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är).
Nordfjeldske Kontroll  AS

Org. nr. 998  530 652  MVA

Til

Nesset kommune

Kommunehuset

6460 Eidsvåg i Romsdal

Inderøy, den 24. mai 2017

Rapport vedr utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller.

Nordfieldske Kontroll  AS  har, jmfr norsk alkohol- og tobakkskadelov, utført salgs-, skjenke-

og røykekontroller i Nesset kommune i perioden mai 2017. Kontroll utført med og av to

kontrollører iht. krav fra Helsedirektoratet. Kontrollørene har observert følgende:

Alvorlige brudd på alkoholloven så som salg/skjenking av alkohol til mindreårige, eller

salg/skjenking av alkohol til åpenbart påvirkede personer, er ikke avdekket/observert. Salgs

og skjenketidene er overholdt.

Coop Marked Eresfiord, ansatt sier hun i sine 20 år som ansatt, ikke har mottatt opplæring
innen alkoholloven og dens retningslinj er?! Dette er styrer sitt ansvar.

Stengte steder vil bli fulgt opp.

Kontrollene er utført på forskjellige tidspunkter og observasjonene er gjort i forkant av og

rundt angitte tidspunkt på rapportskj emaet. Samtidig taes hensyn til risikobetonte steder,

aktivitet og tilbud til kunder, samt for eksempel kafé kontra pub/diskotek.

Vi viser for øvrig til vedlagte rapporter for ytterligere detaljer.

Spørsmål kan rettes til undertegnede eller aktuell kontrollør vedr selve kontrollen.

Kontrollørs navn og telefon nummer oppgis kommunen på forespørsel.

Vem1lig hilsen
N rdfjeldske Kontroll AS Kontrollør IDNR: 771566

@ Kontrollør IDNR: 771581

I Thor Olaf

NB! Vi har fått ny post og forretningsadresse som under.

Nordfjeldske Kontroll AS, Åsavegen 98, 7670 Inderøy. Mobil:  47 62  82 60

E-post: nordfjeldske.kontroll@online.no

tholmyhr@online.no
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No rdfjeldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

ééfl/’ ’/I/War/9 _.€7?@z.~;?mz.9.......
Adresse: Z5f€e§

Styreri #5.?/»{2.%:<.r ............. ..f

Stedfortreder: ____ __ //a/C/5 ‘7(f_¢fi7‘;77L3

Sa
ansvarshavende

ved kontrollen:

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet:

Ol.

02.

03.

04.

05.

06.

07

08

09

10

ll

12

13

lgsstedets

Q/f/€<?7C V//553)

Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

.  Har butikken alkoholfritt øl?

.  Er det skille mellom alkoholfri i alkoholholdig drikk?

.  Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

.  Er tobakksvarer usynligort for kunder?

.  Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

.  Er styrer/ stedfortreder til stede?

.  Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Kontrollo plysninger:

Dato:

Klokkeslett: .... . .......................................... ..

Salgsstedets åpningstid: ....... ......... ..

Kontrollform anonym: .... ............. ...i .............. ..

Kontrollens varighet: ...........  ..

Kommune: Mg ....  ..

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskrifterz (08. 06. 05. nr  538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

......................... T  Æw/ Mam? /14/ma

......................... Øázzzzffzf flPfÅffØ/flfeféf.,
7%; 722255 .Øv får,  /  /sgpp/Lrfzsgjg

Kontrollør legitimerte seg for: CZufiÆ/f .  ild/v

t?

Ja Nei 1.blad:
El Koerlr(1::1I::lI;:

'j 2.blad:

G Bevillingshavers

El Iz eksemplar

E 3.blad:
. olJ:l N rdfjeldske

a Nei K ,
ontroll AS

  lå eksemplar

EEI U
U

I! U

å
E

...... Il Q9/féé sssssss i.
Kontrollors  IDNR:  ‘7? W

Kontrollørs IDNR: I
Oppdatert  2  l .Ol.l3



Nordfjeldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal Salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Navn: /‘I ..... ..

Adresse:

Styrer: ........ ............................................. ..
Stedfortreder: ...... ........................................ ..

Salgsstedets
ansvarshavende

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område?

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

06. Ble kommunens salgstid overholdt?

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08. Er det skille mellom alkoholfri  /  alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggiort for kunder?

11. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

12. Er styrer/ stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Kontrollo lysninger:

Dato: ................ ............................. ..
/)

Klokkeslett: .............................................. ..

Salgsstedets åpningstid: ............ ..

Kontrollform anonym: .... ................................ ..
w

.... -ÆÆÆMMKontrollens varighet:

 

1  .blad:

Kommunens

eksemplar

2.b1ad:

Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:

Nordfieldske

Kontroll AS  '

eksemplar

EEE]

e

DDDDDDDDD

Rapporten anses med dette for tnottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht.  alkoholforskriften  (08.06.05. nr  538) §  9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

/1

Kontrollør legitimerte seg fonÁ' 5  åå

?97J’éé
?$‘ KW

Oppdatert 21.01.13

Kontrollørs IDNR:

Kontrollørs IDNR:
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Nordfj eldske Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal Salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

/áøf FK/ài-Navn:

Adresse: .......  ..

Styrer ............................................................ .. 
Stedfortreder: 4'73 ......  W

Salgsstedets I

frame /é7s7<x;ansvarshavende

ved kontrollen: . . . . . . . . . . . . . ..

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område?

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

06. Ble kommunens salgstid overholdt?

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08. Er det skille mellom alkoholfii  f  alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

ll. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

12. Er styrer/ stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Kontrolloppl sninger:

Dato:. ‘S.

Klokkeslett:  .. >/J .... ..

Salgsstedets åpningstid: ............ ..

Kontrollform anonym: ................ _.: ............... ..

1U
Kontrollens varighet: ..... 14 /

 

1.blad:

Kommunens

eksemplar

2.blad:

Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:

Nordfjeldske

Kontroll  AS  '

eksemplar

Z  .

e

DDDCICIDDDD

Rapporten  anses med dette for  mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskriften (08. 06.05. nr  538) §  9-6. Tilbakemelding sendes  kommunen.

Kommentar:

Kontrollør legitimerte seg for:
. KJ

N jg/..;f..[,.£2 ........................ ..
Kontrollørs IDNR:

Kontrollørs IDNR: /SW

Oppdatert 21.01.13
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Nordfjeldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrolloppl s 'ngerz

Navn: Dato: i  Öfl,

Adresse: Klokkeslett: ....... .................. ..

Styrer: ..  ................................................................... .. Salgsstedets åpningstid: ....................................... ..

Stedfortreder: .................................................................................................................. .. Kontrollform BHOHYH13 -------------------------------------------- --

Salgsstedets Kontrollens varighet: .............................................. ..
ansvarshavende ,
ved kontrollen: ............................................................................................................... .. Kommune: ........................... ..

 

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet: Ja Nei 1.blad:

Ol. Ble det observert drikking på salgsstedets område? U U K°mm“"e"5

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk? U U eksfíflí

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? U U Bevillingshavæers

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige? U U eksemplar

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? U U 3-blad‘
Ja Nei Nordfieldske

Kontroll AS
06. Ble kommunens salgstid overholdt? U U eksemplar

07. Har butikken alkoholfritt øl? U U
08. Er det skille mellom alkoholfri  I  alkoholholdig drikk? U U

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke? U U

10. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder? U U

11. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system? U U

12. Er styrer/stedfortreder til stede? U U
13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner? U U

Rapporten anses med dette for  mottatt, og bevillingshaver har  rett til å  uttale sel_g,v:irl1ner1 to  ukelt:l

iht. alkoholforskrtften (08.06.05. nr 538) §  9-6. Tilbakemelding sendes  kammunen.

Kommentar:

.................................................................................  . .
Kontrollørs  IDNR:

Kontrollør legitimerte seg for: Kontrollørs IDNR: S  g

f ' Oppdatert 21.01.13
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Nordfjeldske Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysningerfin skjenkestedet:

Navn:

Adresse:

Styrer:

Stedfortreder:

Skjenkestedets
ansvarshavende
ved kontrollen:

Skjenkerett for: l:l Øl El Vin E] Brennevin

Følgende ble observert/registrert:

Ol.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

ll.

r—-

.N
u—-
U.)

P—‘

F*
>—-

P‘
h—l

.°‘

17.

Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

Foregår skjenking til mindreårige?

Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

Nytes medbrakt alkohol?

Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

Røykes det i lokalet?

Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

Ble Skjenketiden overholdt?

Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

Ble reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skj enkekartet?

Har skjenkestedet et tilfredsstillende lK-system?

Er styrer/ stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Kontrollopplys inger:

5% ~ /2—Dato: r

'0
Klokkeslett: /f

Kontrollens varighet: ............................................. ..

Gjester; lite/mye/fullt: ............................................ ..

Kommune:

Skjenkestedets åpningstid: .................................... ..

J  a Nei 1.blad:
U Kommunens

E] eksemplar

2.blad:

El Bevillingshavers

E] eksemplar

E] 3.blad:
U Nordfieldske

Kontroll AS'

El eksemplar

Nei

CIDDDCIDDDEI  år DDCIDDDCID

DDDCIEJDDDIZI

Rapporten anses med  dette mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkohoiforskriften  (08.06.05.  nr  538) §  9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

 

Kontrollør legitimerte seg for:

KOMHMIDNR:

Kontrollørs IDNR: E7

Oppdatert 16.8.12
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Nordfjeldske Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger  om  skjenkestedet:

Navn: ....... W  í

Adresse:

Éâøw/ito ma,
/E/D5 /#1

Styrer:

Stedfortreder:

Skj enkestedets
ansvarshavende
ved kontrollen:

Skj enkerett for: E‘ Øl  El Vin l:I Brennevin

Følgende ble observert/registrert:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

. Ble Skjenketiden overholdt?

. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

.  Ble reklameforbudet for alkohol overholdt?

.  Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

. Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

. Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

. Er styrer/ stedfortreder til stede?

n—-
S

j-l
._.

r—-
BJ

7-
DJ

r—A
-lå

u-A
U1

>—I
O\

»—-
\l

Rapporten anses med dette mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskriften (08.06. 05.  nr  538) §  9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

Foregår skjenking til mindreårige?

Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

Nytes medbrakt alkohol?

Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

Røykes det i lokalet?

Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Kontrollør legitimerte seg for:

 

Kontrolloppl ninger:

I  f' /?Dato:

Klokkeslett: /W2:
fo

Kontrollens varighet: ............................................. ..

Gjester; lite/mye/fullt: ............................................ ..

 
Skjenkestedets åpningstid: .................................... ..

Ja

mmmmmmmmmgmmmfimmmm

Kontrollørs  IDNR:  f

1 .blad:

Kommunens

eksemplar

2.blad:

Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:

Nordfjeldske

Kontroll AS'

eksemplar

\"W—":17"/./WV
Kontrollørs  IDNR:  W/

Oppdatert 16.8. l  2
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Nordfjeldske Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger  om  skjen estedet:

Navn:

Adresse:

Aaa P ÆeK/êmi/J
En: es ygygzy

Styrer:

Stedfortreder:

Skjenkestedets
ansvarshavende
ved kontrollen:

Skjenkerett for: l:l Øl E Vin  l:l Brennevin

Følgende ble observert/registrert:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

i-Å

.o
...i
._¢

D-—l

N
h—l!—li—l

VPS”
I-fl

S7‘
III

F'

Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

Foregår skjenking til mindreårige?

Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

Foregår skj enking til åpenbart berusede personer?

Nytes medbrakt alkohol?

Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

Røykes det i lokalet?

Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

Ble Skjenketiden overholdt?

Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

Ble reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfrie og lette alternativer tilengelige?

Er alkoholfrie og lette altemativer oppført på skjenkekartet?

Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer/ stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Uüüüümüme

Kontrollo lsninger:

ff 7Dato:

Klokkeslett: .... ..  I/ K  ”
Kontrollens varighet: . ............................................ ..

Gjester; lite/mye/fulltz ............................................ ..

kw?
Skjenkestedets åpningstid: .................................... ..

Kommune:

1  .blad:

Kommunens

eksemplar

2.blad:

Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:

Nordfjeldske

Kontroll AS'

eksemplar

G1

a

EJDEIDDDCIDD

DCIDDDCIDDD  å  CIDDDDDDD  å

Rapporten anses med dette mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskriften (08. 06. 05. nr  538) §  9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

í 2271/47/ l
....... .... /’¢~ #1/ l

Kontrollør legitimerte seg for:

>2? å;

:::::::::::: 133:: ??/5?/
Oppdatert 16.8.12



-l
NESSET KOMMUNE Nordfjeldske Kontroll AS

Org. nr.  998 530  652 MVA

w 3  AUG 2017 Aktiviw19 år

.aoiflf/'øwäl W
Til u»u:,os=-r-4+2-1———
Nesset kommune

Kommunehuset

6460 Eidsvåg i Romsdal

Inderøy, den 2. august 2017

Rapport vedr  utførte  salgs-, skjenke- og røykekontroller.

Nordfjeldske  Kontroll  AS har, jmfr norsk alkohol- og tobakkskadelov, utført  salgs-, skjenke-

og røykekontroller i Nesset kommune i perioden juli 2017. Samtlige krav fra

Helsedirektoratet jf utførelse av salgs-, skjenke og røykekontroller er ivaretatt. Kontrollen er

utført med og av  to  kontrollører. Kontrollørene har observert følgende:

Alvorlige brudd på alkoholloven så som salg/skjenking av alkohol til mindreårige, eller

salg/skjenking av alkohol til åpenbart påvirkede personer, er ikke avdekket/observert. Salgs

og skjenketidene er overholdt.

På butikker var tobakksvarer usynliggjort for kunder. Salg av øl til mindreårige er ikke
observert.

Coop Prix Eidsvåg, butikken er under ombygging.

Coop kafé, kafeen skal leies ut til høsten.

Kontrollene er utført på forskjellige tidspunkter og observasjonene er gjort i forkant av og

rundt angitte tidspunkt på rapportskjemaet. Samtidig taes hensyn til risikobetonte steder,

aktivitet og tilbud til kunder, samt for eksempel kafé kontra pub/diskotek.

Vi viser for øvrig til vedlagte rapporter for ytterligere detalj er.

Spørsmål kan rettes til undertegnede eller aktuell kontrollør vedr selve kontrollen.

Kontrollørs navn og telefon nummer oppgis kommunen på forespørsel.

Vennlig hilsen
Nordfjeldske Kontroll AS Kontrollør IDNR: 771566

® Kontrollør IDNR: 771581

or iOlaf M

 
  
 

c--

NB! Vi har f y post og forretningsadresse som under.

Nordfjeldske Kontroll AS, Åsavegen 98, 7670 Inderøy. Mobil: 47 62 82 60

E-post: nordfl'eldske.kontroll@online.no

tholmyhr@online.no
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Nordfjeldske Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal Salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollo ly ninger:

flw/~..v.if{6/J. ...... ._ i ’bl-.
$2.05/r¢»; ....................... __ f........ ________________________________ __

Styrer: .. /’(’°’a..:F /7L Ø  'å 5347771’ .. Salgsstedets åpningstid: .......... ..

Stedfortreder; IT __________ __ Kontro1lformanonym:....Z‘.’.. ..................... .s ......... ..

2 o M/ /USalgsstedets /hL Kontrollens varighet: ............................................ ..
ansvarshavende 4' '   

ved kontrollen:  _  /N/ :  /\/g

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Nei innad;

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område? K°‘:m““"1"5
C  sem al'

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk? M 2  blpd
.  8  I

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? m Bevmingshavers

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige? eksemplar

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? V 3-Wad:
Nordfieldske

Kontroll AS'

06. Ble kommunens salgstid overholdt? eksemphr

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08. Er det skille mellom alkoholfri l alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

l 1. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

12. Er styrer  /  stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

DEIEEIIEIEEETE äEIDDDD t'

DDEJDDCIDDD å  IE5

Rapporten anses med  dette for  mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht.  alkoholforskriften (08.  06. 05.  nr  538) §  9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

l. rrf/  /

W  5 W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I j .

I Kontrollørs IDNR: [5 %

Kontrollør legitimerte seg for:_/' f" 'i Kontrollørs IDNR:

Oppdatert 21.01.13
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Nordfj eldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport  vedr.  kommunal Salgsbevilling

Opplysninger  om  salgsstedet:

Styrer: f IUD

Stedfortreder: ____ .. WM? Wes/ris
Salgsstedets

SZZVESZTZEZS? MW 7  oz/saw; m?

Følgende ble observert/registrert iløpet av tilsynet:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område?

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

06. Ble kommunens salgstid overholdt?

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08. Er det skille mellom alkoholfii  /  alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynligort for kunder?

l 1. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

12. Er styrer  /  stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

ímfl /W///Zeé7) @524 /”?/".5776-29
Kontrollopplysninger:

Dato: 7' r/L? ..... ..

Klokkeslett: ..... ........... .. ............................. ..

Salgsstedets åpningstid: .... ..... ..

Kontrollform anonym:

Kontrollens varighet: .... ......... ..

Kommune: ...... ................................................  ..

J a Nei l.bIad:

l:l [El Kommunens

El eksemplar

  2.blad:

‘j Bevillingshavers

El eksemplar

l:l E 3.blad:

Ja I;::::::::‘::*:
eksemplar

UE

DDDDDDEIDD

Rapporten anses med dette for  mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskrtffiert (08.06.05. nr 538) §  9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

Kontrollør legitimerte seg for:

  
........................ ..

Kontrollørs  IDNR:

Kontrollørs  IDNR: j

Oppdatert 21.01.13
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Nordfj eldske Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal salgsbevilling

Opplysninger  om  salgsstedet:

Navn:

Adresse: .... ..  L*

Styrer: ....  -

 

Stedfortreder: ..... ..... 7L/5-f

Salgsstedets
ansvarshavende
ved kontrollen: .

á. /ffW/i/ÅéJflfWÉ

Følgende ble observert/registrert i løpet  av  tilsynet:

01.

02.

O3.

04.

05.

06.

07.

08.

.  Overholdes reklarneloven for alkoholholdig drikke?

.  Er tobakksvarer usynligort for kunder?

.  Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

. Er styrer/ stedfortreder til stede?

.  Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk armonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

Har butikken alkoholfiitt øl?

Er det skille mellom alkoholfri /alkoholholdig drikk?

KontrollopWninger:

Dato:  L ..... ..
f"

Klokkeslett: ....... ...................... ......... ..

Salgsstedets åpningstid:  . ...... ......... ..

Kontrollfonn anonym: ~

Zb M/w

Ja Nei 1.blad:
M Kommunens

eksemplar

I 2.blad:

E' Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:

. Nordfieldske

Ne] Kontroll AS  '

eksemplar

äflflflflfl

H
D

Rapporten  anses med dette for  mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht.  alkoholforskriften (08.  06. 05.  nr 538) §  9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

Kontrollør legitimerte seg for: A  pg

J  " “f '

kgtàntçånlig;ÆBÉ§;:;<1L,.féåé,.naafljlifilfli
/Kontrollørs IDNR: 2'

f Oppdaten 21.01.13
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Nordfjeldske Kontroll AS
7282  Bogøyvær

Ra ort vedr. kommunal sk'enkebevillinJ g

Opplysninger  om  skjenkestedet: Kontrollopplysninger:

Navn: Dato: 7

Adresse: W Klokkeslett/E _

Styrer:  M Kontrollens varighet: ........ ..

Stedfortreder: A4 ///fl’ ....... .. Gjester; lite/myeffullt: .... ............................... ..

Skjenkestedets .
h  d -3223322312: zf?urzf/W /VQW7’

33’ . VW a;

Skjenkerett for: Øl Vin E Brennevin Skjenkestedets åpningstid: ........... ..... ..  Ø

Følgende ble observert/registrert: Nei 1.blad:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?   K‘;”k:::‘p°l’:

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? Lblad:

03. Foregår skjenking rii mindreårige? El Bevmi,,gShm,s
04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? El eksemplar

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? 3-“ad?

O6. Nytes medbrakt alkohol? å
07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? eksemplar

08. Røykes det i lokalet? / 2
e

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

l0. Ble Skjenketiden overholdt?

ll. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

Ble reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

Er alkoholfrie og lette altemativer oppført på skj enkekartet?

Har skjenkestedet et tilfredsstillende lK-system?

Er styrer/ stedfortreder til stede?

D-4

N
._.......
S-":"".*’

%d

9*

Uñææmæmfiæeüüüüüüümr

UUUUUUUUU

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskriften (08.06.05. nr 538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

/l n /1 .. gi? l/í

Kon rollørs  IDNR: f

Kontrollør legitimerte seg for: Cu; Konirollørs IDNR: å K]

Oppdatert  I  6.8.  12



Nordfj eldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal Salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Navn: .... ...... .................................................................... ..

Adresse: .............. ......... ..

Styrer: .............................. ..

Stedfortreder: ____ ,_

Sal gsstedets
ansvarshavende

Følgende ble observert/registrert iløpet av tilsynet:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

ll

12

Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

Har butikken alkoholfritt øl?

Er det skille mellom alkoholfn' /  alkoholholdig drikk?

Overholdes reklarneloven for alkoholholdig drikke?

Er tobakksvarer usynlig ort for kunder?

. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

. Er styrer/ stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Kontrollopplysninger:

Dato: fl? ....... ..

Klokkeslett: ..

Salgsstedets åpningstid: ....................................... ..

Kontrollform anonym: ............................................ ..

Kontrollens varighet: .............................................. ..

Marga”

Nei 1.blad:
D Kommunens

eksemplar

El 2.blad:

El Bevillingshavers

E] eksemplar

E] 3.blad:
Nordtjeldske

Kontroll  AS  '

eksemplar

Uflflflflflflflfläflflflflflä

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht.  alkoholforskriften  (08. 06. 05.  nr  538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

................................. ...fi2/-/mm mszé sfémiz

afl's:x-lrykk.com 73 B2 Ix

17%/3 3/54/a; 7/2.

....................... .. ..

Kontrollørlegitimerte seg forzk

_ ÃÆGZÉ Ã®flvwK

.... .. /Z‘///£23 /(Z/0 ..~/

3ya¢¢
Kontrollørs  IDNR:  /Zç/ M

Kontrollørs IDNR:

Oppdatert 21.01.13
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Nordfjeldske Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal skj enkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet: Kontrollopplysninger:

Navn; %fç§ Dato: xyz?  /  7’

Adresse: ¢%*3§;«?7‘°P Klokkeslett: // f'

styrer; .. Kontrollens varighet: ............................................. ..

Stedfortreder: Gjester; lite/mye/fullt: ............................................ ..

Skjenkestedets

:::::::,:‘:::;::? ........................ t.
skjenkerett for; U øl U vin U Brennevin skjenkestedets åpningstid; .................................... ..

Følgende ble  observert/registrert: Nei 1.blad:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? U K°mm““°"5

02. serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? U ekS2e':l‘::
os. Foregar skjenking til ntindrearige? U Bevim,,gS,',aVe,;
04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? U eksemplar

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? U 3-blfld=

06. Nytes medbrakt alkohol? U
07. Medbringes alkohol utav godkjent skjenkeområde? U eksemplar

08. Røykes det i lokalet? U2
e

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

_  Ble Skjenketiden overholdt?

11. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

.  Ble reklameforbudet for alkohol overholdt?

.  Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

.  Er alkoholfrie og lette altemativer oppført på skjenkekartet?

.  Har skjenkestedet et tilfredsstillende lK-system?

. Er styrer/ stedfortreder til stede?

17. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

r—-
C)

v—A
IQ

v--
U)

l-
-P

l:ll:ll:ll:ll:ll:lDl:ll:l äCll:ll:ll:lCJCll:ll:l e'

DCIDDDCIEJDD

Rapporten anses med dette mottatt, og bevillíngshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskrtften (08.06.05. nr 538) §  9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

   Kommentar:

...... .. O’! /

Kontrollørs IDNR: find Ø”

Kontrollør legitimerte seg for: Kontrollørs IDNR:

' Oppdatert l6.8. 12
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FYLKESMANNEN
l MØRE os ROMSDAL1.*

«J  Vår dato Vår ref.

10.07.2017 2015/1115/ANNE/721.0
Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref.

seniorràdgivar Anne Mette Nerbøberg, 71 25 85 28 24.02.2017

'7 7.
Nesset kommune

Kråkholmvegen 2

6460 EIDSVÅG I  ROMSDAL ‘T...

Tilskot til kommunalt rusarbeid  i  Nesset kommune  over  statsbudsjettet kapittel  765  post

62  for 2017

Vi viser til søknad av 24.02.2017

Fylkesmannen  i  Møre og Romsdal gir med dette eit tilskot på inntil kr 220 000 til

kommunalt rusarbeid  i  Nesset kommune over kapittel 765 post  62  på statsbudsjettet for

201 7. Unytta midlarfrå tidlegare år, kr 55 000,- blir trekt frå beløpet. Utbetaling for 2017

blir kr 165 000,-.

Mål og føringar

Tilskotet er gjeve ut frå regelverket for tilskotsordninga, med særleg vekt på

tildelingskriterium, budsjettet i søknaden, forventa måloppnåing og eventuell

framdriftsplan. Fylkesmannen ber om at kommunen prioriterer aktivitet som rettar seg mot

følgjande mål:

- oppfølging av personar med rusproblem

Tilskotet er meint å skulle dekkje utgifter til del av eit årsverk og blir gjeve for 1 (eitt)

kalenderår.

Vi gjer merksam på at regelverk for tilskot til kommunalt rusarbeid er endra i 2017. Tildelt

beløp vert redusert over ein periode på maksimum fire år. Nesset har fått slikt tilskot sidan

2011 og tilskotet er derfor redusert til lågaste sats, som eit avsluttande år.

Tilskotet er gitt til føremålet som er omtala i dette tildelingsbrevet. Midlane kan som

hovudregel ikkje omdisponerast eller brukast til andre føremål. Dersom midlane ikkje blir

brukt etter føresetnadene, skal dei betalast tilbake til Fylkesmannen. Eventuell feil bruk og

misleghald av tilskotet kan før til rettslege tiltak.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal- Postboks 2520' 6404 MOLDE - 71 25 84 00 - fmmriostmottakgälkesmannen.no - Organisasjonsnr: 974 764 067
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Klagerett

I samsvar med Lov om behandlingsmåten  i  forvaltningssaker (forvaltingslova) kapittel 6 kan

det ikkje klagast på avgjerda om tilskot og vilkår i dette brevet, ettersom avgjerda ikkje er

eit enkeltvedtak.

Utbetaling og krav til stadfesting

Fylkesmannen betalar ut tilskotet når vi har motteke og godkjent stadfestinga, utfylt og

signert av kommunen. Fylkesmannen vil vurdere om midlane skal trekkast tilbake dersom

kommunen ikkje returnerer skjema innan 15. august 2017.

Vi gjer merksam på at ein må varsle Fylkesmannen om endringar i adresse, kontonummer

og kontaktperson så snart som mogeleg.

Ubrukt tilskot

Tilskotet skal brukast i 2017, jf. Bevilgningsreglementet § 3. Dersom alle midlane ikkje kan

disponerast i år, har ein desse alternativa:

1. Dersom det er endringar i føresetnadene og alle midlar ikkje skal brukast til

prosjektet/tiltaket/aktiviteten, må tilskotet betalast tilbake snarast til Fylkesmannen

i Møre og Romsdal sin konto nummer 7694 0500563 merka med kapittel, post og

vårt saksnummer. Fylkesmannen skal informerast om tilbakeføringa.

2.Tilskot som ikkje blir brukte i år, blir trekte frå når det blir tildelt tilskot neste år,

dersom prosjektet/aktiviteten blir ført vidare. De må søkje om tilskot på nytt for å

kunne føre tilskotet vidare. Søknadsbeløpet må inkludere både ubrukt tilskot og nytt

tilskot.

Kommunen må informere Fylkesmannen skriftleg om midlar som ikkje blir brukt innan

30.november 201 7.

Kontroll av tilskotsmottakarar og dokumentasjon

Fylkesmannen har tilgang til å kontrollere at tilskotet blir brukt etter føresetnadene, jf § 10,

2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjer også merksam på at Riksrevisjonen har

tilgang til å kontrollere om tilskot eller bidrag av statlege midlar til offentlege eller private

verksemder blir brukt etter føresetnadene. Dette er heimla  i  Lov om Riksrevisjonen  §  12, 2.

ledd.

Fylkesmannen krev at rekneskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysingar som ligg til

grunn for søknaden eller utrekninga av tilskotsbeløp, skal oppbevarast for eventuell

kontroll i minimum fem år frå det tidspunktet tilskotsbrevet blei motteke.

Rapportering

Kommunar som mottek tilskot skal kvart år rapportere til Fylkesmannen ut frå dei kriteria

for måloppnåing som regelverket viser til. Tilskot blir ikkje betalt ut før rapportering for året

før er levert. Frist for rapportering er 1. februar 2018.
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Kommunane skal også rapportere elektronisk på skjema IS 8/24 som SINTEF har utarbeid på

oppdrag frå Helsedirektoratet. SINTEF sender rapporteringsskjema direkte ut til alle

kommunane i april 2018.

Rekneskapsrapportering

Det skal førast separat rekneskap for tilskotet og kommunane sin eigendel, skilt frå resten

av rekneskapen for eksempel med ein prosjektkode. Rekneskapen skal vise kva utgifter som

er dekka under prosjektet/tiItaket/aktiviteten og skal vere skilt frå kommunen sitt totale

rekneskap.

Revisorkontroll

Revisor skal få ein kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte kontrollhandlingar knytt til

dette tilskotet. Rekneskapen skal vere revidert i samsvar med Den  norske  revisorforenings

standard ISA 805 "Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og

spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling".

Revisorkontrollert rekneskap skal sendast Fylkesmannen innan 31.mars  2018.

Andre vilkår

Mottakaren av tilskotet har arbeidsgjevaransvar for eventuelle tilsette. Når tilskotet er

utbetalt, må mottakaren av tilskotet ta omsyn til at tilskotet inkluderer arbeidsgjevaravgift

til folketrygda for avgiftspliktig lønn og godtgjersler, og pensjonsdel og andre sosiale

utgifter (feriepengar).

Søknadsfrist for neste års tilskot

Ein må alltid søkje om tilskot for kvart enkelt budsjett- og kalenderår. Søknadsfristen for

tilskot til tiltak/prosjekt som er planlagt vidareført i neste budsjettår, blir publisert på

http://www.helsedirektoratet.no og www.fylkesmannen.no.

Vi ønskjer dykk lykke til med arbeidet og ser fram til å høyre om resultata.

Med helsing

Marit Hovde Syltebø (e.f.) Anne Mette Nerbøberg

Ass.direktør Seniorrådgivar

Dokumentet er elektronisk godkjend og har ingen signatur
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Stadfestinga skal innan 15. august 2017 sendast  i  retur til:

Fylkesmannen  i  Møre og Romsdal

Fylkeshuset

6404 Molde

Dersom kommunen ikkje returnerer skjema innan fristen, vil Fylkesmannen vurdere om

midlane skal trekkas tilbake.

Vår ref: 15/ 1115

Nesset kommune

Kråkholmvegen 2

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

STADFESTING

Organisasjonsnummer: ...................................................................................................................... ..

Kontonummer:

(NB! Dersom kontonummeret blir endra i løpet av året, må ein varsle Fylkesmannen om

endringa så fort som mogeleg)

Namn, adresse og telefonnummer på prosjektleiar/økonomiansvarleg:

a - - .-  o  .  n a  o  n a  n o o n n o  a a a  o  .  o  .  n  .  ¢ .  . . .¢  -  . .  .  a  . . .. .  .  . . . . . . . . . . . . .  .  .  . . . .  .  . .  . .  .  .  -  .  .  .  . .  - -  .  . .  - -  . .  . . . .  . .. .  . .  .  . . .  . . .  .  . . .  . .  . .  .  . . . .  -  .  - - - - - -  . . . .  .  -  . .  .  .  . .  . . .  .  .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .  -  ..

c . .  . . . . . .  -  .  ¢  n ¢ . ..  .  . . .  . . . . . .  . .  . . .  .  . . .  .  . . .  .  . .  .  .  . .  .  . . . . . . .  .  . . . . . . .  . . .  .  .  . . . . .  .  . .  -  .  . . .  .  .  . .  .  -  .  . .  .  . ..  . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . .  .  - -  .  .  . .  - -  .  . .  . . .. . .  . . . .  .  .  . .  .  .  . . . . . .  .  . . .  -  .  -  -  .  .  .  .  ..

Tilsegn om tilskot på kr 220 000,- over statsbudsjettet kapittel 765 post 62 for budsjettåret

2017 til Nesset kommune. Ubrukte midlar frå tidlegare år er i tilskotsbrevet trekt frå dette

beløpet, slik at utbetalt beløp blir lågare.

Nesset kommune stadfestar med dette å ha lese og godteke vilkåra som er gitt i tilskotsbrev

av 17.06.2017.

a a a  o o  - a n a  n n a a n n o n o  a  - - -  .  .  a  o o o o  .  u a . .  . . . .  .  . . .  .  .  .  -  - -  - - -  l  u a  - - -  .  a u  -  u u  - - -  u u - - - - -  n n  - - - - -  l  -  -  -  n n a a  n n n  a  n n.a a  n .  o . . .n . .  --

. . .¢ u a  a u a - -  n  a - - - -  n A l  a  n n n n n l  n a a a  n n n n n n  aco  - - .u s  n -  .  . .  .  -  . .  . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . .  -  . . .. . . .  .  . . . . . . . . .  -  . .  . . .  . . . . . .  -  -  .-

stad dato ansvarleg person

Stadfestinga skal underteiknast  av  rådmannen og personen som har fått delegert

avgjerdsretten.



Fra: Region Midt (region.midt@fysio.no)
Sendt: 19.07.2017 10:30:25
Til: Region Midt
Kopi: 

Emne: Til ordfører og rådmenn om fysioterapiressurser 
Vedlegg: 
Til kommunene ved ordførere og rådmenn.
 
Nedenfor finner dere et kort brev om ressurssituasjonen på fysioterapiområdet i kommunene. Jeg håper dere vil
lese det og diskutere temaet hos dere. Dersom dere har spørsmål eller ønsker ytterligere info, ta gjerne kontakt.
 
Ha en fortsatt fin sommer!
 
Med vennlig hilsen
Ann-Elin Myklebust
regionleder, Region Midt
Norsk Fysioterapeutforbund
Tlf: 902 72 423
e-post: region.midt@fysio.no
 
 
 
 

KOMMUNENE HAR FOR LITE FYSIOTERAPIRESSURSER!
Regjeringen lanserte i år sin opptrappingsplan for rehabilitering. I denne planen erkjennes det at
rehabiliteringsområdet i kommunene har betydelige kapasitetsutfordringer. Tallene viser at mens det i perioden
2006 – 09 var en vekst i lege‐ og omsorgstjenestene på 8 ‐ 9 %, var veksten i samme periode 0 % for
fysioterapeuter.

Dette har gitt et etterslep som utgjør en betydelig utfordring i kommunene. Muskel‐ og skjelettlidelser er et stort
samfunnsproblem og er hovedårsaken til sykemeldinger. I tillegg blir stadig flere behandlet i sykehus og trenger
opptrening/rehabilitering i etterkant.

Jeg reiser mye rundt i landsdelen og møter mange fysioterapeuter som er fortvilte over situasjonen. De opplever
et stort påtrykk av pasienter og flere steder er ventelistene på opptil et halvt år. Når jeg spør om det har vært en
økning i ressursene siden 2000 er det mange som svarer avkreftende på dette. Mange av fastlegene gir også
uttrykk for at fysioterapitilbudet er mangelfullt for pasientene deres. De får ikke den behandlingen de trenger
etter skade, operasjon og sykdom.

Jeg ber nå derfor dere som er rådmenn og ordførere om å etterspørre om hvordan ressurssituasjonen er på
fysioterapisiden i deres kommune. KOSTRA‐tallene vil ikke gi et godt svar, siden etterslepet er på nasjonalt nivå. I
stedet ber jeg dere etterspørre ventelisteproblematikk og hvorvidt det har vært en økning i fysioterapitjenesten
siden samhandlingsreformen ble lansert i 2012. Spør gjerne også legene om hvordan de opplever
fysioterapitilbudet.

Å ansette en fysioterapeut eller tildele en full avtalehjemmel koster kommunen totalt ca. 420 000,‐ pr. år. Dette
fordi staten utbetaler et årlig fastlønnstilskudd på 197 400,‐ pr. fysioterapistilling. Dersom kommunen velger å
tildele fysioterapeuten en avtalehjemmel arbeider denne som selvstendig næringsdrivende og kommunen har
ingen kostnader til lokaler, utstyr, pensjon eller sykefraværsordning. Den eneste kostnaden for kommunen er
driftstilskuddet.

En fysioterapeutstilling/‐hjemmel er dermed en relativt rimelig måte å gi innbyggerne et viktig behandlings‐ og
rehabiliteringstilbud på. Fysioterapeutene arbeider hver dag for at pasientene skal fungere best mulig på jobb og i
egne hjem. Pr. i dag er de for få til at innbyggerne får det tilbudet de har behov for.

 

Med vennlig hilsen

Ann‐Elin Myklebust

Regionleder Midt, Norsk Fysioterapeutforbund

 
 



Sunndal kommune  
Helse- og barneverntjenesten 
Interkommunal barneverntjeneste Nesset, 
Sunndal og Tingvoll 

  

 

 

Møtenotat 
 

Dato 20.06.2017 

Gjelder: 
Interkommunal barneverntjeneste Nesset, 
Sunndal og Tingvoll - samarbeidsmøter 
Referat fra eiermøte 23.05.17 Sak: 

2011/1016-
16 

Til stede: Kari Thesen Korsnes, Olaug Haugen, Anne Grete Klokset og Torunn Koksvik  

Forfall: Randi Borghild Dyrnes 

Referent: Torunn Koksvik 

Møtetid: 

 
23.05.17 kl 1300-1500 
 

Møtested: 
Barneverntjenesten, Sunndal 
 

 
 
 
Evt.sak: Helsesjef Kari Korsnes informerer om at hun har sagt opp sin stilling og trer fra som 
pensjonist før jul.  
 
Evt. sak: arkivplass; det er for lite plass i arkivet til tjenesten, og det er ønske om en fortgang i å 
få på plass et digitalt arkiv. Torunn viser til informasjon fra forrige eiermøte, hvor det ble opplyst 
om at barneverntjenestene ikke fikk kjøpe tjenesten digitalt arkiv før orkidekommunene var 
ferdige med å utrede et felles arkivsystem for alle fagsystem i kommunen. 
P.t så er tjenesten nødt til å kjøpe et nytt fysisk arkivskap, og rydde en del.  
(viser til forrige referat). 
 
Sak 1: Gjennomgang av referat fra forrige møte.  
 
Sak 2: Personalsituasjonen i barneverntjenesten p.t.  
Torunn informerer om at tjenesten p.t. er bemannet slik at vi har alle 11,8 årsverk besatt. Dette 
er ved hjelp av tre vikarer. Fortsatt sykefravær høyere enn ønsket, men som forventet ift stort 
arbeidspress.  
Tjenesten har 2,3 stillinger betalt fra fylket fortsatt. Ca. 9 stillinger som ut over disse, er fordelt 
mellom kommunene i samarbeidet.  
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Marianne Romfo, tidligere barnevernleder, har fortsatt permisjon fra Sunndal kommune, 
forlenget ut 2017. Torunn Koksvik blir fortsatt konstituert i samme periode, og Janne Lyster 
nestleder.  
Det kommenteres at det var en fin artikkel i aura avis om tjenesten nå i vår.  
 
Sak 3. Innspill til årsplan for 2018. 
Tingvoll ønsker fokus på forebyggende arbeid, mtp mer systematisk samarbeid mellom de 
tjenestene som jobber med barn og familier. Styrking av det systematiske arbeidet ønskes, og 
enda tydeligere på samarbeidet i dette. Det ønskes på dagsorden spesielt dette med asylmottak. 
Det stilles spm ved om kommunen får dekket fullt ut kostnader når det er omsorgsovertagelser 
fra mottaket. Det ønskes kompetanse på «flukt og traumer» og kompetanse på «kultur».  
 
Sak 4: Statusrapport barnevernet pr. 1. tertial.  
Gjennomgang av noen nøkkeltall fra fagsystemet.  
Torunn informerer om at fylkesmannen uttaler at de ser det vil bli stort etterslep med arbeid for 
tjenesten ift det store antallet bekymringsmeldinger som kom i 2016, især i Sunndal kommune. 
P.t. ser det ut som at trykket med bekymringsmeldinger fortsetter.  
For Tingvoll og Nesset er antall meldinger stabilt.  
 
Sak 5: Kommunesammenslåing og interkommunalt samarbeid videre.  
Nesset v rådmann informerer om arbeid som foregår i kommuen p.t.  
Informerer om nettstedet Nye Molde kommune, hvor man kan finne informasjon om arbeidet, 
referat, planer m.m. 
Kartlegging av nåsituasjonen i barneverntjenesten er det leder for bvtj i Molde som er ansvarlig 
for. Det blir informert om at nåværende avtale med Sunndal og Tingvoll kan bli sagt opp tidligere 
enn forespeilet tidligere. Nesset kommune kommer til å gå ut av nåværende samarbeid, og 
politikere diskuterer tidsperspektivet på dette. Det har blitt nevnt at det kan være en fordel for 
Nesset å gå ut av samarbeidet jo før jo heller.  
Utredningsarbeid må påstartes ift hvordan avvikle samarbeidet. Hvordan skal 
barneverntjenesten i Sunndal og Tingvoll fortsette framover, m.m. Dette er det enighet om bør 
tas initiativ til av vertskommunen.  
Det bes ført i referat at rådmann i Sunndal så snart som råd startet dette arbeidet, og at det 
fortrinnsvis bør være ferdig utredet innen utgangen av 2017.  
Det blir kommentert at det er viktig å ivareta både ansatte og brukere i disse prosessene som nå 
kommer. Dette er det enighet om. 
 
Sak 6: Barnevernvakt 
Dette står på stedet hvil. Barneverntjenesten har selv kontaktet både Molde og Trondheim, men 
ikke fått svar.  
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Det blir drøftet at responstjenesten i Kr. Sund kan være en aktuell instans for 
barnevernvaktordning.  
Torunn kommenterer at det er viktig at barnevernvakt kommer på plass, både ift kommende 
lovverk, og ift rekruttering til tjenesten. 
 
 
 
  
Referent 

Torunn Koksvik 
konstituert barnevernleder 
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Nesset kommune “gig Pensjonistforbundet
Nesset Pensjonistforening

r

zoze /ioço
Møre og Romsdal
fylkeskommune

Samarbeidsavtale

Mellom

Nesset kommune - Nesset Pensjonistforening - Møre og Romsdal fylkeskommune

1. Forankring av avtalen

Denne samarbeidsavtalen erforankra  i  Kommuneplan for Nesset kommune, Regional

delplan for folkehelse, 2014 - 2017 og Pensjonistforbundet sitt eldrepolitiske

handlingsprogram.

2. Formål

Avtalen skal vere eit verkemiddel for â kunne planlegge og forplikte partane til å

gjennomføre nærare definerte aktivitetar der partane bidreg på ein måte som gir

trivsel og auka livskvalitet for alle.

3. Oppgåver og ansvar for partane  i  avtalen

Partane  i  denne avtalen forpliktar seg følgjande oppgåver/ansvar:

Nesset kommune:

> Nesset kommune v/Frivilligsentralen skal vere kontaktpunktet for dei ulike

aktivitetane

>  I samarbeid med Pensjonistforeininga utvikle relevante

samarbeidsprosjekt/møteplassar

>  informere om avtalen i sine aktuelle fora

Pensjonistforbundet:

>  Søke om eksterne midlar til relevante samarbeidsprosjekt

>  Delta i relevant møteverksemd, stille seg til disposisjon  i  aktuelle

styringsgrupper og liknande innanfor prosjekter og tiltak innan frivilligheita.

>  Stimulere og mobilisere sine medlemmar til  å  delta i dei aktuelle tiltaka

>  Søke samarbeid med andre organisasjonar og lag for gjennomføring.

Møre og Romsdal fylkeskommune:



>  Ha  ei koordinerande rolle i utviklingsfasen av samarbeidet mellom partane

Samarbeidsforum:

Det blir etablert eit Samarbeidsforum mellom partane som møtes minst 2 gonger  i

året for  å  drøfte, vidareutvikle og evaluere samhandlinga mellom partane.

4. Samarbeidstiltak

Konkrete aktivitetar som blir sett i gang er avhengig av avdekka behov og

ressurstilgang og gjerast i eigen avtale.

Tiltak som blir sette  i  verk rapporterast til Samarbeidsforum v/Frivilligsentralen.

5. Avtaletid, evaluering og oppseiing av avtalen

Avtalen vil gjelde for 1 år frå det tidspunktet avtalen blir underskriven av partane.

Etter evaluering av avtalen kan partane vel  å  forlenge, endre eller annullere avtalen.

Eidsvåg....\y.f....Q.>t.l .......... ..2017

Nesset Pensjonistforening

. .  a  o  -  n  o  u o  .  . . .  .  .  .  . .  .  .  . .  . .-  -  . .  o  . . . . . ..  . . . . . . .  - -  a  - - - -  .  n n A .  -  .  -  n A - -  u a. 
Ivar Henning Traelvik

    Jon asen, fylkesordførar



Nesset kommune  
Enhet for helse- og omsorg 
 
  

 
 

 

Eidsvåg 21.08.2017 

 

INFORMASJON VEDRØRENDE PLANLAGT OMBYGGING PÅ NESSET 
OMSORGSSENTER:  

KORTTIDSAVDELINGEN, ALDERSDEMENTAVDELINGEN OG ELDRESENTERET 

 
Viser til tidligere informasjonsskriv datert 13.01.2017. 
 
Den planlagte ombyggingen av Nesset omsorgssenter er nå i full gang. Ombyggingen 
beregnes ferdigstilt i løpet av august 2018. 
 
Ombyggingen vil i størst grad berøre pasienter ved korttidsavdelingen. Det er 
intensjonen at pasientene skal få bo ved Nesset omsorgssenter i denne perioden, og 
ombyggingen må planlegges i forhold til dette. 
 
 Ombyggingen vil innebære følgende: 

- To nye rom ved sykehjemsavdelingen. Byggingen vil blir igangsatt i løpet av 
relativt kort tid. I ombyggingsperioden skal disse rommene brukes til pasienter fra 
korttidsavdelingen. Etter ombyggingen skal disse rommene brukes til pasienter 
med behov for rehabilitering. 

- Avvikling av eksisterende korttidsavdeling. I byggeperioden vil antall pasienter 
ved korttidsavdelingen gradvis reduseres til ni. Måltidene for pasientene ved 
korttidsavdelingen vil etter hvert bli servert på sykehjemmet.  

- Etablering av to nye avdelinger for personer med demens sykdom 
- Rehabilitering/oppussing av eldresenteret 
- Etablering av dagtilbud for personer med demens sykdom 

 
Det vil i første omgang være behov for å fristille de seks rommene i gangen mot 
aldersdementavdelingen. Følgende tiltak bli snarlig iverksatt for å frigjøre korridor for ny 
heis og trapp: 

- Intern flytting innad på korttidsavdelingen 
- Overflytting av pasienter fra korttidsavdelingen til sykehjemsavdelingen 

Videre vil det etter hvert bli behov for å fristille noen av rommene mot 
sykehjemsavdelingen. Dette vil bli gjort på samme måte. 
 
Eksisterende aldersdementavdeling vil bestå frem til den første nye avdelingen er ferdig. 
Pasientene fra denne avdelingen vil da bli flyttet permanent inn i den nye avdelingen.  
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Områdene som er under ombygging vil være avstengt fra pasienter, pårørende og 
ansatte i byggeperioden. 
 
 
 
Etter ombygging vil Nesset omsorgssenter bestå av: 

- 32 plasser ved sykehjemsavdelingen inkludert to plasser til rehabilitering 
- 16 plasser ved aldersdementavdelingen, fordelt på to adskilte avdelinger. Den 

ene avdelingen vil i en overgangsfase bli benyttet av pasienter ved dagens 
korttidsavdeling 

- Dagsentertilbud for personer med demens sykdom, inntil 10 plasser 

 

Forvaltningsloven §16 første ledd krever forhåndsvarsling av endret tjenestetilbud. Dette 
vil gjelde de pasientene som må flytte avdeling. Disse pasientene/partsrepresentantene 
vil i tråd med Forvaltningsloven §17 få skriftlig varsel med mulighet til å uttale seg. Intern 
flytting innad i korttidsavdelingen anses ikke som endret tjenestetilbud, og de dette 
gjelder vil ikke få et skriftlig forhåndsvarsel. Disse pasientene/partsrepresentantene vil 
naturligvis bli informert muntlig.  
 

 
Ved spørsmål om prosessen kan du kontakte: 

- Leder ved korttidsavdelingen/aldersdementavdelingen Nina Gagnat, tel 71 23 12 
43 

- Enhetsleder Jan Karstein Schjølberg, tel 950 34 988 

 
 
 
Mvh  
 
 
Jan Karstein Schjølberg 
Enhetsleder  
Helse og omsorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent, og krever ikke underskrift. 



Hei,
 
HÃ¥per dere hadde en fin ferie.
 
Vi har sett litt pÃ¥ mulighetene hvordan tomten pÃ¥ Holtan kunne utnyttes. Vi har laget et arbeidsutkast som viser
fult utbygging, dvs. med 20 boenheter.
 
For Ã¥ ha god kommunikasjon mellom bygningene bÃ¸r disse plasseres vis‐a‐vis med felles ute‐/ inngangsareal i
en slags tunform. Tunet skal vÃ¦re forbeholdt fotgjengere og kan med fordel utformes i litt bedre kvalitet enn
ordinÃ¦r asfaltflate. Handicap plassene kunne ogsÃ¥ plasseres her, samme med sykkelparkering. Leilighetene er
rettet mot sÃ¸rvest og nord‐Ã¸st.
 
Parkering ligger mellom eksisterende og ny bebyggelse, nÃ¦rt innkjÃ¸ringen. OgsÃ¥ lekeplassene plasseres mer
sentralt med god avstand til eksisterende og ny bebyggelse og til idrettsanlegget.
Vi har ogsÃ¥ tegnet inn evt. hensiktsmessige snarveger for gÃ¥ende.
 
FÃ¸r vi gÃ¥r videre ber vi om deres vurdering og innspill til utkastet, og lÃ¸sningen vi skisserer.
 
 
Mvh og fortsatt god sommer ðŸ˜Š
 
Marco BÃ¶hm
Arealplanlegger
Dir: +47 71240460 | Mob: +47 95872906
marco.boehm@norconsult.com

Norconsult AS
Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde
Tel: +47 71 24 04 60
www.norconsult.no

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an
intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or
distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any
such viruses in this message or any attachment.
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for helse og omsorg 17/17 05.09.2017 
Nesset formannskap  05.10.2017 
Nesset kommunestyre  19.10.2017 

 
 
 
 

Forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn 
 

Vedlegg 
1 Selskapsavtale med forslag til endringer 
2 Selskapsavtale etter endringer i 

representantskapet 26.04.17 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn behandlet i 
representantskapet den 26.4. 2017. 
 
Saksopplysninger 
Forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS ble behandlet og godkjent av 
representantskapet for krisesenteret i møte 26.4. 2017. 
Forslaget er oversendt eierkommunenes kommunestyre for endelig godkjenning. 
 
Endringer og tillegg i forslaget er uthevet med rød skrift. 
Vurdering 
Forslag til ny selskapsavtale inneholder minimale endringer for Nesset kommune.  En positiv endring i 
forhold til kommunenes budsjettprosess er at styrets frist for oversending av budsjettforslag er framskyndet 
til medio oktober.  Erfaringene tidligere har vært at orienteringen om kommunens andel for kommende år 
har kommet etter at administrasjonen i kommunen har utarbeidet sitt budsjettforslag .   
 
Økonomiske konsekvenser 
Selskapsavtalen innebærer ingen økonomiske endringer for Nesset kommune. 

Arkiv: :H43 
Arkivsaksnr: 2009/187-41 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



Fra: Ingrid Horsgård (ingrid.horsgaard@krisesenteretmolde.no)
Sendt: 19.07.2017 10:48:38
Til: Aukra kommune (post@aukra.kommune.no); Eide servicekontor; Postmottak Fræna kommune; Post Gjemnes
kommune; Midsund kommune (postmottak@midsund.kommune.no); Molde kommune
(postmottak@molde.kommune.no); Postmottak Nesset kommune; Rauma kommune
(postmottak@rauma.kommune.no); Post; Vestnes kommune (postmottak@vestnes.kommune.no)
Kopi: 

Emne: Forslag til ny Selskapsavtale til behandling i kommunestyret
Vedlegg: Selskapsavtale med forslag til endringer.pdf;Selskapsavtale etter endringer i reprsk. 26.04.17.pdf
Hei!
Vedlagt følger Forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS, der endringer/tillegg har rød
skrift.
Vedlagte forslag ble behandlet og godkjent av Representantskapet i møte 26.04.17, ( Sak 08/17)
og oversendes med dette for behandling i eierkommunenes kommunestyrer for endelig godkjenning.
Protokoll fra møtet utsendt pr. e‐post 20.06.17.
Sender også vedlagt selskapsavtalen  etter vedtatte endringer.
 
Med vennlig hilsen
 
Ingrid Horsgård
Daglig leder
Krisesenteret for Molde og omegn IKS
Tlf. 71256666
E‐post: ingrid.horsgaard@krisesenteretmolde.no
 























 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma  05.09.2017 
Utvalg for helse og omsorg 18/17 05.09.2017 
Nesset formannskap  05.10.2017 
Nesset kommunestyre  19.10.2017 

 
 
 
 

Deltagelse regionalt responssenter i regi helseinnovasjonssenteret i 
Kristiansund 
 

Vedlegg 
2 Endelig vertskommuneavtale 
3 Retningslinjer-kommunesamarbeid 
4 Databehandleravtale 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommune godkjenner vedlagte vertskommuneavtale med Kristiansund kommune. 
 
Saksopplysninger 
Nesset kommune har mottatt tilbud om deltagelse i regionalt responssenter i regi av Kristiansund 
kommune. Deltagelsen omfatter inngåelse av en vertskommuneavtale der Kristiansund kommune er 
vertskommune og de øvrige IKT ORKide -kommunene er samarbeidskommuner.  
IKT- ORKide har i 2016 gjennomført et forprosjekt for felles velferdsteknologiinnføring.  Alle 13 IKT 
ORKide-kommunene har besluttet videre deltagelse i utredningsprosjekt for velferdsteknologi. En 
videreføring av dette prosjekt var at IKT ORKide i samarbeid med Nordmøre interkommunale 
innkjøpssamarbeid planla og gjennomførte felles anskaffelse av digital trygghetspakker bestående av 
hjemmesentral, alarmknapp, komfyrvakt og røykvarsler. Ventet innkjøpsvolum 1458 trygghetspakker, av 
disse 55 til Nesset. De nye trygghetspakkene/trygghetsalarmene skal etter planen plassert ut i Nesset i løpet  
av uke 48. 
 
Administrasjonen i Nesset har tidligere bekreftet at vi tilslutter oss  responssenteret i Kristiansund. 
Kommunens utgifter for tilknytting ligger inne i budsjettet for 2017 og videre i økonomiplanen. 
Responssenteret tilbyr følgende tjenester: 

 Mottak og oppfølging av alle alarmer og signaler fra bruker 
 Eventuell sluttbehandling av alarmer i responssenter (dvs. unødige utrykning unngås) 
 Oppfølging mot kommunens hjemmetjenesten for alarmer der besøk anses nødvendig 
 Kommunen vil få månedlige rapporter  
 Anledning til deltagelse i utrulling og nødvendig tilpassing av et lokalt tjenestetilbud for avansert 

velferdsteknologi. 

Arkiv: :026 
Arkivsaksnr: 2017/881-2 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



Bemanningen ved responssenteret vil bl.a. bestå av helsepersonell, fortrinnsvis sjukepleiere. 
 
I vedlagte avtale går det fram at det er ett års oppsigelse dersom Nesset kommune ønsker å avslutte 
samarbeidet med responssenteret.  Nesset kommune vil fra 1.1.2020 være en del av Nye Molde kommune. 
Det er i dag uklart hvorledes den nye kommunen vil organiserer ordningen med mottak trygghetsalarmer. 
Alternativer kan være tilknytting til responssenteret i Ålesund evt. Kristiansund, eller etablering et eget 
responssenter.  ROR-kommunene har nå startet planleggingen i forbindelse med utvikling og etablering av 
ny velferdsteknologi i alle ROR kommunene.  Dette prosjektet i ROR   (spredningsprosjektet for 
velferdsteknologi) forutsetter at kommunene  selv har digitale trygghetsalarmer i brukernes hjem. Dette vil 
som nevnt være  på plass i Nesset i løpet av 2017.  Nesset kommune har deltakere med i arbeidsgruppa 
vedrørende spredningsprosjektet i ROR og vil følge opp det som skjer der. Enhetsleder har hatt møte med 
prosjektledelse for spredningsprosjektet i ROR kommunene.  
 
Ordningen som Nesset kommunen har i dag er at dersom en bruker utløser en alarm ute på bygda går 
meldingen direkte til hjemmetjenesten. Dersom hjemmetjenesten ikke svarer, går meldingen til 
sykehjemsavdelingen.  Hjemmetjenesten ser svært positivt på at alarmene går til et responssenter, og at 
responssenteret tar kontakt med hjemmetjenesten for å følge opp alarmer der utrykking anses som 
nødvendig.  
 
Vurdering 
IKT-ORKide har lagt ned et omfattende arbeid i forbindelse med å få nye tilpassende trygghetspakker på 
plass i kommunene.  Dette er et arbeid som ville vært vanskelig for Nesset kommune å utført på egen hånd.  
Nesset kommune vil også få bistand fra helseinnovasjonssenteret i forbindelse med utplassering av 
trygghetspakken.  
Helse- og omsorgsadministrasjonen ser positivt på at kommunen knytter seg til det nye responssenteret. 
Erfaringene en får gjennom dette samarbeidet vil være nyttige å ta med seg over i den nye kommunen.  
Trygghetspakken som er utplassert i brukerens hjem vil kunne programmeres over til hvilken som helst 
mottaker.   
 
Brukere som utløser en alarm og som er talefør bør få en bedre mottagelse ved et responssenter enn det de 
vil få av hjemmetjenesten som ofte må ta imot en alarm samtidig som de er opptatt med å pleie andre 
brukere. Responssenteret vil også kunne sluttbehandle en del henvendelser, bl.a. falske alarmer.  
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Nesset kommunes andel for tilknytting til responssenteret med sine 55 trygghetsalarmer kommer på kr. 
104.500,-. Disse kostnadene er stort sett vedtatt lagt inn i kommunens økonomiplan.  
 
Betydning for folkehelse 
Det at kommunen har vært aktive med å plassere ut trygghetsalarmer har bidratt til å skape trygghet for den 
enkelte bruker, og at denne kan bo lenger i egen bolig virker positivt i forhold til den enkeltes helse. 
Det at alarmene går til et responssenter bestående av fagpersonell som har erfaring med å motta slike 
alarmer/telefoner vil skape mer ro og trygghet både for bruker, men også for tjenesteutøverne.  Det er også 
muligheter for at responssenteret har kontakt med brukeren, men hjemmetjenesten evt. ambulanse er på vei. 



Fra: Benedicte Nyborg (Benedicte.Nyborg@kristiansund.kommune.no)
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Hei.
Vi sender nå ut endelig dokument for avtale vedrørende regionalt responssenter orkide (RRO).
Kommunene har nå fått tid til å vedta tilslutningen til RRO politisk.
 
I tillegg sendes også databehandleravtalen. Denne må være signert før en kan starte opp med kommunikasjon
med e‐meldinger og imøteses raskt.
Prosedyre vedlagt (retningslinjer kommunesamarbeid) skal sendes hjemmetjenesten i den enkelte kommune.
 
 
Kort Status RRO:

·        Det har blitt gjennomført 3 møter med medlemskommunene i vår, hvor fokus har vært ROS, prosedyrer og
sikkerhetsarbeid

·        Driftstekniker (DT) er tilsatt i 100%, og i 2017 vil 50% av denne stillingen gå med til å støtte
medlemskommunene i overgangen fra analoge til digitale alarmer mm. DT vil reise fysisk ut til
kommunene.

·        Vi har etter søknad og opptak i nasjonalt velferdsteknologiprogram, i tillegg mottatt støtte til 45%
prosjektmedarbeider (implementering velferdsteknologi) for 2017.

·        Det opprettes et eget nettverk for driftsteknikere/vaktmestere, hvor det vil være fokus på den tekniske
kompetansen som kreves. Første møte blir 25.8

·        Det lyses ut faste stillinger gjennom sommeren med krav om minimum bachelorutdanning, for å møte
anbefalinger ift bemanning og kompetanse

·        Det planlegges med å flytte RRO til Helseinnovasjonssenteret, da samlokalisert med driftstekniker, leder
og IKT avdeling i uke høst

·        Testing av TA produktene er gjennomført av tverrkommunale grupper. Vinner er kåret, og karenstid løper
ut onsdag 5.7

 
 
 
 
 
Benedicte Nyborg
Daglig leder alarmsentral/ Prosjektleder Regionalt Responssenter
Helseinnovasjonssenteret
en del av ORKidé, Nordmøre regionråd
Kongens plass 5, 6509 Kristiansund – N. Norge
*********************************************************************
Benedicte Nyborg
General Manager Alarm Central / Project Manager Response Coordination Centre
Centre for Health Innovation
ORKidé, Nordmoere Regional Association
Kongens plass 5, 6509 Kristiansund – N. Norway
*********************************************************************
Mobile phone: 96 51 31 13
E-mail: benedicte.nyborg@kristiansund.kommune.no
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2. Parter 
Kristiansund kommune <991 891 919>, Averøy kommune <962 378 064>, Fræna kommune 
<845 241 112>, Gjemnes kommune <964 981 426>, Halsa kommune <962 350 526>, Nesset kommune 
<864 981 062>, Rindal kommune <940 138 051>, Smøla kommune <945 012 986>, Sunndal kommune 
<964 981 604>, Surnadal kommune <964 981 892>, og Tingvoll kommune <964 981 515> inngår 
vertskommuneavtale etter kommunelovens § 28-1 b for drift av regionale responssentertjenester. 

Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid med Kristiansund kommune som 
vertskommune for samarbeidskommunene Averøy, Fræna, Gjemnes, Halsa, Nesset, Rindal, Smøla, 
Sunndal, Surnadal og Tingvoll.  

3. Bakgrunn og formål 
Partene er enige om at samarbeidet skal bygge på følgende visjoner:  

 Responssentertjenesten skal bidra til å styrke den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 
deltagerkommunene.  

 Pasienter, pårørende og ansatte skal møte en responssentertjeneste av god kvalitet og med 
høy faglig kunnskap. 

 

Partene er enige om at hovedmålsettingene ved samarbeidet er:  

 Å organisere kostnadseffektiv håndtering av digitale trygghetsalarmer og velferdsteknologi 
 Å etablere gode behandlingskjeder med riktig kompetanse på riktig nivå til rett tid.   

 

3.1. Nasjonale anbefalinger 
Helsedirektoratet vil i løpet av 2017 presentere sine tekniske anbefalinger for responssentertjenester. 
Direktoratet anbefaler at kommunene, i forkant av at denne anbefalingen presenteres, knytter seg til 
eksisterende responssentertjenester for å komme i gang med bruk av digitale trygghetsalarmer. 

Kristiansund kommune leverer i dag responssentertjenester til fem kommuner etter dagens standard. 
Det vil ikke gjøres noen større systeminvesteringer i responssenteret før anbefalingene fra 
Helsedirektoratet foreligger.  

4. Virkeområde 
Vertskommuneavtalen regulerer levering av responssentertjenester til de involverte kommunenes 
brukere og ansatte.  

5. Vertskommunesamarbeidet 
Vertskommunen organiserer selv sin virksomhet ut fra de oppgaver den etter avtalen skal løse.  

Den avtalte administrative vertskommunemodellen medfører at det er ingen organisatorisk 
overbygning i form av et felles folkevalgt organ. Vertskommunen inviterer hvert år i september alle 
samarbeidskommunene til et «eiermøte». I eiermøtet skal regnskap for foregående år legges fram, 
sammen med budsjett for påfølgende år. Samarbeidskommunene delegerer til vertskommunens 
administrasjon å utføre oppgaver og treffe avgjørelser i de saker som inngår i denne 
samarbeidsavtalen. Administrasjonssjefen i Kristiansund kommune skal delegere faglig og 
administrativ drift av Regionalt responssenter til daglig leder.  
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6. Arbeidsgiveransvar/ Ansatte 
Samarbeidet vil være bygget rundt videreføring av dagens ansettelsesforhold ved Kristiansund 
alarmsentral. Det er Kristiansund kommunes ansvar å sørge for at de ansatte ved Regionalt 
responssenter har den kompetansen som kreves for å løse oppdraget på en forsvarlig måte. 

6.1. Arbeidsgiveransvar 
Kristiansund kommune har som vertskommune arbeidsgiveransvar for alle ansatte i Regionalt 
responssenter. 

6.2. Ansattes rettigheter 
Ved en eventuell nedbemanning eller opphør av samarbeidet med felles Regionalt responssenter, har 
de ansatte rettigheter i samsvar med hovedavtalen og arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

7. Vertskommunens plikter 
Kristiansund kommune eier og drifter lokalene som benyttes av Regionalt responssenter.  

Vertskommunen skal: 
a) Ha ansvar for administrasjon og drift av Regionalt responssenter, i henhold til avtalens 

virkeområde.  
b) Overholde Norm for informasjonssikkerhet utgave 5 og eventuelle oppdateringer av denne.  
c) Følge Helsedirektoratets anbefalinger for responssentertjenesten når disse presenteres i 

20171. Anbefalingene fra Helsedirektoratet skal legges til grunn når responssentertjenesten 
spisses og åpnes for mer avansert velferdsteknologi / håndtering av annet brukerutstyr.  

d) Ha det medisinskfaglige ansvaret i henhold til helselovgivningens bestemmelser for 
responssentertjenesten.  

e) Stille lokaler til rådighet for Regionalt responssenter og eventuelle tilleggstjenester som 
tillegges samarbeidet. På sikt; Inngå eventuell leieavtale med DMS i Kristiansund for 
samlokalisering.  

f) Ha ansvaret for å koordinere driftsfunksjoner med samarbeidskommuner.  
g) Ha arbeidsgiveransvar for alt personell som tjenestegjør i Regionalt responssenter, herunder 

daglig leder.  
h) Støtte til ressurspersoner / kontaktpersoner i samarbeidskommunene.  
i) I samarbeid med samarbeidskommunene, gi innbyggerne nødvendig informasjon om 

responssentertjenesten.  
j) Innarbeide rutiner for hvordan deltagerkommunene skal orienteres og delta i behandling av 

eventuelle klager og tilsynsrapporter.  
k) Gi samarbeidskommunene innsynsrett i vertskommunens virksomhet regulert av denne 

avtalen.  
l) Forhandle med øvrige kommuner som ønsker å tiltre vertskommunesamarbeidet. En eventuell 

utvidelse av samarbeidet vedtas administrativt av vertskommunen. Utmeldelse av 
samarbeidet må skje i henhold til angitte frister, og behandles i «eiermøte», (Jfr pkt. 14).   

8. Samarbeidskommunenes plikter 
Deltagerkommunene plikter, i likhet med vertskommunen, å gi informasjon til innbyggerne i 
kommunen om tjenesten som er delegert til vertskommunen.  

 
1 https://helsedirektoratet.no/nyheter/tilbud-om-responssentertjeneste-til-kommuner 
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Samarbeidskommunene er forpliktet til å bidra med kontaktpersoner i samarbeidet. Ved signering skal 
hver av deltagerkommunene fylle inn avtalens bilag nr 1 som regulerer kommunenes kontaktpersoner.  

9. IKT ORKidés rolle 
IKT ORKidé er et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 27. IKT ORKidé var prosjekteier av 
forprosjektet som resulterte i dette samarbeidet. Det er IKT ORKidés samarbeidskommuner som er 
invitert til deltagelse i dette vertskommunesamarbeidet om responssentertjenester.  

Denne vertskommuneavtalen inngås direkte mellom vertskommune og samarbeidskommuner. IKT 
ORKidé vil allikevel ha en viktig rolle i samarbeidet. Denne rollen defineres punktvis under.  

9.1. Rammeavtale utstyr 
Det gjennomføres, i regi av IKT ORKidé, en felles anskaffelse av digitale trygghetspakker. Denne 
anskaffelsen vil resultere i en felles rammeavtale på maksimum 4 år, hvor alle kommunene kan gjøre 
avrop.  IKT ORKidé er organisert under Sunndal kommune som vertskommune. I praksis betyr dette at 
rådmannen i Sunndal kommune inngår avtalen på vegne av IKT ORKidé-kommunene.   

IKT ORKidé vil administrere denne avtalen i samarbeid med Nordmøre Interkommunale 
Innkjøpssamarbeid (NII), og vil sørge for at kommunene får tilgang på nødvendig informasjon samt 
utstyr.  

9.2. Systemtilpasning 
Samarbeidskommunene har, gjennom IKT ORKidé, en rekke felles IKT-systemer. Blant disse finner vi 
felles nettverk, felles mailsystemer og en del felles fagsystemer innen ulike disipliner. Dette 
samarbeidet og systemfellesskapet ventes videreutviklet, og IKT ORKidé ventes å ha en sentral rolle 
opp mot fremtidige felles løsninger for fagsystemer innen helse og omsorg.  

9.3. Driftsavtale for systemtjenester 
De driftsavtaler for systemtjenester som vertskommunen i dag har mot IKT ORKidé vil videreføres i 
oppstartfasen. 

9.4. Faggrupper / fagkompetanse 
Vertskommunen vil, der dette er naturlig, benytte seg av IKT ORKidés fagkompetanse og faggrupper.  

10. Tilleggstjenester 
Eventuelle tilleggstjenester til en eller flere kommuner vil reguleres gjennom egne bilag til denne 
avtalen.  

11. Budsjett og kostnader 
Vertskommunen har beregnet en fast pris pr tilknyttet bruker for 1. driftsår for 
responssentertjenesten, satt til kr 1.900,- pr år pr bruker. For påfølgende år vil en komme tilbake til 
prissetting i forbindelse med eiermøte  (Jfr pkt. 5 og 16).  

Prissettingen er basert på at vertskommunens drift av Regionalt Responssenter skal gå i økonomisk 
balanse i henhold til budsjett for 1. driftsår, dvs. at vertskommunen skal ha dekket alle sine utgifter til 
driften (med fradrag av egen andel). Det samme vil gjøre seg gjeldende for framtidige budsjetter, der 
endringer i pris og utgifter skal føre til et budsjett i balanse. 
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Budsjettet fastsettes ut fra ordinære og påregnelige driftsutgifter, og inntekter. Eventuell økning i 
utgifter eller reduksjon i inntekter i driften av responssentertjenesten i løpet av året som ikke er 
budsjettert, fordeles mellom samarbeidskommunene gjennom neste års budsjett i henhold til avtalt 
fordeling (se pkt. 11.1). Dette gjelder selv om kostnader er pådratt som følge av at vertskommunen 
eller dennes ansatte har opptrådt uaktsomt – for eksempel hvor en innbygger fremmer erstatningskrav 
mot vertskommunen som følge av feilhåndtering, mv.  

Vertskommunen skal avregne regnskapsresultatet (overskudd / underskudd).  

11.1. Fordeling av kostnader 
Ved oppstart av Regionalt Responssenter vil alle brukere i alle deltagerkommunene tilbys samme 
tjeneste knyttet mot det samme brukerutstyret. Kostnadene vil, så lenge dette er tilfellet, fordeles 
etter antallet brukere.  

Ved innføring av annen velferdsteknologi / annet brukerutstyr med andre tjenester, Kan det bli behov 
for endret kostnadsfordeling. Vertskommunen er ansvarlig for å utarbeide forslag til denne og sende 
ut til kommunene. Ny modell for kostnadsfordeling er gyldig når kommunene har fattet vedtak.  

11.2. Forfall 
Den enkelte kommunes andel av fastsatte utgifter forfaller til betaling henholdsvis 1. februar, 1.mai, 
1. august og 1. november. Vertskommunen utsteder faktura. Antall brukere på avregningstidspunktet 
legges til grunn.  

12. Rapportering 
Vertskommunen ved daglig leder for Regionalt responssenter skal utarbeide månedsrapporter som 
viser aktivitet i responssenteret for den aktuelle kommunen. I disse rapportene skal antall alarmer, 
sluttføringsgrad og eventuelle problemer knyttet til system eller brukerutstyr inkluderes.  

Videre skal vertskommunen ved daglig leder for Regionalt responssenter utarbeide kvartalsrapporter 
som skal danne et grunnlag for evaluering av driften og samarbeidet mellom partene. Rapportene skal 
også danne grunnlag for årsmelding til administrativt og politisk nivå i kommunene.  

13. Avtalens varighet 
Avtalen er tidsubegrenset, men med rett til oppsigelse for den enkelte deltaker i samsvar med avtalens 
punkt 14. Det samme gjelder for vertskommunens deltakelse i samarbeidet, men da med varsel til alle 
deltakende kommuner. 

14. Oppsigelse 
Avtalepartene kan ved skriftlig varsel til vertskommunen si opp avtalen med ett (1) års varsel regnet 
fra 01.01 påfølgende år.  

Ved uttreden bortfaller kommunens forpliktelse til å betale innskudd regnet fra og med 1.1 året etter 
at uttreden har funnet sted.  

Ved uttreden av samarbeidet refunderes ikke utlegg eller øvrige kostnader som kommunen har hatt 
gjennom samarbeidet. Samarbeidskommunene beholder fullt ansvar i forhold til eventuelle krav om 
økonomisk erstatning fra innbyggere og foretak i egen kommune, uavhengig av hvilket grunnlag dette 
bygger på. Det kan ikke søkes regress hos vertskommunen. 



Vertskommuneavtale

7 

15. Mislighold 
Dersom en av samarbeidskommunene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter 
vertskommuneavtalen, kan de øvrige kommunene ved enstemmighet beslutte at kommunens skal 
utelukkes fra samarbeidet.  

Dersom vertskommunen vesentlig misligholder sine forpliktelser, opphører samarbeidet med 
øyeblikkelig virkning.  

16. Evaluering 
Kristiansund kommune innkaller årlig og innen 15.09 ordfører og rådmann i kommunene til 
«eiermøte» for å orientere om driften av Regionalt responssenter, samarbeidsutfordringer, budsjett 
og for å drøfte aktuelle problemstillinger for samarbeidet. Eventuelle endringer i avtalen som følge av 
eiermøtet må vedtas av kommunestyret/ bystyret i de samarbeidende kommunene før de trer i kraft. 

17. Tvister 
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningen av denne avtalen skal 
tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem innen to (2) måneder, kan hver 
av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Partene kan alternativt 
avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge. Hver av partene oppnevner en 
voldgiftsmann. Formannen skal være jurist, og oppnevnes av lagmannen i Frostating Lagmannsrett. 
For øvrig gjelder bestemmelsene i lov 14.5.2004 nr 25 om voldgift.  

Som verneting vedtas Nordmøre Tingrett.  

18. Kontaktperson 
Underretning om vedtak, informasjon, forespørsler mv. skal sendes til en kontaktperson i 
samarbeidskommunene. Rådmannen, eller den rådmannen utpeker, er kontaktperson for 
kommunene.  

19. Ikrafttredelse 
Avtalen trer i kraft fra undertegnelse.  

20. Forbehold om kommunestyrets godkjennelse 
Avtalens gyldighet forutsetter etter kommuneloven § 28-1 e godkjennelse av kommunestyret selv i 
den enkelte kommune.  

Avtalen er ikke gyldig før samtlige kommuner har akseptert avtalen.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Vertskommuneavtale

8 

___________________________________ 
For Kristiansund kommune 
 
 
 
___________________________________ 
For Averøy kommune 

 
 
 
 

 
 
 
___________________________________ 
For Fræna kommune 

 
 
 
___________________________________ 
For Gjemnes kommune 

 
 
 
___________________________________ 
For Halsa kommune 

 
 
 
___________________________________ 
For Nesset kommune 

 
 
 
___________________________________ 
For Rindal kommune 

 
 
 
___________________________________ 
For Smøla kommune 
 

 
 
___________________________________ 
For Sunndal kommune 

 
 
___________________________________ 
For Surnadal kommune 

 
 
 
___________________________________ 
For Tingvoll kommune 
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Bilag nr. 1: Samarbeidskommunens kontaktpersoner 

……………………………………………… (kommunens navn) bekrefter at følgende personalressurser stilles til 
rådighet for vertskommunen for kontakt innenfor vertskommuneavtalen:  

Kontaktperson mot responssenteret i f t avtale 
Navn:   
Telefon:   
Epost:   
Funksjon  
Kontaktperson mot responssenteret i f t daglig drift 
Navn:   
Telefon:   
Epost:   
Funksjon  



Regionalt Responssenter

 

Retningslinjer for tilkobling av trygghetsalarmer til Responssenteret 
 

Mål/hensikt 

 Kristiansund som vertskommune skal sikre at responssenteret leverer tjenester 
med en kvalitet som er i henhold til avtaler med kommuner og andre aktører. 

 Responssenteret skal sikre at brukere som kontakter alarmmottaket følges opp 
med tilpasset bistand, enten fra mottaket selv eller fra brukerens hjemkommune. 

 
Grunnleggende krav til samhandling 
 Den enkelte kommune tildeler Hjemmehub (Trygghetsalarmer) til sine innbyggere 

i samsvar med kommunens egne vilkår og saksbehandlingsrutiner. 
o Det samme gjelder avgjørelser om at Hjemmehub eller tilkoblet utstyr skal 

frakobles alarmsentralen. 
 Kommunen formidler sin avgjørelse til Responssenteret og ber om at vedtaket 

iverksettes i form av innmelding og tilkobling til alarmsentralen (e-melding). 
 Hjemmehuben skal settes ut og tilkobles alarmsentralen i henhold til gjeldene 

reglement, etablert i enighet mellom RRO og kommuner. Vedlegg 1 
 Kommunen skal sørge for Responssenteret har opplysninger om den enkelte 

bruker jfr. standard mal. Vedlegg 3 
 Responssenteret skal opprette journal på den enkelte bruker, og legge til rette for 

elektronisk kommunikasjon med kommunen. 
o Journalen skal behandles i samsvar med inngått databehandleravtale 

mellom Kristiansund som vertskommune og den enkelte kommune. 
o Den elektroniske samhandlingen skal skje i henhold til gjeldene prosedyre. 

Vedlegg 2 
 Kommunen skal ha en veletablert responstjeneste (eks. hjemmetjenesten) som er 

kjent med hva varsel fra alarmsentralen innebærer av oppfølging. 
o Kommunens responstjenester skal ha mobiltelefoner med dual simkort jfr 

feller ROS-analyse  
o Mobilnummer skal være kjent for alarmsentralen.  

 Kommunen skal etablere beredskapsprosedyrer, som skal iverksettes når 
infrastrukturen rundt alarmering svikter av ulike årsaker. 

 Kommunen oppnevner en kontaktpersoner, som alarmsentralen skal varsle når 
det vurderes som sannsynlig å aktivere beredskapsprosedyrer, jfr kontaktskjema 
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Vedlegg 1 

Prosedyre for tilkobling trygghetsalarm og velferdsteknologi til alarmsentralen 
 

 Hjemmehuben skal være direkte koblet til Alarmsentralen. 
o Etter avtale kan alarmer og sensorer viderekobles til en nærmere angitt 

mottaksadresse i hjemkommunen. Det være seg hjemmetjenesten, andre 
24/7 bemannede personalbaser eller pårørende.  
 Det er ikke anledning til å viderekoble røykmeldere. 

o Dersom det inngås avtale om viderekobling, skal ubesvarte alarmen 
tilbakeføres til Alarmsentralen innenfor ett angitt tidsrom.  

 
 Tilkobling av sensorer(velferdsteknologi) til Hjemmehub skal være i henhold til 

avtale med Responssenteret. 
o Alt utstyr med unntak av det som inngår i trygghetspakken skal 

typegodkjennes av Responssenteret.  
o Den enkelte kommunen kan inngå avtale om utprøving og testing av «ikke 

typegodkjent» utstyr i hensikt å fremskaffe typegodkjenning og 
implementering 

 
 Kommunen skal oppnevne en person(er) som gis hovedansvar for 

utsetting/innhenting og nødvendige kontroller av Hjemmehub.  
o Vedkommende inngår i nettverk for driftsteknikere, som ledes av 

driftstekniker i RRO 
o Vedkommende har full anledning til å innhente råd og veiledning i 

forbindelse med sin utøvelse knyttet til Hjemmehub mm, og driftstekniker 
står til disposisjon for rådgivning i kommunene på områder som omfattes 
av samarbeidet rundt RRO. 
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Vedlegg 2 
 
Prosedyre for elektronisk samhandling mellom kommune og Responssenteret. 
 
Mål og hensikt 
Iverksette kommunens vedtak om Trygghetsalarm, og legge til rette for at 
alarmsentralen og kommunens responstjeneste kan ivareta brukerne faglig forsvarlig. 
 
Vilkår for samhandling 
 Kommunen har inngått databehandleravtale med Kristiansund kommune 

vedrørende håndtering av helseopplysninger. 
 Kommunen har opprettet Kristiansund kommunen som kommunikasjonspartner 

og Responssentret som tjenesteadressat. 
 Kommunen har truffet vedtak som tildeler trygghetsalarm 
 

Innmelding 
 
1. Kommunen sender –e-melding til responssenteret med forespørsel om tilkobling 

av trygghetsalarm inkludert røykmelder, og evt. annet utstyr som inngår i 
trygghetspakke. Tilkobling av annet utstyr skal innmeldes etter reglement for 
særutstyr.  

2. Responssenter er fra 27.6.17 publisert som egen adresse 
3. E-meldingen skal inneholde følgende forhold. 

 Standard tekst: 
  «Bruker er innvilget trygghetsalarm som skal tilkobles alarmsentralen».  

Eller 
 «Bruker er innvilget trygghetspakke (type pakke) som skal tilkobles 

alarmsentralen. 
 Alternativ tekst 

o Vise til særskilte forhold knyttet til utsetting, tilkobling, formål eller 
kommunikasjon.  

4. Responssenteret skal ved mottak av meldingen registrere brukeren inn i Profil, og 
legge til rette for journalføring og elektronisk samhandling. 
Responssentret skal deretter svare på kommunens e-melding.  
Svaret er en kvittering på mottatt forespørsel og skal inneholde følgende standard 

tekst: 
o «Fra Responssenteret» 
o «Mottatt forespørsel. Vennligst send helseopplysninger og alarminformasjon. 
 

5. Kommunen skal etter mottak av forespørsel om helseopplysninger og 
alarminformasjon, svare på forespørselen.  
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 Svarmeldingen skal inneholde helseopplysninger og alarminformasjon iht. 
standard mal –vedlegg 3 

6. Responssentret skal ved mottak av opplysningene registrere disse inn Profils Epj 
på aktuell bruker. Samt opprette ny klient i alarmsentralen, for tiden Safecon- 
Deretter skal Responssentret svare på kommunens e-melding.  
Svaret er en kvittering på mottatt melding, og skal inneholde følgende standard 
tekst:  

 «Fra Responssenteret» 
 «Mottatt informasjon. Alarmsentralen er klar for tilkobling av alarm 

7. Responssenteret skal når alarmen er tilkoblet og testet mot alarmsentralen, sende 
e-melding til kommunen med varsel om at trygghetsalarmen er aktivert.  

 
 

Ajourhold av brukeropplysninger 
1. Kommunen skal oppdatere vertskommunens journal ved sende e-melding 

(endringsmelding) med oppdaterte helseopplysninger til Responssenteret. 
Endringsmelding er nødvendig ved følgende forhold: 

 Akutt sykdom eller funksjonsfall  
 Gjenvinning av funksjoner og egenomsorgsevne. 
 Jevnlige evalueringer (minimum 1 g. pr år) avdekker funksjonsfall/redusert 

egenomsorgsevne. 
 Endring av boforhold, nærmeste pårørende og andre kontaktperson  

2. Responssenteret skal ved mottak av endringsmelding ajourføre opplysningene i 
Profil og alarmsentralen. Deretter svare på kommunens e-melding.  

 Svaret er en kvittering på mottatt endringsmelding og den skal samtidig 
bekrefte at vertskommunens journal ar oppdatert med nye opplysninger.  

 
 

Utmelding 
 
1. Kommunen sender –e-melding (forespørsel) til Responssenteret der det varsles 

om at Hjemmehub skal frakobles alarmsentralen fra (dato). 
2. Responssentret svarer på e-meldingen og bekrefter at varslet er mottatt. 
3. Responssentret frakobler alarmen og dokumenterer frakoblingen i Epj og eget 

register. Deretter sender Responssenteret en e-melding til kommunen og 
bekrefter at alarmen er frakoblet og klient/bruker er inaktivert i alarmsentralen og 
Profil.  
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Vedlegg 3 
 
Mal for innhold i e- melding om helseopplysninger, –herunder oppdatering 
 
Pasientidentifikasjon  
 Fult navn +personnummer 11 siffer. 
 Adresse + postnummer/poststed. 
 
Telefonnummer 
 Nummeret alarmsentralen kan ringe opp brukeren på 
 Kan bruker ringes opp på natt fra alarmsentralen? 
 
Kontaktpersoner 
 Nærmeste pårørende og evt. andre nærpersoner/kontaktpersoner. 
 Fastlege, der dette er formålstjenelig 
 Ansvarlig tjenesteyter. 
 
Boforhold 
 Bor alene/ bor sammen med/ bofellesskap mv. 
 Risikofaktorer knyttet til bolig og innemiljø , eksempelvis rusprobelmatikk-soverom i 2. 

etg, dårlig tilrettelagt bolig 
 Bebyggelse (strøk og naboforhold, eks langt fra sentrum/i sentrum) 
 
Helseopplysninger - 
 Relevante diagnoser. 
 (Sykdom/skade/lidelser som kan utløse akutt behov for helsehjelp.  

o Eks. Hjerte/karlidelse, diabetes, Epilepsi, alvorlig psykiske lidelser og rusproblem, 
kognitiv og demens) 

 Medisinsk behandling som krever oppfølging/tilsyn av helsepersonell (falltendens, ustabil 
diabetes f.eks) 

 Samtykkekompetanse knyttet til medisinsk behandling/oppfølging. 
 
Funksjonsevne 
 Funksjonshemming/ funksjonsnedsettelse som kompenseres med hjelpemidler, eller med 

offentlige eller private hjelpetiltak. 
 Språk og formidlingsevne –herunder syn og hørsel, afasi, fremmedspråklig. 
 
Tjenester (i dag) 
 Responstjenester/ utøvende tjenester  

o Viktig å synlige tjenesteytere som yter bistand med faste besøk (vurderes) 
o Faste klokkeslett i løpet av døgnet, gir RRO større mulighet for avklaring 

(vurderes) 
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Mal for innhold i e-melding om alarminformasjon 
 
 Modell 

o Type hjemmehub eks. Tunsdal Caresse gsm 
 Protokoll 
  Alarmkode  
 
 
 
Nb! Ved innmelding av nye brukere, bør alarminformasjon sendes sammen med 
helseopplysninger. Må ha begge deler for å kunne registrere bruker i alarmsentralen.















 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma  05.09.2017 
Utvalg for helse og omsorg 19/17 05.09.2017 

 
 

Helse og omsorgsplan / eldreplan status/ oppsummering pr. 5.9. 2017 

Rådmannens innstilling 
Orienteringen vedrørende helse og omsorgsplanen/eldreplanen tas til etterretning. Aktuelle nye tiltak 
vurderes i forbindelse med budsjett og økonomiplanarbeidet. 
 
Saksopplysninger 
Helse og omsorgsutvalget har bedd om at helse og omsorgsplanen blir rullert, utvalget har også ønsker om 
at det blir utarbeidet en plan med kun eldre som målgruppa (eldreplan). 
Dette er en sak det ikke har vært spesielt arbeidet med i administrasjonen.  
Det planarbeidet som helse og omsorgstjenesten har hatt fokus på har vært etableringen av Ny Molde 
kommune. Det er i forbindelse med etableringen av den nye kommunen opprettet en rekke arbeidsgrupper 
der det deltar fagpersoner fra de 3 kommunene samt tillitsvalgte.  Disse arbeidsgruppene skal fram til 
1.11.17 kartlegge tjenestene i de enkelte kommunene.  Deretter skal arbeidsgruppene se på hvorledes 
tjenesten skal organiseres i den nye kommunen.  Det er bl.a. en arbeidsgruppe innen pleie og omsorg og en 
innen helsetjenesten. Dette arbeider er svært omfattende. Ledelsen innen helse og omsorgstjenesten har hatt 
fokus på at innbyggerne i Nesset  skal ha et så godt tjenestetilbud som mulig ved overgangen  til Nye 
Molde kommune.   Utfordringene er bl.a. økonomi, planlegging/utredningskapasitet og muligens 
fagkompetanse.  Samtlige ledere innen helse og omsorg var den 16. og 17. august samlet til planleggings 
møte, der bl.a. temaet var innspill til budsjett og økonomiplanen 2018 – 2022. 
 
Utbyggingsprosjekter. 
Nesset kommunestyre vedtok i 2011 kommunen helse og omsorgsplan.  Pleie og omsorgsdelen av planen 
ble evaluert og endret på av kommunestyret i 2015. Følgende utbyggings prosjekter ble framskyndet: 

Nye sentrumsnære  omsorgsboliger, 16 leiligheter tilrettelagt for heldøgns 
tilsyn og pleie 

 

Nye lokaler for hjemmetjenesten ( tilknyttet de nye omsorgsboligene)   
Omgjøring av aldersheimsavdelinga/kortidsavdelinga til to demens avdelinger 
a 8 plasser 

Ombyggingen er startet 
opp. 

Rehabiliteringsavdeling ( 2 rom med treningsareal )  Byggingen er startet 
opp 

Nye lokaler for dagtilbud for demente  Oppstarte medio 2018. 
Oppgradering av eldresenteret på NOS,  Oppstart høst/2018 

 
Når kommunestyret gjorde sitt vedtak om å framskynde disse utbyggingene var intensjonen at 
omsorgsboligene skulle oppføres først.  Dette med bakgrunn i at antall institusjonsplasser ville komme til å 
bli redusert som følge av utbyggingen ved NOS fra 56  til 48.  
 

Arkiv: :144 
Arkivsaksnr: 2010/527-68 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



Det er også kommet til en par nye utbyggingsprosjekter innen helse og omsorg som kommunestyret har 
behandlet og som bør være ferdig før 1.1. 2020.  
 

Oppgradering av lokalene til legetjenesten Se i dag i samband med 
omsorgsboligene 

Nytt bofellesskap med 4 evt. 5 leiligheter Holtan.  Dette tiltaket vil frigjøre 
flere leiligheter på Holtan som bl.a. er tilrettelagt for eldre og 
bevegelseshemma. 

Planlegginga er i gang. 
Planlagt ferdig høst 2018. 

 
Eldrerådet har også kommet med et innspill om at kommunen bør vurdering å bygge 2 til 3 leiligheter i 
Eresfjord sentrum  tilrettelagt for eldre og bevegelseshemma.  
 
Kommunestyret må også etter hvert drøfte hvilke tjenestetilbud som skal gis ved Vistdal bofellesskap.  
 
Inventar og utstyr: 

Nye digitale trygghetspakker/trygghetsalarmer i hjemmetjenesten  Midler bevilget i 2017. 
Plasseres ut des, 17 

Takheiser  ved sjukeheimen på 4 til 5 rom  Se i forbindelse med 
tilsvarende montering ved 
de nye demenspl. 

Sprednings prosjektet i ROS vedr, velferdsteknologi  Kostnadene uviss. 
Ikke budsjettert. 

Aktuell for 2018 
Skinner for takheiser i alle rom ved sjukeheimsavdelinga 

Kostnadene uviss. 

 
Styrking/tilpassing av tjenestetilbudet. 
I kommunens økonomiplan er følgende nye tiltak satt opp: 

Styrke bemanningen i botjenesten ( ny bolig 3 nye brukere) 2017 og 2018, i all 
hovedsak finansier i  
økonomiplanen 

Styrke bemanningen ved aktivitetstjenesten ( 3 nye brukere) 2017 og 2018, i alle 
hovedsak finansier i  
økonomiplanen 

Stillingsøking ergoterapeut 50 % stilling  Innen i gjeldende 
økonomiplan fra 2018 
Vurderes på nytt i 
forbindelse med budsjett-
arbeidet 

Styrking av  hjemmesykepleien på natt  1,8 årsverk  Oppstart 1.10. 17. 
 
Etter innspill fra helse og omsorgsutvalget ble enheten tilført kr. 400.000,- ekstra kun gjeldende for 2017. 
Intensjonen  fra kommunestyret var at fysioterapitjenesten og hjemmetjenesten skulle styrkes. 
Fysioterapitjenesten er styrket med  ca. 20 % stilling.  Det meste av de tilførte ekstra midlene er nyttet 
innen hjemmetjenesten.  Styrking av denne tjenesten har vært av absolutt nødvendighet i 2017.  
 
Tabeller. 
Det er nedenfor satt opp en del tabeller som kan si litt om behovet for tjenester framover i Nye Molde 
kommune,  samt litt om nivået på tjenesten i Nesset, Midsund og Molde. 
 

 NESSET  MIDSUND   MOLDE 
  2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030  2035 
Innb 2927 2883 2840 2827 2135 2179 2239 2299 27803 29091 30337 31415 
70 + 503 535 623 660 340 364 386 407 3734 4338 4981 5485 
80 + 211 216 257 286 139 137 167 187 1298 1521 2047 2421 
90 + 46 47 51 53 36 33 31 32 279 302 326 429 

 



I følge SSB befolkningsframskriving (MMM) går det fram at det i Nesset kommune  i 2035 vil være 
1449 personer i aldersgruppen mellom 20 og 67 år og 808 personer over 67 år. Dvs. at det er 1,79 
yrkesaktive (20 – 67) sett i forhold til gruppen over 67 år. I Molde kommune er det tilsvarende tallet  
2,73.   
Dersom en slår sammen Nesset, Midsund og Molde kommune er det tilsvarende tallet i 2035 2,62.  
Antall innbygger over 80 + er beregnet økt fra 2020 til 2035 med 35,5% i Nesset, 34,5% i Midsund og 
86,5% i Molde kommune (til opplysning er den samme % i Gjemnes 113,23).  
 
 
 
 

379738

314310

372513 372259 390259

Nesset Midsund Molde Fylket Landet 

PLEIE OG OMSORG - UTGIFTER  PR. 
INNBYGGER 80 % 

 
 
Denne tabellen viser  kommunenes utgifter til pleie og omsorgstjenesten  pr, innbygger 80 %. En ser her  at 
både Nesset, Molde og fylket ligger stort sett på samme nivå.  Tallene gjelder 2016. 
 
 

30

54

21

30 29

NESSET MIDSUND MOLDE FYLKET LANDET

Plasser tilrettelagt for heldøgns tilsyn og 
pleie - dekningsgrad i % i forhold til 

innbyggerer  80 +

 
 
Tabellen ovenfor viser dekningsgraden for plasser tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie.                        
(gjelder institusjonsplasser og plasser i omsorgsbolig til rette lagt for heldøgns tilsyn og pleie.) Plassene 
ved Vistdal bofellesskap er ikke tatt med når det gjelder Nesset.  Midsund har svært mange plasser ifølge 



denne oversikten,. Den pågående kartleggingen av tjenestetilbudene kommunene imellom vil gi mer klarhet 
om hvilke plasser dette er.  
 
 
Vurdering 
Det er innledningsvis sagt noe om status for arbeidet med helse og omsorgsplanen. Det at Nesset skal bli en 
del av Nye Molde kommunen gjør det noe vanskelig å planlegge. I tillegg så er arbeidet med å etablere Nye 
Molde kommune svært tidkrevende.  Enhetens tilsatte er representert i 5 arbeidsgrupper.  Planleggings 
kapasiteten er noe redusert.  
Det er ovenfor satt opp en del prosjekter og tiltak som en i Nesset bør arbeidet videre med. 
Det er ønskelig fra rådmannens side å få synspunkter i forhold til videre planlegging. 
Evt. nye tiltak som det ikke er tatt høgde for i økonomiplansammenheng må vurderes når økonomiplanen 
behandles.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Dette er en sak til orientering og evt. drøfting i utvalget og vil ikke gi økonomiske konsekvenser. 
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