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Saksliste – Utvalg for helse og omsorg 06.02.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 1/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/19 Referatsaker   

RS 1/19 Referat fra møte i lokalt samhandlingsutvalg 23.11.18  2016/505 

RS 2/19 Organisering Helse og omsorg - Nye Molde  2017/1020 

PS 3/19 Ny stilling som 70 % stilling som kokk ved Vistdal 
bofellesskap - omprioritering av midler 

 2018/668 

PS 4/19 Nye Holtan bofellesskap - alternative løsninger  til  
orientering/drøfting 

 2017/1019 



PS 1/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 2/19 Referatsaker



Referat fra 
Lokalt samhandlingsutvalg Molde 

23. november 2018 

Sted:   Aukra omsorgssenter 

Dato:  23. november  2018 

Tid:  Kl. 09:00-13:15 

Tilstede:  Ann-Helen Skare, Berit Kalgraff, Henning Fosse, Ingrid Vasdal, Jan Erik Hovdenak, Leif 

Arne Lagesen, Oddbjørn Tomren, Anita Kvendseth, Håvard Jendem, Jan Morten Dale, 

Atle Tangen, Greta Bjerke og Alf Reistad 

Gjester: Helge Storøy (ROR IKT), Kirsti Hamar (fagavdelinga i Helse Møre og Romsdal) og Britt 
Valderhaug Tyrholm (Seksjon for Samhandling i Helse Møre og Romsdal).                                                                                     

 

Saker til behandling 

Sak 26/18 Godkjenning av innkalling og sakliste  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjente innkalling og saksliste. 

 

Sak 27/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjente protokollen fra møte den 14. september 2018. 

 

Sak 28/18 Valg, fokusområder og møteplan for 2019                                                                     

a) Valg av leder og nestleder for 2019 
 
Vedtak 
 
Jan Morten Dale ble valgt til ny leder og Berit Kalgraff som nestleder – begge 
ved akklamasjon. 
 
 
 
 



b) Møteplan for 2019 inkludert fellesmøter med Kristiansund 

Vedtak: 

Følgende møteplan for 2019 ble vedtatt: 

 Fredag 25. januar 

 Fredag 1. mars (fellesmøte med Kristiansund) 

 Fredag 10. mai 

 Fredag 30. august 

 Fredag 27. september (fellesmøte med Kristiansund) 

 Fredag 15. november 

 

c) Fokusområder for 2019 
 
Følgende forslag til fokusområder for 2019 ble lagt fram og kommentert: 

 SNR 

 Helseplattform 

 Ny samhandlingsavtale/-struktur (hva fungerer/fungerer ikke ved 

dagens ordning) 

 Pasientforløp for de mest ressurskrevende pasientene (multisyke 

med kommunale helsetjenester) – sikre overgangene 

 ROP – Rus og Psykisk helse 

 Palliativ plan 

 Rekruttering 

 Kommunereform 

 Ny reform for legeutdanning 

 Brukermedvirkning 

Vedtak: 

Ny leder og nesteleder fikk i oppdrag å legge fram utkast til fokusområder for 

2019 til neste møte i samarbeid med daglig leder i ROR. 

 
d) Tema for Samhandlingsmøtet 2019 

 
Følgende forslag til tema for Samhandlingsmøtet 2019 ble foreslått og 
diskutert: 

 Helseplattformen med fokus på hva som skal til for å lykkes 

 Tverrfaglig samhandling 

 Hvilke konsekvenser vil kommunereformen ha 

 Effektivisering/forbedringsarbeid 

Vedtak: 

Ny leder og nesteleder fikk i oppdrag å legge fram utkast til tema og 

tidspunkt for «Samhandlingsmøtet 2019» i samarbeid med daglig leder i ROR 

til neste møte i januar. 



 

Sak 29/18 OSU (Overordnet Samarbeidsutvalg i Helse Midt-Norge)                                           

Oddbjørn Tomren orientere om prosessen rundt arbeidet med revidert 
samhandlingsavtale. Det ble gitt en kort orientering fra møtet i forhandlingsutvalget 
og arbeidet med mandat for forhandlingsutvalget. 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg tok saken til orientering. 

 

Sak 30/18 Helseplattformen - nye samhandlingsmuligheter og status på arbeidet med disse                                       

Helge Storøy (Prosjektleder for Helseplattformen i ROR) ga en orientering om 

arbeidet med Helseplattformen med fokus på behovet for god samhandling mellom 

de aktuelle aktørene.    

Presentasjon vedlagt – vedlegg 1.         

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg tok saken til orientering og vedtok at Helseplattformen 

regelmessig skal tas opp i lokalt samhandlingsutvalg. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Sak 31/18 Informasjon fra seksjon for samhandling                                                                                                

Britt Valderhaug Tyrholm (Spesialrådgiver i Seksjon for samhandling i Helse Møre og 

Romsdal) ga en orientering med fokus på følgende tema:                                                                                        

 Utskrivningsklare pasienter 

 Bruken av ØHD/KAD - tilbudet 

 Data over innleggelser i sjukehus 2017 

 Plan for høy aktivitet 

 Innføring av betalingsplikt innafor rus og psykisk helse 
 

Presentasjon vedlagt – vedlegg 2.         

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg tok saken til orientering. 

 

  



Sak 32/18 Eventuelt        

 Oddbjørn Tomren gikk gjennom en presentasjon han hadde mottatt fra 

kommunikasjonsavdelinga i Helseforetaket med følgende tema: 

 Utviklingsplanen for HMR 

 Økonomi 

 SNR-prosjektet 

Det ble foretatt en kort diskusjon rundt de store utfordringene som helseforetaket 

står oppe i. 

Presentasjon vedlagt – vedlegg 3.         

Vedtak: 

Det er ønskelig at denne saken tas opp og vies større oppmerksomhet på neste møte. 

 

Sak 33/18 Presentasjon av og omvising på Aukra Omsorgssenter                                                                                                                                                                                

Representanter fra Aukra kommune ga en presentasjon av det nye omsorgssenteret 

med tilhørende omvisning. 

 

Sak 34/18 Neste møte 

Vedtak: 

Neste møte i Lokalt samhandlingsutvalg Molde er fastsatt til fredag 25. januar 2019 

kl 09:00-13:00 på Molde sjukehus.  

 

 

  
Oddbjørn Tomren (sign) Alf Reistad (sign) 

Leder lokalt samhandlingsutvalg Molde Referent 
  

 

       

   



Helseplattformen i Romsdal:
Bakgrunn, status, organisering

Helge Storøy, prosjektleder Helseplattformen i Romsdal

Lokalt Samhandlingsutvalg, Aukra 23. november 2018



Vi har en av verdens
beste helsetjenester

- men…



1. Jeg har ikke oversikt

Side 3

Jeg er 

IKKE i 

sentrum

2. Jeg må stadig gjenta historien 

min

4. Jeg får ikke alltid riktig 

behandling

3. Jeg vil delta mer selv

?
?

?
?

Hvordan kan 

jeg finne ut 

hva som er 

riktig valg for 

meg?

Pasienten

?

?
!

Dagens situasjon



1. Jeg har ikke tilgang på 

nødvendig informasjon

Side 4

Jeg ser 

IKKE hele 

pasienten

3. Jeg mangler god støtte til å avgjøre 

videre forløp

2. Jeg bruker mye tid på lete etter 

og oppsummere informasjon

4. Jeg bruker mye tid på å 

samhandle med andre

Skole

Nav

Spesialist-

helsetjenesten

Innbygger 

/pårørende

PPT

Anbefalt undersøkelse:

Dette skjer videre

Helsepersonell

Dagens situasjon



Side 5

Leder i 
kommunen

1. ... gjennomføre forbedringer og 

ivareta pasientsikkerhet 

2. ...styre ressurser på en god måte

3. ...planlegge opplæring og 

videreutdanning
4. ...velge forebyggende tiltak i 

befolkningen

Hvor mange 

innbyggere er 

smittet av...?

Hvor stor 

belastning er 

det her?

Hvor mange 

biler trenger vi?

Jeg vet ikke om vi 
leverer tjenester med 

høy kvalitet.

Vi mangler verktøy og 
oversikt for å kunne...

Hva slags 

pasienter møter 

vi fremover?

Hva slags type 

kompetanse 

trenger vi da?

Hvor mange 

hendelser? ?

? Hvordan er dette i 

forhold til 

landsgjennomsnitt?

Følger vi beste 

praksis?

Dagens situasjon



Utfordringen – og
løsningen





Helseplattformen: 
banebrytende arbeid i Midt-Norge

• For første gang etableres en felles journalløsning 
for hele helsetjenesten

• Midt-Norge er regional utprøvingsarena for det nasjonale målbildet ”Én innbygger –
én journal”

• Eiere er Helse Midt-Norge og Trondheim kommune

• Anskaffelsen bygger på bred helsefaglig involvering 
fra alle områder i helsetjenesten

• Konkurransepreget dialog pågår, en leverandør gjenstår, og kontrakt signeres
i mars 2019



Kommunale 
institusjoner

Pleie og omsorgFastlege

Spesialist

Én felles løsning med pasientens journal i sentrum

Pasienten skal også ha en mer aktiv rolle selv til f.eks. egenregistrering, timeavtaler og innsyn i journalen.



Alle kommuner i regionen er med på laget
Helseplattformen

Helse Midt-

Norge RHF

Trondheim 

kommune

Øvrige 

kommuner i 

Midt-Norge

Fastleger og 

avtalespesialister

• Kommunene bærer ingen 

risiko ved anskaffelsen, men 

velger om de vil utløse 

opsjonen og ta i bruk 

løsningen

• Fastleger og 

spesialister vil få 

tilbud om å kjøpe 

løsningen

• Helse Midt-Norge og 

Trondheim kommune 

eier programmet

Mulighet for kjøp

(private aktører)

Opsjonsavtaler

med alle kommuner

Felles 

eierskap

▪ 84 kommuner

▪ 8 sykehus

▪ 40.000 ansatte

▪ 720.000 innbyggere



«Det er trolig i Midt-Norge vi først vil 

se innføringen av Én innbygger - én 

journal og de fantastiske 

mulighetene det gir for ansatte og 

pasienter»
Bent Høie, Hemit-konferansen 2018



Helseplattformen og nasjonale prosesser:
«Veikartet» for Én innbygger – én journal

1. Etablering av Helseplattformen i region Midt-Norge

2. Videreutvikling av eksisterende løsninger i 
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, Helse Vest 
og Helse Sør-Øst

3. Etablering av en nasjonal løsning for kommunal 
helse- og omsorgstjeneste for kommunene utenfor 
Midt-Norge



Hva skal vi oppnå? (effektmål)

• Bedre behandlingskvalitet – færre pasientskader

• Mindre dobbeltarbeid – data legges inn én gang

• Bedre datagrunnlag for forskning og innovasjon

• Styringsverktøy for bedre ressursbruk

• Beslutningsstøtte – redusere variasjon  

• Bedre samhandling kommune – sykehus - fastlege

• Se hele pasienten – helhetlig vurdering 

• Lettere innsyn i egen journal

• Myndiggjøre pasienten – bo lengre i eget hjem



…





Tentativ tidslinje for innføring av Helseplattformen

2019 2020 2021 2022
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Forberedelse Spesifisering

1

Utvikling Akseptansetest Opplæring Produksjonssetting og drift

2

MP1 – Start spesifisering

MP2 – Start utvikling

PD1

MP6.1 – Produksjonssetting St. Olavs og Trondheim kommune

Test

Bygge
Design



Organisering



Organisering kommunesiden



Status på aktiviteter

• Koordinering RAG – LIP

• Fastlegene
• Legeforeningen

• Lokale oppdateringer

• Nettverk av sentrale fastleger

• Praksiskonsulenter?

• Møte Vestnes 29/10

• Fagråd for digital samhandling

• Regionskontor / OSU



Samhandling



Fastleger

KommunerSpesialisthelsetjeneste



Mulige samhandlingsområder

Informasjonsutveksling

Kommunikasjon

Felles kompetansehevning

Pasientforløp som krysser organisatoriske grenser (både standardiserte og 
ustandardiserte)

Felles behandlingsplaner

De multisyke og kronikerne 

Hjemmebaserte medisinske målinger / velferdsteknologi



Mer informasjon?
www.helseplattformen.no

http://www.helseplattformen.no/


Møte i lokalt samhandlingsutval
ROR – regionen  

23. november  2018

Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. 
Britt Valderhaug Tyrholm



Informasjon fra seksjon for samhandling

• Data over innleggelser i sjukehus som ø.hjelp 2017 

• Utskrivningsklare pasienter

• Bruken av ØHD/KAD - tilbudet

• Plan for høy aktivitet

• Innføring av betalingsplikt innafor rus og psykisk helse

Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. 
Britt Valderhaug Tyrholm



Litt statistikk om bruk av 
helsetenester i 2017

Innlegging i sjukehus som ø.hjelp

Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. 
Britt Valderhaug Tyrholm



Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. Britt 
Valderhaug Tyrholm



Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. Britt 
Valderhaug Tyrholm



Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. 
Britt Valderhaug Tyrholm



Faktiske tal  på akutte døgnopphold i 2017 etter kommune og 
aldersgrupper

Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. 
Britt Valderhaug Tyrholm



Utskrivingsklare pasienter

Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. 
Britt Valderhaug Tyrholm



Utskrivingsklare pasientar antal døgn

Kommune Mai 18
Soma

Juni 18
Soma

Juli 18 
Soma

August 
18 

Soma

Okto.
18 

Soma

Mai 18
Psyk

Juni 18
Psyk

Juli 18 
Psyk

August 18 
Psyk

Septembe
r 18 Psyk

Kristiansund 88 176 286 259 177 15 1 0 0 25

Molde 91 136 137 233 68 10 23 0 0 0

Ålesund 86 76 65 54 17 24 1 0 0 0

Volda 5 4 3 11 0 0 0 0 0 0

Aukra 56 32 7 68 5 0 0 0 0 0

Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. 
Britt Valderhaug Tyrholm



Statistikk bruk av ØHD/KAD i 2017

Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. 
Britt Valderhaug Tyrholm



Den faktiske bruken av ØHD/KAD tilbudet i Møre og Romsdal 2017 - tall

Sum liggedager Sum plasser Potensielt belegg Beleggsprosent

Kristiansund 1183,5 7,7 2811 42 %

Molde 741 7,33 2675 28 %

Volda 559 9,5 3468 16 %

Ålesund 1066 15 4359 24 %

Totalt 3549,5 39,53 14428 25 %

Orkdal 130,5

Totalt 3680

Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. 
Britt Valderhaug Tyrholm



Den faktiske bruken av ØHD/KAD tilbudet i Møre og Romsdal 2017 – tall. Grafisk 
framstilt

42%

28%

16%

24% 25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Kristiansund Molde Volda Ålesund Totalt

Beleggsprosent

Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. 
Britt Valderhaug Tyrholm



Henvisningsinstans til ØHD tilbudet

Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. 
Britt Valderhaug Tyrholm



Drøfting

- Drøfte tiltak kort og lengre sikt for å sikre kapasitet, unngå 
mange unødige innlegginar /utskrivingsklare, slik at vi er førebudd på 
periodar med høgaktivitet (ref influensesong) (Plan for høg aktivitet).

Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. 
Britt Valderhaug Tyrholm



Innføring av betalingsplikt psykisk helse 
og rus

Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. 
Britt Valderhaug Tyrholm



Innføring betalingsplikt psykisk helse og rus

Status: 
Svar frå HMN pr 20.september;
• Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og spesialisert 

rusbehandling (TSB) iverksettes fra 1. januar 2019. Det varsler regjeringen i 
kommuneproposisjonen for 2019.

• I oppdragsdokoment 2018 – tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.85 s 
(2017-2018);

De regionale helseforetakene skal forberede innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare 
pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra 2019, jf. 
oppdragsdokument 2018. Det vises til Stortingets behandling 14. juni 2018 av Prop. 88 S 
(2017-2018) Kommuneproposisjonen 2019, jf. Innst. 393 S (2017-2018). Det vil bli overført 
midler fra de regionale helseforetakenes basisbevilgninger til kommunene i budsjett 
2019. Betalingsplikten skal følge oppholdskommune, også for somatiske pasienter, fra 
2019 

Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. 
Britt Valderhaug Tyrholm

https://www.regjeringen.no/contentassets/bd8a11644b744dec8a8dc452794000e4/oppdragsdokument-2018---tilleggsdokument-etter-stortingets-behandling-av-prop.-85-med-dato.pdf


Betalingsplikt psykisk helse og rus

• Betalingsordningen for utskrivningsklare pasienter er hjemlet i lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester m.v., mens de konkrete 
reglene for ordningen er fastsatt i egen forskrift 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-11-18-1115

• Forskriften inneholder også enkelte krav til det praktiske samarbeidet 
om pasienter mellom sykehus og kommuner. Reglene i forskriften må 
sees i forhold til de obligatoriske samarbeidsavtalene mellom foretak 
og kommuner. Så langt er det noe varierende grad hvorvidt HFene har 
revidert avtalene og lagt det inn.

Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. 
Britt Valderhaug Tyrholm

https://helsedirektoratet.no/lover/helse-og-omsorgstjenesteloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-11-18-1115
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-11-18-1115


Betalingsplikt psykisk helse og rus

§ 9.Vilkår for at en pasient er utskrivningsklar:

• Pasient i somatisk døgnavdeling er utskrivningsklar når lege ved 
helseinstitusjon omfattet av spesialisthelsetjenesteloven vurderer at det 
ikke er behov for ytterligere behandling ved døgnopphold i 
helseinstitusjonen. 

• Pasient i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengighet er utskrivningsklar når lege eller psykolog ved 
helseinstitusjon omfattet av spesialisthelsetjenesteloven vurderer at det 
ikke er behov for ytterligere behandling ved døgnopphold i 
helseinstitusjonen. Vurderingen skal være basert på en individuell 
helsefaglig og psykososial vurdering, og følgende punkter skal være vurdert 
og dokumentert i pasientjournalen:

Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. 
Britt Valderhaug Tyrholm



Betalingsplikt psykisk helse og rus

Vilkår; 

a)
problemstillingen(e) ved innleggelse, slik disse var formulert av innleggende
lege, skal være avklart

b) øvrige problemstillinger som har fremkommet skal være avklart

c) dersom enkelte spørsmål ikke avklares skal dette redegjøres for

e)
pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelsen, og 
forventet framtidig utvikling skal være vurdert.

Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. 
Britt Valderhaug Tyrholm



Betalingsplikt psykisk helse og rus

• For pasienter i psykisk helsevern skal tvangstiltak og bruk av tvangsmidler som 
ikke kan videreføres i den kommunale helse- og omsorgstjenesten være avsluttet 
før pasienten er utskrivningsklar.

• For pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengighet med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester 
etter utskrivning, skal helseinstitusjon omfattet av spesialisthelsetjenesteloven 
ved behov, og før pasienten er utskrivningsklar, også kalle inn relevante 
samarbeidspartnere for å starte arbeidet med å utarbeide en samlet plan for 
videre behandling og oppfølging, herunder plan for eventuell samtidig 
poliklinisk eller ambulant behandling i spesialisthelsetjenesten.

• For pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengighet med behov for samtidig poliklinisk eller ambulant 
behandling i spesialisthelsetjenesten skal det før pasienten er utskrivningsklar 
også etableres kontakt med ansvarlig enhet eller behandler i 
spesialisthelsetjenesten.

Møte i lokalt samhandlingsutvalg ROR 23.11.2018. 
Britt Valderhaug Tyrholm



Samarbeid er en forutsetning

28.11.2018 21



Status

Utviklingsplanen for HMR
Økonomi

SNR-prosjektet 



Arbeid med utviklingsplanen i HMR

• 24.okt. orienterte adm.dir. styret i HMR om at vedtatt utviklingsplan ikkje er 
tilstrekkeleg for å sikre fagleg og økonomisk berekraft i helseføretaket. 

• Styret bad om et forslag til strukturelle endringar i tenestetilbodet ut over det 
som ligg i utviklingsplanen. Forslaget blir lagt fram 4.des.

• Fram mot 4.des. jobbar leiargruppa med å identifisere område som føretaket må 
sjå på å effektivisere. Målet er å sikre ei positiv utvikling gjennom tiltak som gir 
varig effekt. Drifta må effektiviserast med 470  mill. kroner innan tre år. 



Fødetilbodet i Nordmøre og Romsdal

• I Utviklingsplanen 2019-2022 blei det vedtatt at samanslåingsprosessen av føde- og 
barselavdelingane i Kristiansund og Molde må vere i gang i 2019. 

• Det er viktig å utvikle fag, arbeidsprosessar og organisering før innflytting i SNR. Siktemålet er 
ei samling av fødeavdelingane innan utgangen av 2019, men det viktigaste er å sikre gode, 
opne og involverande prosessar for ei samanslåing i god tid (2 år) før SNR står klart.

Bakgrunn:
• Fødeavdelingane i Kristiansund og Molde har i mange år hatt ei drift prega av store vanskar 

med rekruttering og stabilitet i lege- og jordmorgruppa. 
• Føretaket har aktivt forsøkt ulike tiltak for å rekruttere til fagmiljøa, men det har vore ei stor 

belastning på dei tilsette, med utstrakt vikarbruk og variasjon i kvalitet. 
• Det har til tider vore vanskeleg å innfri kvalitetskrava i Eit trygt fødetilbod. 

• Fagmiljøet har sidan 2005 uttrykt ønske om ei fysisk samanslåing, men har hatt ulikt syn på 
kor ei samlokalisering bør vere og kva tid den bør gjerast.



Involvering og medverknad

• Skal i hovedsak skje gjennom etablerte strukturar

• Samarbeidsråd i klinikkar, avdelingar og seksjonar

• Fagnettverk mm.

• Brukarutval og AMU

• Overordna samhandlingsutval/Lokale samarbeidsutval/Samarbeidsråd UH-sektoren

• Møte med tillitsvalde og verneombod 2 ggr/mnd

• Stadlege og felles leiarsamlingar

• Eigne møte i klinikkar og på ulike sjukehus

• Eigne arbeidsgrupper knytt til ulike innsatsområde

For meir informasjon om utviklingsplanen: helse-mr.no/utviklingsplan



Økonomi i oktober



Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Status for arbeidet med akuttsjukehuset:

• Oppdaterer styringsdokument og 
strategidokument 

• Intern og ekstern evaluering av tidlegare 
arbeid

• 4.des. vil adm.dir. orientere styret i HMR om 
det vidare arbeidet for å få realisert SNR



Styrka prosjektstyring

Nytt mandat til prosjektstyret 

Ny kompetanse inn i prosjektstyret

Månadlege rapportar frå prosjektet til adm.dir. i HMR

Dialogmøte mellom leiinga i prosjektstyret, styreleiar og adm. dir. HMR

Sikre kompetanse og kapasitet i prosjektorganisasjonen

Gjennomgang av føringer i prosjektet

Kvalitetssikre byggherrekostnadane i prosjektet 



Infrastrukturarbeid ferdig i nov/des.
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Forslag til organisering sektor helse og omsorg, nye Molde kommune  

Bakgrunn  
Midsund, Molde og Nesset slår seg sammen til én felles kommune fra 01.01.2020.  
Overordnet administrativ organisering ble fastsatt i juni 2018, der det ble tilsatt ledere i 
topplederstillingene. I august 2018 startet ledergruppen nye Molde kommune planlegging av 
prosessen med å bestemme organisering i avdelingene/ sektorene. Kommunalsjef helse og omsorg 
fikk i oppgave av prosjektrådmannen å finne en hensiktsmessig organisering av sektoren.  
Denne rapport beskriver forslag til organisering av sektor helse og omsorg nye Molde kommune. 
 
Intensjonsavtalen sier noe om rammer for organisering av basistjenestene og kommunalsjef har tatt 
hensyn til det i forslaget. 

Beskrivelse av arbeidsmetode/ prosess 
Kommunalsjef inviterte enhetsledere, stabsledere, verneombud og tillitsvalgte til oppstartsamling 
02.10.2018. Samlingen startet med felles orientering fra kommunalsjef helse og omsorg og 
prosjektleder nye Molde kommune, før en gikk over til gruppearbeid. Deltakerne ble delt i fire 
grupper der to av gruppene besto av tillitsvalgte og verneombud og to av gruppene besto av ledere. 
Alle gruppene var en miks med deltakere fra alle tre kommunene.  
De fire gruppene fikk i oppgave å komme med innspill til organisering av sektor helse og omsorg, 
både på kommunalsjefnivå og på enhetsnivå. Besvarelsene ble levert skriftlig til kommunalsjef og 
distribuert videre per e-post til alle deltakere. 
 
Det ble gjennomført en oppfølgingssamling 22.10.2018 der gruppene fikk arbeide videre med de 
innspill som kom inn etter oppstartsamling. Kommunalsjef orienterte om tidsplan for prosessen frem 
til 31.12.2018. 
 
Kort oppsummert var de ulike gruppene veldig samstemt i tilbakemeldinger om organisering på 
kommunalsjefnivå. På enhetsnivå var det en del forskjeller, men også mye likt.  

Tverrfaglig samarbeid, på tvers av enheter og fagområder 
Uansett organisering av sektor helse og omsorg er det viktig å ha fokus på at tjenestetildeling skal 
foregå på en slik måte at tjenester tildeles på lavest mulig nivå og at en har fokus på det bruker 
mestrer selv. Her blir kontor for tildeling og koordinering, sammen med hverdagsrehabilitering en 
viktig brikke for å se helhet i tjenestetilbudet, samt tildele tjenester av riktig omfang og på riktig nivå. 
 
Fra helse og omsorgsplan, handlingsdel:   
«Egenmestring og hverdagsrehabilitering skal være førende for tjenesteutviklingen i Molde 
kommune. Brukerne skal medvirke ved gjennomføring av tjenestene, og kommunen skal samarbeide 
med brukerne i utforming av tjenestetilbudet til den enkelte. Alle pårørende skal ivaretas bedre og 
støttes som ressurs.  



Nye Molde kommune    
 

2 
 

Implementering av ny teknologi og nye digitale løsninger skal bidra til å understøtte målene om 
egenmestring, egenressurser og ferdigheter.»  
 
Stab rundt kommunalsjef må tilstrebe å fange opp det som rører seg i tjenesten, både på bruker og 
medarbeidernivå. Tjenestene i sektoren bør utvikles i tråd med det som fanges opp er behovet til 
brukerne. En må sikre samarbeids- / møtearenaer for å fange opp det som «rører seg» - hva ønsker 
brukerne? Hva ser medarbeiderne at en trenger? Sikre at tjenesteutviklingen kommer «nedenfra» 
ikke «ovenfra». 
 
Utfordringsbildet, eller forventninger fra innbyggerne kan beskrives slik en gjør det i helse- og 
omsorgsplan Molde kommune. Beskrivelsen er ikke unikt for Molde kommune, men noe som 
innbyggere i hele Norges land forventer: 
 
«Den som trenger helsetjenester forventer at tjenesteytere kommuniserer på en slik måte at 
informasjon kommer videre til neste ledd. For brukere og pårørende er det avgjørende at tjenestene 
henger sammen. Samhandling handler om hvordan aktørene tar ansvar for å legge til rette for at 
tjenestene framstår som sammenhengende og planlagte med klar ansvarsfordeling seg i mellom, 
uten glipper eller unødig dobbelt arbeid. Det er bred erkjennelse av at samhandlingen i dag i mange 
tilfeller ikke fungerer godt nok.»  
 
Figuren prøver å illustrere hvordan en har som mål at bruker/ pasient alltid er i fokus og at tjenester skal 
tildeles ut fra riktig nivå og behov til bruker, uansett i hvilken enhet tjenestene er organisert.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HVA? 
Vi må sikre at vi arbeider på en slik måte at bruker/ pasient alltid er i fokus! (Hvorfor er vi egentlig på 
jobb?) 
HVORDAN? 
Uansett organisering må tilstrebe et best mulig samarbeid i egen enhet, på tvers av fagmiljø, 
avdelinger og sektorer.  
HVORFOR? 
Bruker/ pasient skal oppleve reell medvirkning, helhet og kvalitet i tjenestene! 
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Forslag organisering sektor helse og omsorg  
 

Kommunalsjef

Omsorgssenter 
(7 enheter)

Legetjenester og 
akuttmedisin

Forebyggende 
helsearbeid og 
rehabilitering

Bo- og  miljøtjenester  
(Én eller to enheter) Psykisk helse og rus

Fagavdeling

Tildeling og 
koordinering

Kommuneoverlege

 

Forslag organisasjonskart på enhetsnivå 
Omsorgssenter (7 enheter):  
Bergmo omsorgssenter: Sykehjem, hjemmetjeneste, dagavdeling og kjøkken. 
Glomstua omsorgssenter: Sykehjem, hjemmetjeneste, bofellesskap, nattpatrulje, dagavdeling og 
kjøkken. 
Kirkebakken omsorgssenter: Sykehjem, hjelpemiddelforvaltning og vaskeri. 
Kleive- og Skåla omsorgssenter: Sykehjem, hjemmetjeneste, dagavdeling, kjøkken og vaskeri. 
Midsund omsorgssenter: Sykehjem, hjemmetjeneste, dagavdeling og kjøkken. 
Nesset omsorgssenter: Sykehjem, hjemmetjeneste, dagavdeling, kjøkken og vaskeri. 
Råkhaugen omsorgssenter: Sykehjem, bofellesskap, dagavdeling og vaskeri. 
 
Enhet «Legetjenester og akuttmedisin»: Kommunalt akutt døgntilbud/KAD, legevakt, 
fastlegetjeneste, kommunale legetjenester. 
 
Enhet «Forebyggende helsearbeid og rehabilitering»: Jordmortjenesten, helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten, frisklivssentral, helsestasjon for eldre, fysio- og ergoterapi, 
hverdagsrehabilitering. Ressurser som er knyttet til nevnte fagområder i Midsund og Nesset har 
fortsatt arbeidssted i Midsund og Nesset. 
 
Enhet «Bo- og miljøtjenester»: 
I dagens tre kommuner har enhetene som gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne tre 
ulike navn. I nye Molde kommune foreslås at enheten navnes «Bo- og miljøtjenester».  
Foreslår to ulike alternativ til organisering av enheten:  
Alt. 1: «Bo- og miljøtjenester» driftes som én enhet (én enhetsleder) med underavdelinger. 
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Alt. 2: «Bo- og miljøtjenester» deles inn i to enheter (to enhetsledere) med hensiktsmessig fordeling 
av underavdelinger. 
 
Enhet «Psykisk helse og rus»: Ressurser som er knyttet til psykisk helsearbeid og rus i Midsund og 
Nesset organiseres i dagens «Ressurstjenesten» i Molde kommune. Bakgrunn for å foreslå et nytt 
navn på enheten er ønske om at det skal tydelig fremgå hvilke tjenesteområder som ligger til 
enheten.  
 

Forslag organisering stab og fagavdeling, sektor helse og omsorg 
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Stab kommunalsjef: Staben til kommunalsjef består av kommuneoverlege og leder for fagavdeling 
helse og omsorg.  

 
Avdeling «Kommuneoverlege»: Miljørettet helsevern knyttes til Kommuneoverlege. 
Kommuneoverlege har en todelt rolle; Personellansvar/ enhetslederrolle for legetjenesten, samt en 
overordnet funksjon for hele kommunen som medisinskfaglig rådgiver, smittevernlege og beredskap. 
 
«Fagavdeling helse og omsorg»: Avdelingen har en leder, samt følgende funksjoner; «Plan- og 
prosjektansvarlig», «Konsulent», «System- og utviklingsansvarlig fagsystem», «Medarbeider 
fagsystem», «Fagutvikling, internkontroll og samhandling» 
 
Avdeling «Tildeling og koordinering»:  
Kontor for tildeling og koordinering/KTK. Ressurser i Midsund og Nesset, som i dag har ansvar for 
vurdering og tildeling fortsetter å ha arbeidssted der, men hører til avdeling «Tildeling og 
koordinering». 

Kreftkoordinator i Molde er fortsatt organisert i KTK. 
 
Demenskoordinator: Dagens ressurs i Molde er organisert til Råkhaugen omsorgssenter (spesialisert 
innenfor demens), men vurderer sammen med KTK. Tilsvarende ressurser i Midsund og Nesset har 
fortsatt arbeidssted der, men bistår KTK med vurderinger. 
 
Koordinator hverdagsrehabilitering: Hverdagsrehabilitering som avdeling er plassert i enhet 
«Forebyggende helsearbeid og rehabilitering» men leder/ koordinator deltar i inntaksmøte i KTK, 
med hensikt å sikre tverrfaglige vurderinger samt at hverdagsrehabiliteringstankegangen blir en del 
av vurderingene. 

Forklaring på hvorfor en velger å videreføre omsorgssenter  
Hvorfor har en f. eks valgt ikke å dele inn hjemmetjenester og institusjoner under egne enhetsledere, 
men videreføre omsorgssenter?  
Hvis en ser til omsorgssenter lenger unna Molde sentrum; Midsund, Kleive/Skåla og Nesset så ville en 
omorganisering, der en skiller ut institusjonsdrift fra hjemmetjeneste føre til at det blir dårligere og 
ineffektiv bruk av ressurser. Slik det er organisert i dag (med én felles enhetsleder) oppnår en stor 
grad av fleksibilitet og at leder er nær tjenesten. Hvis en skiller ut institusjonsdrift fra 
hjemmetjeneste og evt. også dagavdeling vil det få konsekvenser i form av at avdelingslederne vil få 
flere ulike enhetsledere å forholde seg til.  
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Undertegnede ønsker i høringsrunden innspill på følgende:  
1. Er organisering/ inndeling på kommunalsjefnivå og enhetsnivå hensiktsmessig? Hvis ikke – hva bør 
endres og hvorfor?  
2. Er navnene som er foreslått på enhetene dekkende/hensiktsmessige? Er det andre forslag til navn?  
3. Er det noen avdelinger/ funksjoner som er plassert i feil enhet? Hvor bør avdelingen/ funksjonen i 
tilfelle plasseres og hvorfor?  
4. Er det noen avdelinger/ funksjoner som er uteglemt?  
5. Andre innspill?  
 
Høringsfrist er satt til 22. november 2018 kl. 12.00. Alle høringssvar vil bli vurdert og følge saken når 
den legges frem for prosjektrådmann for endelig godkjenning. 
 
 
Mvh 
 
Tanja Thalén 
kommunalsjef helse og omsorg  
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 3/19 29.01.2019 

Nesset formannskap 11/19 01.02.2019 

Utvalg for helse og omsorg 3/19 06.02.2019 

Nesset kommunestyre  21.02.2019 
 
 
 
 

Ny stilling som 70 % stilling som kokk ved Vistdal bofellesskap - 
omprioritering av midler 
 

 

Rådmannens innstilling 
Oppdekking av kostnader for ny 70 % stilling som kokk ved Vistdal bofellesskap skjer ved 
reduksjon av dagtilbudet/eldresentertilbudet fra 2 til 1 dag pr. uke samt reduksjon i 
hjemmehjelpsressursen tilsvarende 34 % sav 100 % stilling. 
Endringene gjelder fra 1.3. 2019. 
 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 29.01.2019  

Det ble enighet om følgende: 
Råd for eldre og funksjonshemma ser positivt på at det opprettes stilling som kokk ved Vistdal 
bofellesskap. 
Stillingen bør opprettes uten at dette går ut over andre tilbud til eldre og funksjonshemma. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 29.01.2019 

Råd for eldre og funksjonshemma ser positivt på at det opprettes stilling som kokk ved Vistdal 
bofellesskap. 
Stillingen bør opprettes uten at dette går ut over andre tilbud til eldre og funksjonshemma. 
 
 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Svein Roset fremmet følgende forslag: 

Arkiv: :151 

Arkivsaksnr: 2018/668-95 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



Råd for eldre og funksjonshemma ser positivt på at det opprettes stilling som kokk ved 
Vistdal bofellesskap. 
Stillingen bør opprettes uten at dette går ut over andre tilbud til eldre og 
funksjonshemma. 

 
Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. Svein Roset sitt forslag ble enstemmig vedtatt 
tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019 

Råd for eldre og funksjonshemma ser positivt på at det opprettes stilling som kokk ved Vistdal 
bofellesskap. 
Stillingen bør opprettes uten at dette går ut over andre tilbud til eldre og funksjonshemma. 
 
 
 

 

Saksopplysninger 
I forbindelse med behandling av kommunens budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 fattet 
bl.a. kommunestyret følgende vedtak. 
  
«Innenfor Helse- og Omsorg sitt budsjett settes det av midler til 70% stilling som kokk ved Vistdal     
Bofellesskap «. 
 
Vedtaket i kommunestyret er en oppfølging av uttalelsen fra helse og omsorgsutvalget til 
budsjett 2019, helse og omsorgsutvalget bad i tillegg om at enhetens budsjett ble styrket 
tilsvarende det en 70 % kokk koster.  Årlig kostnad kokk 70 % stilling kr. 480.000,-. (inkl. 
Ferievikar og sjukevikar) . 
 
Kommunestyret har vedtatt oppretting av en ny stilling uten at midler følger med. Dette 
innebærer at midler til den nye stillingen må framskaffes ved omprioriteringer.  
Det er bl.a. gjennom enhetsledernes lederavtaler forventet at driften planlegges slik at en holder 
seg innenfor vedtatte budsjettramme.  
Enhetsleder for helse og omsorg har derfor bedd avdelingssjukepleier innenfor hjemmebasert 
omsorg komme med forslag til omprioriteringer. Enhetsleder har valg å holde Nesset 
omsorgssenter og botjenesten utenfor denne omdisponeringen. Botjenesten må dersom nivå på 
tjenesten skal opprettholdes tilføres ytterligere midler i løpet av 2019. (forlengelse av midlertidig 
botiltak i påvente av nytt bofelleskapet skal bli ferdig).  Det å foreta reduksjoner ved NOS når 
AMU helse i sine kommentarer til budsjett 2019 påpeker at midler til ekstrahjelp og vikarer er så 
begrenset at dette vil påvirke arbeidsmiljøet i negativ retning synes enhetsleder ikke vil være 
riktig.  
Dette sammen med at Vistdal bofellesskap ligger under hjemmetjenesten har resultert i at 
avdelingssjukepleier for hjemmetjenesten  har fått oppgaven med å finne midler til ny 
kokkestilling. 
 
Det er ved fullt hus 9 beboerne ved bofellesskapet.  Ved Vistdal bofellesskapet er det en fast 
bemanning med en tilsatt på vakt døgnet (dagvakt, kveldsvakt og nattvakt).  I   tillegg til den 



faste bemanningen bistår hjemmetjenesten med ca 12 tiner praktisk bistand pr, uke samt at det er 
daglig besøk av hjemmesykepleien. 
Brukergruppen ved Vistdal bofellesskap må være i stand til å komme seg ut ved egen hjelp ved 
evt. brann.   Dette er også med på å påvirke funksjonsnivået til de som bor der. 
 
Dagens organisering ved bofellesskapet ble lagt opp i samarbeid med de tilsatte. Det var også et 
stort ønske om at bemanningen laget middagen selv, slik at kjøkkenet kunne opprettholdes.  Det 
er i dag fult mulig å lage middagen ved NOS og kjøre denne til Vistdal. I og med ønske om at 
kjøkkenet i Vistdal skulle bestå har ikke en slik ordning blitt igangsatt.  Det vil være mulig å 
dekke transportutgiftene Eidsvåg – Vistdal innenfor driftsrammen, det er da forutsatt at den faste 
bemanningen utfører hjemmehjelpsoppdragene på bofellesskapet ( ca 12 timer pr uke)  istedenfor 
å lage middag. 
 
Planlagt arbeidstid for 70 % kokkestilling på hverdager 4 dager i uka a 6 timer samt hver 3 
søndag også 6 timer.  Det øvrige personalet lager middag på lørdag.   
 
Avdelingssjukepleier Inger Anne Øyen har kommet med forslag til delvis oppdekking av 
utgiftene som en ny kokkestilling vil medføre.   
Dette Gjelder: 

1)  Reduksjon av stilling som helsefagarbeider/hjemmehjelp ( 21 % stilling ) 

2) Reduksjon av eldresentertilbudet en dag pr. uke ( onsdager )  21 % stilling  som aktivitør og 
15 % stilling som sjåfør, til sammen  36 % stiling, Berører 8 til 10 brukere, 

Avdelingssjukepleier mangler fortsatt oppdekking av 13 % stilling. 
Rådmannen foreslår at den resterende 13 % stillingen dekkes innenfor hjemmehjelpstjenesten 

Avdelingssykepleier Inger Anne Øyen anbefaler at middag bringes fra Nos istedenfor til Vistdal 
6 dager i uka istedenfor å redusere dagtilbudet 

 

Vurdering 
Rådmannen var fult klar over de utfordringene som personalet i Vistdal hadde i forhold til det å 
lage middag samtidig som at de av og til måtte trå til dersom beboerne trenge hjelp til et eller 
annet. Det ble av den grunn i forbindelsen med budsjettarbeider drøftet å igangsette en ordning 
der middag ble levert fra NOS  6 dager i uka. Ut i fra den beregning som da ble gjort ville ikke 
dette resultert i ekstra utgifter. 
Enhetens tildelte ramme for 2019 tilsier i dag at det ikke er mulig å dekke ny 70 % stilling 
innenfor rammen og at det derfor må foretas omprioriteringer.  
 

Økonomiske konsekvenser 
Rådmannens forslag til vedtak vil ikke få økonomiske konsekvenser i forhold til vedtatt budsjett 
2019. 

Betydning for folkehelse 
Reduksjon av eldresenter tilbudet fra 2 til 1 dag pr uke fører til mindre sosial kontakt, som igjen 
kan resultere i økt ensomhet og muligens dårligere ernæringstilstand for de som benytter seg av 
dette tilbudet. 



Uttale til inndekning av 70% kokk ved Vistdal Bofelleskap innenfor egen 

budsjettramme, ansvar 3304 – 3313 – 3306. 

Intensjonen med stillingen er å styrke bemanning ved Vistdal Bofelleskap for beboere med 

behov for heldøgns tilsyn og pleie.  

Budsjettramme 3313 dekker heldøgns bemanning ved Vistdal Bofelleskap, en person dag, 

kveld og natt.  

Avdelingssykepleier har grundig vurdert inndekning av 70% kokk ved VBF med å tilføre 

ressurser fra ansvar 3304 og 3306 og er kommet frem til følgende forslag: 

Fra 3304 overføres 21 % st. til 3313. 

- Dette tilsvarer hjemmetjenester og PBH til beboere ved VBF i dag. Hjemmetjenesten 

har ingen grense for antall brukere. Med økende antall eldre, færre institusjonsplasser, 

mindre liggetid på sykehus og flere lengre og kompliserte sykdomsforløp hos brukere 

kan en ikke redusere 3304 ytterligere. 

Fra 3306 overføres 21 % st. til 3313. 

- Dagtilbudet ved Eldresenteret reduseres med en dag i uken, til kun èn dag. Dette vil få 

konsekvenser for ca 10 hjemmeboende brukere som vil få mindre sosial kontakt med 

økt ensomhet som resultat. Ensomhet gjør vondt og fører til dårligere 

ernæringstilstand med somatisk sykdom som følge.  

- Å redusere dagtilbudet for hjemmeboende eldre er å gå i motsatt retning av 

helsereformen Leve hele livet og intensjonen om å kunne bo hjemme så lenge som 

mulig. 

Resterende 28% må enten tilføres midler eller organiseres ved at VBF får tilkjørt middag fra 

NOS inntil 3 - 4 dager i uken. 

 

 

11.01.2019 

Inger Anne Øyen 

Avdelingssykepleier hjemmetjenesten. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for helse og omsorg 4/19 06.02.2019 

 
 
 
 

Nye Holtan bofellesskap - alternative løsninger til orientering/drøfting 
 

 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling 
 

 

Saksopplysninger 
Nesset kommunestyre vedtok i K – sak 20/17 oppstart av detaljprosjekt for nybygg for 
bofelleskap tilrettelagt for heldøgns pleie og omsorg. Bygget skulle inneholde 4 leiligheter 
målgruppen personer med utviklingshemming.  Det ble beregnet en kostnad på 13.mill.  Ut ifra 
de kostnadsberegninger som er foretatt i forbindelse med planleggingen den siste tiden går det 
klart fram at kostnadene for boligens fellesdel ligger langt over det ble beregnet i 2017.  
Husbanken anleggskostnader og tilskuddssatser pr. leilighet er justert opp på 2019 nivå til kr. 
3.316.500,- samt kr. 1.492.00,- (45 % av anleggskostnadene.)  Investeringsutgiftene for dette 
prosjektet ble ikke justert i kommunens økonomiplan for perioden 2019 – 2022. 
 
Bakgrunnen for at det i sak 20/17 ble vedtatt oppstart planlegging av 4 boliger var følgende: 

 Nesset kommune fikk 3 nye brukere med behov for et tilrettelagt botilbud med heldøgns 
tilsyn og oppfølgning.  I tillegg til disse 3 har vi brukere som spesialisthelsetjenesten har 
anbefalt døgnkontinuerlig tilsyn.  

 Det er i dag for de 3 nye brukerne laget midlertidige løsninger.  To av disse har et 
tilfredsstillende botilbud, men arbeidsforholda for de tilsatte tilfredsstiller ikke de krav 
som arbeidsmiljøloven setter. 

 Bemanningskostnadene for disse midlertidige løsninger er beregnet til kr. 1.400.000,- pr. 
år. I kommunens økonomiplan 2019 – 2022 er det forutsatt at boligen skal være ferdig 
1.10.19.  Enheten har med bakgrunn i dette fått tildelt ekstra 1.2. mill. for 2019.  Disse 
midlene er tatt ut igjen av økonomiplanen fra og med 2020. Det å samle disse 4 brukerne i 
et felles bofellesskap vil være bemanningsmessig mer effektivt og kostnadsbesparende. 
En vil bl.a. klare seg med en vakt på natt. 
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Planleggingen av disse 4 leilighetene er kommet så langt at kommunen er klar til å sende ut 
anbudsdokumenter. Det er konsulentfirmaet STREKEN som har utarbeidet disse.  Det som 
kommunens prosjektleder samt innleid ekstern konsulent fra firmaet KF ser er at kostnadene 
ligger langt over det som er forutsatt i kommunen økonomiplan.  
 
Med bakgrunn i dette kalte rådmannen inn til møte der følgende møtte:   
Kommunens prosjektleder, den eksterne konsulenten, enhetsleder teknisk og enhetsleder helse 
og omsorg.  
 
Prosjektet bygging av 4 leiligheter med bofelleskapet var kalkulert med en kostnad på 39. mill. 
inkludert mva.  Inne i denne kostnaden var følgende innbakt: 

 Tilrettelegging av vei, vann, utslipp, parkering og lekeplass for hele området, slik 
at en senere kan bygge flere boliger i samme område. 

 Boligen med de 4 leilighetene er planlagt slik at det i ettertid kan bygges til 
ytterligere 4 leiligheter med en minimal kostnad.  Bl.a. var fellesdelen i boligen 
planlagt for 8 leiligheter. Grunnarbeidet skulle også delvis tas høgde for 
oppføring av ytterligere 4 leiligheter.  

Det interne møtet konkluderte med at saken må legges fram for kommunestyret før evt. 
administrasjonen arbeider videre med saken. 
Det ble avtale at teknisk etat fremmer en egen sak på opparbeidelse av området. (vei, vann, 
parkering, lekeplass osv.) Helse og omsorg legger fram en sak det følgende 
utbyggingsalternativer blir vurdert og kostnadsberegnet:  

1. Bygge 4 leiligheter med fellesareal og grunnarbeid slik at en i ettertid kan bygge på/legge 
til 4 nye leiligheter  

2. Bygge 4 leiligheter uten at det legges føringer for videre bygging 

3. Bygge 8 leiligheter med en gang. 

I ettertid ønsket rådmannen også å vurdere en løsning der en dropper hele prosjektet.  
Det ble vist til vedtatt bygging av nytt Helsehus i sentrum med 16 omsorgsboliger tilrettelagt 
med heldøgns tilsyn og pleie. Rådmannen pekte på at en må se disse to prosjektene i 
sammenheng i forhold til behov for omsorgsboliger med heldøgns pleie og tilsyn.  
I forhold til tildelt ramme viser nye kalkyler at kostnadene med bygging av 4 eller 8 nye 
omsorgsboliger på Holtan ligger langt over det som er langt inn og vedtatt i økonomiplanen for 
2019 – 2022 og som igjen vil bidra til økt lånebehov og økte finanskostnader.  
 
Alternativ 1. Bygging av 4 leiligheter med tilrettelegging for påbygg. 
 
Beregnet kostnad inkl. MVA  26.955.000 
Refusjon MVA        5.391 
Tilskudd husbanken   5.968.000 
Behov for annen finansiering 15.594.000  
 
Det er ved samtlige alternativ tatt utgangspunkt hvilken påvirkning utbyggingen har i forhold til 
kommunens økonomiplan perioden 2020 - 2022.  DVS. årlig netto utgifter når 
finansieringsutgifter, driftsutgifter, lønnsutgifter og driftsinntekter legges til grunn.  
 
 



Årlige Finansiering- og driftsutgifter 
Finansieringsutgifter  
Annuitetslån, 40 år 1.9 % renter 

560.000 

Driftsutgifter eks. MVA 170.000 
Lønn vaktmester   50.000 
SUM utg. 780.000 
Husleie inntekter 312.000 
Årlige utgifter  468.000 

 
En utbygging i samsvar med dette vil en kunne redusere lønnsutgiftene ved Bo og avlastingen 
sammenlignet med 2019 med kr. 1.4 mill. (ingen reduksjon i forhold til økonomiplan 2020 – 2022.) 
  
Alternativ 2. Bygging av 4 leiligheter, forutsetningen er en planlegger og bygger uten tanke for 
at det skal bygges ytterligere 4 leiligheter. 
 

Beregnet kostnad inkl. MVA  23.287.000 
Ref. mva. 4.650.000 
Tilskudd husbanken kr 5.968.000  5.968.000 
Behov for låneopptak 12.660.000 

 
Årlige Finansiering- og 
driftsutgifter 

 

Finansieringsutgifter  
Annuitetslån, 40 år 1.9 % renter 

453.000 

Driftsutgifter eks. MVA 170.000 
Lønn vaktmester  50.000 
SUM utg. 673.000 
Husleie inntekter 312.000 
Årlige utgifter  361.000 

 
En utbygging i samsvar med dette vil en kunne redusere lønnsutgiftene ved Bo og avlastingen 
sammenlignet med 2019 med kr. 1.4 mill. (ingen reduksjon i forhold til økonomiplan 2020 – 2022.) 
 
 
Alternativ 3. Bygging av 8 Leiligheter med en gang (sammenbygd med alternativ 1) 
 

Beregnet kostnad inkl. MVA 33.930.000 
Ref. mva.  6786.000 
Tilskudd husbanken kr 5.968.000 11.936.000 
Behov for låneopptak 15.208.000 

 
 

Årlige Finansiering- og 
driftsutgifter 

 

Finansieringsutgifter  
Annuitetslån, 40 år 1.9 % renter 

545.000 

Driftsutgifter eks. MVA 210.000 
Lønn vaktmester  50.000 



SUM utg. 805.000 
Husleie inntekter  624.000 
Årlige utgifter  181.000 

 
Ved en slik utbygging kan lønnskostnaden reduseres med ca.  1. mill. i forhold til økonomiplanen 
2020 – 2022.  Dvs.  at en selv om en får en ekstra utgift i forhold til boligen (kr. 171.00.00) vil en 
totalt redusere kostnadene med ca. kr. 800.000,-.  Dersom en tar utgangspunkt i vedtatt budsjett 
2019 vil avdeling bo og avlasting kunne redusere utgiftene med 2.  mill.   
Nesset kommune har i dag 19 registrerte mennesker med psykisk utviklingshemming over 18 år. 
Stort sett alle bor på Holtan området.  
Dersom em bygger 8 nye må 4 av 6 dagens beboere ved gamle Holtan flyttes til nye Holtan.  En 
av de 4 leilighetene som blir ledige av leilighetene nyttes til avlastingsleilighet for brukere over 18 
år. De 3 resterende leilighetene tilbys andre brukere innenfor målgruppen. De personalressurser 
som er knyttet til disse brukere følger med.   
 
Alternativ 4 legge utbyggingsplanene til side: 
 
Nytte de seniorboligene/gjennomgangsboligen som er på Holtan område i dag. Pr. i dag har 
kommunen 3 søker fra eldregruppen som ønsker en slik bolig. Dette er brukere som ikke har 
behov for heldøgns tilsyn og pleie, men ønsker bl.a. en mer lettstelt leilighet og ikke minst 
komme nærmere sentrum. 
De kr. 1.2 mill. om er satt i budsjett 2019 for å dekke ekstra lønnsutgifter i påvente av at boligen 
skal være ferdig 1.10.2019 må videreføres i økonomiplanen.  (antatt årlig utgift 1.4 mil). 
2 av de beboerne som skal inn i den nye boligen bor i dag i en seniorbolig/gjennomgangsbolig i 
hver sin leilighet med dør innvendig mellom leilighetene. De tilsatte som arbeider her har ikke ut 
ifra arbeidsmiljøloven gode nok arbeidsforhold.  De tilsatte må bl.a. nyttes brukernes bad/wc. 
Mulighetene for påbygg av nødvendige funksjoner må sees på relativt snart. 
 
Kostnadene vil for alternativ 4 (ingen bygging) være det som vil være mest kostnadskrevende.  
Det kreves innvesteringer for å legge til rette for de tilsatte i nevnte omsorgsbolig.  Kommunen 
vil også ha 3 brukere i 3 ulike boliger der samtlige brukere har behov for stort sett heldøgns tilsyn 
og oppfølging.  Kommunen må også ta i bruk ytterligere en senior/avlastningsbolig til en yngre 
funksjonshemma.  
 
Generelt: 
Det er i alternativene 1,2 og 3 ovenfor ikke beregnet kostnader for «kjøp» av tomt samt utgifter 
for tilknytting av vann, avløp o.l.  I og med at kommunen eiere dette området bør det beregnet en 
kostnad i forhold til dette som følger prosjektet.  
 
Vurdering 
Det vises til det som nevnt ovenfor 

Økonomiske konsekvenser 
Selv om en tar høgde for relativt store tomtekostnader (ikke med i beregningen ovenfor) vil et 
alternativ med 8 leiligheter rundt en base resultere i reduserte årlige kostnader i forhold til 
kommunens økonomiplan.  Ut ifra de kostnader som går fram i denne saken vil bo og 
avlastingstjenesten bidra til å redusere kommunens årlige utgifter sammenlignet med budsjett 
2019 med ca. kr. 2.200.000,- dersom en bygger 8 leiligheter.   
Det er nevnt tidligere i saken at beregning av verdi tomt og tilknyttingsavgifter ikke er tatt med i 
kostandene ovenfor dersom en kalkulerer dette til 4. mill. eks. mva. vil dette medføre en ekstra 



finansieringskostnad årlig på ca. kr. 160.000,- (rente 1.9 % og 40 års avdrag periode). Det er 
beregnet en husleie på ca. kr. 6.000,- pr måned. (utgifter til strøm må den enkelte beboer betale 
selv) 

Betydning for folkehelse 
Det å samle flere brukere med psykisk utviklingshemming i hver sin leilighet i en og samme 
bolig vil etter all sannsynlighet gi et bedre tilbud for den enkelte funksjonshemma.  Gjelder båe 
medisinsk og sosialt.  Dette vil også etter all sannsynlighet resultere i et bedre arbeidsmiljø for de 
tilsatte. 
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