesset kommune adm.-  
Eva Solstad Alme – Nesset kommune pol.   
Jeanette Wilhelmsen – Ansattes representant   
  
 
 
Referat fra styremøte: 
 

Tid: Onsdag 15.05.2019 kl. 0900  
Sted: PPT’s møterom på Sunndal Rådhus 

 
Forfall: Ole Anders Andreassen 
 
Det ble innledningsvis stilt spørsmål ved habilitet for ansatterepresentant Jeanette 
Wilhelmsen,  kontorleder Trond Hansen Riise og administrativ representant for Sunndal 
kommune Liv Ingrid Horvli. 
 
De tre trådte tilbake mens habilitet ble vurdert etter § 6 i Forvaltningsloven. 
 
Jeanette Wilhelmsen ble vedtatt inhabil som part i saken. 
Trond Hansen Riise ble vedtatt inhabil også som saksutreder. 
Liv Ingrid Horvli ble vedtatt habil. 
 
På bakgrunn av vedtaket om habilitet hos saksbehandler, ble møtet avsluttet og styret 
saksbehandler og innstiller til nytt møte. 
 
 
 
 
Per Magne Waagen  (sign)    Gerd Anne Bråttvik 
Styreleder      Sekretær 
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Fra: Liv Resell (Liv.Resell@sunndal.kommune.no)
Sendt: 15.05.2019 13:18:06
Til: Randi Borghild Dyrnes; Odd Arild Bugge; Klokset, Anne Grete; Eva Solstad Alme
(eva.alme@nessetpolitiker.no); Sundstrøm, Frode; Gerd Anne Bråttvik; Jeanette Wilhelmsen; Liv Ingrid Horvli; Ole-
Anders Andreassen; Per Magne Waagen
Kopi: Trond Hansen Riise

Emne: Styremøter 15.05.2019
Vedlegg: Liv Resell.vcf;Referat fral styremøte PPT 15.05.2019 med saksdokumenter.docx;Referat fra styremøte
1045.docx;Brev til eierne om prolongering av PP-styret.doc
Vedlagt følger referat fra styremøtet 15.05.2019 kl. 09.00 og styremøtet 15.05.2019 kl. 10.45, og brev til eierne om
prolongering av styret for PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset.
 
 
mvh

 



Pedagogisk-psykologisk tjeneste                     
for Sunndal, Tingvoll og Nesset 
 
   
 
 
                                                                                                                                  Sunndalsøra den 25.06.19

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Adresse: 
Sunndal Rådhus                           Postadresse                               Telefon :                                           E-post :                                    
                                                     Postboks 120                                                                     ppt@sunndal.kommune.no 
6600 SUNNDALSØRA                6601 SUNNDALSØRA                90955788 

 
 
 
 
Kommunedirektøren i Sunndal 
Rådmannen i Tingvoll 
Rådmannen i Nesset 
 
 
PPT SUNNDAL, TINGVOLL OG NESSET – KONSEKVENSER AV OPPSAKT 
SAMARBEIDSAVTALE. 
 
Som kjent har Nesset og Sunndal sagt opp Samarbeidsavtale om Pedagogisk-psykologisk 
tjeneste for Sunndal, Tingvoll og Nesset. Samarbeidsavtalen opphører med virkning fra 
01.01.20. 
 
Styret behandlet saken i møte 15.05.19 og fattet vedtak. Se eget vedlegg. 
 
I forbindelse med saken drøfta styret hva som kan være en tjenlig løsning med hensyn til 
styrets sammensetning og funksjonstid i avviklingsperioden, jfr Kommunevalget 2019 
 
Styret fattet slikt enstemmige vedtak i Sak 13-2018/19: 
 
Kontorleder sender forespørsel til eierkommunene om at sittende styre fungerer frem til 
regnskap for 2019 er revidert og godkjent. 
 
Styret ber om tilbakemelding fra eierkommunene om den skisserte løsningen, der en ikke 
velger nytt styre etter at nye kommunestyrer konstituerer seg høsten 2019, er tilfredsstillende. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Trond Hansen Riise     Per Magne Waagen 
Kontorleder      Styreleder 
(sign)       (sign) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra: Liv Resell (Liv.Resell@sunndal.kommune.no)
Sendt: 30.08.2019 14:41:55
Til: Jens Jarl Turøy; Randi Borghild Dyrnes; Ildri Solbakk; Bjørn Ranheim Sletbakk; Eva Solstad Alme
(eva.alme@nessetpolitiker.no); Sundstrøm, Frode; Jeanette Wilhelmsen; Liv Ingrid Horvli; Ole-Anders Andreassen;
Per Magne Waagen
Kopi: Trond Hansen Riise

Emne: Referat fra styremøte i PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset 30.08.2019
Vedlegg: Liv Resell.vcf;Referat fra styremøte PPT 30.08.2019.pdf
Vedlagte referat sendes ut med forbehold om møtedeltakernes godkjenning. Eventuelle endringer bes meldt til
liv.resell@sunndal.kommune.no innen mandag 02.09.2019 kl. 14.00
 
Vennlig hilsen
 

 



PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE        

FOR SUNNDAL, TINGVOLL OG NESSET 
Postboks 120, 6601 Sunndalsøra 

Besøksadresse: Sunndal Rådhus 

Epost: ppt@sunndal.kommune.no   

Telefon: 90955788  

                                                                                                                     
  

  

 

             
Til styret i PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset: 
Liv Ingrid Horvli – Sunndal kommune adm. -  Meldt forfall  
Ole-Anders Andreassen  – Sunndal kommune pol. - Møtt   
Bjørn Sletbakk – Tingvoll kommune adm.  - Møtt 
Per Magne Waagen – Tingvoll kommune pol.  - Møtt    
Frode Sundstrøm – Nesset kommune adm.-  - Møtt  
Eva Solstad Alme – Nesset kommune pol.   - Møtt  
Jeanette Wilhelmsen – Ansattes representant - Møtt 
 
Andre som deltok 
Jens Jarl Turøy – Personalsjef i Tingvoll (Bistår styret i personalpolitiske spørsmål) 
Kommunedirektør Randi Dyrnes og personalsjef Ildri Solbakk var invitert til møtet, men 
meldte forfall. 
  
Referat fra styremøte: 
 

Tid: Fredag 30.08.2019 kl. 13.00 – 14.00 

Sted: Telefonmøte - innkalling sendt i outlook 
 

Sakliste: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
Sak 1 – 2019-20  Informasjon om vedtak i Sunndal kommunestyre 28.08.2019 og i 
Tingvoll kommunestyre 29.08.2019. 
Vedtak: 
Orientering gitt av styreleder, Jens Jarl Turøy og Bjørn Sletbakk tas til etterretning.  
 

 
Sak 2 -2019-20 Tilbaketrekking av oppsigelse av de ansatte ved 
virksomhetsoverdragelse jfr. AML kap. 16. 
Vedtak: 
Styret trekker oppsigelsene av ansatte i PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset tilbake med 
bakgrunn i vedtak i Sunndal kommunestyre 28.08.2019 og i Tingvoll kommunestyre 
29.08.2019. 
 
Sunndal kommunestyre har i møte 28.08.19 i sak 8 fattet slikt vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar å etablere interkommunal pedagogisk psykologisk tjeneste 

fra 01.01.2020. 

2. PP-tjenesten organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid sammen 

med Tingvoll kommune, jfr kommunelovens § 20-2. 
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3. Sunndal kommune skal være vertskommune. 

4. PPT skal organiserast som eit eige tenesteområde der den faglege, administrative 

leiaren rapporterer direkte til kommunedirektøren.  Under forutsetning av at 

samarbeidsavtalen blir tilpassa ei slik organisering, blir «Avtale om interkommunalt 

PPT-samarbeid mellom kommunane Sunndal og Tingvoll» godkjent av 

kommunestyret. 

5. Det opprettes inntil 4 stillinger i tjenesten, under forutsetning av Tingvoll kommune 

vedtar samarbeidet. 

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gi tilbud og forhandle avtale med Møre og 

Romsdal fylkeskommune, samt å opprette stilling(er) i tråd med en eventuell avtale. 

7. De økonomiske konsekvensene vil ligge om lag på dagens nivå, og blir  behandlet i 

forbindelse med budsjett for 2020. 

 

Tillegg: 

Sunndal kommune tek over arbeidsgiveransvaret for dei tilsette i dagens PPT frå 1.1.2020. 

Med bakgrunn i k.sak 114/18 blir det arbeidd vidare for å få til eit samarbeid med 

kommunane på Indre Nordmøre. 

 

 

Tingvoll kommunestyre har i møte 29.08.19 fattet slikt vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar å etablere interkommunal pedagogisk psykologisk tjeneste fra 

01.01.2020. 

2. PP-tjenesten organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid sammen med 

Sunndal kommune, jfr kommunelovens § 20-2. 

3. Sunndal kommune skal være vertskommune. 

4. Kommunestyret godkjenner «Avtale om interkommunalt PPT-samarbeid mellom 

kommunene Sunndal og Tingvoll» men , PPT organiseres som egen virksomhet under 

kommunedirektøren. 

5. Det opprettes inntil 4 stillinger i tjenesten, der Tingvoll kommune deltar i samarbeidet. 

6. Kommunedirektøren i Sunndal gis fullmakt til å gi tilbud og forhandle avtale med Møre 

og Romsdal fylkeskommune, samt å opprette stilling(er) i tråd med en eventuell avtale. 

7. De økonomiske konsekvensene vil ligge om lag på dagens nivå, og blir behandlet i 

forbindelse med budsjett for 2020. 

Sunndal kommune tar over arbeidsgiveransvaret for de tilsatte i dagens PPT fra 01.01.20. 

Det blir arbeidet videre for å få til et samarbeid med kommunene på indre Nordmøre 

 
Merk: 

Det er berammet ordinært styremøte onsdag 18.09.2019 kl. 09.00 – 12.00. 

Sannsynlige datoer for drøftinger mellom ansattes fagforeninger, styret og Sunndal kommune 

blir 10. og eller 11.09.2019. 

 
Sunndalsøra, 30.08.2019 
 
Per Magne Waagen  (sign)    Trond Hansen Riise (sign) 
Styreleder      Sekretær 
 



 

 
 
 
 
 
         Ordføreren

 
 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
17/93111-6 2017/845-24 Rolf Jonas Hurlen, 71 23 11 21 03.09.2019 

Ber om ny vurdering av fartsgrensen på Stubøen i Eidsvåg 

Det vises til skiltvedtak i deres sak med referanse 17/93111-6. Her er det gjort vedtak om å 
heve dagens særskilte fartsgrense på 50 km/t til 60 km/t. 
 
Nesset kommune har i formannskapssak 71/17 gitt uttale i saken og mente den gang som nå, 
at det er flere lokale forhold som ikke har vært godt nok vurdert når det nå er gjort vedtak 
om å øke fartsgrensen. Det vises her til vedlagte uttaler fra beboerne på Stubø og Utvalg for 
oppvekst- og kultur i Nesset kommune.  
 
Nesset kommune ber om en ny vurdering av fartsgrensen og ønsker å invitere Statens 
vegvesen, politiet, Trygg trafikk og representanter fra beboerne til et møte og befaring for å 
kunne klargjøre de ulike forholdene i saken.  
 
Nesset kommune ber om at vegvesenet venter med eventuelle nye skilt til den nye 
vurderingen er gjennomført.  
 
Ber om tilbakemelding. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Rolf Jonas Hurlen 
ordfører 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
Vedlegg 
2 Uttale fra beboere - fartsgrensevedtak på Stubø 
3 Uttale fra Utvalg for oppvekst og kultur - fartsgrense på Stubø 

Statens vegvesen, Region Midt 
Postboks 2525 
6404  MOLDE 
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Fra: Hurlen, Rolf Jonas (rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no)
Sendt: 28.08.2019 12:09:39
Til: Stavik, Lill Kristin Aspås
Kopi: 

Emne: VS: Fartsgrense på Stubøen.
Vedlegg: Fartsgrensevedtak..docx
Fra: Dagfinn Meisingset <dagfinn.meisingset@polygongroup.com> 
Sendt: 26. august 2019 22:35
Til: Hurlen, Rolf Jonas <rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no>
Emne: Fartsgrense på Stubøen.
 
Hei.
 
Har laget ett skriv fra oss beboere på denne beslutningen om å øke fartsgrensen.
Ta dette med deg i formannskapet og sleng den med klagen til statens vegvesen.

‐‐
Med venlig hilsen/Best regards
 
Dagfinn Meisingset
 

 
Prosjektleder
Polygon Nordmøre & Romsdal As
Mobil: +4791149693
Mail: dagfinn.meisingset@polygongroup.com
www.polygongroup.no



Beboerne på Stubø  
6460 Eidsvåg                                                                                                                     Eidsvåg 26.08.19 
 

Statens Vegvesen 
V/ Erna Varhaugvik 
 

 

Klage på vedtak om økt fartsgrense fra 50 til 60 på Stubø. 

 

Vi som bor langs strekningen på Stubøen, er sterk uenig i økning av fartgrensen på fylkesveg 62. 

Viser til din kommentar i Driva datert 26.08.19.  Strekningen langs Stubø til Toven på fylkesveg 62 ble 
brukt som gruppearbeid på et seminar i Trondheim.  Under gruppearbeidet ble dere enig om at 
denne strekningen skulle få 60 sone.  Hvem av medlemmene på gruppa er kjent i området og har 
vært langs denne strekningen og sett/ opplevd trafikkforholdene?     

Videre sier du at unger i skolepliktig alder ikke er et av kriteriene for å beholde 50 sone. Dette er noe 
vi stiller oss svært undrende til. Daglig må ca. 17 barn krysse fylkesveg 62 for å komme seg på 
gangveien. Tilsammen bor det ca. 40 unger på denne strekingen. Barn har både rett og plikt til å gå 
på skolen. En trygg skolevei er en del av en god skolehverdag og en god barndom. Politikerne på 
Stortinget har satt et mål om at 80 prosent av barna skal sykle eller gå til skolen. Da må skoleveien 
oppleves som både trygg og trivelig. Ved å øke fartsgrense fra 50 sone til 60 sone, vil denne 
strekningen ikke oppleves som trygg og trivelig lengere.  

Statens vegvesens analyser av alle dødsulykker i Norge mellom 2005-2017 viser at høy fart, var en 
viktig årsak i 41 prosent av ulykkene. Dette gjør fart til et av våre største trafikksikkerhetsproblemer, 
som vi er nødt til å få bukt med hvis vil skal nærme oss nullvisjonen. Er det ikke da bakvendt å øke 
farten i tettbebygd strøk?  

Langs denne strekningen har det siden gangvegen stod ferdig i 2009, og før den tid også, vært 
tilflytting av småbarnsfamilier.  Det har vært, og er ett generasjonsskifte langs hele den aktuelle 
strekningen.  

Er reisetiden viktigere enn sikkerheten til beboerne langs den aktuelle strekningen. Er vil villige til å 
risikere livet for å spare noen sekunder? 

Vi ønsker at dere ser på denne saken en gang til, og vi ønsker gjerne et møte med dere. 
Kontaktperson, undertegnede på tlf 911 49693. 

 

På vegne av beboerene, Dagfinn Meisingset.



Fra: Hurlen, Rolf Jonas (rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no)
Sendt: 28.08.2019 12:28:27
Til: Stavik, Lill Kristin Aspås
Kopi: 

Emne: VS: Oppvekst og kultur ser med bekymring på vedtaket om endring av særskilt…
Vedlegg: 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Eva Solstad Alme <eva.alme@nessetpolitiker.no>
Sendt: 27. august 2019 17:25
Til: Sundstrøm, Frode <frode.sundstrom@nesset.kommune.no>; Hurlen, Rolf Jonas <rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no>
Emne: Oppvekst og kultur ser med bekymring på vedtaket om endring av særskilt…

Oppvekst og kultur ble i møtet 27.8.2019 enig om følgende uttale til formannskapets møte 29.8.2019 ang. Særskilt fartsgrense på Stubø
i Eidsvåg.

Oppvekst og kultur ser med bekymring på vedtaket om endring av særskilt fartsgrense frå 50km/t til 60km/t ved Stubøen i Nesset
kommune.
Vi er kjent med at det på denne strekningen bor 40 barn. Av disse er det 17 stk som daglig må krysse fylkesvei.62 for å komme seg på
gangveien ifølge beboerne langs Stubøen.
Stortinget har vedtatt en nullvisjon. Dette er en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken. I nasjonal transportplan er
det fastsatt ett etappemål med ambisjon om at det maksimalt skal være 350 drepte eller hardt skadde i 2030.
I regionalt traumesystem er det prosedyrer på at bilskade/utforkjøring >50km/t uten bilbelte eller ikke utløst airbag skal direkte til
traumesykehus. (For Nesset betyr dette St.Olav i Tr.heim). Også syklister eller fotgjenger påkjørt av motorkjøretøy skal dit. Dette pga
stor fare for mulige indre skader.
Vi vet at en økning av farten fra 50km/t til 60km/t i ulykkes-sammenheng har stor betydning på skadeomfanget. I tillegg skal det være
lavere terskel for barn under 5-år og voksne over 60-årene.
Vi vet at det på denne strekningen forgår ett generasjonsskifte, slik at de fleste hus er eigd av småbarnsforeldre eller eldre folk.
Stortinget har satt ett mål om at 80 % av barna skal sykle eller gå til skolen. Det er viktig for oss som kommune at denne strekningen
føles trygg for barn og foreldre.
Fartsnivået i ei 60 sone er vanligvis adskillig høyere enn i ei 50 sone.
Oppvekst og kultur mener at kommunen skal be om ett møte med vedkommende med skiltmyndighet, Trygg trafikk og politiet for å
belyse og klargjøre problematikken rundt dette vedtaket.

Sendt fra min iPad



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utval Utvalssak Møtedato 
Utvalg for oppvekst og kultur 15/19 10.09.2019 

 
 
 
 
Endringar av vegnamn og namn på bolig- og hyttefelt i Nesset 
 
Vedlegg 
1 Øvervegen, Nedre Nygårdsvegen mfl. – tilråding 
2 Øvervegen, Nedre Nygårdsvegen mfl. – tilråding 
3 Svar angående Havnealleen 

 
 
Rådmannens innstilling 
Følgjande vegnamn og endring av vegnamn er vedteke: 

Øvervegen blir nytt namn på Øvre veg i Eidsvåg. 
Nedre Nygårdsvegen blir adresse for boligar i Hagavegen på Raudsand 
Furulundvegen blir adresse for boligar i Museumsvegen på Raudsand 
Boggestranda blir adresse for boligar i Myrabakken på Bogge. 
Havnealleen blir nytt namn på Sjøvegen i Vistdal. 
Prestegardsvegen blir nytt namn på Baksidevegen. 
Lensmann Dahls veg blir nytt namn på del av Øvregardsvegen i Vistdal. 
Vassbrubakkenfeltet blir namnet på boligfelt i Eresfjord 
Langsetvollen blir namnet på boligfelt i Eidsvåg 
Fagerbakken hyttefelt blir namnet på hyttefelt i Eresfjord 

 
 
Saksopplysningar 
Vedtak om å sette i gang arbeidet med adressering vart gjort av kommunens 
namnemyndigheit Utval for teknisk, næring og miljø i sak 37/11 den 26.05.2011. Det vart 
samtidig nedsett eit arbeidsutval samansett av lokalkjende personar frå dei ulike delane av 
kommunen.  
Grunnlaget for å tildele gateadresser ligg i matrikkelloven, plan-  og bygningsloven og lov om 
stadnamn. Viser også til vedtak i Nesset Formannskap 17.12.2009 om Lokal forskrift om 
adressering. Sak 140/09. Etter reglane i matrikkellova har altså kommunen vedtaksmyndigheit 

Arkiv: :L32 
Arkivsaksnr: 2011/564-138 

Saksbehandlar: Turid Leirvoll Øverås  



på mellom anna namn på offentlege og private vegar (vegparsellar). Vedtak av vegnamn og 
skrivemåten av vegnamn er i Nesset kommune delegert til Utval for oppvekst og kultur (OK). 
 
Arbeidsutvalet foreslo ei liste med namneforslag på definerte vegparsellar som vart sendt ut 
på høyring i 2012. Dokumenta vart sendt til alle bygdelaga for uttale. Det er etter dette gjort 
vedtak om namn for over 100 vegar i kommunen. Det gjeld fylkesvegar, kommunale vegar og 
nokre private vegar.  
For nokre av namna måtte det gå ein prosess inn til språkrådet og kartverket for å få godkjent 
skrivemåten for namna. Dei fleste har etter det fått godkjent vegnamna.  
 
Det som står att er f.eks vedtak på namn på bolig- og hyttefelt. I dagens sak er det nokre namn som har 
vedtak, men som har dublettnamn i Molde og/eller Midsund som på grunn av kommunesamanslåinga må 
endre namn. Det er og nokre vegnamn som er foreslått endra etter innspel til kommunen frå dei som er 
adressert til den aktuelle vegen. Til slutt er det nye bolig- og hyttefelt som skal ha vedtak på namn. 
 
Under er namneutvalets innstilling (nokre etter uttale frå språkrådet): 
Endringar på grunn av dublett i nye Molde kommune: 

1. Øvre veg i Eidsvåg: Forslag til nytt namn Øvervegen 
2. Hagavegen på Raudsand:  har fått godkjend forslaget om å knytte adresseringa for bustadene 

der til Nedre Nygårdsvegen. 
3. Museumsvegen på Raudsand: har fått godkjend forslaget om å knytte adresseringa der til 

Furulundvegen. 
4. Sjøvegen i Vistdal:  Nytt namn er Havnealleen. 
5. Myrabakken på Bogge:  Eigedommane blir føreslått adressert til Boggestanda. Ein avventar 

avgjerd i skrivemåten for Bogge/Bugge. 

Endringar etter innspel frå bebuarar: 

6. Baksidevegen i Eidsvåg: får nytt namn Prestegardsvegen 
7. Del av Øvregardsvegen i Vistdal: Vegen inn til Gnr 89/37 får namnet  

Lensmann Dahls veg. 

 
Bolig- og hyttefelt som skal ha vedtak på nam:  

1. Vassbrubakkenfeltet i Eresfjord: -Boligfeltet  på Vassbrubakken  ved Coop-
Eresfjord 

2. Langsetvollen i Eidsvåg:  Langset er godkjent skrivemåte og Langsetvollen er 
brukt om området i tidlegare tider (Gards- og ættesoge BIV s 328 og 341) 

3. Fagerbakken hyttefelt i Eresfjord:  Fagerbakken er registrert som adressenamn for 
området. 

Vurdering 
I innstillinga er det teke omsyn både til Språkrådets anbefalingar og ikkje minst til innspel frå 
dei som har adresser til dei aktuelle vegane. Elles er det lagt vekt på lokale namn og 
tradisjonar som ein kan finne både munnleg og dokumentert. Rådmannen vil tilrå at dei 
føreslegne namna blir vedtekne. 
 
Økonomiske konsekvensar 
Sjølve vedtaket om namn har ingen økonomiske konsekvensar for kommunen. Den vidare 
prosessen med adressering av eigedommar og skilting utført av teknisk avdeling i kommunen 
og går inn i budsjetteringa der. 
 



Betydning for folkehelse 
Å få på plass vegnamn og adressering vil betre tilgjengeligheit og oversikt over kommunen 
vår. Det vil bli lettare for alle å finne fram til den enkelte eigedom. Dette har stor betydning 
ved utrykking med ambulanse, brann og politi. Omsorgsteneste og varelevering blir og 
enklare. Dette aukar tryggleiken for innbyggarane i kommunen. 
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Dykkar ref. Vår ref. Dato 
2011/564-135 16/851-6/LLH 20.05.2019 

 
 

Nesset kommune – Øvervegen, Nedre Nygårdsvegen mfl. – tilråding 
 

Vi har jamført namneforslaga med opplysningane i Sentralt stadnamnregister SSR (via 
www.norgeskart.no), og våre merknader følger i skjemaa nedanfor. 
 

Nr. Dagens 
vegnamn 

Nytt namneforslag Tilråding Merknader frå 
stadnamntenesta 

1 Øvre veg Øvervegen OK, men sjå 
merknad 

Skrivemåten er grei, men det 
spørst om ikkje namnet er litt 
for likt Øvre veg i Molde, slik at 
dei kan blandast saman. 
Dersom ein vel eit heilt anna 
namn, unngår ein 
forvekslingsfaren. 

2 Hagavegen Nedre Nygårdsvegen OK Vegen går rett på nedsida av 
Nygårdsvegen. 

3 Museumsvegen Furulundvegen 
(omadressering) 

OK - 

4 Sjøvegen Havnealéen Sjå merknad Vi går ut frå at det er tenkt på 
allé ‘veg med tre på kvar side’, 
men ut frå flyfoto i SSR er ikkje 
denne vegen ein allé. Det er 
vanlegast å utelate 
aksentteiknet i bøygde former, 
altså «Hamnealleen», men vi 
tilrår eit meir passande namn. 
Kan Kaivegen brukast, sidan 
vegen går ned til Vistdal kai? 

5 Myrabakken Boggestranda Kommunen må 
vente til det er 
gjort vedtak i 
namnesaka. 

Dette namnet er del av ei 
pågåande namnesak. 
Stadnamntenesta bad 
Kartverket reise sak i brev 
datert 9.11.2016, og 
kommunen bad Kartverket reise 

http://www.norgeskart.no/
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namnesak i brev datert 
11.4.2019. 

6 Baksidevegen Prestegardsvegen OK Nesset Prestegard er vedtatt 
skrivemåte for gardsnamnet 
som utgjer forleddet her. 

7 (Del av) 
Øvregardsvegen 

Lensmann Dahls veg 
Lensmann Dahles 
veg 

Lensmann Dahls 
veg 
 
ev. 
Lensmannsvegen 

Det er truleg snakk om Henrik 
Dahl (f. 1810), som var 
lensmann i Nesset? 
Etternamnet må skrivast rett. 
Dersom det sat andre lensmenn 
på garden, kunne ein òg valt 
den kortare forma 
«Lensmannsvegen». 

 
 
Hyttefelt 

Nr. Namneforslag Tilråding Merknader frå stadnamntenesta 

1 Vassbrubakkenfeltet OK Namnet er ikkje registrert i SSR, men Vassbrua 
(Godkjent og tilrådd) er registrert som namn på ei bru 
innerst i Eresfjorden. 

2 Langsetvollen OK Langset er einaste godkjente skrivemåte i SSR for 
gardsnamnet som utgjer forleddet her. 

3 Fagerbakken hyttefelt OK Fagerbakken er registrert som adressenamn i SSR. 

 
For namnekonsulent Ivar Berg 
 
Vennleg helsing 
 
 

Daniel Gusfre Ims Line Lysaker Heinesen 
seksjonssjef rådgjevar 

 
Brevet er elektronisk godkjent og blir sendt utan underskrifter. 

 
 
Mottakarar: 
Nesset kommune    

 
 
Kopi til: 
Ivar Berg    
Kartverket    

 
 
 



 

 
 
 
 
 
         Kultur

 
 

 

Dykkar ref.:   Vår ref.: Saksbehandlar: Dato: 
16/851-6/LLH 2011/564-137 Turid Leirvoll Øverås, 71 23 11 91 14.06.2019 

Øvervegen, Nedre Nygårdsvegen mfl. – tilråding 

 
Svar og nokre avklaringar på brev frå Språkrådet pr 20/05/2019. 
 

1. Øvre veg – Øvervegen 
Namneutvalet har ikkje andre forslag til namn på denne vegen og meiner at det ikkje er 
særleg grunn til å tru at den skal bli forveksla med Øvre veg i Molde. 
 

4. Sjøvegen – Havnealleen 
Vegnamnet på denne vegen har vore «stridens eple» frå starten av prosessen med å finne 
vegnamn i Nesset kommune. Til tross for at namnet Sjøvegen vart godkjent og politisk 
vedteke, har kommunen fått klager frå bygda og frå dei som har adresser til vegen, på at 
dei ikkje har vore fornøgde med namnet. Vistdal bygdalag føreslo namnet Havnealleen 
på eit tidleg tidspunkt og det har komme fleire , både skriftlege og munnlege forslag på at 
dette er rett namn. Det litt originale namnet har vore brukt om vegen i lang tid og har ein 
tradisjon som folk anerkjenner. Rett nok er det ikkje nokon allé med tre langs sidene, og 
namnet har ein viss «urban» klang, men namneutvalet fann å kunne tilrå det likevel med 
bakgrunn i innspela og når vi fekk ein situasjon der namnet Sjøvegen ikkje kunne 
brukast. Håper Språkrådet også kan godta at denne vegen får namnet med skrivemåten 
Havnealleen som er slik Vistdal bygdalag foreslår. (sjå vedlegg) 
 

5. Myrabakken – Boggestranda /Buggestranda 
Det er reit namnesak på skrivemåten Bogge/Bugge. 
 

7. (Del av) Øvregardsvegen – Lensmann Dahls veg 
Det er rett at det er snakk om lensmann Henrik Dahl (f 1810) og rett skrivemåte skal vere 
Lensmann Dahls veg. Dette namnet vart også tidleg føreslått av Vistdal bygdalag og det 
har vore brukt lenge før ein starta adresseringsprosessen. (sjå vedlegg) 

Håper at Språkrådet kan gje oss ein ny uttale på desse namna innan vårt politiske utval skal ha 
sitt møte møte. Gjerne innan 1. august. 

Språkrådet 
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Med helsing 
 
 
 
Turid Leirvoll Øverås 
kulturleiar 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. 
 
Vedlegg 
1 Vistdal bygdalag - forlag til vegnamn i Vistdal 

 
 
Kopi til: 
Håvard Tjelle-Sørvik    
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Dykkar ref. Vår ref. Dato 
2011/564-137 16/851-8/LLH 17.06.2019 

 
 

Nesset kommune – Øvervegen, Havnealleen mfl. – ny tilråding 
 

Når det gjeld namneforslaget Havnealleen, er namnet framleis misvisande. Om kommunen 
likevel ønsker å nytte dette namnet, bør det skrivast Hamnealleen med m i samsvar med 
dialekten. 
 
Dei andre namna har vi ingen fleire merknader til. 
 
 
For namnekonsulent Ivar Berg 
 
Vennleg helsing 
 
 
Daniel Gusfre Ims Line Lysaker Heinesen 
seksjonssjef rådgjevar 
 
Brevet er elektronisk godkjent og blir sendt utan underskrifter. 

 
 
Mottakarar: 
Nesset kommune    
 
 
Kopi til: 
Ivar Berg    
Kartverket    
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utval Utvalssak Møtedato 
Utvalg for oppvekst og kultur 16/19 10.09.2019 
Nesset kommunestyre  19.09.2019 

 
 
 
 
Bokbåten i Møre og Romsdal - kommunal medfinansiering og framtidig 
organisering 
 
Vedlegg 
 
1 Statistikk 2018-2019 Nye Molde kommune 
2 Kommunal medverknad - drift av bokbåtteneste i Møre og Romsdal 
3 Vedlegg medfinansiering av bokbåtteneste i Møre og Romsdal 
4 Sak i KF 12.06.19 Styrking og vidareutvikling av litteraturformidlinga i Møre og Romsdal 
5 Protokoll Kultur- og folkehelseutvalet 12.06.19 

 
 
Rådmannens innstilling 
Nesset kommune vil gje følgjande uttale til fylkeskommunen om den vidare drifta av bokbåtteneste i Møre 
og Romsdal 
 

1. Nesset kommune vil beklage det sterkt dersom bokbåten skulle bli nedlagt. Dette er eit tilbod som 
er viktig i bygdene der den har hatt besøk og det lang veg til bibliotek. For å vidareføre bokbåten 
vil Nesset kommune be om at det blir satt av midlar på nye Molde kommune sitt budsjett til dette 
formålet for dei kommande åra.  
I følge fylkeskommunen vil dette dreie seg om omlag kr 80 000,- dersom ein opprettheld tilbodet 
slik det har vore med to besøk pr. sesong på Søre-Midøy, Raknes, Opstad, Sekken, Vistdal og 
Eresfjord. 

2. Nesset kommune vil og be nye Molde kommune å vurdere om kommunen kan ta på seg ansvaret 
med å drifte ei framtidig bokbåtteneste i fylket i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. 
Ein slik funksjon vil vere med å befeste Molde kommune som kultur-kommunen i Møre og 
Romsdal. 
 
 

Saksopplysningar 
Viser til brev frå Møre og Romsdal fylkeskommune datert 08.07.2019 om kommunal medfinansiering av 
Bokbåten i Møre og Romsdal. 
Bokbåttenesta er i dag eit samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune og Møre og Romsdal 
fylkeskommune. I følge vedlagte brev gjekk avtalen med noverande tilbydar ut i august i år. Ein eventuell 
bokbåteneste etter august 2019 føreset at det først må gjennomførast ein anbodsrunde for å skaffe tenleg 
fartøy til denne ordninga. Først med ein ny båt på plass kan ein få tenesta opp å gå på nytt. 

Arkiv: :C62 
Arkivsaksnr: 2019/841-3 

Saksbehandlar: Turid Leirvoll Øverås  



Fylkeskommunen tolkar biblioteklova slik at bokbåtteneste er ei kommunal oppgåve, men at 
fylkeskommunen kan vere med i eit samarbeid. I dag er den økonomiske ramma 1,5 mill.  
Av dette kan fylkeskommunen dekke 50% prosent altså 750 000,-. Det blir lagt opp til at dersom tenesta 
skal halde fram, må kommunane bidra med finansiering. 
Fylkeskommunen har stipulert ein årleg kostnad for tenesta ut frå besøk hausten 2018 og vinteren 2019. For 
Nesset er dette berekna til kr 26 075,-. For nye Molde med tre stopp i Midsund, eit i Molde  (Sekken) og to 
stopp i Nesset (Vistdal og Eresfjord) blir det til saman kr 78 226,-. 
 
Kultur og folkehelseutvalet i fylket hadde oppe saka Styrking og vidareutvikling av 
litteraturformidlinga i Møre og Romsdal  på sitt møte 12. juni 2019. Saka greier ut ulike modellar for 
litteraturformidling i fylket: kunnskapsgrunnlag om formidling av litteratur og to skisser for vidare 
utvikling av litteraturformidling i fylket. Det er skissert ein modell utan bokbåtteneste og ein modell med 
bokbåtteneste. 
I kultur- og folkehelseutvalet sitt vedtak i saka  blir det sagt at (pkt 4.) Kultur og folkehelseutvalet har som 
målsetting å sikre ei bokbåtteneste i fylket, gjerne i samarbeid med Vestland fylke. Kultur- og 
folkehelseutvalet syner til saksutgreiinga og ber administrasjonen arbeide vidare med denne målsettinga. 
Fagfeltet bibliotek og litteraturformidling har dei siste åra hatt ei utvikling retta mot at bibliotek i større 
grad skal vere eina arena som møteplass og debatt, og ikkje berre ein stad der ein låner og leverer bøker. 
Det er også eit viktig moment at biblioteket skal vere tilgjengeleg for alle uansett kvar du bur i kommunen. 
I Nesset var det inntil for ein del år sidan bibliotekfilialar eller bokkasser i dei fleste bygdene. No er desse 
nedlagt og vi har eit hovudbibliotek lokalisert på rådhuset i Eidsvåg. Skulane brukar hovudbiblioteket sine 
ressursar i staden for å bygge opp eigne skulebibliotek. 
 I tillegg har vi hatt besøk av bokbåten Epos to gonger kvart skuleår i Vistdal og Eresfjord. Tal frå siste 
sesong viser at bokbåten er godt besøkt og har høgt tal utlån sett i forhold til talet på barn i dei aktuelle 
bygdene. Statistikk over besøkstal i Midsund, Molde og Nesset ligg ved. 
Gjennom bokbåten har barn også i utkantane fått kulturopplevingar i form av førstellingar og ander 
aktivitetar når båten har vore på besøk. Dette opplevingar som dei elles må reise langt for å få. Eit 
bokbåtbesøk er også opplevinga av at det legg til ein båt ved kaia i bygda med kultur og bøker ombord. 
Fylkeskommunen skisserer i sitt brev av 08.07.2019 modellar for vidare drift av ei bokbåtteneste i fylket. 
Det blir gjort klart av fylkets rolle i framtida vil vere som tilskotsgjevar og ikkje for ha ansvar for drift. 
Fylket vil at ein eller fleire kommunar skal ta på seg ansvaret med å stå som driftar av tenesta på vegne av 
dei andre kommunane i fylket som ynskjer å bli med å finansiere og nytte tenesta.  
Fylket ber om kommunane si tilbake melding på dette innan 15.10.2019 
 
Vurdering 
Nesset kommune går inn i nye Molde kommune frå nyttår 2020. Nesset folkebibliotek blir da  ei avdeling 
av Molde bibliotek. I Nesset har bokbåttenesta vore velkommen og satt stor pris på som eit supplement til 
folkebiblioteket og skulane når det gjeld litteraturformidling og kultur til barn. Rådmannen vil tilrå at det 
blir arbeida for at tenesta skal bli vidareført og at det blir satt av midlar til dette i nye Molde kommune for 
kommande år. 
Rådmannen vil og oppmode Molde bibliotek og nye Molde kommune om å sjå på om det er mogeleg at nye 
Molde kommune kan ta på seg oppgåva å drifte ei bokbåtteneste for dei  
kommunane som vil vere med å finansiere dett i samarbeid med fylkeskommunen. 
Ein foreslår følgjande uttale til fylkeskommunen i denne saka: 
 

1. Nesset kommune vil beklage det sterkt dersom bokbåten skulle bli nedlagt. Dette er eit tilbod som 
er viktig i bygdene der den har hatt besøk, og det lang veg til bibliotek. For å vidareføre bokbåten 
vil Nesset kommune be om at det blir satt av midlar på nye Molde kommune sitt budsjett til dette 
formålet for dei kommande åra.  
I følge fylkeskommunen vil dette dreie seg om omlag kr 80 000,- dersom ein opprettheld tilbodet 
slik det har vore med to besøk pr. sesong på Søre-Midøy, Raknes, Opstad, Sekken, Vistdal og 
Eresfjord. 



2. Nesset kommune vil og be nye Molde kommune å vurdere om kommunen kan ta på seg ansvaret 
med å drifte ei framtidig bokbåtteneste i fylket i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. 
Ein slik funksjon vil vere med å befeste Molde kommune som kultur-kommunen i Møre og 
Romsdal. 

 
Økonomiske konsekvensar 
Vedtaket har ingen økonomiske konsekvensar for inneverande år i Nesset.  
 
Betydning for folkehelse 
Ei styrking av bokbåttenesta for små bygder med lang veg til bibliotek er eit godt folkehelsetiltak. 



Stoppestader med statistikk 2018-2019 
Stoppestader 
Nye Molde 
kommune 

Besøk 
vinter 
2018 

Besøk 
haust 
2018 

Besøk 
vinter 
2019 

Utlån 
vinter 
2018 

Utlån 
haust 
2018 

Utlån 
vinter 
2019 

Sekken 
(Molde) 

10 barn 
7 vaksne 

8 barn 
7 vaksne 

10 barn 
6 vaksne 

31 49 54 

Opstad 
(Midsund) 

11 barn 
16 vaksne 

11 barn 
15 vaksne 

10 barn 
11 vaksne 

52 41 37 

Raknes 
(Midsund) 

56 barn 
7 vaksne 

48 barn 
8 vaksne 

47 barn 
5 vaksne 

57 284 2 

Søre-Midøy 
(Midsund) 

14 barn 
4 vaksne 

34 barn 
5 vaksne 

35 barn 
5 vaksne 

126 73 148 

Eresfjord 
(Nesset) 

17 barn 
18 vaksne 

29 barn 
12 vaksne 

28 barn 
10 vaksne 

133 129 126 

Vistdal 
(Nesset) 

23 barn 
7 vaksne 

16 barn 
4 vaksne 

23 barn 
4 vaksne 

52 90 136 
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Kommunal medverknad - drift av bokbåtteneste i Møre og Romsdal 
 
I møte i kultur- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune den 12.06.19 vart utvikling av 
framtidig litteraturformidling i Møre og Romsdal handsama (sak KF-33/19). Som følgje av vedtaket i 
kultur- og folkehelseutvalet blir det no sendt førespurnad til kommunane om, og eventuelt i kva 
storleik, kommunane vil medverke økonomisk i framtidig drift av ein bokbåtteneste i fylket. 
Saksframlegg og vedtak følgjer vedlagt. 
 
Bakgrunn 
Bokbåttenesta er i dag eit samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune og Møre og Romsdal 
fylkeskommune. Avtaleperioden med noverande tilbydar, Vinnes Skyssbåtservice AS, går ut i august 
2019 og kan ikkje forlengast. Ein eventuell bokbåtteneste etter august 2019 føreset at det først må 
gjennomførast ein anbodsrunde for å skaffe eit tenleg fartøy til bruk i denne ordninga.  
 
Tenesta har vore under evaluering og handsaming i kultur- og folkehelseutvalet i perioden mai 2018-
juni 2019. Vi har i samband med dette motteke innspel frå fleire kommunar som ønskjer å vere med å 
drifte ei bokbåtteneste.  
 
Vilkår 
Det er lagt til grunn at drift av bibliotektilbod er ei kommunal oppgåve, men at fylkeskommunen kan 
vere med i eit samarbeid. Dette er i trå med Biblioteklova, § 4.  
 
Den økonomiske ramma for tenesta er i dag på 1,5 mill. kroner. Ved nytt anbod kan det komme 
prisauke grunna miljøkrav, krav til universell utforming m.m. knytt til fartøyet. Fylkeskommunal 
medverknad vil måtte skje i samsvar med fylkeskommunen sin praksis knytt til tilskot til andre 
kulturprosjekt/tiltak. Gitt dagens økonomiske ramme vil dette tilseie ei fylkeskommunal medverknad 
avgrensa til 750 000 kroner tilsvarande maksimalt 50 prosent.  
 
Det blir vidare lagt opp til at fylkeskommunen sin rolle i ei eventuell framtidig bokbåtteneste blir endra 
til å vere ein tilskotsgjevar. Det betyr at ein eller fleire kommunar må stå som driftar av tenesta på 
vegne av dei andre kommunane i fylket som ønskjer å finansiere og nytte tenesta. 
Kommunen/kommunar som inngår ein slik avtale vil følgeleg måtte stå for å gjennomføre 
anbodsprosessen vedk. nytt farty og all planlegging og drift av sjølve tenesta, inkludert bemanning. 
 
Modell for medfinansiering av bokbåtstopp for den enkelte kommune 
I vedlagte tabell vil de sjå kva kostnadane for dykkar kommune vil kunne bli ved medfinansiering av 
dagens bokbåtteneste. I tillegg må den enkelte kommune berekne bruk av arbeidstid.  

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 

«REF» «REFDATO» 2017/13918 - 79043/2019 One Marthe Jostad Vik, 71 28 05 07  08.07.2019 
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Vi ønskjer ei tilbakemelding om de vil vere med på å finansiere ein bokbåtteneste, og om kommunen 
kan ta på seg eit driftsansvar som skissert over. 
 
Vi ber om at de svarer på dette innan 15.10.19. 
 
Vegen vidare 
På grunnlag av tilbakemelding frå kommunane, vil fylkesrådmannen i samband med framlegg av 
økonomiplan 2020-2023 og budsjett for 2020 komme med si tilråding vedk. eventuell fylkeskommunal 
medverknad i ei slik teneste.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Med helsing   
  

Heidi-Iren Wedlog Olsen   One Marthe Jostad Vik 
fylkeskultursjef   biblioteksrådgivar 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krev derfor ikkje signatur 



Kostnader knytt til drift av bokbåtteneste i Møre og Romsdal 
Estimert kostnad * inkl. kjøp av 
50% stilling med 2019 rekneskap 
som grunnlag. Leige av båt 40 
dagar (36 dagar operativ + 4 
dagar lasting/lossing). 
Formidling 36 dagar. 

Total pr år 
uten 
formidlar  

Totalt pr 
år med 
formidlar  

Kostnad pr 
dag operativ 
(36 dagar) 

Kostnad pr 
stopp utan 
formidlar 

Kostnad pr 
stopp med 
formidlar 

50 % stilling  407,000 407,000 9,690 3,634 3,634 
Leige båt 40 dagar inkl. 
forpleining 

751,328 751,328 17,889 6,708 6,708 

Bokbudsjett inkl. frakt av bøker 100,000 100,000 2,381 893 893 
Diverse utgifter (lisensar, 
kontormateriell, marknadsføring 
mm) 

35,000 35,000 833 313 313 

Kulturprogram i (ca. 3 
forestillingar pr dag) 

 
162,581 4,278 

 
1,534 

Reiseutgifter 15,000 15,000 357 134 134 
Sum 1,308,328 1,470,908 35,072 11,681 13,215 
* I tillegg til estimert kostnad ut frå tabellen må ein pårekne bruk av arbeidstid som ikkje går 
inn i talmaterialet og prisauke dersom tenesta skal haldast på same nivå.  

 

 

  



Stipulert årleg kostnad for tenesta etter stopp haust 2018 og vinter 2019.  
Stipuleringa tek utgangspunkt i ei driftsramme på 1,5 mill kroner, kor fylkeskommunen 
dekker inntil 50 %. I tillegg til kostnadane nedanfor, må den enkelte kommune pårekne 
bruk av eigen arbeidskraft til ein samla verdi av minst 50 000 kr.  
    
Kommune 

  

Tal stoppestadar 
pr kommune pr 
tur  
(totalt 2 turar 
per år)  

Samla kostnad pr 
kommune pr år 

   
Aure   6 75,159    
Averøy   2 26,075    
Gjemnes   3 39,113    
Smøla   1 13,038    
Surnadal   1 9,970    
Tingvoll   2 23,008    
Nye Hustadvik kommune        
Eide   1 13,038    
Fræna   1 13,038    
Nye Molde kommune        
Midsund   3 39,113    
Molde   1 13,038    
Nesset   2 26,075    
Nye Volda kommune        
Volda inkl. Bjørke   5 59,053    
Nye Ålesund kommune        
Haram   4 49,083    
Sandøy (Orten går inn i Aukra kommune)   1 9,970    
Rauma   2 23,008    
Vestnes   3 39,113    
Giske   1 13,038    
Hareid   1 13,038    
Herøy   4 52,151    
Sande   4 52,151    
Sykkylven   1 13,038    
Ulstein   2 23,008    
Vanylven   2 26,075    
Ørsta   3 36,046    
Sum    699,437            
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Styrking og vidareutvikling av litteraturformidlinga i Møre og 
Romsdal 
 
Bakgrunn 
Dette er ei oppfølging av sak KF-27/18 og vedtakets punkt nr 3: 

«Kultur- og folkehelseutvalet ber om at fylkesrådmannen legg fram sak om korleis 
bok- og litteraturformidlinga kan vidareutviklast og styrkast innanfor dagens 
rammer, både med scenario framhald av tenesta og nedlegging av bokbåttenesta 
frå 2019, og korleis dette kan styrke fylkesbiblioteket si rolle som regionalt 
kompetansesenter og nav for bibliotek og litteraturformidling i fylket.» 
 
Saka er disponert slik:  

- Del 1 kunnskapsgrunnlag 
- Del 2 skisse til modell for litteraturformidling utan bokbåtteneste  
- Del 3 skisse til modell for litteraturformidling med bokbåtteneste 
- Vurdering   

Bokbåttenesta vil vere til gjenstand for politisk handsaming også i Nye Vestland 
fylkeskommune, i deira økonomiplan 2020-2023 og budsjett for 2020.  
 
Del 1: Kunnskapsgrunnlag 
 
Kva er litteraturformidling? 
På biblioteksjefmøtet i Kristiansund i 2019 vart det gjennomført ein workshop med 
temaet mangfaldig kulturtilbod tilgjengeleg for alle. Spørsmålet om kva 
litteraturformidling er vart drøfta i plenum. Her er nokre av svara vi fekk:  
 

Anbefalingar av bøker, lesesirklar, høgtlesing og munnleg forteljing, 
utstillingar, forfattarsamtalar, litterære samtalar, foredrag, formidling av 
katalogen vår og alle typar lister og skilting vi utarbeider. Formidling handlar 
om å gjere bøker tilgjengeleg, sleppe folk inn i databasar, informere om 
tilbod, vekke interesse. Det er alt som skjer frå forfattaren har skrive ei bok, 
til den når lesaren. 

 
Å formidle litteratur handlar altså om å bruke ulike metodar for å spreie kunnskap 
om bøker, forfattarskap og litteratur. Ideelt sett strekk det seg enda lenger: 
formidlinga er også med på å skape ei ramme for refleksjon rundt kven vi er og 
samfunnet vi lever i. Ein roman kan starte ein engasjert samtale om alt frå 
depresjon til samferdselspolitikk og seksualitet, og det kan skje over 
kjøkkenbordet, i biblioteket, eller i media. I eit slikt perspektiv er 
litteraturformidling altså ein nøkkel til deltaking, diskusjon og demokratiutvikling. 

Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:  
23.05.2019 62792/2019 One Marthe Jostad Vik  



 
 

 
Kvifor drive litteraturformidling?  
Det er også nyttig å spørje seg kva motivasjonen eller samfunnsnytta av 
litteraturformidling er. Moglege svar kan vere: 
 
- Drive folkeopplysning og spreie informasjon 
- Stimulere til leselyst, og gjennom det auke informasjonskompetanse, skrive- og 

leseferdigheiter  
- Starte ein samtale rundt litteraturen, som har som mål at brukaren skal føle seg 

sett og verdsett, og slik auke livsmeistringa 
- Marknadsføre biblioteket. (Møre og Romsdal er det fylket i landet som har lågast 

besøk i folkebiblioteka, ein situasjon som har vore stabil i meir enn fem år.) 
- Marknadsføre den gode litteraturen 
- Auke utlån og/eller besøk 
- Fremje lokale forfattarskap og skape betre livsgrunnlag for kunstnarar 
- Å skape ein arena for samtale og samfunnsdeltaking, altså tilfredsstille krav frå 

sentrale myndigheiter (Biblioteklova) 
- For å oppnå felles referanserammer 

Situasjonen i dag 
Det finst i dag ei rekkje arenaer for litteraturformidling i fylket: 
- Biblioteka. Det er 35 folkebibliotek i Møre og Romsdal, som har formidling som 

ei av sine kjerneverksemder. 
- Den kulturelle skulesekken Møre og Romsdal (DKS MR). 9 litteraturproduksjonar 

turnerte i DKS MR i 2017. Turneane nådde 10 378 elevar i løpet av 225 
førestillingar.  

- Bokbåttenesta. 4 formidlingsarrangement retta mot barn i 2018. Nådde 3 636 
barn i løpet av 121 førestillingar.  

- Festivalar. Bjørnsonfestivalen i Molde har heilårsdrift med ei rekkje arrangement 
gjennom året i tillegg til festivalen i september. Dei nynorske festspela blir 
arrangert i juni, og Nynorsk kultursentrum har arrangement gjennom heile året. 
Høstscena, Åram Pluss og Vårsøghelga er andre eksempel på arenaer for 
litteraturformidling.  

- Skulen 
- Kulturhus 
- Frivillige foreiningar (t.d. Pensjonistuniversitet, Ålesund litterære salong) 
- Private lesesirklar og formidling mellom einskilde lesarar 
- Media (sosiale og tradisjonelle) 
- Bokhandelen 

Ei tilbakevendande utfordring, som mellom anna vart løfta fram av biblioteksjefar 
på møtet i Kristiansund, er at desse aktørane i liten grad samarbeider. Det kan difor 
vere slik at til dømes ein aktuell forfattar gjestar fylket for ein samtale i eitt 
bibliotek eller kulturhus, og reiser tilbake til Oslo utan at andre er klar over at 
ho/han har vore her. Reiseutgiftene utgjer ofte minst 1/3 av utgiftene til eit slikt 
arrangement, og det er god økonomi i å samarbeide om marknadsføring, 
informasjon og logistikk. 
 
Strategisk forankring 
Arbeidet med bibliotekutviklinga i Møre og Romsdal er strategisk forankra i Fagplan 
bibliotek 2017-2020. Hovudmåla i denne planen er følgjande:  

- bidra til likeverdige, allsidige og oppdaterte bibliotektenester for alle som 
bur eller oppheld seg i fylket  

- skape meir tilgjengelege og synlege bibliotek som er aktive formidlarar av 
kunnskap og kultur  



 
 

- bidra til at biblioteka skal legge til rette for demokratisk deltaking, i eit 
samfunn prega av endra og auka krav til kompetanse og kunnskap  

- bidra til betre utnytting av dei samla bibliotekressursane og arbeide for at 
meir av dei nasjonale utviklingsmidlane kjem fylket til del 

Dette er tenkt gjennomført gjennom fleire delmål. To av dei er relevante for denne 
utgreiinga:  
 
I delmål 3.2, «Litteratur og formidling», er det sett opp følgjande prioriteringar. 
- Styrke biblioteka sitt arbeid med å fremje skrive‐ og leselyst, spesielt hos barn 

og unge  
- Heve kompetansen innan arrangørverksemd, formidling og samlingsutvikling  
- Legge til rette for kreativitet, nytenking og utvikling av framtidsretta 

formidlingsmetodar 

I delmål 3.3, «Møteplass og debattarena», er mellom anna desse prioriteringar 
nemnt:  
- Auke talet på arrangement og besøk i biblioteka  
- Byggje opp biblioteka som arena for deltaking, inkludering og demokrati 

Forankring hos brukarane (biblioteka) 
Hausten 2018 gjennomførte Møreforsking Volda ei kompetansekartlegging i 
folkebiblioteka i Møre og Romsdal (ref. RS-6/19). I punkt 3.3.3 «Våre anbefalinger» 
skriv Møreforsking følgjande:  
 

 (...) biblioteksjefene ønsker at fylkesbiblioteket bidrar med å løse oppgaver 
som er felles for alle bibliotekene. Et eksempel på en forenkling i 
biblioteksjefenes sammensatte hverdag, ville være at fylkesbiblioteket 
tilrettelegger arrangementspakker med innhold og avtaler med 
foredragsholdere, slik at bibliotekene kun behøver å ta ansvaret for å være 
vertskap med tilhørende utgifter. 

 
Dei same biblioteksjefane som svarte på «kva er litteraturformidling» (jf. pkt. 1), 
vart også spurte korleis vi ønskjer at litteraturformidlinga skal vere i Møre og 
Romsdal. Kva er visjonen vår? Kva tiltak ønskjer vi oss? Dette er mellom svara som 
kom:  
 

Kunne tilby noko som treff flest mogleg og «passar for alle». Samarbeide 
med andre kommunar om arrangement og turnear for å få mest mulig ut av 
knappe ressursar. Vere meir inkluderande og synleg, med eit mangfald av 
kanalar. Ha midlar til arrangement utan å søke. Litteraturformidling som 
samfunnsutvikling og å skape møteplassar. Heve statusen til litteraturen, 
finne nyskapande former for formidling. 

 
Kva gjer andre fylke? 
Alle fylkesbiblioteka i Norge driv verksemd som «skal ivareta regionale 
bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling, herunder gi råd til lokale 
myndigheter, yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse, og arrangere møter og 
kurs om bibliotekspørsmål.» (Lov om folkebibliotek, kap. 3 §6.) 
 
Dette løyser fylkeskommunane på ulike måtar. Skal ein seie noko svært generelt, 
er tendensen at fylkesbiblioteka tilbyr ulike kurs og arrangementsrekker som 
folkebiblioteka kan nytte seg av, lyser ut midlar til arrangement eller anna utvikling 
i biblioteka, og utviklar eigne prosjekt. Det finst også fylkesbibliotek som driv 



 
 

litteraturfestivalar åleine eller i samarbeid med biblioteka, til dømes Nordland (Ord i 
spor), Oppland/Hedmark (Granitol) og Finnmark (FinnLitt). 
 
I Møre og Romsdal har drifta dei seinare åra vore fokusert rundt kursverksemd, 
rådgjeving (m.a. om biblioteklokale, kassering og samlingsutvikling) og drifta av 
bokbåttenesta. Vi skil oss frå andre fylkesbibliotek ved å ikkje tilby ferdige 
arrangementsrekker som biblioteka kan tinge. Dette er etterspurt i folkebiblioteka, 
seinast både gjennom workshop med biblioteksjefane i Kristiansund i 2019, og i 
kompetansekartlegginga frå Møreforsking (sjå punktet «forankring»). 
 
Del 2: Skisse til modell for litteraturformidling utan bokbåtteneste 
Samfunnsoppdraget og rolla til biblioteka som aktiv formidlar vart forsterka i 
revidert biblioteklov i 2014. Folkebiblioteka skal vere ein møteplass og ein arena for 
samtale og debatt, dei skal ta vare på det kulturelle mangfaldet, styrke 
demokratiet, fremme inkludering og verne om ytringsfridomen og livskvaliteten til 
den enkelte.  
 
Eit viktig tiltak for å ta vare på denne rolla er ulike, og fleire, arrangement i 
biblioteka. Talet på arrangement har auka både nasjonalt og i Møre og Romsdal. I 
2017 var det i Noreg 9,5 arrangement per 1000 innbyggarar. Av fylka ligg Møre og 
Romsdal nedst, med i snitt 6,6 arrangement per 1000 innbyggarar. 
  
Å utvikle ein ny strategi for litteraturformidlinga i Møre og Romsdal kan gjere at vi 
kan nå mange fleire målgrupper. Det kan vere målgrupper etter alder, og 
målgrupper definert ut i frå interesser og spesielle behov. Tilboda kan vere for dei 
yngste heilt frå dei er babyar saman med foreldre, barnefamiliar, barnehagebarn, 
elevar i grunnskulen, ungdom, vaksne og eldre. Litteraturformidlinga kan leggast til 
rette for t.d. eldre med demens eller personar med psykiske utfordringar, og det 
kan utviklast tilbod med utgangspunkt i tema og interesser. Lokale lag og 
organisasjonar vil kunne vere både samarbeidspart og primærmålgruppe. Biblioteka 
kan i enda større grad bli ein møteplass i lokalsamfunna der ein får påfyll av 
litteratur, som kan vere med på å auke den enkelte sin livskvalitet og gi tilgang til 
kunnskap. Under er det skissert ulike tiltak som kan vere aktuelle. 
  
Forfattarturnear er éin måte å løyse dette på. Eit av formidlingstiltaka som oftast er 
etterlyst av folkebiblioteka, er regionalt produserte forfattarturnear. Å kunne tinge 
forfattarbesøk utan å måtte ta arbeidet med logistikk og booking vil lette det 
administrative arbeidet og få opp frekvensen på arrangement. Det er dessutan god 
økonomi å dele på reiseutgiftene. Ein kan produsere turnear både med barn, 
ungdom og vaksne som målgruppe. Her kan det vere mogleg å samarbeide med 
ulike festivalar i fylket, til dømes Bjørnsonfestivalen og Nynorsk kultursentrum. 
Dette kan vere med på å skape arbeidsplassar i kultursektoren, samtidig som ein 
dreg nytte av den kompetansen som finst på turneproduksjon i fylkeskommunen.  
  
Det er svært vanleg at fylkesbiblioteka i Norge tilbyr slike turnear. Dette har 
førebels ikkje vore prioritert i Møre og Romsdal, utanom dei to turneane som 
bokbåten tilbyr, og som i hovudsak rettar seg mot barn. Ein turne på 8 veker med 
1 arrangement per dag, med ein utøvar, vil av erfaring ha ein kostnad på om lag 
500 000 kroner. Dersom ein slik turne har to arrangement per dag, er kostnaden 
om lag 730 000 kroner. I tillegg kjem administrasjonskostnader.    
  
Eit anna døme kan vere turnear basert på ulike tema. Her kan ein tenke seg at ein 
lagar ferdige pakker, som kan innehalde foredrag, bøker om emnet og 
utstillingsmateriell. Ein kan ta utgangspunkt i litteratur, fritidsinteresser, 



 
 

lokalhistorie m.m. Fylkesbiblioteket vil vere ansvarleg for å utarbeide pakkene, 
skaffe foredragshaldarar til dei ulike temaa og administrere turneane.  
 
Ulike formidlingsprosjekt er óg noko som er aktuelt å sjå på. Her er moglegheitene 
mange, og ein kan nå ulike målgrupper med forskjellige prosjekt. Eit døme er Go’ 
bok! som er ein produksjon av Deichmanske bibliotek i Den kulturelle skolesekken i 
Oslo. I denne ordninga inviterer Deichman elevar i 3. klasse inn i biblioteket og 
litteraturen. Målet er å vekke elevane si interesse for litteratur og lesing ved å gi 
dei eit positivt møte med eit lite, men nøye samansett utval bøker. Bibliotekar og 
elevar møtast først på skulen, der elevane får presentert bøker som inspirerer til 
lesing. Bibliotekaren har med seg bøkene på skulen, og bøkene blir igjen i 
klasserommet etterpå. I tillegg delast det ut informasjon og skjema for korleis 
elevane kan få lånekort på biblioteket. Deretter inviterast elevane til besøk på sitt 
bibliotek, kor dei får utdelt lånekort klart til bruk, og dei får moglegheit til å låne 
bøker. I Møre og Romsdal ville ein nådd omlag 3 000 elevar i 3.klasse dersom ein 
fekk med alle folkebiblioteka på eit slikt opplegg. 
  
Lesarhistoria - ny veg til lesaren er eit døme på prosjekt som gikk i Sogn og 
Fjordane frå 2014-2018. I prosjektet såg ein på korleis ein kunne utvikle ulike 
formidlingspraksisar med utgangspunkt i barns og unges lesarhistorier. Målet var å 
auke kunnskapen om korleis bibliotek, skular og barnehagar kunne samarbeide om 
å skreddarsy formidlinga til den einskilde. Prosjektet var eit samarbeid mellom 
fylkesbiblioteket, folkebiblioteka, skular og barnehagar. 5 folkebibliotek og 5 
skular/barnehagar deltok i prosjektet. Prosjektet var støtta med 1 470 000 kroner 
frå Nasjonalbiblioteket. Ein kan lese meir om dette her. 
   
Nynorske lesegledarar er eit anna prosjekt ein kan merke seg. Lesegledarordninga 
starta opp skuleåret 2015/2016 i samarbeid med Nasjonalt senter for nynorsk i 
opplæringa (Nynorsksenteret v/Høgskulen i Volda). Frå 2017 er ordninga eit 
samarbeid mellom fylkesbiblioteka i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. 
Ordninga gir høve til å bestille ein lesegledar på besøk til bibliotek, skular, 
barnehagar eller andre som ønsker å få presentert nye bøker. Lesegledarane er 
kursa av fylkesbiblioteket og Nynorsksenteret, og har eit godt overblikk over ny 
barne- og ungdomslitteratur, særleg den nynorske. I Sogn og Fjordane er det 
fylkesbiblioteket og Nynorsksenteret som dekker honorar til lesegledarane, medan 
oppdragsgjevar dekker reiseutgifter. Sjå meir om lesegledarordninga her. 
 
Fylkeskommunen har i fleire år hatt tilbod til barnehagebarn i Den kulturelle 
barnehagesekken. Ca 2/3 av kommunane var med på ordninga (betalte 
abonnement). Først var dette ei statleg prøveordning der midlar følgde med. Då 
prøveordninga tok slutt og ikkje vart prioritert vidare frå sentralt hald, valde 
fylkeskommunen å vidareføre tilbodet med eigne midlar heilt til 2018. I dette 
tilbodet var alle kunstuttrykk representert, også litteratur. 
 
Organisering og drifting av både forfattarturnéar, «Lesarhistoria» og «Nynorske 
lesegledarar» kan vere fylkeskommunale tiltak retta særskilt mot barnehagebarn 
som har mista sitt tilbod i Den kulturelle barnehagesekken. Eit prosjekt innan 
litteraturformidling for barnehagebarn kan erstatte både Barnehagesekken og 
bokbåten, dersom den ikkje vert drifta lenger. Det er uansett ikkje alle 
barnehagebarn som har tilgang til bokbåttenesta, men eit litteraturformidlings-
prosjekt i fylkeskommunen kan nå alle på sikt, på same måten som Den kulturelle 
skulesekken når alle skulebarn. Kanskje kan eit slikt prosjekt vekke nasjonal 
merksemd og vere ein start mot igjen å oppnå ei sentralt støtta ordning med Den 
kulturelle barnehagesekken. 

http://fylkesbiblioteket.sfj.no/lesarhistoria-ny-veg-til-lesaren.400594.nn.html
http://fylkesbiblioteket.sfj.no/lesegledarar.394020.no.html


 
 

 
Døme på tilbod som rettar seg mot ungdom, er prosjektet Idrett og lesing, som 
Foreningen Les! stod bak for nokre år sidan, der idrettsarenaen var staden ein 
formidla litteratur. Å kople litteraturformidling til fritidsaktivitetar er noko fleire har 
gode erfaringar med. Poesislam, skrivekonkurransar og skrivekurs innan ulike 
sjangrar og uttrykksformer kan vere aktuelle aktivitetar. 
 
Distribusjon av bok til alle Stikk UT!-turmåla i Bokåret 2019 er eit prosjekt der 
koplinga mellom kultur og folkehelse blir synleggjort. I samarbeid med Møre og 
Romsdal forfatterlag skal fylkeskommunen gi ut ein antologi med tekstar av 
forfattarar med tilknyting til fylket vårt. Denne skal leggast ut på alle turmåla i 
september. Dette er ein idé som kan vidareutviklast. Eit spennande prosjekt i 
nabofylket i sør er Dagsturhytta, som er bygt i alle kommunane i Sogn og Fjordane. 
Alle dagsturhyttene er utstyrte med eit turbibliotek.   
 
Shared reading er ein metode som har som føremål å auke leseaktiviteten og 
lesegleda hos vaksne. Metoden er utvikla og mykje brukt i England. Her i Norge er 
vi i startfasen av å bruke metoden, og den er nytta i helsevesenet, men mest i 
bibliotek, i opne grupper for alle, eller for definerte målgrupper. Gjennom Shared 
reading ønsker ein å skape gode møte mellom folk og litteratur, og gode møte 
mellom folk ved hjelp av litteraturen. Shared reading er ei litterær, personleg og 
sosial oppleving. Det dreier seg om gleda av å lese og å dele opplevinga av ein 
tekst i fellesskap. Høgtlesing gir ro til å vere til stades der og då, tempoet blir senka 
og fokuset aukar.  
 
Metoden Shared reading er enkel; Den går ut på å lese ein skjønnlitterær tekst i ei 
gruppe og ha ein samtale om teksten etterpå. Fokuset i samtalen er ikkje på 
litterær analyse, men på opplevinga og teksten. Ein undrar seg saman. Samtalen 
blir leia av leseleiaren som har lært metoden Shared reading. Målet er ikkje å 
komme fram til ei felles tolking, men å bringe inn ulike perspektiv og opplevingar 
av teksten, slik at ein får utvida opplevinga for kvarandre. Ein treng ikkje å førebu 
seg, eller å ha lese mykje frå før, ein treng ikkje å kunne lese i det heile tatt. 
Leseleiaren les teksten høgt i roleg tempo, stoppar opp undervegs og inviterer til 
refleksjon og undring. Ein treng heller ikkje å ta del i samtalen, det er heilt greitt å 
berre lytte.  
 
Mange av desse formidlingsformene kan nyttast ut mot fleire målgrupper. 
   
Kurs for bibliotektilsette vil fortsatt vere ein viktig del av fylkesbiblioteket si 
verksemd. Tilbakemeldingar frå både kompetansekartlegging og workshop på 
biblioteksjefmøtet tyder på at det må gjerast eit arbeid for å gjere utvalet av kurs 
meir tilpassa brukarane sine reelle behov. I følge dei bibliotektilsette sjølve er 
formidling noko dei treng meir kompetanse på, og særleg formidling til barn og 
unge. Døme på kompetansehevande kurs/tiltak kan vere: 
- Arrangørkompetanse 
- Kurs i litteraturformidling for barn 
- Korleis gjennomføre klassebesøk 

Våren 2019 gjennomførte vi bokbadkurs for bibliotektilsette, og gjennom DKS Møre 
og Romsdal vil det bli gjennomført ei prøveordning med barnebokbad hausten 
2019.  
 
Det vil alltid vere eit behov for fagleg oppdatering når det gjeld formidling, sidan 
det stadig kjem nye metodar og spanande prosjekt innan feltet. Det vil derfor vere 
viktig for biblioteka i fylket at vi satsar enda meir på dette enn tidlegare.  



 
 

 
Del 3: Skisse til modell for litteraturformidling med bokbåtteneste 
Vi viser her til referatsaker handsama av kultur- og folkehelseutvalet våren 2019 – 
RS-8/19 (Gjennomgang av Hordalandsmodellen) og RS-19/19 (Kunnskapsgrunnlag 
– besøksstatistikk og utlånstal bokbåttenesta).  
 
I 2018 vart det nytta nærmare 1,5 mill. kroner på bokbåttenesta. Å styrke og 
vidareutvikle litteraturformidlinga kor også bokbåttenesta er med, innanfor dagens 
rammer, krev derfor auka inntening.  
 
Prosjekttilskot frå regionale, nasjonale og internasjonale kjelder kan vere eit bidra 
til å auke innteninga. Samtidig er dette både arbeidskrevjande og utfallet av 
søknadar lite føreseieleg. Ein annan måte å auke innteninga på, er kommunal 
medverknad i finansiering og drift av tenesta.  
 
Bibliotekdrift er ei kommunal teneste, slik det går fram av biblioteklova. I flg. 
Biblioteklova §6 kan fylkeskommunen opprette avtalar om felles bibliotekdrift og 
lånesamarbeid med ein eller fleire kommunar. I dag er det ingen av kommunane 
som yt driftstilskot til eller betalar for bokbåttenesta på annan måte. Til 
samanlikning stiller fylkeskommunen krav om medfinansiering i alle prosjekt og 
tiltak som ikkje er eit fylkeskommunalt ansvar åleine. Praksisen er eit krav om 
minst 50 % finansiering frå andre aktørar. 
 
I ein slik modell er fylkeskommunen ein tilskotsgivar. Ein slik modell vil vidare 
innebere at det er ein eller fleire kommunar som inngår avtale og driftar tenesta på 
vegner av kommunane i Møre og Romsdal. Fylkesrådmannen vil gå i dialog med 
kommunane om ein driftsmodell og kome tilbake med endeleg tilråding i samband 
med framlegg av komande økonomiplan.  
 
Nye litteraturformidlingstiltak og kompetansehevande kurs for tilsette i biblioteka   
Føresett medfinansiering av ei bokbåtteneste, vil det innanfor den definerte ramma 
på 1,5 mill kroner vere mogleg å prøve ut 
- forfattarturnear, i samarbeid med folkebiblioteka 
- starte opp Shared reading,  
- utvikle eitt nytt formidlingsprosjekt for barnehageborn 

Vi viser her til gjennomgangen ovanfor i del 2.  
 
Vurdering 
Folkebiblioteka står sterkt i Norge, og er vår mest brukte kulturinstitusjon. Sjølv om 
verda er i ei rivande teknologisk og sosial utvikling, er folkebiblioteka framleis 
sterkt assosiert med utlån av bøker. Samtidig sett revidert biblioteklov større krav 
til folkebiblioteka si aktive formidlingsrolle, og rolle som uavhengig arena for 
offentleg samtale og debatt. Demokrati og læringsarena er andre sentrale knaggar i 
bibliotekpolitikken. Det er store forventingar kommunane skal realisere. 
 
Det er kommunane som har hovudansvaret for å utvikle sine folkebibliotek. Der 
fylkeskommunen tidligare gjennom lov var pålagt å drive fjernlånverksemd, 
organisere biblioteka sitt lånesamarbeid, samt kjøpe og oppbevare litteratur, er det 
rolla som regional samfunnsutviklar som no er vektlagt. Det krev rammer og 
handlingsrom til både å prøve ut og støtte opp om ulike tiltak i periodar.  
  
  



 
 

 
Å sette strategisk retning, mobilisere ulike aktørar til å samarbeide og legge til rette 
for samordning av offentlig innsats og verkemidelbruk, er sentrale nøkkelord for 
fylkeskommunen sitt ansvar på bibliotekfeltet. Dette er også sentrale knaggar for å 
styrke fylkeskommunen som nav og drivar for bibliotek- og litteraturutvikling i Møre 
og Romsdal, slik mål for arbeidet er definert i fagplan bibliotek (T-51/17).   
Funn i kompetansekartlegginga blant bibliotektilsette viser at desse har eit behov 
for kompetansepåfyll, mellom anna om formidling. I kartlegginga og i 
biblioteksjefmøtet i Kristiansund (omtalt ovanfor), kjem det fram at folkebiblioteka 
ønskjer seg ferdig planlagde turnear og/eller arrangementsrekker, samt midlar og 
initiativ til nye formidlingstiltak.   
 
Om fylkeskommunen både skal utvikle turnear og nye litteraturformidlingstilbod, ha 
rom til å initiere eller støtte opp om nye formidlingsinitiativ og samtidig gi tilskot til 
ei bokbåtteneste, vil det vere nødvendig å frigjere store delar av den økonomiske 
ramma brukt på bokbåttenenesta. Fylkesrådmannen vil gå i dialog med 
kommunane om ein ny driftsmodell, basert på dei premiss som går fram av 
saksframlegget.   
 
 
Forslag til vedtak: 
1. Kultur- og folkehelseutvalet legg til grunn at arbeidet med bibliotek og 

litteraturformidling i fylkeskommunen, skal vere forankra i lov og regionale 
planer. Utvalet ser det som viktig å prioritere tiltak som kjem alle kommunar 
og fleire målgrupper til gode. 

 
2. Kultur- og folkehelseutvalet tek til orientering dei premiss som ligg til grunn for 

vidare utvikling av litteraturformidlingstilbodet i Møre og Romsdal, slik det går 
fram av saksframlegget.  

 
3. Kultur- og folkehelseutvalet ber om at det for hausten 2019 blir prøvd ut nye 

litteraturformidlingstiltak.  
 
 

Ottar Brage Guttelvik 
fylkesrådmann 

 
Heidi-Iren Wedlog Olsen 

fylkeskultursjef 
 



 
Behandling i Kultur- og folkehelseutvalet - 12.06.2019  
Frøydis Austigard (V) fremma på vegner av seg sjølv, Randi Asbjørnsen (SUNML) 
og Viggo Jordahl (SV) forslag om slikt nytt punkt 2 (og forskyve punkt 2 og 3 i 
tilrådinga frå fylkesrådmannen): 
 
 «Utvalet mener det er viktig å fortsette tilbudet om litteraturformidling via 

Bokbåten og ber administrasjonen snarest om å utlyse anbud på Bokbåten.» 
 
Hans Olav Myklebust (FRP) fremma følgjande forslag: 
 
 «Kultur- og folkehelseutvalet har som målsetting å framleis sikre ei 

bokbåttenesta i fylket, gjerne i samarbeid med Vestland fylke. Kultur- og 
folkehelseutvalet syner til saksutgreiinga og ber administrasjonen arbeide 
vidare med denne målsettinga.»  
 

Votering: 
Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteke. 
 
Forslaget frå Frøydis Austigard med fleire fekk 4 røyster (V, SUNML, SV, MDG) og 
fall. 7 røysta mot forslaget (SP, AP, FRP, KRF, H).  
 
Forslaget frå Hans Olav Myklebust fekk 6 røyster (FRP, V, SV, SUNML, 1H, MDG) og 
vart vedteke som nytt punkt 4. 5 røysta mot forslaget (AP, SP, 1H, KRF) . 
 
Vedtak i Kultur- og folkehelseutvalet - 12.06.2019 
1. Kultur- og folkehelseutvalet legg til grunn at arbeidet med bibliotek og 

litteraturformidling i fylkeskommunen, skal vere forankra i lov og regionale 
planer. Utvalet ser det som viktig å prioritere tiltak som kjem alle kommunar 
og fleire målgrupper til gode. 

 
2. Kultur- og folkehelseutvalet tek til orientering dei premiss som ligg til grunn for 

vidare utvikling av litteraturformidlingstilbodet i Møre og Romsdal, slik det går 
fram av saksframlegget.  

 
3. Kultur- og folkehelseutvalet ber om at det for hausten 2019 blir prøvd ut nye 

litteraturformidlingstiltak.  
 
4. Kultur- og folkehelseutvalet har som målsetting å framleis sikre ei 

bokbåttenesta i fylket, gjerne i samarbeid med Vestland fylke. Kultur- og 
folkehelseutvalet syner til saksutgreiinga og ber administrasjonen arbeide 
vidare med denne målsettinga. 
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