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Nordfjeldske Kontroll AS

Org. nr. 998 530 652 MVA

Til
Nesset kommune
Kommunehuset
6460 Eidsvåg i Romsdal

Bogøyvær, den 27. november 2013

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 november 2013. Kontrolløren 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.

Ingen merknader er gjort etter dette tilsynet. Kontrollør er godt fornøyd.

Bjørnson Stuene mangler IK-system.

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 ka& 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.

Vennlig hilsen
Nordfjeldske Kontroll AS Kontrollør IDNR: 220834

Thor Olaf My

Nordfjeldske Kontroll AS, 7282 Bogøyvær. Telefon: 72 44 87 87. Mobil: 47 62 82 60
E-post: nordf eldske.kontroll online.no

tholm hr online.no



NordfjeldskeKontrollAS
7282 Bogøyvær

Rapportvedr.kommunalsalgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: 	 clic' .L"-S:c, /42 .b 	 Dato:  <82 3/ / - > 


Adresse: 6/77(5)  4-----Æ74,---..37.---/..,,I.G.Z3 	 Klokkeslett: 	 i Y Qc 


Styrer: 7" 4›1.

Stedfortreder: 	 ‘2- 


Salgsstedets
ansvarshavende
ved kontrollen:

Salgsstedets åpningstid: 	

Kontrollform anonym: 


Kontrollens varighet: o20 -At•Al 


Kommune: 	

Nei

131

lx1

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:
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 / alkoholholdig drikk?

Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfieldske
Kontroll AS

eksemplar

Rapporten anses med dettefor 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:

offict-irykkcom

73
82
12
12

Kontrollør legitimerte seg for: P-6u1 etitkvi/
Kontrollørs IDNR: QCcE
Kontrollers IDNR:

Onoclatert 21.01.13



Nordfjeldske KontrollAS
7282Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:
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 / alkoholholdig drikk?

Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Navn: 00/47

V17-.......

Styrer:

Stedfortreder:

Salgsstedets
ansvarshavende
ved kontrollen:

7-2>

Adresse: 	

Kontrollopplysninger:

Dato: ;25/7

Klokkeslett: 	
—00

Salgsstedets åpningstid:

Kontrollform anonym. 


Kontrollens varighet:

Kommune: 	

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfjeldske
Kontroll AS

eksemplar

Ja Nei

Nei

Rapporten anses med dettefor mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale seg innen to uker
iht. alkoholforskrifien (08.06.05. nr 538) § 9-6. Tilbakenieldingsendes kommunen.

Kommentar:

offset-trykk.com

73
82
12
12

Kontrr egitimert seg for:

Kontrollørs IDNR:

Kontrollørs IDNR:
Oppdatert 21.01.13



Nordfjeldske KontrollAS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Navn:Sv,v,v ..:P1.474'PlA 


Adresse: 	

Styrer: 	 44.
Stedfortreder: ....

Salgsstedets
ansvarshavende
ved kontrollen: 	 F4,9 ,42 4-7-177/ 


Kontrollopplysninger:

Dato: M /3 


Salgsstedets åpningstid: 0g41-


Kontrollform anonym: 


Kontrollens varighet: c2.() "Li' 


Kommune: 	

Klokkeslett:  ./6

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:
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 / alkoholholdig drikk?

Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Ja

El

Ja

Nei

Nei

FFIC


rX1

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfjeldske
KontrollAS

eksemplar

Rapporten anses med dettefor 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:

offsel-lrykk.com

73
82
12
12

Kontrollør legitimerte seg for:

Kontrollørs IDNR: C.8 -37r
Kontrollørs IDNR:

Oppdatert 21.01.13



Nordfjeldske KontrollAS
7282Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Navn: 6.0'0 P 7",e/ „t" r./.,9 6

Adresse:

Kontrollopplysninger:

Dato: 	

Klokkeslett: 	
-20

Styrer: Æ ;7 
 Salgsstedets åpningstid:

Stedfortreder:

A./
Salgsstedets
ansvarshavende
ved kontrollen: 	 <1,4 A/ 


Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:
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 / alkoholholdig drikk?

Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Kontrollform anonym: 


Kontrollens varighet: 	

Kommune: 	

z

Nei

Nei

Ei
1.blad:

Kommunens
eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfieldske
Kontroll AS

eksemplar

offset-trykk.com

73
82
12
12

Rapporten anses med dettefor 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:

Kontrollørs IDNR: 0

Kontrollør legitimerte seg for. Kontrollørs IDNR:
Onndniprt 1 01 11



Nordfjeldske KontrollAS
7282Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:

Navn: s.g:):e7e S'0 Al S ‘' / 	 -6-/DVg'4

Adresse: 2-;47s vg& 


Kontrollopplysninger:

Dato:  J5. 

Klokkeslett: 76". 


Styrer: /-1106 741
'55,9 ‘11 Kontrollens varighet: 	 SC7f:A/

Stedfortreder:  Gjester; lite/mye/fullt: 	 4. 


$01 X-

Skjenkestedets
ansvarshavende
ved kontrollen: 	

Skjenkerett for:

Z

Vin Brennevin

Type skjenkested:   t

Skjenkestedets åpningstid:  —

Kommune. 


Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:
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?

Er brudd på tobakkskadeloven observert?

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfieldske
KontrollAS

eksemplar

Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering? )T
Ble/blir skjenketidene overholdt?

Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

Ble/blir 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?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dettefor 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:
.fr-if 7"S 1/05E7 leiVS 	 LEÆ' e .0./60 A,C),‹ L ac ‘62 


.5"-A/A/SKA, £5, , gI, .57-tva.7'  ,!r17.1/44W ‘2".V //- .20 /3, 


K- sys ,eDe"-A/I 7S7 c frz "f6-i 


4/V 


Kontrollørs IDNR: 2Q g 39/
Kontrollør legitimerte seg for: Kontrollørs IDNR:

Onnrint,,t7i nl il



Nordfjeldske KontrollAS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:

Navn: 	 v-4-°4 /74Q 72 . 


Kontrollopplysninger:

Dato: v.7234( /3 

Adresse: s 
 Klokkeslett:

9 00

Styrer. 5,14.—/Q 


s 
Stedfortreder: 	 1> 


Skjenkestedets
ansvarshavende
ved kontrollen: ;1/.9 


Skjenkerett for: 1<-1ø1 Vin Brennevin

Følgende ble observert/registrerti løpet av tilsynet:
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?

Er brudd på tobakkskadelovenobservert?

Kontrollens varighet: o 111€. 


Gjester; lite/mye/fullt: 	 

Type skjenkested:  7710 7-1"-LL... 


Skjenkestedets åpningstid: ‘.)2‘3-

Kommune:	 (5' "t" 


Ja

Ja

Nei

Nei

z

Kommunens
eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar
3.blad:

Nordfjeldske
KontrollAS

eksemplar

Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

Ble/blir skjenketidene overholdt? R1
Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

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?

Rapporten anses med dettefor mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale seg innen to uker
iht. alkoholforskriften (08.06.05.nr 538) § 9-6. Tilbakemeldingsendes kommunen.

Kommentar:

offscI-trykk.com

73

82
12

12

Kontrollør legitimerte segfor:'

Kontrollørs IDNR: ;9a 17/

KontrollørsIDNR:





Regional delplan  
tannhelse
Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13

Ein tydeleg medspelar
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Fylkeskommunen sitt  samfunnsopp-
drag på tannhelsefeltet er å organisere 
førebyggande tiltak og gi eit regel-
messig og oppsøkande tilbod om tann-
helsetenester til prioriterte grupper i 
befolkninga. Årleg gir vi mellom 70.000 
og 80.000 personar i fylket tannbe-
handling. 

Forventningar og krav blir stilte til dei 
tenestene vi som offentleg tannhel-
seteneste skal tilby  brukarane våre.  
Vi ønskjer å vere best på alle  
område innanfor vårt fagfelt, både når 
det gjeld førebygging og behandling.  
Som leverandør av ei offentleg teneste 
må vi nytte ressursane på ein god  
og effektiv måte og vere vaken for  
endringar og utviklingstrekk som gir 
nye premissar for det beste og tryg-
gaste tannhelsetilbodet.

Det har det siste tiåret vore ei rivande 
utvikling på det tannmedisinske fag-
feltet og vesentleg endra rammeføre-
setnader for å rekruttere og halde på 
tannhelsepersonell. Sjølv om tann- 
helsa blant folk har vorte god, ser  
vi eit dramatisk skifte i behandlings- 
behovet. Høg endringstakt gir nye 
premissar og utfordrar oss på å tenke 
nye tankar om organisering.

Regional delplan tannhelse forsøker  
å gi svaret på korleis vi i eit 2025- 
perspektiv må tilpasse samfunns-
oppdraget vårt til dei mangfaldige 
utfordringane vi står ovanfor. 
Planen beskriv sentrale samfunns-
endringar og utviklingskrefter som 
vil påverke den framtidige tannhelse-
tenesta. Den inneheld dei overordna 
målsettingane og beskriv nærare sat-
singsområda kompetanse, berekraftig 
organisering og folkehelse/samhandling, 
som kvar for seg og saman vil definere 
organiseringa av den framtidige  
offentlege tannhelsetenesta. 

Vår visjon er å skape ei offentleg tann- 
helse til det beste for brukarane våre  
og innbyggjarane i Møre og Romsdal.  
Rammeføresetnadane utfordrar oss, 
men gjennom gode val har eg von  
om at vi når målsettingane våre.

Jon Aasen
Fylkesordførar

Vi har ein visjon om å skape ei offentleg tann- 
helseteneste til det beste for brukarane våre.
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Mål for planarbeidet
Regional delplan tannhelse gjer greie 
for sentrale utviklingstrekk, utfordrin-
gar og strategiske vegval for den 
offentlege tannhelsetenesta i fylket. 
Planen er eit verktøy for å ta vare på 
fylkeskommunen sitt samfunnsopp-
drag på tannhelsefeltet. Planen skal gi 
fylkeskommunen eit prioriterings- og 
avgjerdsgrunnlag i arbeidet med å  
organisere førebyggande tiltak og gi eit 
regelmessig og oppsøkande tilbod om 
tannhelsetenester til prioriterte grupper  
i befolkninga. 

Nasjonale og regionale rammer  
for planen 
Sentrale nasjonale og regionale rammer 
for planarbeidet er: 

 Lov om tannhelsetjenesten (1983)
 Lov om folkehelse (2012)
 St. meld. nr. 35 Tilgjengelighet,  

 kompetanse og sosial utjevning  
 (2006-2007) 

 Regional planstrategi 2012-2016  
 (T-7/12) 

 Fylkesplan 2013-2016 (T-74/12)
 Arbeidsgivarpolitikk for framtida  

 (T-7/09)

Plandokumentet sin rettsverknad
Etter plan- og bygningsloven skal 
regionale planar leggast til grunn for 
regionale organs verksemd og for 
kommunal og statleg planlegging og 
verksemd i regionen, plan- og  
bygningslova § 8-3. 

Høyringsprosess
Regional delplan tannhelse er utarbeidd 
med heimel i pbl. § 8-1 og prosessreg-
lane i kapittel 8. 

Planarbeidet starta opp med eit plan-
program som vart lagt ut til høyring av 
fylkesutvalet i sak U-14/12 og kunngjort  
i regionale aviser 27.3.12. Planprogram-
met vart endeleg fastsett i sak U-37/12.

Framlegg til Regional delplan tan-
nhelse vart vedtatt i sak U-67/13 og 
lagt til høyring 29.5.2013, med høyrings-
frist 26.8.2013. Planen vart vedtatt av 
Fylkestinget 15.10.2013, sak T-59/13. 

Medverknad 
Gjennom planprosessen har vi vekt-
lagt god forankring og medverknad 
i planarbeidet hos alle tilsette i den 
offentlege tannhelsetenesta. Dette har 
skjedd gjennom prosjektorganiseringa 
og informasjon og verkstader i sentrale 
møteplassar som distriktsmøte og 
etatsmøte, samt løpande informasjon 
på https://mrfylke.no/Intranett/Tenest-
eomraade/Tannhelse (intranett). 

Ei prosjektgruppe har hatt ansvar for 
å kvalitetssikre innhaldselement og 
utarbeide forslag til plan. Gruppa har 
vore samansett av fylkestannlege, 
folkehelsekoordinator, ein overtann-
lege, ein representant/tillitsvald for kvar 
av dei tre fagprofesjonane (tannlegar, 
tannpleiarar, tannhelsesekretærar) og 

representantar frå sentrale økonomi-, 
plan- og analysefunksjonar i fylkeskom-
munen. Fylkestannlegen er prosjektleiar, 
med kontorsjef som sekretariat for 
planarbeidet.

Eksterne samarbeidspartar er gitt 
informasjon gjennom  høyringsmøte, 
høyring på planprogrammet og infor-
masjon publisert på fylkeskommunen 
sine nettstader, www.mrfylke.no  
(internett). 
 
Planarbeidet rører ved mange ulike  
partar i fylket, frå interesseorganisas-
jonar til kommunar og spesialisthelse-
tenesta, og planutkastet har vore sendt  
på høyring til:
 

 Distriktstannklinikkane, arbeidstakar- 
 organisasjonar, leiarfora i tannhelse- 
 tenesta

 Tannhelsetjenestens kompe- 
 tansesenter for Midt-Norge (TkMN)

 Kommunar, regionråd
 Fylkesmann
 Spesialisthelsetenesta
 Den private tannhelsetenesta
 Interesseorganisasjonar  

 (Funksjonshemmedes fellesorganisa- 
 sjon, Pensjonsistlaget, Norsk forening  
 for psykisk utviklingshemma etc.)
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Ikkje-lovpålagte grupper som har krav på gratis tannbehandling:

A Barn og unge frå 0-18 år. 
 Tilbod: Fri behandling på offentleg 
 tannklinikk. Pasientane betaler sjølv  
 for idrettsskinner.

B: Psykisk utviklingshemma over 18 år 
 Tilbod: Fri behandling på offentleg  
 tannklinikk.

C1: Eldre, uføre og kronisk sjuke  
 med opphald i somatiske/psykiatriske  
 institusjonar som sjukeheim, alders- 
 heim og sjukehus.
 Tilbod: Gratis naudsynt behandling  
 på offentleg tannklinikk føresett at  
 opphaldet vil vare samanhengande  
 utover 3 månader. Akutthjelp ved  
 kortare opphald enn 3 månader  
 utløyser honorar.

E1: Rusmisbrukarar med kommunale  
 tiltak eller LAR - sjå rundskriv I-2/2006  
 frå Helsetilsynet. Rusmisbrukarar som  
 mottar kommunale tenester etter  
 Helse- og omsorgstenestelova § 3-2,  
 første ledd nr 6, bokstav b, c, og d, på  
 grunn av rusmisbruk,samanhengande  
 i meir enn 3 månader.  
 Tilbod: Gratis naudsynt behandling på  
 offentleg tannklinikk, eller hos privat- 
 praktiserande tannlege som Den of- 
 fentlege tannhelsetenesta i Møre og  
 Romsdal har avtale med. Akutthjelp  
 ved tiltak med kortare varigheit enn  
 3 månader utløyser honorar.

E2: Fengselsinnsette
 Tilbod: Innsett med opphald lenger  
 enn tre månader skal ha tilbod om  
 tannhelseundersøking og behandling  
 ved offentleg klinikk eller hos privat  
 tannklinikk fylkeskommunen har gjort  
 avtale med. Både førebygging, naud- 
 synt og/eller akutt tannbehandling  
 blir dekt av staten innanfor ramma av  
 øyremerka tilskott. Meir omfattande  
 odontologisk rehabilitering skal dek- 
 kast av den innsette sine eigne midlar,  
 eventuelt med bidrag frå sosialtenesta  
 i vedkommande sin heimkommune.

 Tilbod: Gratis naudsynt behandling på  
 offentleg tannklinikk når hjelpa blir gitt  
 minst 1 gong i veka og det er forventa  
 at den vil vare samanhengande utover  
 3 månader. (Jf. merknad frå Helsetil- 
 synet til “Forskrift om vederlag for tann- 
 helsetjenester i den Offentlige tann- 
 helsetjenesten”). Hjelpa må ivareta eit  
 vesentleg pleiebehov for brukaren.  
 Akutthjelp ved vedtak kortare enn  
 3 månader utløyser honorar.

D: Unge som fyller 19 og 20 år i  
 behandlingsåret.  
 Tilbod: Betaler 25 % av honoraret  
 inkludert tannteknikarutgifter, unntatt  
 for gitt behandling der trygderefusjon,  
 helt eller delvis, vil dekke deler av  
 kostnaden.

P A S I E N T G R U P P E R
Lovpålagte grupper som har krav på gratis tannbehandling: (jf. lov om tannhelsetjenesten § 1-3)

 Rusmisbrukarar som oppheld seg  
 i behandlingsinstitusjonar etter lov  
 om spesialisthelsetenesten og i om- 
 sorgsinstitusjonar etter helse- og  
 omsorgstenestelova. 
 Tilbod: Gratis naudsynt behandling  
 på offentleg tannklinikk når opp- 
 haldet har vart samanhengande  
 utover 3 månader. Akutthjelp ved  
 kortare opphald enn 3 månader  
 utløyser honorar.

C2: Pasientar som mottar helsefaglege 
 heimebaserte tenester i open omsorg  
 på grunnlag av vedtak etter Helse-  
 og omsorgstenestelova § 3-2 pkt. 6.  
 Unntak: Praktisk hjelp etter pkt. 6,  
 bokstav b, gir ikkje rett til gratis  
 tannbehandling.

E3: Personar med psykiske lidingar  
 som får poliklinisk behandling i  
 spesialisthelsetenesten over ein  
 periode på minimum tre månader. 
 Tilbod: Gratis naudsynt tannbehand- 
 ling på offentleg tannklinikk. Akutt- 
 hjelp ved tiltak med kortare varigheit  
 enn 3 månader utløyser honorar.  
 Det er ein føresetnad at brukaren  
 legg fram dokumentasjon på at ved- 
 kommande ikkje mottar lønn, inklu- 
 dert sjukepengar eller arbeidsav- 
 klaringspengar. 

E4: Personar i pleie av pårørande  
 finansiert med omsorgslønn.  
 Pleiebehovet må attesterast av lege. 
 Tilbod: Gratis naudsynt tannbe- 
 handling på offentleg tannklinikk  
 når pleieperioden er forventa å vare  
 utover 3 månader. Akutthjelp i pleie- 
 periode med kortare varigheit enn  
 3 månader utløyser honorar. 

 Generelt: Fylkeskommunen avgjer  
 kva som er nødvendig tannbehand- 
 ling. Dette gjeld også i tilfelle der  
 andre utfører tannbehandling på  
 vegner av fylkeskommunen.
 

 Den enkelte tannlege er ansvarleg for  
 å vurdere kor vidt ein brukar har krav  
 på stønad i samsvar med folketrygd- 
 lova § 5-6.
 
 Tilbodet om gratis nødvendig tann- 
 helsehjelp tar utgangspunkt i Helse- 
 direktoratets rettleiar ”God klinisk  
 praksis i tannhelsetjenesten” (IS-1589)
 Nødvendig tannbehandling i klinisk  
 arbeid er den informasjon og behand- 
 ling som skal til for at enkeltpersonar  
 kan oppnå og sjølv bidra til å opp- 
 retthalde akseptabel oral helse.  
 Akseptabel oral helse inneber at  
 brukaren:

 ikkje har smerter, ubehag eller alvor- 
 lige lidingar i munnhola

 har tilfredsstillande tyggefunksjon
 kan kommunisere og ha sosial  

 omgang utan problem som skuldast  
 tennene

 Akutthjelp er hjelp som ikkje kan  
 utsettast, jf. rettleiaren (IS-1589)  
 pkt. 6.7.1.
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Oversikt over distriktstannklinikkar i Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal per oktober 2013:

   Tal på A   Tal på C Tal på   Tal på 
Distrikt (THD)/  pasientar 1 pasientar 2 tannlege- behand- areal
Klinikk (DTK) Kommune (2011) (2011) team 3 lingsrom m2

Nordmøre THD 
DTK Smøla Smøla 415 86 1 2 177
DTK Aure Aure 699 83 1 2 112
DTK Vågland Halsa 293 85 1 2 76
DTK Kristiansund  Kristiansund  5 118 698 4 8 474
DTK Averøy Averøy 1 268 189 2 3 222
DTK Rindal Rindal 466 88 2 2 110
DTK Surnadal Surnadal 1 345 124 2 4 270
DTK Tingvoll Tingvoll 664 107 1 2 140
DTK Sunndalsøra Sunndalsøra 1 576 261 2 5 270

Molde THD      
DTK Eide Eide 872 104 1 2 134
DTK Elnesvågen Elnesvågen 2 297 192 3 3 229
DTK Batnfjordsøra Gjemnes 582 73 1 2 103
DTK Aukra Aukra 748 69 1 1 76
DTK St. Carolus Molde 5 640 445 6 (inkl. to spes.team) 10 773 
DTK Eidsvåg Nesset 638 70 1 2 79
DTK Midsund Midsund 483 66 1 2 112

Nordre Sunnmøre 
søre Romsdal THD  
DTK Vatne Haram 797 100 2 3 171
DTK Brattvåg Haram 859 133 1 2 132
DTK Haramsøy Haram 338 65 1 2 104
DTK Vestnes Vestnes 1 477 182 2 3 208
DTK Harøy Sandøy 307 82 1 2 90
DTK Ørskog Sjøholt 1 772 153 2 3 138
DTK Valldal Norddal 544 75 1 2 98
DTK Stranda Stranda 902 120 1 2 182
DTK Åndalsnes Rauma 1 615 273 2 3 192
DTK Sykkylven Sykkylven 1 850 275 2 3 262

Ålesund THD 
DTK Bjørgvin Ålesund 3 849 251 4 6 660
DTK Spjelkavik Ålesund 6 236 365 5 8 492
DTK Langevåg Sula 2 040 170 2 3 220
DTK Valderøy Giske 1 887 135 2 3 122

Søre Sunnmøre THD
DTK Hareid Hareid 1 146 114 2 3 148
DTK Ulsteinvik Ulstein 2 003 186 2 4 250
DTK Fosnavåg Herøy 1 899 318 2 4 200
DTK Larsnes Sande 549 149 1 2 130
DTK Ørsta Ørsta 2 383 244 3 5 247
DTk Volda Volda 2 073 379 3 5 258
DTK Fiskå Vanylven 716 171 1 2 120

1  Barn 0-18 år
2  Eldre og uføre i institusjon og mottakarar av heimebaserte tenester i open omsorg
3  Tannlegeteam: 1 tannlege og 1 tannhelsesekretær. Tannpleiar inngår ikke i denne oversikten.  

 Oversikten viser normert bemanning utan vakansar, ikkje faktisk bemanning.

K L I N I K K A R
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Bakgrunn
Hovudfokuset i planlegginga
Regional delplan tannhelse har eit 
perspektiv fram mot 2025 og er utvikla 
i spenningsfeltet mellom tradisjon og 
fornying. Til grunn for planen ligg ei 
analyse av forhold som er kritiske for ei 
bærekraftig offentleg tannhelseteneste i 
fylket. Ambisjonen er å vidareutvikle Den 
offentlege tannhelsetenesta til ein solid 
og kvalitetsorientert tenesteprodusent. 

Førebyggjande verksemd, klinisk praksis, 
spesialist- og spesialtenester, klinikknær 
forsking og innovasjon skal verke saman 
på sitt beste til det beste for brukarane. 
Planarbeidet er gjennomført ved kritisk 
refleksjon, debatt, bevisstgjering i eigne 
rekker og med eit høgt fagleg fokus.

Faktorar som sjukdomsbildet, demo-
grafisk utvikling, nye samfunnstrendar, 
ny teknologi og konkurranse om attrak-
tiv arbeidskraft spelar ei vesentleg 
rolle for kva strategiske vegval vi står 
ovanfor. Fokuset vi må holde fast ved er 
å sørgje for at vi på best moglege måte 
tar vare på pasientane og at vi får så 
mykje tannhelse som mogleg for kvar 
krone. 

Samfunnstrendar og endringstakt
At samfunnet er i stadig utvikling, og at 
utviklingstakta akselererer, berører også 
tannhelsetenesta. Demografiske en-
dringar, urbanisering og auka mobilitet, 
teknologisk utvikling og spesialisering 
er utviklingskrefter som er premissgi-
vande for innretninga av den framti-
dige tannhelsetenesta. 

Både offentleg og privat sektor er stilt 
ovanfor nye utfordringar som følgje av 
endringar i rammevilkår og føresetnader 
for fagleg vidareutvikling. Heller ikkje 
den offentlege tannhelsetenesta kan 
halde fram som tidlegare, dersom vi 
skal unngå negative følgjer for tenest-
ekvalitet, stabilitet og pasientsikkerheit.

Endra behandlingsbehov
St.melding nr. 35 (2006-2007) “Tilgjen-
gelighet, kompetanse og sosial utjevning” 
er premissgivande for planlegginga av 
framtidige tannhelstenester. Meldinga 
legg klare føringar for framtidige satsin-
gar på kvalitet, kompetanse, tilgjenge, 
folkehelseperspektiv og sosial utjamning.

Tannhelsetenesta i Norge har oppnådd 
gode resultat gjennom helsefremmande 
og førebyggjande arbeid. Tannhelsa blant 
barn og unge er i stadig betring og stadig 
fleire vaksne og eldre har eigne tenner 
livet ut. Det er få område i den offentlege 
helsetenesta som kan vise til like gode 
resultat på det førebyggande feltet som 
tannhelsetenesta.

Den odontologiske kvardagen har 
endra seg dei siste 15-20 åra. Parallelt 
med at tannhelsetilstanden i befolk-
ninga har blitt betydeleg betre dei siste 
40 åra, har vi ei forskyving av behan-
dlingsbehov hos ulike pasientgrupper 
som er omfatta av tannhelseteneste-
lova. Vi har aldri hatt så litt karies hos 
barn som no. Seksti prosent av barn  
frå 0 til 18 år har ikkje behov for operativ 
tannbehandling i Møre og Romsdal, og 
innkallingsintervalla er basert på indi-
viduelle vurderingar. På sikt vil dei aller 
fleste barna klarer seg med ei innkalling 
til tannlege eller tannpleiar kvart andre 
år. Ei lita gruppe barn treng framleis tett 
oppfølging og mange tannlegebesøk.

På den andre sida har vi eldre som 
stadig blir meir medisinsk kompliserte 
å behandle. Behandlinga tar lenger tid 
og krev ofte ein annan kompetanse hos 
tannhelsepersonellet enn behandling av 
yngre pasientar. Dei eldre beheld også 
sine eigne tenner lenger i livsløpet, ofte 
livet ut. Ressursane må derfor kanalis-
erast til dei pasientane som treng det 
mest, og dei treng ofte behandling som 
er meir spissa kompetansemessig. 

Del 2 gir ein oversikt  
over sentrale utford- 
ringar for tannhelse-
tenesta. I del 3, 4, 5 
og 6 går vi nærare  
inn på strategival  
og innsatsområde.
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Færre unge – fleire eldre  
– kortare avstandar 
Eit sentralt spørsmål er korleis folke- 
talsutvikling, alderssamansetning, flytte- 
mønster og endringar i infrastruktur gir 
premissar for planlegginga av det  
offentlege tannhelsetilbodet. 

Alderssamansettinga i befolkninga  
i Møre og Romsdal har endra seg dei 
siste åra. Ved inngangen til 2012 var om 
lag 1/4 av befolkninga 19 år eller yngre.  
For 30 år sidan var nærare 1/3 av be-
folkninga i denne aldersgruppa. Dette  
er ei betydeleg endring. I absolutte tal 
var endringa på 9 252 færre unge.  
I same perioden har talet på personar 
70 år og eldre auka med 5 698. 

Fram mot 2025 kan vi vente framleis 
vekst i folketalet, men veksten bli mindre 
etter kvart. Nærare 60 prosent av folke- 
talsveksten fram mot 2025 er venta 
blant dei mellom 50-79 år. For alders-
gruppa 3-18 år er det venta ein auke  
i aldersgruppa frå 2012 til 2025 på 8 
prosent. Samtidig er det store variasjo-
nar både mellom og innanfor tannhelse-
distrikta, og framskrivingane indikerer  
at aldersgruppa 3-18 år vil bli redusert  
i om lag 30 % av fylkets kommunar. 

Avstandane i fylket vårt har blitt mindre 
dei siste tiåra. Mange nye vegar, auka 
bilbruk, bruer, tunellar, betre ferjesam-
band og hyppigare hurtigbåtanløp, 
samt gode bussforbindelsar medverkar 
til auka mobilitet og større arbeids-
marknadsregionar. 

Utfordrande klinikkstandard
Mange av dei 37 distriktstannklinikkane 
i fylket held ikkje mål i høve universell 
utforming og fysisk arbeidsmiljø.  
Behovet for nybygg og oppgraderin-
gar er betydeleg dersom vi skal sikre 
tilgjenge for alle brukargrupper og 
unngå ekstra belastning for medarbei-
darane som i dag arbeider under dårlege 
forhold i gamal bygningsmasse.

Generasjonsskifte og rekrutterings-
utfordringar
Den offentlege tannhelsetenesta er 
inne i eit generasjonsskifte. Etterkrigs-
generasjonen av tannlegar søkte seg ut 
og etablerte seg i stor grad i distrikta, 
gjerne som tilbakeflyttarar til heim-
staden. Sentraliseringsbølgja hadde 
enno ikkje skote fart, og to-inntekts-
hushald var ikkje ein føresetnad for å  
“byggje og bu” i like stor grad som no. 
Stammen av stabile distriktstannlegar, 
som har vore ryggraden i den desen-
traliserte strukturen, er no i ferd med 
å bli erstatta av ein ny generasjon 
unge tannlegar. Som dei fleste unge 
nyutdanna har desse andre føringar 
og preferansar i sine liv enn foreldre-
generasjonen. Dei har gjerne partnarar 
med høgare utdanning, som også søker 
arbeid der kompetansen deira blir nyt-
tiggjort. Denne generasjonen ønskjer 
primært å utvikle seg i større faglege 
og sosiale miljø.

Å rekruttere tannhelsepersonell til  
stabilitet har lenge vore ei hovudut-
fordring for den offentlege tannhelse-
tenesta i Møre og Romsdal.  

Vi veit at tilsette i helsetenesta vil bli 
ein knapp-heitsfaktor dei neste ti-åra. 
Skal vi greie å oppretthalde eit kvalita-
tivt godt og kontinuerleg tilbod til våre 
pasientgrupper og redusere sårbarheita 
som små einingar inneber med omsyn 
til turn-over, sjukdom og fødselsper-
misjonar, kjem vi ikkje utanom organi-
satoriske endringar i tannhelsetilbodet. 
I dette bildet høyrer det også med at  
vi er i ein situasjon der vi må halde 
stillingar vakante etter ein plan.

Samhandlingsperspektivet
Det vil framover vere viktig å vidare-
utvikle den offentlege tannhelsetenesta  
si rolle i samhandling på tvers av for-
valtningsnivå og tenestegrenser i det 
førebyggande og folkehelsefremmande 
arbeidet. Tiltak for å fremme både 
den generelle helsa og tannhelsa krev 
ei heilskapleg tilnærming i arbeidet. 
Førebygging er ein grunnpilar for den 
offentlege tannhelsetenesta, og blir ein 
viktig innsatsfaktor i den fylkeskom-
munale satsinga på folkehelsearbeidet 
(jf. eigen regional delplan folkehelse). 
Tannhelsetenesta har eit ”følgje med- 
ansvar” for tannhelsa til befolkninga  
og skal tilby opplæring og rettleiing  
av helsepersonell i kommunane slik  
at desse også kan ivareta tannhelsa  
til eldre, langtidssjuke og uføre i 
institusjon/heimesjukepleie, psykisk 
utviklingshemma og rusmisbrukarar  
på best mogleg måte.

Heimebuande eldre vil også måtte 
takast omsyn til i eit samhandlings- 
perspektiv mellom kommunal helse- 
teneste og tannhelseteneste.
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Hovudutfordringane for tannhelse-
tenesta i eit 2025-perspektiv er knytt til 
endringar i befolkninga si samansetning 
og behov, og større krav til kvalitet, 
kompetanse og pasientsikkerheit i ein 
situasjon med med rekrutteringsut-
fordringar og ustabil bemanning.

Vi må styrke innsatsen for dei prior-
terte gruppene med vekt på 

 kvalitet og pasientsikkerheit i  
 behandlinga 

 robuste kompetansemiljø 

 ei bærekraftig klinikkorganisering 

 folkehelsearbeid og samhandling

Hovudmåla for perioden er:
 Vi skal medverke til å oppretthalde  

 livslang god tannhelse gjennom  
 søkjelys på god kvalitet og pasient- 
 tryggleik i tannhelsetenesta.

 Vi skal bygge attraktive fagmiljø  
 med høg fagleg standard og ut- 
 viklingsmoglegheiter for å vere  
 konkurransedyktige i kampen  
 om riktig kompetanse.

 Vi skal sikre tilgjenge til kvalitativt  
 gode og stabile tannhelsetenester  
 innafor ei rimeleg reiseavstand.

 Vi skal i samarbeid med andre  
 delar av helsetenesta, utvikle gode  
 løysingar for kompetansebygging   
 lokalt som sikrar dei mål som er  
 sett for folkehelsearbeidet i  
 tannhelsetenesta.

Hovudutfordringar og -mål for tannhelsetenesta
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HOVUDMÅL:  
Vi skal medverke  

til å oppretthalde  
livslang god tannhelse  

gjennom søkjelys på god  
kvalitet og pasienttryggleik  

i tannhelsetenesta.
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pasientsikkerheit
Kvalitet og

Vi er her for pasientane 
Framtidas offentlege tannhelseteneste 
må spegle samfunnsmessige endringar 
og byggje ein kvalitetsorientert teneste-
produksjon basert på målretta førebyg-
gande innsats og profesjonell klinisk 
praksis. 

Tannbehandling for dei prioriterte grup-
pene i den offentlege tannhelsetenesta 
er eit viktig samfunnsoppdrag, fordi det 
handlar om menneske som må ha hjelp 
til å ta vare på eigen tannhelse i større 
grad enn dei som mottar tenester frå 
privat tannhelseteneste. Sunn tannhelse 
er grunnleggande for god allmennhelse.

Den offentlege tannhelsetenesta starter 
den tannmedisinske behandlinga for alle 
innbyggarane i fylket, og det er viktig 
at vi har kompetanse og kvalitetsfokus 
som grunnlag for riktig behandling til 
riktig tid. Å ha søkjelys på kvalitet  
og pasientsikkerheit i behandlinga  
inneber at pasientane sitt behov  
skal være førande for struktur  
og innhald i tenesta.

Myndigheitskrav til kvalitet
Tannhelsetenesta skal tilby befolkninga 
tannbehandling av god kvalitet. Kjenne- 
teikn ved god kvalitet er at tenestene 
verkar, er trygge og sikre, involverer bruk-
arane, er samordna og prega av kontinu-
itet, utnytter ressursane på ein god måte 
og er tilgjengelege og rettferdig fordelt.

God kvalitet føreset at avgjerder om 
behandling og førebygging er basert på 
påliteleg kunnskap om effekt av tiltak. 
Ei hovudutfordring framover for den  
offentlege tannhelsetenesta blir å løfte 
fram kjenneteikn på god kvalitativ tann-
behandling, utarbeide standardar på alle 
områder der det er behov, dokumentere 
arbeidsprosessar og finne metodar for  
å måle det. Slik kan vi heve og sikre  
standarden på alt arbeid som blir  
utført av tannhelsepersonell. 

Meir samansette pasientbehov
Kva som er nødvendig tannbehandling vil 
variere frå pasient til pasient. Det er ofte ei 
stor utfordring å formidle kva som er den 
best tilpassa behandlinga i ein situasjon der 
det ikkje ligg føre fasitløysingar. Pasientane 
og deira føresette har i møte med tann-
helsepersonellet høge forventningar.  

Det er ein trend at brukarane av helse-
tenester er rettigheitsorienterte og 
bevisste på openheit rundt diagnosti- 
sering og behandlingsval. 

Spesialiserte tenester og kunnskap 
om ny teknologi 
Forståinga av, og forsking rundt, tann-
medisinske problemstillingar har gitt oss 
ny kunnskap om samanhengen mellom 
generell helse og oral helse. Det skiljet 
som tradisjonelt har eksistert mellom 
tannhelse og helse elles verkar kunstig, 
fordi sjukdom i munnhola påverkar den 
allmenne helsetilstanden på linje med 
annan sjukdom. Skiftet i behandlings- 
behovet, med auka fokus på eldre 
pasientar og mindre og til dels anna 
behandling av yngre pasientar (som t.d. 
syreskader på tennene), krev at vi tileig-
nar oss ny kompetanse og andre måtar 
å løyse utfordringane på. Ny teknologi 
som kan gi meir smertefri behandling vil 
vere positivt spesielt for barn og unge 
som har eit behandlingsbehov. 

Ny teknologi og bruk av nye behand-
lingsmetodar krev kunnskap som er 
forskingsbasert, fagmiljø med utvida 
kunnskapsbase og investeringar.

Kvalitetsindikatorar
Helsedirektoratet har utvikla  
9 kvalitetsindiktorar for tann- 
helsetenesten. 

Meir på direktoratets heimesider: 
www.helsedirektoratet.no/helse-
og-omsorgstjenester/tannhelse

Fagleg forsvarlegheit
Helsepersonellova har som føremål å 
bidra til sikkerheit for pasientar, kvalitet 
i helsetenesta og tillit til helsepersonell 
og helsetenesta. Helsepersonellova 
stiller krav om at verksemd som yter  
helsehjelp, skal organiserast slik at helse- 
personellet blir i stand til å overhalde 
sine lovpålagte plikter. For fylkeskom- 
munen er kravet til planlegging,  
organisering og tilrettelegging  
dessutan særskilt fremheva i  
tannhelsetenestelova.

Akseptabel oral helse
Pasienten skal ha det beste og  
tryggaste tilbodet, som varer lengst 
Akseptabel oral helse inneberer at 
brukaren:

 ikkje har smerter, ubehag eller  
 alvorlige sjukdomar i munnhola

 har tilfredsstillande tyggefunksjon
 kan kommunisere og ha sosial  

 omgang utan problem som  
 skuldast tenner
 (Statens helsetilsyn, 1999)
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Pasientsikkerheit
Medan kvalitet primært handlar om  
å høgde nivået på diagnose og behand-
ling, handlar pasientsikkerheit om at 
pasientar ikkje skal utsettas for skade 
når dei er i kontakt med helsevesenet. 
Dei norske helsetenestene er blant 
dei beste i verda. Likevel skjer det feil. 
Pasientsikkerheit handlar også om å 
lære av uønskte hendingar og å føre-
bygge at dei gjentar seg. 

Menneskelege feil kan vanskeleg elimin-
erast, og i ein hektisk kvardag er vi pris-
gitt gode system som aktivt forhindrar 
at feil oppstår. Eit godt kvalitetssystem 
vil redusere sjansane for at det blir gjort 
feil. Det kan være rutinar for hygiene og 
sterilisering, eller regler for kva diagno-
sar vi skal sjå etter i dei ulike aldersgrup-
pene. Pasientsikkerheit og pasientrettar 
er også avhengig av tannhelsedata med 
god kvalitet og velfungerande journal-
systemer. 

Kompetanse og kunnskapsoverføring
Våre tilsette er dei viktigaste bidrags-
ytarane i arbeidet med å skape kvalitet 
i pasientbehandlinga. Kvalitet skal 
utviklast gjennom individuell innsats 
frå dei tilsette og gjennom organisas-
jonslæring ved deling av kompetanse 
og kunnskapsoverføring på tvers av 
klinikkar og distrikt.  

Medarbeidarane skal utføre tenestene 
etter godkjente standardar og beste 
praksis på alle område og alle nivå.  
Heile organisasjonen må halde seg 
fagleg oppdatert og vere kunnskaps-
basert i sin praksis. 

Tannhelsetenesta ønskjer å vere  ein 
lærande organisasjon der dei tilsette 
lærar av kvarandre og får vidareutvikla 
sine evner i refleksjon over eigen praksis. 
Å skape ein lærande organisasjon med 
basis i ein kunnskapsbasert praksis er eit 
sentralt element i kvalitetsutviklinga i 
tannhelsetenesta.  

Vi må ha ei organisering av tannhel-
setilbodet slik at den enkelte distrikt-
stannklinikk kan gje eit tenestetilbod 
som oppfyller krava til kvalitet, samt 
sikrar kontroll av tenesta og utvikling 
av tilboda. Fagmiljøa skal ha høge 
kvalitetsstandardar, og overføre dei til 
nye medarbeidarar. Ein gjennomgåande 
kvalitetskultur gjer det også naudsynt 
med sterkare fokus på korleis organiser-
ing og struktur verker i samspel med 
fagleg aktivitet. Eit brukarmiljø med 
mange små klinikkeiningar er sårbart  
og lettare eksponert for negative konse-
kvensar for pasientsikkerheita ved  
t.d. databrot.
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 Kontinuerlig kvalitetsforbetring  
 gjennom strategisk kompetanse- 
 planlegging, utarbeiding av distrikts- 
 vise kompetanseplanar og systema- 
 tisk leiar- og medarbeidarutvikling. 

 Gi faglege råd og gjennomføre tiltak  
 med utgangpunkt i pasientane sine  
 individuelle behov og føresetnader. 

Resultatmål – kvalitet og pasientsikkerheit
 Henvise pasientar til spesialister eller  

 til tannleger med spesialkompetanse  
 når det er nødvendig og til riktig tid.  

 Innføre brukarundersøkingar for å  
 evaluere måloppnåing. Ta i bruk nytt 
 avviks- og forbetringssystem for å 
 dokumentere og synliggjere kvalitet 
 i tannhelsetenesta.

 Evaluere og fornye måltal for talet på  
 pasientar under tilsyn ved rullering av  
 regional delplan tannhelse kvart 4. år. 

MålTal FOR Tal PaSiENTaR UNDER TilSyN  

i PERiODEN 2014-17, Sjå KaP. 7 ,

F
O

T
O

: K
R

E
A

T
O

R
IE

T

17



HOVUDMÅL:
Vi skal bygge attraktive fagmiljø  
med høg fagleg standard og utviklings- 
moglegheiter for å vere konkurransedyktige 
i kampen om riktig kompetanse.
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Den offentlege tannhelsetenesta gir eit 

tenestetilbod som krev høg og spesialisert 

kompetanse. 

Kompetanse
Kompetanseløftet
I regional delplan tannhelse løftar vi  
fram kompetanseutvikling som eit sen-
tralt innsatsområde for å sikre kvalitet 
og pasientsikkerheit. Innan 2025 skal vi 
vere meir synleg og rekrutterande gjen-
nom å sikre, oppretthalde og utvikle, 
ein effektiv utnytting av nødvendig  
fagkompetanse i attraktive klinikkar.

Vi gir eit tenestetilbod som krev høg  
og spesialisert kompetanse, og tilhøva 
må leggjast til rette for at alle tilsette 
kan vedlikehalde og vidareutvikle sin 
kompetanse i takt med den faglege 
utviklinga innanfor det tannmedisinske 
fagområdet.

Organisering og leiarutvikling
Kompetanseutvikling i tannhelsetenesta 
handlar om å utvikle medarbeidarane sin 
kompetanse som organisasjonen treng 
for best mogleg måloppnåing.  
Med fokus på oppdatert kompetanse  
og rett arbeidsfordeling skal fagprofe-
sjonane innan tannhelsetenesta sam-
handle om det best moglege behand-
lingstilbodet for pasientane. 

Skifte i behandlingsbehov føreset 
endra kompetanse
Gjennom dei siste tiåra har den offent-
lege tannhelsetenesta oppnådd gode 
resultat som har gitt mindre behand-
lingsbehov hos barn og unge.  
Samstundes får vi fleire eldre som har 
eigne tenner livet ut.
  
At tannhelsetenesta har fått eit utvida 
ansvar for behandling av narkomane  
i rehabilitering representerer også nye 
behandlingsbehov. Dette gjer det nød-
vendig å utvikle kompetansen hos våre 
medarbeidarar, slik at dei er i stand til  
å gi eit naudsynt og sikkert behandlings-
tilbod til alle prioriterte grupper. 

Spesialisering
Moderne odontologi har bevega seg  
frå å vere  eit reint handtverksfag til  
meir å vere  eit biologisk basert medi-
sinsk fagfelt, tilsvarande andre medi-
sinske kliniske spesialitetar. Utviklinga 
har ført til aukande spesialisering og 
fragmentering av fagområde innanfor 
eit fagfelt som er i rivande utvikling 
både teknologisk og biologisk.

Fragmentering av fagområde krev ein  
ny måte å organisere og å tenke tann-
helseteneste på. Dagens tannlegeut-
danning legg opp til at allmenntann-
legen skal kunne støtte seg fagleg til 
spesialistar som har ein meir inngåande 
kunnskap på sine felt. I dette perspek-
tivet blir vi utfordra på om vi har til-
strekkeleg robuste faglege fellesskap 
som kan sikre pasientane stabile, føre-
seielege og kvalitativt gode tannlege-
tenester.

Desentral kompetansebygging  
– nettverksmodellen i Midt-Norge
St.melding nr. 35 (2006-2007) 
“Tilgjengelighet, kompetanse og sosial
utjevning” legg opp til at fylkeskom-
munane får eit større ansvar for å
styrke kunnskapen om tannhelse og 
tannhelsetenester og sikre eit fagleg 
kompetanseløft m.a. gjennom opp-
retting av regionale odontologiske 
kompetansesentra. Eit prioritert område 
vil vere forsking, fagutvikling og kvalitet-
sutvikling innanfor tannhelsetenesta.  
Å sørgje for tannhelsetenester til heile 
befolkninga, med fokus på betre tann-
helse og auka kunnskap om ulikskapar  
i tannhelse, årsakssamanhengar, meto-
dar og tiltak som har effekt i folkehelse-
arbeidet, vil stå sentralt.

“Tannhelsetjenestens kompetansesenter 
for Midt-Norge”, som er eit interkom-
munalt selskap eigd av dei tre midt-
norske fylkeskommunane, er bygd opp 
etter ein nettverksmodell og skal drive 
rådgiving i eit desentralisert fagnett-
verk og bidra til auka kompetanse i eit 
samarbeid med distriktstannklinikkane. 

Kompetansesenteret skal ha følgjande 
primæroppgåver:

 drive desentralisert spesialist- 
 utdanning

 etablere eit tverrfagleg nettverk
 bidra til forsking og fagleg utvikling

Meir målretta og kontinuerleg kompe- 
tansebygging føreset eit tettare sam-
arbeid mellom geografisk spreidd  
tannhelsepersonell og auka tilgang  
til spesialistkompetanse. 
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Rekrutteringsutfordringar
Ei  sentral utfordring i åra framover  
blir å sikre tilgangen på helsepersonell.  
I heile den vestlege verda vil helseper- 
sonell blir ein knappheitsfaktor.  
Framskrivingar av tilbod og etterspørsel 
av helsepersonell utført av SSB viser at 
det i Norge vil vere ei underdekking av 
helsepersonell fram mot 2035. Mens det 
blir stadig færre yrkesaktive til å utføre 
og finansiere det offentlege helse-
tenestetilbodet, blir det stadig fleire 
eldre som vil trenge tenester. Det vil bli 
avgjerande at tannhelsetenesten organi-
serer verksemda slik at dei tilgjengelege 
ressursane blir nytta best mogleg.

Sidan rekrutteringsproblema i tann-
helsetenesta for alvor begynte å gjere 
seg gjeldande på midten av 1990-ta-
let, har fylkeskommunen opplevd ein 
svikt i talet på søkarar til tannleges-
tillingar. Situasjonen har betra seg dei 
siste to åra, og det er no søkjarar til 
alle tannlegestillingar som blir lyste ut. 
Dette skuldast auke i talet på uteks-
aminerte tannlegar og ein meir open 
arbeidsmarknad, kombinert med den 
økonomiske krisa i Europa og aukande 
arbeidsinnvandring. Rekrutteringsbildet 
for tannlegar på lenger sikt er derimot 
langt meir usikkert, og SSB-prognosen 
viser ei lita underdekning.

Samstundes ser vi at tannpleiarar er 
vanskeleg å rekruttere. På litt sikt vil 
vi også få rekrutteringsutfordringar i 
forhold til tannhelsesekretærar som 
følgje av eit generasjonsskifte for denne 
gruppa tilsette. Tannhelsesekretærar er 
svært viktige for stabil drift på mindre 
einingar. Vi tek sikte på internutdanning 
for å sikre tilgang på autoriserte  
 tannhelsesekretærar.

St.meld. nr. 35 (2006-2007) tilrår 
optimal samansetning av profesjons-
gruppene i tannhelsetenesta. Det mest 
kostnadseffektive forholdstalet er ein 
tannpleiarar for kvar 3. tannlege. 
Tannpleiarar gjennomfører under- 
søkingar, tilsynsfunksjonar, førebyg-
gande arbeid og utadretta verksemd  
slik at tannlegane kan bruke meir av  
si tid på å behandle og mindre tid på 
å undersøke barn med god tannhelse. 
Dette forholdstalet kan ikkje endrast 
utan at vi etablerer større einingar. 

Den krevjande rekrutteringssitua-
sjonen legg viktige premissar for  
organisatoriske og strukturelle tiltak 
dei kommande åra. 

Vi må etablere klinikkar der medarbeidar-
ane vil arbeide, der vi kan oppretthalde 
bred og høg kompetanse og som ikkje er 
sårbare ved fråver av enkeltpersonar.

Stabilisering av bemanninga
At det er fleire  tannlegar på arbeids-
marknaden er ikkje er nokon garanti 
for stabil bemanning. Tannhelsetenesta 
har framleis høg personalomsetning/
turnover som følgje av at nyutdanna 
tannlegar sjeldan blir verande lenge på 
mindre klinikkar som manglar eit større 
fagleg og sosialt miljø. Om lag 70 % av 
tannlegestudentane er no kvinner.

Stabil bemanning er ein kritisk faktor for 
produksjon, arbeidsmiljø og sjukefråver.  
Ei analyse av sjukefråverstal tilbake til 
2007 dokumenterer ein samvariasjon 
mellom ustabil bemanning/høg turno-
ver og høgt sjukefråver på klinikkane.

Vi må forvente kamp om arbeidskrafta, 
basert på faglege preferansar. Einmanns-
klinikkar vil ha mindre rekrutteringskraft 
enn kompetansemiljø og breiare fag-

miljø i større einingar i eller nær større 
befolkningssentra, som også vil ha ein 
meir differensiert arbeidsmarknad med 
«arbeid for to». Høgt utdanna ønskjer, 
og har behov for å jobbe i trygge og 
gode fagmiljø. Ei kjerne av fagpersonar 
på kvar eining vil vere ei drivkraft for 
fagleg utvikling og ein viktig faktor for 
stabilitet og kontinuitet. 

Fram til no har vi på mange av dei min-
ste distriktstannklinikkane hatt ein stabil 
og god bemanning med høg produktiv-
itet. Vi er inne i eit generasjonsskifte,  
og etterkvart som dei stabile tannhelse-
sekretærene og tannlegane avsluttar 
sine yrkeskarrierar, ser vi at dei små 
klinikkane blir enda meir utsette for 
vakansar ved utskifting av personell, 
høgare turnover/personalgjennomtrekk, 
fødselspermisjonar, o.l. I slike situasjonar 
blir dei minste klinikkane og kommu-
nane ståande utan eit fagleg stabilt 
behandlingstilbod og brukarane blir den 
tapande parten.

Administrativt er det ressurskrevjande  
å handtere mangel på stabilitet. Fylkes-
tannlegen må bruke ein stor del av 
kontoret sin administrative kapasitet 
i rekrutteringarbeid, på bekostning av 
fagleg fokus og organisasjonsutvikling. 
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 Faglig oppdatering og vidareutvikling 
 av medarbeidarane gjennom fylkes-
 kommunen sine verktøy for kompe-
 tansestyring. 

 Stabilisere bemanninga gjennom 
 tilpassa verkemiddel for rekruttering 
 og introduksjon.

 Optimalisere bemanninga og styrke 
 den førebyggande verksemda ved å 
 auke talet på tannpleiarar.

 Initiere internutdanning på VG3-nivå  
 for å sikre tilgang på tannhelse- 
 sekretærar

 Skape ein lærande organisasjon  
 gjennom t.d. å etablere faglege  
 møteplassar/nettverk og ta i bruk  
 e-læringsprogram. 

 Vidareutvikle samarbeidet med  
 Tannhelsetjenestens kompetanse- 
 senter for Midt-Norge (TkMN) om  
 kompetanseutvikling og rekruttering  
 av spesialistar og tannlegar med  
 spesialkompetanse. 

 Kontinuerleg ta i bruk ny teknologi  
 og nye forskingsbaserte behand- 
 lingsmetodar. 

Resultatmål  
kompetanse
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Hovudmål:  
Vi skal sikre tilgjenge  
til kvalitativt gode og  

stabile tannhelsetenester  
innafor ei rimeleg  

reiseavstand.
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klinikkorganisering
Berekraftig

Kompetanse, teknologi og organisering
Skal vi lykkast med samfunnsoppdraget, 
må vi i eit 2025-perspektiv etablere ein 
berekraftig klinikkorganisering som kan 
gi befolkninga stabile og føreseielege 
tannhelsetenester av god kvalitet.  
17 av våre 37 klinikkar er einmannsklinik-
kar som er svært sårbare ved sjukdom, 
vakansar og personalgjennomtrekk. 

Tannhelsetenestelova legg til grunn 
at fylkeskommunen skal sørgje for at 
tannhelsetenester, herunder spesialist-
tenester, i rimelig grad er tilgjengelige 
for alle som bor eller midlertidig oppheld 
seg i fylket. Utfordringa tannhelsetenesta 
står ovanfor, er å tilby alminnelege tann-
helsetenester der folk bor, samtidig som 
vi må byggje kompetanse og samle meir 
spissa tenester i større einingar.  
 
Kompetente medarbeidarar innanfor 
alle profesjonar og enkelte spesialitetar 
er ein føresetnad for kvalitativ god 
tannbehandling. Det er vesentleg for 
klinikkane å ha eit pasientgrunnlag som 
er stort nok til å skape eit robust og 
rekrutterande fagmiljø. 

Den tannmedisinske og teknologiske 
utviklinga bidrar til stadig fleire og 
betre behandlingsmetodar. Dette er 
bra for pasientane, men betyr samtidig 
aukande spesialisering, meir tverr- 
fagleg samarbeid og auka krav til å ta  
i bruk moderne utstyr og teknologi.  
Dersom vi ikkje greier å tilby utstyr og 
kompetanse på eigne klinikkar kan vi 
få ein situasjon der pasienten i større 
grad må få spesialbehandling i større 
fagmiljø i dei største byane i landet.

Alle klinikkar kan ikkje ha den same 
kompetansen og det same utstyret 
dersom vi skal kunne få ei kostnads- 
effektiv drift og kvalitet på teneste- 
tilbodet. For å kunne oppretthalde  
ein solid allmenntannlegekompetanse  
i distrikta må det etablerast faglege  
nettverk og samarbeid med kollegaer 
med spesialkompetanse. 

Omstilling vil vere eit sentralt omgrep 
fram mot 2025, både i høve til organi-
sering, drift og bygningsmessige ram-
mer. Enkelte typar diagnostisk- eller 
behandlingsmessig utstyr vil krevje store 
investeringar, og gjerne betydelege drift-
skostnader. Teknologi og utstyr av denne 
typen, t.d. laserteknologi og digitalisert 
kronebehandling, vil derfor kunne lokali-
serast til det vi vel å kalle kompetanse-
klinikkar, nær dei største byane. 

Effektiv ressursutnytting og nye 
pasientgrupper
Stortingsmelding nr. 35 om tannhelse-
tenesta vektlegg effektiv ressursutnyt-
ting. Det føreset strukturendringar i 
den offentlege tannhelsetenesta, og dei 
fleste fylkeskommunar har gjennom-
ført eller er i ferd med å gjennomføre 
endringar i klinikkstrukturen. Meldinga 
poengterer at for å oppnå ei meir tenleg 
oppgåvefordeling mellom profesjonane 
og tenesta som heilskap, må klinikkane 
vere av ein viss storleik. Mange og små 
driftseiningar inneber stort arealbehov, 
fleire behandlingsrom og behandlarar.
 

Meldinga legg også opp til utgreiing om 
nye grupper av pasientar, som i dag fell 
utanfor lovens kriterium for rett til fri 
tannbehandling, skal gis lovfesta rett til 
offentleg finansierte tannhelsetenester. 
Dette gjeld m.a. pasientar med psykiske 
lidingar, eldre over 75 år, tortur- og over- 
grepsofre, pasientar med odontofobi 
(angst for tannbehandling) og fleire. 
Dette er pasientgrupper med saman-
sette behandlingsbehov som stiller krav 
til høg fagleg kompetanse, som vanleg-
vis høyrer heime i større faglegemiljø 
med tverrfaglege moglegheiter, t.d. 
samarbeid med psykologar, anestesio-
logar og logopedar.

Normtal for pasientar per behandlar
For å få meir tannhelse ut av kvar kro-
ne er det viktig å få ein norm for talet 
på pasientar per behandlar. Normtalet 
i Møre og Romsdal er til dels betydeleg 
lågare enn i fylkeskommunar det er 
naturleg å samanlikne seg med.  
Dette talet bør aukast for å oppnå ei 
meir kostnadseffektiv drift.

Normtalet som skal vere styrande for 
bemanningsfaktoren i Møre og Romsdal 
bør ligge på minimum 1.000 pasientar i 
gruppe A og C under tilsyn per behan-
dlar. Dette gir framleis moglegheit for 
behandling av betalande klientell, sam-
stundes som vi oppfyller krava om tilsyn 
med prioriterte grupper som er nemnt 
i tannhelsetenestelova. Utfordringa 
ligg i at optimalisering av bemanninga 
vanskelig kan kombinerast med den 
klinikkorganiseringa vi har i dag. 
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Fagmiljø som basis for rekruttering  
og stabil bemanning 
Erfaring viser at det er vanskeleg å re-
kruttere tannhelsepersonell til fleire av 
dei minste klinikkane i fylket. Tiltak som 
provisjonsbasert avlønning, etabler-
ings- og stabiliseringstilskot har lenge 
vore nytta som kompensasjon for å 
få bemanna klinikkane med tannlege. 
Erfaring viser at heller ikkje desse tiltaka 
gir stabil bemanning over tid.

Dagens klinikkstruktur vanskeleggjer lei-
ing og optimal ressursutnytting, økono-
mistyring og personalforvaltning. Vi har 
ein situasjon der fleire tannklinikkar blir 
styrte av klinikksjefar eller overtann-
lege som har sitt daglege virke på ein 
annen klinikk. Overtannlegane har i dag 
eit stort kontrollspenn i den faglege og 
personaladministrative oppfølginga av 
sine tilsette. Større einingar vil medføre 
at fleire tilsette får dagleg kontakt med 
sin nærmaste leiar, for fagleg oppfølging 
og kvalitetssikring av tenestene. 

Klinikkstandard 
Det er stor variasjon i standard på tann- 
klinikkane i fylket. Ved mange av klinik-
kane er det lite rom for ombygging eller 
utvidingar innanfor noverande bygnings- 
masse. Alle distriktstannklinikkane held 
til i leigde lokale, og naudsynte bygnings- 
messige og tekniske tilpassingar føreset 
dialog med huseigar. Dei fleste av klinik-
kane vart bygde i 1970- og 1980-åra, med 
heilt andre standardar og krav til utform-
ing og fysisk arbeidsmiljø enn i dag.  
Ved mange av klinikkane viser HMS-
kartleggingar og vernerundar manglar 
ved ventilasjon og inneklima, samt  
mangelfull universell utforming og  
dårleg tilgjenge for enkelte brukar-
grupper, som t.d. rullestolbrukarar og 
sengeliggande pasientar.

Universell utforming
Karteggingar gjort i 2012 og 2013 syner 
at det er ein lang veg å gå for å bringe 
klinikkane i samsvar med dagens lovkrav 
til universell utforming. Plan- og byg-
ningslova, med tilhørande forskrifter, 
regulerer krava til universell utforming. 

Tannhelsetenesta gir behandlingstilbod 
til prioriterte grupper av pasientar som 
m.a. har problem med å bevege seg 
utan tekniske hjelpemiddel, eller som 
på grunn av redusert allmenntilstand 
har særlege behov for bistand. Det å 
komme seg inn på klinikkane, opne 
dører og bevege seg på små og tronge 
behandlingsrom kan bli ei barriere for 
naudsynt tannbehandling for desse. 
Det er viktig at tannklinikkane har ei 
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Demografi
Endringar i folketalet, alderssaman-
setning og flyttemønster er sentrale 
premissar for planlegginga av det  
offentlege tannhelsetilbodet.
 
Framskrivingane til Statistisk sentralbyrå 
tyder på at vi kan vente vekst i folketalet 
fram mot 2025. Samtidig synes trendane 
innan alderssamansetninga i befolkninga 
å blir forsterka. Sjølv om det er venta 
vekst i dei fleste aldersgruppene, vil vi 
samla sett sjå at delen yngre i befolkninga 
vil gå tilbake og delen eldre auke. Det er 
utviklinga i talet eldre som vil forklare 
mesteparten av folketalsutviklinga i 
fylket fram mot 2025. For aldersgruppa 
3-18 år er det store skilnader både innan 
og mellom dagens tannhelsedistrikt. 
I Ålesund tannhelsedistrikt indikerer 
framskrivingane ein auke på 16 prosent 
i denne aldersgruppa. Til samanlikning 
er veksten i Nordre Sunnmøre og søre 
Romsdal tannhelsedistrikt venta å vere 
4 prosent. I absolutte tal er veksten i 
aldersgruppa 3-18 år venta å vere størst 
i byane Ålesund, Molde og Kristiansund. 
Også i fleire av dei store pendlarkom-
munane er det venta sterkt vekst i denne 
aldersgruppa. Dette er samanfallande 
med samfunnstrendane elles, då vi ser ei 
stadig aukande sentralisering i fylket og 
på landsbasis. Denne sentralisering av be-
folkninga vil finne stad, sjølv utan flytting.

bygningsmessig utforming som gjer at 
behandlingstilbodet er reelt tilgjengeleg 
og likeverdig for dei pasientgruppene vi 
skal tilby tenester til.

Dei nye klinikkane som er bygde dei 
siste åra tilfredsstiller krava til universell 
utforming. Lokala er romslegare  
og sjeldan er ekstraordinære tiltak nød-
vendig for å få pasientar til klinikken og 
opp i behandlingsstolen. 
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Tilgjenge for brukarar – reisetid
Den offentlege tannhelsetenesta leverer 
nødvendige helsetenester til befolkninga 
og tenestekvaliteten er ein avgjerande 
premiss for innretninga og organiseringa 
tenesta. Befolkninga stiller større krav til 
kvalitativ god behandling, og pasientar 
er i stor grad innstilte på å reise dit kor 
behandling er best. (Jf. prinsippet om 
“fritt sjukehusval” i speialisthelsetenesta).

Kompetente medarbeidarar innanfor 
alle profesjonar og enkelte spesialitetar 
er ein føresetnad for kvalitativ god 
tannbehandling. Det er vesentleg for 
klinikkane å ha eit pasientgrunnlag som 
er stort nok til å skape eit robust og 
rekrutterande fagmiljø.

Behandling av ein del mindre vanlege til-
standar krev fleire pasientar dersom ein 
skal bygge opp erfaring. Små einingar ser 
sjeldan dei spesielle tilfella, og har derfor 
liten moglegheit til å bygge erfaringsba-
sert kunnskap.

Større fagmiljø vil også kunne vere basis 
for ein offentleg finansiert tannlegevakt- 
ordning. I dag har ikkje den offentlege 
tannhelsetenesta i Møre og Romsdal  
ein organisert tannmedisinsk akutt-
beredskap.

For skoleungdommar er det definert ei 
akseptabel dagleg reisetid kvar veg til og 
frå skolen på 45 min. Så mykje som 80-
85% av det samla talet på pasientar 
i den offentlege tannhelsetenesta i Møre 
og Romsdal er til kontroll hos tannpleiar 
eller tannlege ein gong kvar 16. til 18. 
månad. Ei reisetid til klinikken på ca. 60 
min kvar veg er akseptabel. 12 % av barn 
i aldersgruppa 0-18 år har eit større be-
handlingsbehov. 10-12 klinikkeiningar er 
tilstrekkeleg for å sikre at heile befolkn-
inga i fylket har eit tannhelsetilbod in-
nanfor ei reisetid på 1 time. For dei aller 
fleste vil reisetida vere vesentleg mindre 
med dette talet på klinikkar.

Det er vanskeleg å talfeste kva som er for-
svarlig reiseavstand ved akutt tannsjuk-
dom, men vi kan konstatere at oralmedi-
sinske sjukdomar sjeldan er av livstruande 
karakter, og om dei skulle vere det, er 
sjukehuset den rette behandlingsinstans.

Eldre pasientar og mobilitet
Men kva med eldre pasientar som kan 
vere mindre mobile enn yngre pasientar? 
Desentrale tilbod som ikkje krev spesiali-
sert kompetanse, utstyr eller samarbeid 
mellom fleire spesialiteter, vil fylkes-
tannlegen klare å tilby også i framtida. 
Dette vil krevje eit nært samarbeid med 
kommunane om etablering av enkle 
behandlingseiningar på t.d. sjukeheimar, 
slik at tannhelseteam kan undersøke og 
gjere enkle behandlingar i klinikkar med 
tilpassa bemanning, utan at pasientane 
treng å reise langt for dette. Ut i frå eit 
kompetanse- og investeringsomsyn må 
meir avanserte funksjoner og spisskom-
petanse samlast på færre einingar.
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 Forme ei klinikkorganisering som gir 
 dei prioriterte gruppene eit fagleg  
 godt og likeverdig tannhelsetilbod  
 innanfor ein akseptabel reiseavstand.

 Gi eit behandlingstilbod som tek  
 omsyn til demografiske endringar/ 
 forventa folketalsvekst og kommunika- 
 sjonstilhøve i ulike delar av fylket. 

 Alle klinikkeiningar skal tilfredsstille 
 prinsipp og lovkrav om universell 
 utforming og sikre tilgjenge for 
 funksjonshemma. 

 Endringar i klinikkorganisering skal vere  
 basert på faglege, økonomiske og sam- 
 funnsmessige vurderingar i samband  
 årleg rullering av økonomiplanen.

 Auke talet på pasientar under tilsyn per  
 behandlar til minimum 1000 pasientar  
 innan 2025 i dei områda der dette er  
 oppnåeleg. I distrikta kan pasienttalet  
 aukast med betalande klientell.

 Bygge spesialist- og spesialkompe- 
 tanse på 4-5 kompetanseklinikkar.  
 Desse skal dekke heile fylket og vere  
 lokalisert i nærleiken av større sentra.

Resultatmål  
– struktur og tenestetilbod 
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HOVUDMÅL:  
Vi skal i samarbeid med andre delar  
av helsetenesta, utvikle gode løysingar  
for kompetansebygging lokalt som sikrar 
dei mål som er sett for folkehelsearbeidet  

i tannhelsetenesta.
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Folkehelse 
og samhandling

Om folkehelsearbeid i tannhelse-
tenesta
Folkehelselova skal sikre eit systematisk 
folkehelsearbeid i regi av kommune, 
fylkeskommune og statlege helse-
myndegheiter. I stortingsmelding nr. 35  
er det lagt opp strategiar for å møte 
utfordringar i tannhelsetenesta, og  
styrke tannhelsetenesta si deltaking  
i det generelle folkehelsearbeidet  
gjennom vidareutvikling av samarbeid 
mellom kommune og fylkeskommune. 

Måla som er sett for folkehelsearbeidet  
i tannhelsetenesta er å: 

 sette befolkninga betre i stand til å ta  
 vare på si eiga tannhelse

 styrke og samordne folkehelsearbeidet  
 i tannhelsetenesta i Møre og Romsdal

 førebygge sjukdomar i tenner og  
 munnhole

Tannhelsetenesta har eit lovpålagt an-
svar for førebygging til heile befolkninga.
God tannhelse er god folkehelse.  
Dei faktorane som gir god helse er som 
regel dei same som gir god tannhelse. 

Sjukdom i munnen påverkar allmenntil-
standen på same måte som anna sjuk-
dom, der dårleg tann/munnhelse er ein 
risiko for utvikling av andre sjukdomar.

Tannhelsetenesta har stor kompetanse 
innan førebygging i eige fagfelt, som 
skal nyttast i samarbeid med andre  
aktørar frå andre helserelaterte fagfelt. 

Samhandlingsperspektivet 
Eit samhandlingsperspektiv har stått 
sentralt i utviklinga av helsevesenet 
i Norge dei siste åra. Samhandlings-
reforma vart innført 1. januar 2012 og 
har til hensikt å få spesialisthelsetenesta 
og kommunane til å jobbe betre saman 
med å førebygge framfor å reparere.  
Ein viktig intensjonen er at kommunane  
skal bli meir bevisste ansvaret for å 
fremje helse, førebygge sjukdom og 
byggje opp lokale tilbod. Ny helse-  
og omsorgstenestelov vart iverksett  
1. januar 2012 som del av samhandlings-
reforma. 

Parallelt er det innført ny folkehelselov 
som skal styrke arbeidet med førebyg-
ging og helsefremmende arbeid i alle 
samfunnssektorer. Det går fram av  
tannhelsetenestelova at fylkeskom-
munen skal bidra til god folkehelse  
ved å arbeide for at befolkninga har 
kunnskap, ferdigheiter og haldningar 
som set dei i stand til å oppretthalde  
ei god tannhelse heile livet.

Sjølv om den offentlege tannhelsete-
nesta så langt ikkje har ei formell rolle 
i samhandlingsreforma, er det svært 

relevant å tenke målretta samhandling 
med kommunane, spesialisthelsetenesta 
og private tannlegar i eit folkehelse-
perspektiv. 
 
Tannhelse - ein naturleg del av ei 
samla helseteneste
Tannhelsetenesta skal vere ein pådrivar 
og ha ei folkehelsesatsing der samhand-
ling og samarbeid med andre sektorar 
skal styrkast ut frå framtidige helseut-
fordringar. Gjennom eit systematisk og 
framtidsretta arbeid skal tannhelse-
tenesta arbeide fram gode samarbeids-
modellar og avtaler med andre sam-
funnsaktørar. 

Alle dei 36 kommunane i Møre og 
Romsdal er med i God helse-partnar-
skapen. Gjennom avtalane pliktar kom-
munane seg til eit langsiktig og system-
atisk folkehelsearbeid. Avtalene slår fast 
at det skal vere eigen samarbeidsavtale 
med tannhelsetenesta. Avtalen skal 
innehalde konkrete og gjensidige 
forpliktande punkt sett i forhold til 
dei forskjellege priorterte gruppene 
og i rusomsorga. Avtalen skal vere 
overbyggande på fylkestannlege- og 
rådmannsnivå for å sikre eit systematisk 
og langsiktig samarbeid. I tillegg skal 
det vere eigne avtaler med det enkelte 
tenesteområde/institusjon. 

Folkehelsekoordinatorane i kommunane 
blir ein viktig samarbeidspartnar med 
tannhelsetenesta i folkehelsearbeidet.

Eldre og pleietrengande 
pasientar 
Ei svensk undersøking viser at  
75% av bebuarar i institusjon treng 
dagleg hjelp til munnhygiene, og  
at opplæring av pleiepersonalet  
kan forbetre munnhelsa og  
almenhelsa hos dei eldre og  
samstundes minske pleie- 
kostnadane
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Strategi i folkehelsearbeidet
Det strategiske folkehelsearbeidet  
i tannhelsetenesta skal vere både be-
folkningsretta og individretta. Utfordrin-
gar som tannhelsetenesta møter i sitt 
virkeområde, kan vere indikasjonar på 
levekår- og folkehelseutfordringar som 
ein bør ta omsyn til i folkehelsearbeidet. 

Fylkeskommunen skal ha nødvendig 
oversikt over helsetilstanden i fylket og 
dei positive og negative faktorar som 
kan virke inn på denne. Ved bruk av 
tannhelsestatistikk og rapportar identi-
fiserer tannhelsetenesta risikogrupper. 
Tannhelsetenesta blir derfor ein viktig 
bidragsyter til å kartlegge helsetilstand-
en i kommunane, der vi gjennom våre 
tenester skal vere ein aktiv støttespelar, 
og bidra med å sette i gang individretta 
eller befolkningsretta tiltak etter behov. 

Kompetanseoverføring
Det blir fleire eldre med eigne tenner, 
og mange treng hjelp til å ivareta si tann-
helse. Det vil bli eit aukande behov for 
kompetanse på tannhelsefeltet, og tann- 
helsetenesta skal ha fokus på rettleiing 
og undervisning til pleie og omsorgs-
personell, og til andre som yter servise 
til personar med ulike behov. Vi må også 
sikre meir opplæring om tannhelse, 
tilpassa kunnskapsløftet, til elevar i 
Helse- og sosialfaga i vidaregåande skole, 
og studentar på sjukepleie- og verne-
pleieutdanninga ved høgskolane i fylket.

Samhandling med private tannleger 
Fylkeskommunen kan inngå avtaler med 
privat tannhelseteneste for å gi tilbod til 
dei prioriterte gruppene etter tannhelse-
tenestelova. Det er i dag relativt lite 
omfang av slike avtaler, mykje på grunn 
av at offentleg tannhelseteneste er mest 
dominerande i geografiske område der 
privat praksis er minst i omfang. Rekrut-
teringsproblema er velkjende, men har 
heller ikkje ført til auka privat deltaking  
i å løyse prioriterte oppgåver. Årsaken er 
at bemanningssituasjonen er vanskeleg-
ast i distrikta. I Møre og Romsdal har vi 
eit godt samarbeid med private klinikkar 
som kan tilby ein spesialkompetanse 

som vi sjølv manglar. Det gjeld først og 
fremst tilbod til ikkje-lovpålagde grupper 
som har krav på gratis tannbehandling. 

Det kan vere riktig å vidareutvikle 
samarbeidet med privatklinikkar som 
kan supplere tilbodet vi ikkje kan dekke 
fullt ut. Vi kan også sjå for oss løysingar 
med driftstilskott dersom private har 
ønske om å etablere klinikkar i distrikta. 
I eit slikt driftstilskott vil det da ligge ei 
forplikting om å ha tilsyn med priori-
terte grupper etter tannhelselova og 
rapportere på desse gruppene til fylkes-
tannlegen.

Samhandling med sjukehusa
Samhandling handlar grunnleggande om 
å sette pasientane i sentrum gjennom 
samarbeid mellom profesjonar og mel-
lom verksemder, uavhengig av organi-
sering, driftsform og forvaltningsnivå. 

Vi har i dag samarbeidsavtale med alle 
fire sjukehusa i fylket om narkosebehand- 
ling for  pasientgrupper som har prob-
lem med å meistre nødvendig tannbe-
handling i vaken tilstand. Tannlegar i 
den offentlege tannhelsetenesta står for 
behandlinga og pasientane blir overvaka  
av narkoselege/sjukepleiar. Narkosetil-
bodet skal sikrast gjennom å utvikle 
stabile tannhelseteam og gjennom gode 
samarbeidsavtaler med sjukehusa.

I eit langsiktig perspektiv (2050) ser 
vi for oss ei enda nærare tilknyting til 
sjukehusstrukturen ved at kompetanse-
tannklinikkar bli samlokaliserte med 
sjukehusa. 

I stortingsmeldinga om samhandlings-
reforma er det peika på tre hovud- 
utfordringar i dagens og framtidas 
helse- og omsorgstenester:

 Pasientane sitt behov for koordinerte 
 tenester blir ikkje godt nok ivaretatt. 
 Tenestene er for fragmenterte 

 Tenestene er prega av for liten innsats 
 for å avgrense og førebygge sjukdom 

 Demografisk utvikling og endring i  
 sjukomsbildet gir utferdingar som vil 
 kunne true den økonomiske bære- 
 evna i samfunnet.  

Tannhelsefeltet har ei utfordring med 
omsyn til organisering og samhandling 
mellom fylkeskommune og spesialist-
helsetenesta, for å unngå at pasientar 
fell mellom to stolar. Det er sett i gang 
ei forsøksordning med orale helsete-
nester organisert i tverrfagleg miljø 
i sjukehus ved St Olav i Trondheim. 
Formålet med forsøksordninga er 
primært å få kunnskap om behovet for 
relevante odontologiske tenester hos 
sjukehuspasientar og kva pasientgrup-
per som har slike behov. Ordninga skal 
også fungere som ein henvisningsin-
stans for både tannhelsetenesta og 
spesialisthelsetenesta, i høve pasientar 
med behov for tverrfagleg og komplis-
ert utgreiing og/eller behandling.  
Etter prøveordningsperioden er avslutta 
i 2017, vil vi gjennom TkMNs involver-
ing kunne vurdere om dette er eit felt 
vi finn tenleg å arbeide vidare med i et 
samhandlingsperspektiv, eller om meir 
sentralstyrte løysingar er det riktige.

Helsedirektoratet ga i 2009 ut ein 
Handlingsplan for habilitering av barn 
og unge som også tar opp temaet 
tannhelse: ”Tannhelsetjenesten har en 
utfordring i det å være en organisasjon 
som samhandler, utveksler informasjon 
og utvikler seg slik at tannhelsepersonell 
regnes som relevante samarbeidspart-
nere i habiliteringsarbeid”. Dokumentet 
peikar på at det finns få barnetann-
legespesialistar i Norge, og at denne 
typen kompetanse er viktig for funks-
jonshemma barn og unge.  
Eit tiltak som kan vere aktuelt er at det 
blir tilsett pedodontist ved dei region-
ale odontologiske kompetansesentra. 
Vi ønskjer å legge forholda til rette slik 
at vi kan stimulere tannleger frå Møre 
og Romsdal til å søke opptak til denne 
spesialiteten.
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 Resultatmål  
– folkehelse og samhandling

 Årleg kontaktmøte mellom fylkes- 
 tannlegen og overtannlegane for  
 å identifisere satsingsområde for  
 det førebyggande arbeidet.

 Alle klinikkar skal årleg utarbeide  
 ein plan for folkehelsearbeidet som  
 evaluerast i årsmeldinga.

 Årlege kontaktmøte mellom fylkes- 
 tannlegen og helsetilsynet.

 Revisjon av “Strategiplan for folke- 
 helsearbeidet i tannhelsetenesta”  
 med auka fokus på eksterne sam- 
 arbeidspartnarar innan 2015.

 Revidere samarbeidsavtalane med  
 kommunane om det førebyggande  
 tannhelsearbeidet innan utgangen  
 av 2014. 

 Samarbeid med kommunane om  
 etablering av undersøkingsrom og  
 enkle behandlingseiningar knytt til  
 kommunehelsetenesta/lokalmedisinske  
 sentra.

 Etablere ei ordning med tilsynstann- 
 pleiarar knytt til kommunehelse- 
 tenesta/lokalmedisinske sentra.

 Auke fokuset på tannhelse blant eldre  
 gjennom kompetansehevande tiltak  
 for kommunalt helse-/omsorgs- 
 personell. 

 Gjennom målretta informasjon nå heile  
 befolkninga med tannhelsefremmande  
 kunnskap.
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Gjennomføring  
 av planen

Handlingsprogram 
Det er viktig å sikre god samanheng mel-
lom plan, verkemiddel og gjennomføring. 
Plan- og bygningsloven stiller krav om at 
regionale planar skal følgjast opp gjennom 
handlingsplanar, som skal rullerast årleg. 
 
Regional delplan for tannhelse skal følg-
jast opp gjennom det årlege økonomiplan-
arbeidet. Det vil seie at økonomiplan 
med årsbudsjett, slik det blir vedtatt av 
fylkestinget i desember kvart år, vil vere 
planens handlingsprogram. Endringar  
i klinikkorganisering, basert på faglege  
og økonomiske vurderingar, vil vere en 
del av handlingsprogrammet. 
 

Føresetnader
Sentrale føresetnader for gjennom- 
føringa av planen er: 

 Samarbeid med kommunar, spesialist- 
 helsetenesta og privat tannhelse- 
 teneste 

 Utarbeiding av distriktsvise kompe- 
 tanseplanar og systematisk leiar-  
 og medarbeidarutvikling for å nå  
 målsettingar innanfor satsingane  
 kvalitet, pasientsikkerheit og  
 kompetanse. 
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    Mål i Regional Måltal i 
    delplan tannhelse tannhelseplan
 Befolkningsgrupper:  2014-2017* 2004-2007

Barn og ungdom 1-18 år 97% 93%
Psykisk utviklingshemma over 18 år 95% 90%
Eldre og uføre i institusjon 90% 85%
Eldre og uføre i heimesjukepleie 65% 55%
Ungdom 19-20 år 70% 60%

*Grunnen til at vi ikkje foreslår 100% dekningsgrad er at nokon takkar nei til  

tilbodet frå Den offentlege tannhelsetenesta.
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Måltal for dekningsgrad  
i planperioden 2014-2017
I kva grad vi klarar å realisere  
ambisjonane i planen, vil mellom  
anna vere mogleg å måle kvantitativt 
i forhold til måltal for dekningsgrad. 
Dekningsgraden er eit uttrykk for kor 
mange av dei som har rettar etter tann-
helselova som er under tilsyn. Helse-
direktoratet ønskjer no å få rapportar  
på 3-årleg periode, mot tidlegare 
eittårsperiode. Det betyr i praksis at 
dekningsgraden må justerast opp.  
Det er ei stor utfordring at folk flyttar 
oftare enn før og gjerne fleire gonger 
innanfor ein 3-årsperiode. Ei anna 
utfordring er at tannhelsepersonellet 
utifrå ei fagleg vurdering gir eit riktig 
innkallingsintervall, slik at ein unngår 
over- eller underbehandling.

Tal pasientar under tilsyn  
per behandlar 
Føresett endring av klinikkorganiseringa,  
er det sett mål om at talet på pasien-
tar (gruppe A og C) under tilsyn per 
behandlar (tannlege og tannpleiar) vere 
minimum 1000 pasientar innan 2025.



Følgjande lover og forskrifter reg-
ulerer tannhelsetenesten: 

 Lov om tannhelsetjenesten (1983)
 Lov om helsepersonell (1999)
 Lov om pasientrettigheter (1999)
 Lov om statlig tilsyn med helse- 

 tjenesten (1984)
 Lov om medisinsk utstyr (1995)
 Lov om legemidler (1992)
 Lov om helseregister og behandling  

 av helseopplysninger (2001)
 Lov om personopplysninger (2000)
 Lov om folketrygd (1997)
 Lov om smittevern (1994)
 Lov om forvaltning (1967)
 Lov om pasientskadeerstatning (2001)
 Lov om folkehelse (2012)
 Lov om helse- og omsorgstjenesten

 (2012)
 Lov om helsemessig og sosial bered- 

 skap (2000)
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og  

 stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 
 (2005)

 Lov om forbud mot diskriminering  
 på grunn av nedsatt funksjonsevne  
 (diskriminerings- og tilgjengelighets- 
 loven) (2013)
 
Ny folkehelselov gjeld frå  01.01. 2012 
og slår fast at fylkeskommunen skal ha 
oversikt over helsetilstand og faktorar 
som påverkar helsa til innbyggarane 
i fylket. Denne oversikta skal gjerast 
skriftleg og skal leggjast til grunn for 
planstrategi og planarbeid både for 
fylkeskommunen og kommunar.
 

Forskrifter relatert til tannhelse- 
tenesten:

 Forskrift om pasientjournal  
 (F21.12.2000)

 Forskrift om vederlag for tannhelse- 
 tjenester i Den offentlige tannhelse- 
 tjenesten (1983)

 Forskrift om lisens til helsepersonell  
 med merknader (F21.12.2000 nr 1379)

 Forskrift om spesialistgodkjenning  
 med merknader (F21.12.2000 nr 1384)

 Forskrift om autorisasjon, lisens og  
 spesialistgodkjenning for helseper- 
 sonell med yrkeskvalifikasjoner  
 fra andre EØS-land eller fra Sveits  
 (F2008.10.08 nr 1130) 

 Forskrift om tillatelse til bruk av  
 lystgassanalgesi ved tannbehandling 
 (F21.12.2000 nr 1386)

 Forskrift om rekvirering og utlevering  
 av legemidler fra apotek  
 (F27.04.1998 nr 455)

 Forskrift om strålevern og bruk av  
 stråling (F21.11.2003 nr 1362)

 Forurensingsforskriften med  
 kommentar (F01.06.2004 nr 931)

 Forskrift om prisopplysning ved  
 tannlegetjenester (F26.01.1996 nr 122)

 Forskrift om medisinsk utstyr  
 (F15.12.2005 nr 1690)

 Forskrift om kvalitet i pleie- og om- 
 sorgstjenestene (F27.06.2003 nr 792)

 Forskrift om gaver til helsepersonell  
 (F29.08.2005 nr 941)

 Forskrift om individuell plan  
 (F23.12.2004 nr 1837)

 Forskrift om krav til beredskapsplan- 
 legging og beredskapsarbeid m.v .  
 etter lov om helsemessig og sosial  
 beredskap (F23.7.2001 nr 881)

Vedlegg – lovverk og nasjonale føringar

Relevante stortingsmeldinger:
 St. meld. nr. 16 (2002-2003)  

 Resept for et sunnere Norge
 St. meld. nr. 20 (2006-2007)  

 Nasjonal strategi for  
 å utjevne sosiale helseforskjeller 

 St. meld. nr. 35 (2006-2007)  
 Tilgjengelighet, kompetanse og  
 sosial utjevning 

 St. meld. nr.  47 (2008-2009)  
 Samhandlingsreformen  

 St. meld. nr. 34 (2012-2013)
 Folkehelsemeldingen

 St. meld. nr. 10 (2012-2013)  
 God kvalitet – trygge tjenester   
 - kvalitet og pasientsikkerhet  
 i helse- og omorgstjenesten 

Literaturreferanser:
 Sosial- og helsedirektoratet, Tenner  

 for livet, IS-2659
 Sosial- og helsedirektoratet, Kvalitet i  

 pleie- og omsorgstjenestene, IS-1201
 Helsedirektoratet, God klinisk praksis i  

 tannhelsetjenesten, IS-1589
 SSB, Rapport 2012/14:

 Arbeidsmarkedet for helse- og sosial- 
 personell fram mot år 2035

 Scenarioanalyse, Helse Møre og  
 Romsdal HF (delleveranse til  
 utviklingsplan for Helse Møre og  
 Romsdal HF, september 2012)

 Fylkeskommunale tannhelseplaner,  
 m.a. Østfold, Hordaland, Rogaland,  
 Sogn og Fjordane og Hedmark

 Tannlegetidende: Per Stanley Thrane, 
 Sykdommer i munnhulen – hvem  
 gjør hva?*

Det er ei  rekkje lover og forskrifter,  stortingsmeldingar som gir  
føringar og pålegg for tannhelsetenesten
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Fra: Ann Sissel Misund Nedberg[Ann.Sissel.Misund.Nedberg@ks.no]
Dato: 18.12.2013 10:56:37
Til: Aukra kommune; Postmottak Aure kommune; Servicekontoret Averøy; Eide servicekontor; Postmottak 
Fræna kommune; Giske kommune; Post Gjemnes kommune; Postmottak Halsa Kommune; Haram 
kommune; Hareid kommune; Herøy kommune Fosnavåg; Postmottak Kristiansund kommune; Midsund 
kommune; Molde kommune; Postmottak Nesset kommune; Norddal kommune; Rauma kommune; 
Postmottak Rindal kommune; Sande kommune; Sandøy kommune; Skodje kommune; Postmottak Smøla 
Kommune; Stordal kommune; Stranda kommune; Sula kommune; Post; Post Surnadal; Sykkylven 
kommune; Postmottak Tingvoll kommune; Ulstein kommune; Vanylven kommune; Vestnes kommune; 
Volda kommune; Ørskog kommune; Ørsta kommune; Ålesund kommune
Kopi: Gunnar Bendixen; Laila Steinmo; Marit Hovde Syltebø (Marit.Hovde.Syltebo@fmmr.no); 
christian.bjelke@fmmr.no; Sigri Spjelkavik; Britt Rakvåg Roald (brittrr@romsdalregionrad.no); Vegard 
Austnes (Vegard.Austnes@sunnmoreregionrad.no); Monika Eeg (monika@nnr.no); Ole Gunnar Kjøsnes; 
Ottar Vist
Tittel: Informasjon og status Samhandlingsreformen

Vennligst videresend til; Administrativ og politisk ledelse, ledere innen helse, rus og 
omsorg, folkehelsekoordinator og andre aktuelle som arbeider med 
Samhandlingsreformen

Vedlagt er kort oppsummering og status  innenfor følgende av arbeidsområdene i 
Samhandlingsreformen med linker til ytterligere informasjon; 

- Evaluering av Samarbeidsavtalen
- Avvikling av rusbehandling Midt-Norge HF
- Kommunal medfinansiering av sykehustjenester
- Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud
- Kurs i analyse av styringsdata
- Folkehelse
- Rehabilitering
- Velferdsteknologi
- Fastlegene
- Ny turnuslegeordning
- Psykisk helse og rus
- Kompetanse
- Nasjonal helsekonferanse

Det gjøres veldig mye bra jobbing ute i kommunene!  Det vil ta for mye plass å ta med alle 
prosjektene her, men vi vil gjerne legge ut artikler om lokale prosjekter på hjemmesiden vår!  Det 
er en ypperlig måte å spre god praksis på som andre kan ha glede og nytte av!  

Våre siste artikler der er  Frisklivsbølgen i Sunndalen; http://www.ks.no/Regioner/Midt-
Norge/Helse-og-omsorg/Frisklivsbolgen-i-Sunndal-kommune/
og vinneren av etikkprisen 2013;  http://www.ks.no/tema/Helse-og-velferd/Samarbeid-for-etisk-
kompetanseheving/Konferanser-og-presentasjoner/Vinneren-av-Etikkprisen-2013-er-Sula-

kommune/ GRATULERER  Sula kommune!

Med ønske om en fredelig og god julefeiring,                           
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Vennlig hilsen
Ann Sissel Misund Nedberg
Prosjektleder Samhandlingsreformen
KS Møre og Romsdal
Epost   Email:              asmn@ks.no
Mobil  Cellular:             (+47) 99 52 13 70

Beskr
ivelse KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
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STATUS SAMHANDLINGSREFORMEN PR. DESEMBER 2013 

V/ Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder Samhandlingsreformen KS Møre og Romsdal 

 

Evaluering av Samarbeidsavtalen mellom kommunene i M&R og Helse Møre og Romsdal  
På oppdrag fra Overordnet samhandlingsutvalg har forhandlingsutvalget, bestående av 
representanter fra regionrådene, helseforetaket, brukerorganisasjon og KS evaluert og foreslått 
oppdateringer/endringer av Samarbeidsavtalen. Forslag til endringer er basert på de innspill som har 
kommet innen fristen 1.oktober.   
Forslaget til endringer blir behandlet i Overordnet samhandlingsutvalg 15.januar 2014 for så å bli 
sendt ut til kommuner og helseforetak. 
Det minnes om at tvister fortrinnsvis søkes løst lokalt mellom kommuner og helseforetaket. Det er 

ikke mange saker som har vært til behandling i tvisteløsningsnemda, men det kan være nyttig å se 

hvilke avgjørelser som er tatt. Sakene ligger på hjemmesidene til Helsedirektoratet. Se her; 

http://helsedirektoratet.no/samhandlingsreformen/tvistelosningsnemnd/Sider/saker-til-behandling-

av-tvistelosningsnemnda-per-11-april-2013.aspx 

Arbeidet med integrering av det som spesielt gjelder for rusfeltet er utsatt til det organisatoriske er 
mer på plass, men bør jobbes med i 2014. 
 

Avvikling av rusbehandling Midt-Norge HF 
I forbindelse med avvikling av Rusbehandling Midt-Norge HF skal ansvaret for de lovpålagte 

samarbeidsavtalene som er inngått mellom Rusbehandling Midt-Norge HF og kommunene i Møre og 

Romsdal overføres til Helse Møre og Romsdal HF. Viser til brev som er sendt ut til alle kommunene 

angående dette. Forprosjektet for avviklingen anbefaler leder av ASU å sørge for en vurdering om 

ASU innehar tilstrekkelig TSB-kompetanse, og om det bør gjøres en tilpasning i forhold til 

sammensetningen av utvalget.  

Kommunal medfinansiering (KMF) av sykehustjenester:  
Senter for økonomisk forskning i Trondheim (SØF)har på oppdrag fra KS sett på bakenforliggende 
årsaker til at så mange kommuner går med underskudd på KMF. Rapporten viser at økt aktivitet og 
ledig kapasitet i helseforetaket gir økte kostnader for kommunene, og en del av vertskommunene for 
sykehus merker dette spesielt godt. Med i utfordringsbildet er også at størsteparten av 
aktivitetsøkningen står helseforetaket selv for, og ligger utenfor kommunenes kontroll og påvirkning. 
Helseforetaket påvirkes i stor grad av kort avstand til spesialisthelsetjeneste og benytter seg derfor 
av den. SØF rapporten finner du i artikkelen her:  
http://www.ks.no/tema/Helse-og-velferd/Samhandlingsreformen/Verktoy-metode-og-
forskning/Kommunene-kommer-ulikt-ut--arsakene-ligger-hos-helseforetakene/  
  
Veksten i kommunenes frie inntekter fastsettes uavhengig av aktivitetsutviklingen i sykehusene.  
I 2012 ble kommunene underfinansiert med om lag 150 mill. kroner. Denne underfinansieringen drar 
kommunene med seg i årene fremover. 
Selv om det ble lagt opp til 2 prosent økning i sykehusforbruket i 2013, var det forutsatt om lag 
nullvekst i aktiviteten som omfattes av kommunal medfinansiering. Nullvekstanslaget må ses i 
sammenheng med at det er forutsatt at kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold isolert sett vil 
redusere behovet for medfinansiering med om lag 80 mill. kroner, noe kommunene også er trukket 



for. I statsbudsjettet er prognosen for 2013 at utgiftene vil bli om lag 40 millioner høyere enn lagt til 
grunn (0,7 pst).  
For 2014 legges det opp til at utgiftene til kommunal medfinansiering blir på om lag samme reelle 
nivå som i 2013. Også i 2014 er kommunene trukket over 80 mill. kroner fordi det er forutsatt at 
kommunal øyeblikkelig hjelp isolert sett vil redusere behovet for medfinansiering. 
Dersom aktiviteten i sykehusene de enkelte år øker mer enn forutsatt får ikke kommunene 
kompensert for dette. 
Se tallgrunnlag for KMF her (en av de nye visningene i tallgrunnlaget er knyttet til henvisninger og 
hastegrad) ;  
http://www.ks.no/tema/Helse-og-velferd/Samhandlingsreformen/Verktoy-metode-og-forskning/Ny-
publiseringslosningen-for-visning-av-styringsdata-/ 
 

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud  
13 av kommunene i vårt fylke har allerede åpnet tilbud om øyeblikkelig hjelp døgntilbud, og flere er 
under planlegging. 
Helsedirektoratet og KS arrangerte i høst erfaringskonferanser om kommunalt øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud på Værnes og Gardermoen. I tillegg til å dele erfaringer og diskutere utfordringer og 
muligheter, presenterte Deloitte en helt fersk rapport om etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud. Rapporten viser at 3 av 4 kommuner har inngått interkommunale samarbeid. 
Begrunnelsene for det er økonomiske og ressursmessige årsaker, i tillegg til ønske om robuste tilbud 
og fagmiljø. På konferansene ble både interkommunale og små kommuners tilbud presentert. Fra 
Møre og Romsdal presenterte Vanylven sitt tilbud og delte gode erfaringer. Viktig fokus her var 
nærheten til tjenesten for brukerne. Se foredragene fra konferansene her; www.ks.no/tema/Helse-
og-velferd/Samhandlingsreformen/Stort-engasjement-pa-erfaringskonferansen/ 
Rapporten fra Deloitte gir råd og veiledning til nye kommuner som skal starte tilbud. Se 

her;http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/Forskning-og-utredning/Ferske-FoU-

rapporter/FoU-Oyeblikkelig-hjelp-dogntilbud-vokser-fram-i-norske-kommuner/ 

Helsedirektoratets status for øyeblikkelig hjelp tilbudet kan du lese her; 
http://www.helsedirektoratet.no/finansiering/okonomiske-virkemidler-i-
samhandlingsreformen/oyeblikkelig-hjelp-
dogntilbud/Documents/Status%20for%20kommunalt%20døgntilbud%20for%20øyeblikkelig%20hjelp
.pdf 
 

Kurs i analyse av styringsdata  
11 kommuner deltok på styringskurs i regi av KS Møre og Romsdal våren 2013 med stort utbytte. 
Ytterlige 5 kommuner skal delta på felles kurs for hele Midt-Norge våren 2014. Kurset, som er på tre 
samlinger, gir innsikt i egne styringsdata og bygger opp analysekompetanse for å utvikle strategier, 
mål og tiltak. Forskning og erfaringer som kan bidra til forebygging og rehabilitering, samt alternative 
tiltak for å kunne redusere bruk av spesialisthelsetjenesten er viktige temaer.  
 

Folkehelse 
For aller første gang er det utarbeidet regional delplan for folkehelse i Møre og Romsdal fylke. 
Veivalg for systematisk folkehelsearbeid vil kunne forankres i en god planprosess. Delplanen var ute 
til høring før vedtak i Fylkestinget i desember. 
Prosjektet Helse og Omsorg i plan tilbyr i samarbeid med KS M&R, fylkesmannen og fylkeskommunen 
et kurs i folkehelsestatistikk, analyse og kommunalt planarbeid i begynnelsen av 2014. Det viser seg å 
være stort behov for kompetanseheving innen helse-, omsorgs- og velferdsområdet på dette feltet 
Rapport Asplan Viak). Kurset er under planlegging, invitasjon kommer. 
 

Rehabilitering  



Rehabilitering er et felt der statlige forskrifter og rapporter er utydelige på hva som er spesialisert 
rehabilitering og hva som er kommunalt ansvar. I Midt-Norge erfares at mange av søknadene om 
spesialisert rehabilitering blir avslått. 
KS Midt-Norge og Helse Midt etablerte et felles prosjekt for å tydeliggjøre denne gråsonen. Som 
representanter fra kommunene i Møre og Romsdal sitter rådmann Stig Holmstrøm fra Norddal 
kommune i styringsgruppen, og Håvard Overå, rådmannens team Ålesund kommune i 
prosjektgruppen. 
Prosjektet har i høst arrangert 4 regionale konferanser, hvor to var i Møre og Romsdal. I tillegg til 
faglige innlegg ble det gjennomført et omfattende gruppearbeid på behov, tilbud, ansvar, roller og 
samhandling. Alle svarene blir nå gjennomgått av prosjektgruppen, som skal levere en rapport fra 
dette arbeidet i februar 2014. 
Hverdagsrehabilitering; Ny veileder fra Helsedirektoratet skal være ferdig i løpet av januar 2014. 
Ny regjering har varslet økt fokus på rehabilitering. 
 

Velferdsteknologi 
Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet, KS, Sintef og NOVA arrangerte i vår temadag om 

innovasjon og velferdsteknologi. Der ble bl.a. «Veikart for velferdsteknologisk innovasjon» 

presentert. Dette er et nettbasert og lett anvendelig veiledningsverktøy for kommuner. Les mer her; 

http://www.ks.no/Regioner/Midt-Norge/Helse-og-omsorg/Temadag---Velferdsteknologi/ 

I Møre og Romsdal deltar til sammen 5 kommuner i prosjektet (Ålesund, Herøy, Ørskog, Ulstein og 

Kristiansund). Disse er fordelt på følgende tre prosjekt: 

1. Sporingsteknolog; bruk av GPS for personer med demens og vandrealarm i sykehjem 

2. Spillteknologi i aktivisering av eldre og psykisk utviklingshemmede 

Les mer om det midt-norske velferdsteknologiprosjektet her: http://www.fylkesmannen.no/Sor-

Trondelag/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Det-midtnorske-velferdsteknologiprosjektet/Det-

midtnorske-velferdsteknologiprosjektet/ 

29.januar 2014 arrangeres workshop for kommunene i Møre og Romsdal som ikke som ikke har 

kommet i gang med utprøving av velferdsteknologiske løsninger.  Les mer: 

http://ks.event123.no/MRWorkshopVelftekn/   

14. mars 2014 arrangeres oppsummeringskonferanse på Rica Hell hvor alle kommunene i de tre 

midtnorske fylkene blir invitert. Ved innføring av ny teknologi er 80 % organisasjonsarbeid, 20 % 

teknologi innføring. Å endre og tilpasse organisasjonene er den utfordringen kommunen må jobbe 

mest med.   

Fastlegene 
Kommunelegeavtalen SFS 2305 SFS 2305 (kommunelegeavtalen) er reforhandlet for perioden 1.1.14-

31.12.15. Se egen nettartikkel. http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Lov-og-

avtaleverk/Legeavtaler/Legeavtalene/. ASA 4301 (statsavtalen) er reforhandlet for perioden 1.7.13-

30.6.14. ASA 4310 (rammeavtalen) er reforhandlet for perioden 1.1.13-31.12.14.  

KS Midt-Norge planlegger et 2 dagers kurs i legeavtalene og nye forskrifter 1. og 2. april 2014 på 

Værnes.  Merk datoene, invitasjon med påmelding kommer. 

 

Ny turnuslegeordning  



Det var svært god søkning til de utlyste turnuslegestillingene ved Kristiansund, Molde, Ålesund og 
Volda sjukehus (ca.400 søkere). Arbeidsgruppa som består av representanter fra kommunene og 
helseforetaket har blitt enige om følgende utvelgelseskriterier;  
- kompetanse (utdanning, relevant faglig arbeidserfaring, forskningskompetanse)  
- arbeidserfaring ved våre sykehus/kommune i Møre og Romsdal (f. eks samarbeid om studieoppgaver og 
prosjekter)  
- referanser  
- språkkunnskaper/ ferdigheter i norsk språk  
- sykehus/kommunen sitt behov for rekruttering (kandidatens planer for spesialisering)  
- kandidaten sitt behov for turnusplass  
- rekruttering av lokale kandidater fra Møre og Romsdal  

Helse Møre og Romsdal tar seg av ansettelsesprosessen, og for første gang kjører de et felles 
opplæringsprogram over 5 dager for alle nye turnusleger.  
Helse Møre og Romsdal sender ut forslag til fordelinga av turnusplasser/ samarbeidende kommune.  
Siden det er flere turnuslegeplasser ved sykehusene enn det er plasser i kommunene i Møre og 
Romsdal vil en inngå samarbeidsavtaler med kommuner i Sogn og Fjordane, Sør- og Nord-Trøndelag 
om de resterende 13 plassene.  
Ålesund, Volda, Hareid, Ulstein, Halsa, Ørskog og Sande har ikke plasser for turnuslege.  
 

Psykisk helse og rus 
I høst kom forskningsrapporten fra Sintef om samarbeid mellom kommunale tjenester og 
spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helse og rusarbeid. 
Den viser at det kun er 7% av pasientene i psykisk helsevern som er utskrivningsklar og venter på et 
kommunalt tilbud. Årsaken oppgis å være mangel på kommunalt botilbud. Det vi imidlertid vet er at 
det for mange også er boligevnen som er problemet. Dette er alvorlig syke pasienter som trenger 
omfattende tilbud i kommunene i tillegg til omsorgsboliger med bemanning og tilsyn. Tett samarbeid 
mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten er nødvendig for å gi et godt tilbud til disse 
pasientene. Kun 1% er beregnet utskrivningsklar innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).  
Rapporten anslår at hver fjerde innleggelse i psykisk helsevern kunne vært unngått om ulike 
kommunale tilbud hadde vært etablert og utviklet. Kunne tidligere tilbud fra spesialisthelsetjenesten 
hatt samme effekten? Rapporten finner ikke potensiale i kommunal betaling for utskrivningsklare 
pasienter innen psykisk helsevern og TSB. I stedet ligger potensialet i forebygging av innleggelser og 
samtidighet i tjenesten. Noen pasienter i denne gruppen vil ha behov for døgnbehandling i 
spesialisthelsetjenesten uansett kvalitet og omfang på kommunalt tilbud. Utviklingspotensialet ligger 
i området mellom tjenestenivåene. Forskning viser at færre trenger innleggelse i psykisk helsevern 
etter hjelp fra oppsøkende ACT team. ACT team er et samarbeid mellom kommuner og 
spesialisthelsetjenesten til mennesker som ikke ser behov for eller klarer å oppsøke hjelp selv. Økt 
satsing og utvikling på dette området anbefales.  
Rapporten kan du lese her;  
http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/samarbeid-om-pasientene-er-viktig.aspx ‘ 
 
Nye tall/ aktivitetsdata fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for de to første 
tertial i 2013 kan dere lese her;  
http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/aktivitetsdata-psykisk-helsevern-og-tverrfaglig-
spesialisert-rusbehandling-2-tertial-2013.aspx  
 
Liv Stette, kommunalsjef i Ålesund kommune, og undertegnede var blant representantene i 
helsedirektoratets arbeidsgruppe i deres arbeid med å lage en definisjon på utskrivningsklare 
pasienter innen psykisk helsevern og TSB i høst.  
Formålet var bl.a. å etablere et datagrunnlag, som kan brukes til å vurdere eventuelle nye 

betalingsordninger mellom kommuner og helseforetak. KS og kommunerepresentantene er kritiske 

til hvilken nytte en slik definisjon vil ha, og hvilke behov den skal dekke. Hvis helseforetakene får 



ansvaret for å definere pasienten som utskrivningsklar alene, vil det kunne være et virkemiddel for 

ansvarsfraskrivelse framfor god samhandling. KS og kommunene ønsker virkemidler som kan 

stimulere til samarbeid, siden vi her snakker om mennesker som i utstrakt grad trenger samtidige 

tjenester fra flere nivå. 

Ny regjering har meldt økt satsing på lavterskeltilbud psykisk helse og opptrappingsplan rus. 

Kompetanse                                                                                                                                   

Læringsnettverk Strategisk kompetanseplanlegging hadde sin endelige avslutning med nasjonal 

erfaringskonferanse i november for alle kommunene som har deltatt i dette prosjektet i 2011 og 

2012. Både kommunenes kompetanseplaner og verktøyet ble evaluert i tillegg til inspirerende 

foredrag om kompetanse og ledelse med bl.a. ny forskning fra Linda Lai. Foredragene finner dere 

her:http://www.ks.no/tema/Helse-og-velferd/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Strategisk-

kompetanseplanlegging-er-ekstremt-krevende/ 

KS og Kunnskapssenteret har i høst invitert kommunene til å delta i Nasjonalt læringsnettverk for 

helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp i kommunene. Satsingen er forankret i 

Kvalitetsavtalen mellom HOD og KS, og er et virkemiddel for å møte hovedutfordringene i 

Samhandlingsreformen; bedre koordinering av tjenestene, økt helsefremmende innsats for å 

begrense og forebygge sykdom, og utvikling av bærekraftige tjenester for å møte den demokratiske 

utviklingen. I stedet for standardiserte diagnoserelaterte forløp, vil en her fokusere på hva den 

enkelte pasient trenger og ikke hva som er i veien. Fra Møre og Romsdal deltar Molde kommune i 

dette nettverket, som har sin første samling i januar 2014.                                                                                                                                                                                                         

Tilbudet planlegges også i forhold til psykisk helse og rusarbeid fra høsten 2014. 

IKT-Meldingsutveksling i Møre og Romsdal 

Det har vært lagt ned stor innsats og kjempegodt arbeid i KomUt-prosjektet, ledet av Atle Betten fra 

IKT-Orkide, for å bistå kommunene i Møre og Romsdal med oppkobling mot helsenett og oppstart av 

elektronisk meldingsutveksling.  Så å si alle kommuner i M&R er nå på helsenett med 

kommunikasjonspart. Målet er at alle skal kommunisere på helsenett med PLO-meldinger i løpet av 

2014. Se organisering av prosjektet her; http://www.ks.no/PageFiles/38643/Atle%20Betten.pdf 

 

Nasjonal helsekonferanse 

 

Meld deg på! Program og påmelding her: 

http://ks.event123.no/NasjonalHelsekonferanse2014/program.cfm 



 

 

 



HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR TØNDERGÅRD 
SKOLE OG RESSURSSENTER FREDAG 13. DESEMBER 2013, KL. 13.00

Til stede:
Kjersti Løge Molde
Rolf Jonas Hurlen Nesset
Borghild Drejer Fræna
Leif-Ståle Engdahl Gjemnes
Renate Lindset Drågen Eide
Eva Karin Gråberg Rauma
Rolf Harald Blomvik styreleder møtte med fullmakt fra Aukra
Eli Bakke rektor

Representantene fra Midsund, Aukra og Vestnes hadde forfall.

SAK 6/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE (22.03.13)  
Enstemmig vedtak:
Protokollen godkjennes

SAK 7/13 BUDSJETTFORSLAG 2013
Enstemmig vedtak
Representantskapet godkjenner forslag til budsjett for 2014 med en utgifts- og 
inntektsramme på kr. 47.490.000,-. Styret vil be om en gjennomgang av 
kostnadsutviklingen ved Tøndergård skole og ressurssenter de siste 3 årene. 
Vurderingene av en differensiert kostnadsnøkkel blir spesielt utredet. 
Gjennomgangen ferdigstilles innen 1. april 2014.

SAK 8/13 ÅRSMELDING FOR SKOLEÅRET 2012/2013
Enstemmig vedtak:
Årsmelding for skoleåret 2012/2013 tas til orientering.

SAK 9/13 BUDSJETTJUSTERINGER 2013
Enstemmig vedtak:
Budsjettjusteringer for 2013 godkjennes.

SAK 10/13 ORIENTERING OM ARBEIDET MED UTSKIFTING AV TAKET PÅ 
HOVEDBYGGET
Enstemmig vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

SAK 11/13 SKOLENS VEILEDNINGSTJENESTE
Enstemmig vedtak:
Styret arbeider videre med saken. Skolen sender den enkelte kommune en 
orientering om skolen veiledningstjeneste sammen med en undersøkelse der 
målet er å kartlegge kommunenes behov for veiledning. Undersøkelsen stiles 
sentraladministrasjonen i den enkelte eierkommune.

SAK 12/13 ORIENTERING OM ARBEIDET VEDRØRENDE COMENIUS-
PROSJEKT I PERIOSEN 201-2014
Enstemmig vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.



SAK 13/13 SØKNAD OM MIDLER TIL OPPFØRING AV BALLBINGE
Enstemmig vedtak:
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner at 
skolen kan søke midler for støtte til bygging av ballbinge på plenen på 
vestsiden av kantinebygget. Arbeidet med ballbingen kan starte våren 2014.

Møtet sluttet kl. 15.30.

Eli Bakke, ref.
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Molde 13.12.2013 
 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR TØNDERGÅRD SKOLE 

OG RESSURSSENTER 
 
TID:     Fredag 13. desember 2013 kl. 13.00 
Sted:    Tøndergård skole og ressurssenter, Kantina 
 

SAKSLISTE: 

 
SAK 6/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte ......................................... 3 

SAK 7/13 Budsjettforslag 2014 ......................................................................... 4 
SAK 8/13 Årsmelding for skoleåret 2012/2013 ............................................... 10 

SAK 9/13    Budsjettjusteringer 2013 ................................................................. 11 
SAK 10/13  Orientering om arbeidet med utskifting av taket på hovedbygget. .. 13 
SAK 11/13  Skolens veiledningstjenesten ......................................................... 14 

SAK 12/13  Orientering om arbeidet vedrørende Comenius-prosjekt i  
                   perioden 2012-2014 ....................................................................... 17 

SAK 13/13 Søknad om midler til oppføring av ballbinge. ................................... 19 
 
Vennligst gi beskjed til skolen, tlf. 71 19 56 60 dersom du eller vara-representanten 
ikke kan møte. 
 
 
Innkalling blir sendt vararepresentanten til underretning. 
 
Møte starter med en omvisning i nybygget. 
 
 
 
 
 
 
Eva Karin Gråberg       Eli Bakke 
Leder i representantskapet     Rektor  
       
         Eli BakkLeder i representantskapet     Rektor 
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Molde 13.12.2013 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

 

SAK 6/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 
 

Hovedutskrift fra møte i representantskapet, fredag 22.03.2013 følger vedlagt. 
 
 
Innstilling 
 
Protokollen godkjennes  
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Molde 13.12.2013 

 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 7/13 Budsjettforslag 2014 
 
Tøndergård skole og ressurssenters formål 
Skolens formål er å gi opplæring til elever med ulike lærevansker. 
Internatets formål er å gi miljøterapeutisk og sosialpedagogisk opplæring. 
 
Skolen skal primært bidra til å oppfylle de forpliktelser som påhviler eierkommunene 
med hensyn til å gi spesialpedagogisk hjelp til barn og unge. Elever fra andre 
kommuner enn eierkommunene kan også opptas som elever i den grad det er plass. 
 
Tøndergård skole og ressurssenter selger tjenester til Møre og Romsdal fylkes-
kommune etter avtale. 
 
Budsjettrammen 
Skolens økonomiske fundament er eierkommunenes abonnement på 16 skoleplasser 
og Møre og Romsdal fylkeskommunes abonnement på 17 skoleplasser.  
I tillegg har skolen gjesteelever fra andre kommuner. Både fylkeskommunen og en 
del av våre eierkommuner kjøper plasser utover de plassene de abonnerer på.  
Driften baserer seg på pris pr. elev både på skole og internat.  
 
Personale både på skole og internat tilsettes på bakgrunn av antall solgte elev-
plasser. Assistenter/miljøpersonale tilsettes på samme måte etter bevilgede ekstra-
ressurser på enkeltelever. Pr. dato har vi kun oversikt over elevtallet i vårsemesteret 
2014. Antall elever i høstsemesteret baserer seg på antagelser basert på dagens 
elevsituasjon og nye henvendelser i forbindelse med eventuelle søknader. Det vil bli 
foretatt en budsjettjustering i løpet av høsten 2014 når antall elever er klart, og vi 
dermed ser det reelle behovet vi har for personale. 

Det er lagt opp til samme timetall pr. uke til veiledningstjenesten for høstsemesteret 
2014, til sammen 37 timer pr. uke. Skolen har tilbudt salg av tjenester til lærere i 
videregående skole. Prisen på tjenesten blir regulert etter konsumprisindeksen der 
arbeidslønn er dominerende faktor. (3,4 %).  

Fra 1.1.2014 er prisen kr 775,- pr. time. 
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Budsjettforslag for 2014 baserer seg på følgende omfang av salg av tjenester: 
 
Grunnskoleelever 
Skole: 
16 abonnementsplasser. 
8,8 ekstra skoleplasser våren 2014, 8 ekstra plasser høsten 2014. 
6 gjesteelever våren 2014, 6 gjesteelever høsten 2014. 

Internat: 
3 elever i videregående skole betalt av eierkommunene våren 2014  
3 elever høsten 2014. 
 
6 gjesteelever våren 2014 
6 gjesteelever høsten 2014. 
 
Videregående elever (betalt av fylkeskommunen) 
Skole: 
19,5 elever våren 2014 
20 elever høsten 2014. 
 
Internat: 
6 elever våren 2014. 
6 elever høsten 2014. 
 
Samlet elevtall skoleåret 2013/2014 er 48, inkludert delte plasser. Vi legger opp til et 
budsjett med samme antall elever skoleåret 2014/2015. Med bakgrunn i de 
forespørsler vi har hatt vedrørende neste skoleår, ser vi at behovet for en alternativ 
skole fortsatt er stort. Vi har likevel valgt å legge opp til et nøkternt budsjett. Skolen 
har imidlertid kapasitet til å ta inn flere elever, og skulle vi få et høyere evt. et lavere 
elevtall høstsemesteret 2014 enn budsjettert, vil dette bli justert i budsjettjusteringene 
høsten 2014.  
Behovet for internat varierer fra år til år. En del år er det mangel på internat som 
begrenser hvor mange skoleplasser vi kan innvilge, et annet år er hoveddelen av 
elever som søkes inn til skolen fra nærliggende kommuner, og dermed i 
pendleravstand. De siste årene har dette vært tilfelle. Dette skoleåret kjøper tre 
kommuner internatplass til elever i videregående opplæring som ikke er elever ved 
vår skole, mens tre andre kommuner kjøper internatplass til elever som bor i 
pendleravstand. 
 
Skoleåret 2013-2014 står et internat ledig. Internatet har behov for opprustning, og vi 
vil bruke inneværende skoleåret til dette arbeidet.. 
Dersom kommuner, eventuelt fylkeskommunen har behov for det, kan dette 
internatet i framtiden legges til rette enten som felles kontorlandskap for ansatte i 
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ressursteamet, eller som avdeling med korttidsplasser. Internatet kan også legges til 
rette for elever ved andre videregående skoler som har behov for et miljøterapeutisk 
botilbud. Det er viktig at eiere og samarbeidspartnere gir oss tilbakemeldinger på sine 
behov. Skulle det vise seg at behovet er mindre enn kapasiteten, kan internatet leies 
ut til andre formål. 
 

Beregning av skole og internatsatser for 2014 

Statistisk Sentralbyrå konsumprisindeks med arbeidslønn som dominerende faktor er 
beregnet til 3,4 % (okt.13 – okt. 14)   

Satsene for skoleplass og internatplass for 2014 blir dermed slik: 

 
 Sats 2013  2014 

Skoleplass 396 000 409 500 
Internatplass 400 000 413 600 
 
Satsene for videregående elever er nedfelt i avtale, gjeldende fra 01.08.13, om kjøp 
av undervisningstjenester mellom Tøndergård skole og Møre og Romsdal 
fylkeskommune. Satsene er like for elever i grunnskolealder og i videregående skole. 

 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved beregning av lønnsbudsjettet: 
 
-    arbeidsgiveravgift 14,1 %  
- arbeidsgivers premie i KLP 18,8 %  
- arbeidsgivers premie i STP 11.2 % 
- lønnsplassering/ lønnsstruktur KS – området, lønnsplassering pr. 01.05.2013 
- forventet pris og lønnsvekst  
  
Utgiftsposter 
0111  Fast lønn 
Lønnsutgiftene legger budsjettjustering høsten 2013 til grunn for beregningene.  

Det er likevel grunn til å nevne noen områder spesielt: 
 
0121 Lønn lærere 
Lønnsutgiftene for lærere baserer seg på antall lærere og lønnsplassering til den 
enkelte pr. 01.05.2013. Skolen har lærere med høy utdannelse og lang ansiennitet. 
Dette er viktig for å kunne gi elevene et godt opplæringstilbud, men det fører samtidig 
til høye lønnskostnader. Vi har dessuten flere lærere med redusert undervisningstid 
på grunn av seniortiltak. 

Utgifter til Tøndergård skole og ressurssenters veiledningstjeneste er innbefattet i 
lønnsutgiftene. Framtidig finansiering av skolens veiledningstjeneste har vært 
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behandlet i styret, men en har ikke konkludert i denne saken. For 2014 er det lagt 
opp til at tjenesten fortsatt er et gratis tilbud til våre eierkommuner.  

11801 Elektrisk strøm 

Sommeren 2013 ble det lagt nytt tak på skolebygningen. Det ble også foretatt en 
etterisolering av taket. Sommeren 2014 er det satt av midler til nye vinduer, isolering 
av yttervegg og nytt varme og ventilasjonsanlegg på skolens østfløy. Begge disse 
tiltakene er energiøkonomiserende tiltak. Kostnader til elektrisk strøm er derfor noe 
redusert i budsjett for 2014. 

 

Inntektsposter 
Tøndergård skole og ressurssenter har tilsatt assistenter og miljøarbeidere på 
enkeltelever som er tilkjent ekstraressurser, både på skole og internat. Disse 
lønnsutgiftene blir refundert fra elevens hjemkommune.  

Samme inntektsgrunnlag som for 2013 er lagt til grunn for 2014 
 
7301 Fylkestilskudd 
Fylket kjøper, i følge avtale om kjøp av opplæringstjenester, datert 12.06.2013, 19,5 
skoleplasser og 6 internatplasser vårsemesteret 2014. Fylkeskommunen betaler i 
tillegg ekstraressurser for en del av elevene.  

Det videregående opplæringstilbudet ved skolen er for elever fra hele fylket, og 
mange av elevene er derfor avhengig av et internattilbud. For skoleåret 2014-2015 
har vi også fått forespørsel om muligheter for kjøp av skole og internatplass fra en 
annen fylkeskommune. Dette er et behov vi ønsker å imøtekomme. Vår erfaring er at 
mange elever har stort behov for det tilbudet som blir gitt ved skolens internat, både i 
forhold til opplæring innen ulike ADL-områder og i forhold til de sosiale opplevelsene 
et slikt tilbud gir. Muligheten vi har for å tilrettelegge for et helhetlige pedagogisk 
tilbud som et kombinert skole- og internattilbud legger til rette for, blir satt pris på, 
både av elever og foresatte. Vi legger derfor opp til et tilsvarende salg av 
internatplasser høsten 2014 i vårt budsjett.  

7503 Refundert fra gjesteelever 
Det budsjetteres med 6 elevplasser våren 2014 og 6 elevplasser høsten 2014, 
6 internatplasser våren 2014 og 6 internatplasser høsten 2014. 
 
7502 Internatopphold eierkommuner 
Det budsjetteres med 3 elevplasser for våren 2014 og 3 for høsten 2014. 
 
7501 Elevandel eierkommunene 
16 abonnementsplasser, samt kjøp av 8,8 ekstra skoleplasser våren 2014 og 8 
ekstra plasser høsten 2014. 
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Budsjettjusteringer høsten 2014 vil ta hensyn til den faktiske elevsituasjonen. 

 
Avslutning 
I budsjettperioden bør det arbeides spesielt med:  
 
Videre tilrettelegging av opplæringstilbudet på skole og internat i henhold til 
Kunnskapsløftet. 

Her vises til vedtatt kompetanseutviklingsplan, gjeldende årsplan og 
virksomhetsplan.  

Veiledningstjenesten  
Følge opp de behov eierkommunene har.  
Arrangere og gjennomføre kurs. 

 
Inkluderende arbeidsliv videreføres 

Medfinansiering av ordninger i forbindelse med tilrettelegging for sykemeldte 
og forebyggende tiltak for å hindre sykefravær.  

Fortsatt samarbeid med bedriftshelsetjenesten.  

Utbedring/rehabilitering 
Skolen bærer fortsatt preg av alder på enkelte områder, og selv om mye er 
gjort, er det fortsatt behov for utskifting og fornying. Det er viktig å ta dette 
underveis, så sant økonomien gir rom for det. 
Gjennom tidligere vedtak har skolen avsatt vesentlige ressurser til kvalitets-
heving av bygg og anlegg. Mange tiltak er avsluttet, noen er under 
gjennomføring, og andre utfordringer står på vent. Av større rehabiliterings-
prosjekt siste fire årene kan vi liste opp: 

 Trafikkforholdene ved skolen er bedret, og vi har fått en betydelig økning av 
antall parkeringsplasser. 

 Kjøkkenet på kantinebygget er rehabilitert.  

 Nytt skolekjøkken 

 Nytt formingsrom 

 To nye kontor i administrasjonsfløyen 

 Nytt fjernarkiv  

 Nytt undervisningsbygg på 400 m2 

 Skolebygningen har fått nytt tak 

I styresak 05/13, 15. mars, 5 års strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen 
på Tøndergård skole og ressurssenter ble prioriteringsliste i forhold til 
rehabiliteringsoppgaver vedtatt. Her ble følgende investeringsprosjekt prioritert for 
2014: 



Tøndergård skole og ressurssenter 

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

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

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

 

9 

Skolens østfløy: 

Nytt varme og ventilasjonsanlegg  

Nye vinduer og etter-isolering av vegger 

Solskjerming vestvegg. 

Nye dører i korridor. 

Det er satt av midler til dette arbeidet (styresak 4/13) 

Internat: 

Elevtoalett / personaltoalett på internat 1 utvides ved at vegger flyttes. 

Skolens uteområde: 

I styresak 33/13, 18.oktober 2013 vedtok et enstemmig styre at skolen kunne 
søke midler til støtte til bygging av ballbinge, og at arbeidet kan starte våren 2014.  

Det er søkt om kr. 300.000 til dette prosjektet. Dersom søknaden blir innvilget, vil 
skolen måtte forskuttere kostnadene til prosjektet. I følge Tore Birkeland, Molde 
kommune, vil midlene bli innvilget, med det kan ta inntil 5 år før pengene 
utbetales. 

 

Rektor mener å kunne legge fram et budsjettforslag for styret for Tøndergård skole 
og ressurssenter som viderefører opplæringstilbudet for skolens elever på en 
tilfredsstillende måte, samtidig som bygg og anlegg holdes ved like og utbedres. 

Regnskap for 2012, justert budsjett for 2013, regnskap pr 14.11.13 og budsjettforslag 
for 2014 følger vedlagt. 

Styret vil overfor representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter foreslå at 
forslag til budsjett for 2014 godkjennes. 

Representanten fra Molde kommune fremmet følgende tillegg til innstilling: 

Styret vil be om en gjennomgang av kostnadsutviklingen ved Tøndergård skole og 
ressurssenter de siste 3 årene. Vurdering av en differensiert kostnadsnøkkel blir 
spesielt utredet. 
 
Gjennomgangen ferdigstilles innen 1. april 2014 

 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
 
Representantskapet godkjenner forslag til budsjett for 2014 med en utgifts- og 
inntektsramme på kr 47.490.000.- 
 
Styret vil be om en gjennomgang av kostnadsutviklingen ved Tøndergård skole og 
ressurssenter de siste 3 årene. Vurdering av en differensiert kostnadsnøkkel blir 
spesielt utredet. 
Gjennomgangen ferdigstilles innen 1.april 2014 
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Molde 13.12.2013 
 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 
 

SAK 8/13 Årsmelding for skoleåret 2012/2013 
 
 

 Årsmeldingen for skoleåret 2012/2013 følger vedlagt. 
 
 
 

 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Årsmeldingen for skoleåret 2012/2013 tas til orientering 
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Molde 13.12.2013 

 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

SAK 9/13 Budsjettjusteringer 2013 
 
Med bakgrunn i budsjett for 2013,regnskap pr 31.08.13 og elevsituasjonen ved 
skolestart skoleåret 2013/2014,er det nødvendig å foreta en liten justering av 
budsjettet for 2013. 
 
Det er en nedgang i antall grunnskolelever fra 30 i vårsemesteret til 28 (27) hele 
elevplasser) i høstsemesteret, og en nedgang i antall elever i videregående skole fra 
26 (24,3) elever i vårsemesteret til 20 (19,5 plasser) i høstsemesteret. Færre elever 
har ført til noe reduksjon i antall lærertimer. Det er også en nedgang i forhold til 
solgte plasser på internatet. Her solgte skolen 17 plasser i vårsemesteret, mot 15 i 
høstsemesteret. Også dette året har vi åpnet for salg av internatplass til elever ved 
andre videregående skoler. Erfaringen er gode, og dette er en ordning vi ønsker å 
videreføre så sant vi ikke har behov for internatplassene til egne elever.  
På grunn av at skolen nå har et nytt skolebygg, har vi overkapasitet på 
bygningsmasse dette året. Et av internatene står nå ledig.  
 
I budsjettarbeidet la vi følgende tall til grunn i beregning av inntekter for høsten 2013: 
 
Eierkommunene abonnerer på til sammen 16 skoleplasser.  
I tillegg beregnet vi salg av 9 ekstra elevplasser. Vi har solgt 8,8 plasser, 0,2 plasser 
mindre enn budsjettert. 
 
I forhold til salg av elevplasser til gjesteelever budsjetterte vi med salg av 6 
skoleplasser. Dette stemmer med antall solgte plasser. 
 
I forhold til salg av plasser til fylkeskommunen ble det budsjettert med salg av 23 
plasser. Fylkeskommunen kjøper 19,5 plasser. Her selger vi 3,5 plasser mindre enn 
budsjettert 
 
Totalt har vi solgt 3,7 færre skoleplasser enn det vi la opp til i budsjett for 2013  
I forhold til salg av internatplasser beregnet vi salg av 16 elevplasser for 
høstsemesteret 2012. Her har vi solgt plasser til 15 elever. 1 plass mindre enn 
budsjettert. 
 
Lærertettheten er på 17,6 stillinger mot 19,6 stilling i 2012/2013. 
Personaltettheten på internatet er på 12,14 årsverk (inkludert ekstraressurser) mot 
totalt 16,09 årsverk i 12/13  
 
Tallene viser at med 3,7 færre elevplasser på skole og 1 færre elevplass på 
internatet har vi en mindreinntekt på 610.500 på skole, mens internatet har en 
mindreinntekt på 166.667- 
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Totalt mindreinntekt i forhold til budsjettert blir da kr: 777.167,- 
Mangelfull inntjening i forhold til salg av plasser vil bli kompensert med lavere 
lønnskostnader. Personalressursen blir til enhver tid justert i samsvar med antall 
solgte plasser. 
 
Regnskap pr. 31.08.2013 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 247.592,- 
mot et mindreforbruk på 893.947,- pr 31.08.12 Regnskapet er imidlertid ikke 
periodisert. Salg av elevplasser blir fakturert en gang pr. semester, og inntekter 
høstsemesteret 2013 vil derfor ikke bli regnskapsført før i november / desember 
2013.  Forventet inntekter høstsemesteret for skole og internat er på ca kr.13 
000.000,-  
 
Internatdriften er nå tilnærmet i balanse. Fra august 2013 har vi foretatt en 
omfordeling i forhold til lønn vaktmester. Så langt har lønnskostnader til denne 
stillingen blitt delt likt mellom skole og internat. Fra august 2013 vil utgiftene bli fordelt 
etter en nøkkel på 70 % dekt fra skoledriften, 30 % fra internatdriften. Skoleåret 
2013-2014 står et av internatene tomt. I tillegg har skolen fått et nytt bygg. En slik 
fordeling representerer bedre den reelle situasjonen i forhold til fordeling av 
vaktmesterressursen. 
 
Utfordringer 
 
Molde kommune er i gang med installasjon av antenner for tråløs nett. Målet er at 
kommunen skal ha et enhetlig tråløst system. Skolene vil få montert slike antenner i 
løpet av høstsemesteret 2013 Tøndergård skole og ressurssenter er tilknyttet 
datanettet til kommunen. Det er derfor ønskelig at vi får samme løsing som de øvrige 
skolene i kommunen. 
I møte med leder for IKT, Anders Åfarnes og IKT konsulent Ralys Edmundas, ble det 
sterkt anbefalt at også skolen her får installert antenner. Kostnaden vil beløpet seg til 
ca. 100.000 kr. Fordelen med dette er at nettet blir langt mer stabilt, ansatte vil 
dessuten kunne logge seg på med brukernavn og passord i alle kommunale bygg, og 
få tilgang til eget område. 
 
Nytt varme og ventilasjonsanlegg. 
Viser til representantskapssak 4/13, Disposisjon av regnskapsmessig mindreforbruk 
for 2012 og investeringsbudsjett for 2013. 
Det ble i saken vedtatt satt av kr 3.171.125,- til nytt varme og ventilasjonsanlegg på 
skolens østfløy  
I sak 5/13 5-årig strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen på Tøndergård 
skole og ressurssenter ble det bestemt at dette arbeidet skal starte i løpet av 
sommeren 2014. Konkurransegrunnlaget vil bli lagt ut på Doffin i løpet av 
høstsemesteret.  
 
Styrets innstilling til representantskapet:  
Budsjettjusteringer for 2013 godkjennes. 

 
 
 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

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

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

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

 

13 

 
 

 
Molde 13.12.2013 

 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

SAK 10/13 Orientering om arbeidet med utskifting av taket på 
hovedbygget. 

 
I representantskapssak 7/12, Disposisjon av regnskapsmessig mindreforbruk for 
2011 vedtok representantskapet i pkt. D at det skulle settes av 2,2 millioner kroner fra 
mindreforbruket i 2011 til prosjektet «utbedring av tak ved Tøndergård skole og 
ressurssenter». 
 
Bakgrunnen for dette er at takene på den eldre bygningsmassen er fra byggeår 
(1972), og dermed 40 år gamle. Normal «levetid» på slike tak er mellom 20 og 25 år, 
i følge vaktmester.  Vi kunne derfor forvente problemer med vannlekkasje de 
nærmeste årene om dette arbeidet ikke ble prioritert.  
Arbeidet ble utlyst på Doffin, og 4 firma hadde ved fristens utløp gitt tilbud på 
oppdraget. 
Firmaene har kommet med disse tilbudene: 
 

Vestlandstak 1.859.800 
Langvas AS 1.471.830 
Avant Tak AS 1.566.090 
Molde Taktekking AS 1.642.360 

 
Alle firmaene ble vurdert til å ha nødvendig kapasitet og kompetanse for oppdraget.  
Etter evaluering valgteTøndergård skole og ressurssenter å inngå kontrakt med 
Langvas AS.  Dette firmaet var billigst, og hadde et tilbud med minst forbehold. De ga 
signal om at de kunne starte når det passet best for oss og at pris ville være 
uavhengig av starttidspunkt..  
 
Framgangsmåten for retekking er å bygge et nytt tak oppå eksisterende tak, med 
etterisolering imellom. Eksisterende tak er av betong, og nytt tak må forankres i dette 
med omtrent 10.000 borepunkt. Dette borearbeidet ville bråke temmelig mye, og 
plan- og byggenemnda konkluderte med at det beste for skoledrifta (stikkord bråk og 
sikkerhet) var å starte arbeidet 1. juni 2013 og være ferdig til skolestart, skoleåret 
2013/2014. 
 
Arbeidet ble utført i henhold til plan, men med en forsinkelse på vel 14 dager. 
Det vil bli lagt fram regnskap for prosjektet på representantskapsmøte i mars 2014. 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Representantskapet tar saken til orientering 
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Molde 13.12.2013 
 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 11/13 Skolens veiledningstjenesten  
 

 
Arbeidsutvalget ved Tøndergård skole og ressurssenter har i perioden 2010 - 2013 
sett på organisasjonsendringer ved Tøndergård skole og ressurssenter. I 2009 ble 
driften ved skolen delt inn i to ulike ansvar. Et ansvar for internatdelen av driften, og 
et ansvar for skoledelen. Veiledningstjenesten var en del av skoledriften. 
Gjennom dette arbeidet kom det tydelig fram at skoledriften finansierte deler av 
internatdriften. Arbeidsutvalget satte seg følgende mål for arbeidet sitt: 
  
De tre enhetene skole, internat og veiledningstjeneste skulle alle være 
selvfinansierende enheter.  
 
Arbeidet ble i første runde konsentrert om internatdriften. Her ble det tatt grep for å 
redusere driftskostnader.  
Medlemstallet i skolens arbeidsutvalg ble utvidet ved at internatpersonalet, 
representert med en avdelingsleder og med tillitsvalgt for FO. Resultatet av arbeidet 
ble endringer i skolens organisasjon, ved at tre avdelingslederstillinger ble omgjort til 
en internatlederstilling.  
Endringene ble satt i verk fra høsten 2012. Regnskap pr 31.08.2013 viser at 
organisasjonsendringene har gitt betydelig innsparing på driftsbudsjettet, og at 
internatdriften nå er i tilnærmet balanse. 
 
Vår neste utfordringer blir nå å se på finansiering av veiledningstjenesten. Dette har 
siden 1984 vært en gratis tjeneste for våre eiere, finansiert av inntekter fra salg av 
skoleplasser. Skolen har hatt høring ute til kommunene vedrørende veilednings-
tjenesten, og signalene har vært at dette er en tjeneste en ser stor verdi av å ta vare 
på. 
Henvisninger vedrørende veiledning har gått via kommunens PP-tjeneste og har 
omfattet saker der PPT har ønsket vår kompetanse enten i form av at vi har tatt 
saken aleine, eller i et samarbeid med fagperson fra PPT. 
Skolens 9 eierkommuner tilhører 4 ulike PP-tjenester, og erfaringene vi har gjort oss 
er at dette er et godt og konstruktivt samarbeid. 
 
Det spesialpedagogiske feltet er stort, og krever kompetanse på en rekke ulike 
områder. Sakene vi får henvist ofte er komplekse, og mange av elevene har flere 
ulike diagnoser. 
I dag er 5 personer tilknyttet veiledningtjenesten. Dette er spesialpedagoger med ulik 
spisskompetanse, som kombinerer veilednings med undervisning Skolene etterspør 
tjenester på en rekke områder, det være seg i forhold til lese-, skiveopplæring, 
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matematikkvansker talevansker, ASK, hørselsvansker, synsvansker, autisme, ulike 
syndrom, IOP-arbeid, sosiale og emosjonelle vansker, klasseledelse, for å nevne 
noe. Ved å ha flere personer knytta til tjenesten vil vi kunne tilby større bredde på 
tilbudet vårt både faglig og ressursmessig.  
Målet bør være at skolen kan komme inn i en tidlig fase i forhold til hjelp både med 
organisatorisk og spesialpedagogisk veiledning. 
  
Arbeidsutvalget har i møte 7.10.13 diskutert hvilke tjenester veiledningstjenesten skal 
tilby i fortsettelsen og hvordan denne tjenesten skal finansieres. Skal den fortsatt 
være et gratis tilbud til våre eierkommuner, eller skal målet være at denne tjenesten 
skal finansiere seg selv? 
 

 Skal dette være en tjeneste som gir hjelp i forhold til enkeltdiagnoser, f.eks. 
områder som logopedi, ASK (alternativ supplerende kommunikasjon) og 
vansker innen det audiopedagogiske feltet, eller skal det omfatte et bredt 
tilbud innen det spesialpedagogiske feltet? 

 Skal dette i fortsettelsen være en tjeneste som i all hovedsak blir henvist av 
PP -tjenesten, eller skal det være et lavterskeltilbud der skolene selv kan ta 
kontakt?  

 Skal tjenesten organiseres slik at ansatt i veiledningstjenesten kan ha deler av 
stillingen lagt til ekstern skole over tid, eller skal det være et tilbud med mer 
spesifikk og avgrensa kontakt? 

 Skal tjenesten vi gir være i forhold til individnivå, systemnivå eller en 
kombinasjon, vurdert ut fra behov? 

 
Arbeidsutvalget skisserte ulike modeller på møtet som det ønskes tilbakemeldinger 
på fra styret: 
 
Modell 1:  
Som dagens løsning. Veiledningstjenesten blir finansiert gjennom elevsats, skole. 
Det settes av et visst antall timer til veiledning pr uke. 
 
Modell 2:  
Hver kommune abonnerer på en bestemt prosentdel veiledningsstilling. Et eksempel 
på en slik ordning kan være at kommunene, evt. fylkeskommunen betaler en fast 
sum for tjenesten. Nøkkelen her kan f.eks. være en fast sum, i en tidsavgrenset 
periode, avhengig av den enkelte kommunes / fylkeskommunes behov. Skolen 
fordeler ressursen på et visst antall personer med ulik kompetanse og fordeler 
ressursene på en måte som svarer til det den enkelte kommune betaler for tjenesten. 
 
Modell 3 
Et bestemt antall timer øremerkes skolens veiledningstjeneste. Denne ressursen 
legges ut for salg til kommuner / fylkeskommunen. Kommunene / fylkeskommunen 
søker skolen om tjenesten. Tøndergård skole og ressurssenter gir et pristilbud. 
Kostnader faktureres fortløpende. 
 
Modell 4: 
Det gjøres avtale med den enkelte skole om en tidsbegrenset veiledningsperiode. 
(Kostnader dekkes av skolesatsen) 
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Ønskes videre oppfølging/veiledning betaler kommunen for denne tjenesten etter 
sats vedtatt av styret for Tøndergård skole og ressurssenter. 
 
Modell 5 
En kombinasjonsmodell:  
 A. Kommunene betaler for spesielle veiledningstjenester innen spesifikke 
områder som logopedi, lese og skrivevansker, ASK, hørselsvansker, matematikk-
vansker etc. 
 B. Veiledning i forhold til tilrettelegging for elever med ulike diagnoser innen 
det sosiale - emosjonelle feltet blir organisert som et lavterskeltilbud der skolene kan 
ta direkte kontakt for å få hjelp. 
(Kostnader dekkes av skolesatsen eller eventuelt fra kjøp av tjenester av en bestemt 
størrelsesorden, etter avtale med den enkelte kommune 
 
 
 
Styrets innstilling til representantskapet: Styret arbeider videre med saken. 
Skolen sender den enkelte kommune en orientering om skolens veiledningstjeneste, 
sammen med en undersøkelse der målet er å kartlegge kommunenes behov for 
veiledning. Undersøkelsen stiles sentraladministrasjonen i den enkelte eierkommune. 
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Molde 13.12.2013 

 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 12/13 Orientering om arbeidet vedrørende Comenius-prosjekt i 
perioden 2012-2014 
 
Viser til representantskapssak 18/12 der det ble orientert om skolens deltagelse i et 
Comenius prosjekt Tittelen på prosjektet er: ”Diversity and inclusion in sporting 
activities”. Skolen søkte SIU støtte for å kunne delta, og fikk innvilget søknaden om 
midler.  
 
Prosjektet er planlagt over to skoleår, og medfører reisevirksomhet både for ansatte 
og elever. Lærere og elever fra Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Polen, Sverige 
samarbeider med oss om dette prosjektet. 
Alle skolene med unntak av den franske skolen er spesialskoler. Denne er en 
privatskole med en nyetablert spesialklasse (åpnet i 2012). 
 
Samarbeidsskolene er slik lokalisert: 
Polen (Rybnik, by sør i Polen, ikke langt fra grensa til Tsjekkia),   
Tsjekkia, (Ostrava)  
Tyskland (Osnabrück, by beliggende vest for Hannover)  
Sverige (Bolsta, tettsted nær Stockholm). 
Frankrike (Bordeaux)  
 
Målet med prosjektet er å utveksle ideer og erfaringer i forhold til å involvere elever 
med ulike diagnoser i forskjellige sportsaktiviteter Meininga er også at elever fra ulike 
land får møtes for å delta sammen i forskjellige aktiviteter, bli kjent, få økt motivasjon 
for å lære fremmedspråk og få oppleve andre elevers kultur og muligheter. 
Mellom samlingene er det satt opp oppgaver med ulike temaer som elevene skal 
samarbeide om.  
 
Første møte ble lagt til Bolstø i Sverige november 2012. Her var fokuset å bli kjent 
med de ulike deltakerne, og å presentere sin skole. En mer spesifisert plan for 
arbeidet ble satt opp. Elever var ikke med på dette møtet. 
 
I februar dro 3 elever og 2 ansatte til Rybnik i Polen. Her sto vinteraktiviteter på 
programmet. Elevene fikk delta i aktiviteter som slalåm, gå på skøyter, og delta på 
ulike snølekaktiviteter. Det var også langt opp til sighetseeing i området og til 
skolebesøk. 
 
I juni 2013 gikk turen til Tyskland. Også på denne turen deltok 3 elever og 2 voksne. 
Her ble det arrangert aktiviteter som klatring, rafting, geo-caching, vannskiaktiviteter, 
svømming og dans.  
Sightseeing og skolebesøk stod også her på programmet. 



Tøndergård skole og ressurssenter 

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

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

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

 

18 

 
 
I september 2013 var det samling i Bordeaux, i Frankrike. 
Her deltok 4 elever og 3 voksne. «Olympiske leker», riding, bading, ballaktiviteter på 
stranda og Zumba, var blant aktivitetene det var lagt opp til her. 
 
Mellom samlingene er det lagt opp til erfaringsdeling og utveksling av undervisnings-
opplegg mellom landene.  
 
I mai, 2014 møtes alle i Norge, og i juni samme år er det lagt opp til siste samling i 
Tsjekkia. 
 
 
 
Styrets innstilling til representantskapet:  
Reperesentantskapet tar saken til orientering  
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Molde 13.12.2013 
 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 

SAK 13/13 Søknad om midler til oppføring av ballbinge. 
 
Fotball er en populær aktivitet for mange av elevene våre i friminuttsituasjonen og på 
ettermiddagstid. Området på nord-vest siden av skole-kantine blir brukt som bane. 
Dette området er dårlig drenert, har ujevn overflate og er ikke skjerma mot 
parkeringsplassen, eller mot veien nord for skolen.  Personalet og elever har både 
gjennom arbeid med tilrettelegging av uteområdet, gjennom evalueringsarbeid og 
gjennom arbeid i elevrådet, kommet med ønske om at skolen fikk satt opp en 
ballbinge.  
Mange av elevene våre er passive i fritiden, og har behov for ekstra motivasjon og 
tilrettelegging for å komme i gang med fysiske aktiviteter. Vi mener at en ballbinge vil 
gi skolen, og nærmiljøet, en økt ressurs med hensyn til dette. Den vil også kunne 
fremme integrering, ved at ballbingen vil kunne trekke ungdom fra nærmiljøet ned til 
våre elever på ettermiddagstid. 
 
Vi har hentet inn pristilbud på ulike typer ballbinger. Ballbinger finnes i 3 ulike 
størrelser. Vi er enige om at en ballbinge på 15 x 23 m vil dekke vårt behov. 
(mellomste størrelsen) Pris på denne type ballbinge er på kr 338.656 inkl mva 
I tillegg kommer kostnader til montering: kr 25.700,- 
 
Vi har også innhentet pris fra entreprenør på grunnarbeid. Pris her er på kr 280.606 
inkl mva. 
 
Totalpris blir etter dette på ca. kr 644.962 
Det er muligheter for å søke tippemidler, der vi kan få støtte til halvparten av 
totalkostnader. (inntil 300.000) kr. 
Alt av dugnadsarbeid og støtte fra andre (Istadfondet, Gjensidige, banker, 
Velforening, organisasjoner etc.), vil kunne trekkes fra vår andel av kostnadene. 
 
I møte med Tore Birkeland, Molde kommune, fikk vi beskjed om at søknadsfrist for 
slike midler er 30.10.2013, og det er kun mulig å søke tippemidler en gang pr år. 
Midlene vil bli innvilget, men det er ingen garanti for om dette skjer dette året. Det 
kan ta inntil 5 år før midlene utbetales. 
Dette betyr at maksimale utgifter for Tøndergård skole og ressurssenter for en slik 
ballbinge vil bli på 344.962 kr inkl. mva.( Merverdiavgift vil bli tilbakeført skolen) 
 
Kostnadene vil imidlertid i realiteten kunne bli lavere, da det er mulig å legge inn 
dugnadsarbeid i arbeidet. Vi ser for oss at vi kan bidra både i forhold til å forskale og 
å støpe ringmuren, og i forhold til montering av ballbingen. 
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Samuelsen Maskin har dessuten litt gjenstående arbeid her i forbindelse med 
arbeidet med utbedring av parkeringsplassen. I følge Stig Holberg, ved Samuelsen 
Maskin, vil de, dersom de får oppdraget, kunne trekke ut midler i forhold til 
pristilbudet de har sendt oss, totalt kr. 15.000,- (10.000,- i prisoverslaget på posten 
rigg og drift, og kr 5000,- på tilfylling rundt ringmur, oppussing og isåing). 
Det er også mulig å trekke ut kostnader i forbindelse med lys ved ballbingen. 
 
 
 
Styrets innstilling til representantskapet:  
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner at skolen kan 
søke midler for støtte til bygging av ballbinge på plenen på vestsiden av 
kantinebygget. Arbeidet med ballbingen kan starte våren 2014. 
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AVSNITT  1  INNLEDNING   
          
    

Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal skole som gir opplæring til barn og 
unge med lærevansker. Skolen gir opplæring til elever i grunnskole og videregående skole. 
Skolen har internat. 
 
Tøndergård skole og ressurssenter har en femårig samarbeidsavtale med Møre og Romsdal 
fylkeskommune om kjøp av undervisningstjenester. De abonnerer på 17 skoleplasser. 
Denne avtalen gjelder i tidsrommet 01.08.13 – 31.07.18. 
 
Skolen eies av kommunene: 
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. 
 
Hver kommune abonnerer på et visst antall skoleplasser, tilsammen 16 plasser.  
I tillegg selger skolen elevplasser til grunnskoleelever fra andre kommuner i fylket.  
 
Molde er vertskommune. Regnskap er lagt til kemneren i Molde og revisjon utføres av 
kommunerevisjonsdistrikt nr. 2, Møre og Romsdal. 
 
Tøndergård skole og ressurssenter har eget styre og representantskap hvor rektor er 
sekretær. 
 
Skolen sender årlig ut årsmelding, og dette er den 32.  Gjennom årsmeldingen vil en prøve å 
gi en oversikt over aktivitetene ved skolen. En årsmelding må på enkelte punkter bli generell, 
da det ikke kan nevnes forhold som kan føres tilbake til enkeltelever/enkeltpersoner. 
 
Årsmeldingen sendes til formannskapskontor og skoleadministrasjonen i eierkommunene, 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utdanningsavdelinga i fylket og til andre samarbeidende 
instanser. 
 
 
Molde, september 2013 
 
 
 
 Rolf Harald Blomvik  (sign.)    Eli Bakke 
 leder       rektor  
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AVSNITT 2   
STYRET OG REPRESENTANTSKAPET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 
 
Styret 
Funksjonstiden til styret for Tøndergård skole og ressurssenter følger kommunal valgperiode. 
 
Følgende medlemmer m/varamedlemmer vært med i styret for Tøndergård skole og 
ressurssenter. Disse sitter fram til kommunevalget i 2015. 
 

Kommune Fast medlem Varamedlem 

Molde Ivar Vereide, nestleder Anders Thorn 

Nesset Martinius Leirvoll Hildegunn Skjølseth 

Fræna Knut Sæbøe Elisabeth Langeland 

Gjemnes Jan Karsten Schjølberg Aud Toril Gagnat 

Midsund Kolbjørn Stølen Ann Kristin Holten 

Aukra Rolf Harald Blomvik, leder Marianne Bolghaug 

Eide Kim Atle Kvalvåg Erling Lyngstad 

Vestnes Nils Øvstedal May Britt Skavnes 

Rauma Kristian Haugan Gunhild Dahle 

 
Skoleåret 2012/2013 har også følgende møtt i styret: 
Kari Volden   Utdanningsavdelinga, Møre og Romsdal Fylkeskommune 
Eva Karin Gråberg  Leder for representantskapets 
Inger Steinveg   Foreldrerepresentant 
Marit Sporsheim  Fagforbundet v/Tøndergård skole og ressurssenter 
Kari Vingsand   Utdanningsforbundet v/Tøndergård skole og ressurssenter 
Eli Bakke         Rektor  
Nora Jørgensen  Undervisningsinspektør  
 
Styret og representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter har godkjent 
opprettelsen av eget ansettelsesutvalg. Ansettelsesutvalget har hatt slik sammensetning: 
Leder:    Rektor   
Skoletilsettinger:  Undervisningsinspektør 
Internattilsettinger:  Internatleder  
Tillitsvalgt FO:   Ottar Schjølberg 
Tillitsvalgt Fagforb.:  Marit Sporsheim 
Tillitsvalgt Utdanningsforb. Kari Vingsand 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter hadde i skoleåret 4 møter i 2012/2013. 
05.10. og 07.12. i 2012 og 15.03. og 07.06. i 2013. Styret behandlet 38 saker. 
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Representantskapet 
Høsten 2011 valgte kommunene følgende representanter til representantskapet for 
Tøndergård skole og ressurssenter. Disse sitter fram til kommunevalget i 2015. 
 

Kommune Fast medlem Varamedlem 

Molde Ingrid Sara Amundsgård, nestleder Kjersti Løge 

Nesset Rolf Jonas Hurlen Edmund Morewood 

Fræna Borghild Drejer Aud S Pedersen Malmedal 

Gjemnes Odd Steinar Bjerkeset Leif-Ståle Engdahl 

Midsund Einar Øien Robin Sørlie 

Aukra Helge Kjøll jr.  Hanna Valved Korsvik 

Eide Renate Lindset Drågen Birgit Leirmo 

Vestnes Arnfinn Stige  Aud Sissel Suoranta 

Rauma Eva Karin Gråberg, leder Thomas Trana 

 
Representantskapet hadde i skoleåret 2 møter i 2012/2013, 14.12.12 og 22.03.13 
og 15 saker ble behandlet. 
 
I styret for Tøndergård skole og ressurssenter er det 38,9 % kvinner (7) og 61,1 % menn (11) 
(vararepresentanter er medregnet). 
 
I representantskapet er det 50 % kvinner (9) og 50 % menn (9) 
(vararepresentanter er medregnet). 
 
 
 

AVSNITT 3  
TILSATTE VED TØNDERGÅRD SKOLE 2012/2013 
(For ansatte i delstillinger er stillingens størrelse i prosent oppgitt). 
 
Undervisningspersonalet 
Eli Bakke, rektor 
Nora Jørgensen, undervisningsinspektør  
Else Marie Husevåg, adjunkt 
Hans Høye, adjunkt 
Tord Slettahaug, adjunkt 
Line Mordal, adjunkt  
Jan Helge Fjørtoft, adjunkt 
Eli Beinnes Fosse, adjunkt, 100 %, 80 % fra 01.01.13 
Ingunn Myklebust, adjunkt  
Bjørn Kåre Sandstad, adjunkt 
Torill Anita Vågen, adjunkt, 55 %   
Bjørn Frantzen, lektor    
Nils Harald Oterhals, adjunkt 
Linda Pettersen, adjunkt  85 %, fra 01.01.13. undervisningsinspektør 80% 
Kari Vingsand, adjunkt 
Inger Johanne Brunvoll, adjunkt, 60 % 
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Arnt Inge Sæter, adjunkt, 60 % 
Ingunn Ostad, adjunkt 
Unni Hoel, lærer/vernepleier 
Hilde Ødegård Halvorsen, lektor 
Sindre H. Løding, adjunkt 
Cathrine Horsgård, adjunkt 
Edny Raknes Reiten, adjunkt 
Wenche Hoksnes, adjunct, 100% fra 01.01.2013 
Wenche Sæther Monsen, lærer 
Roger Tunheim, vernepleier 90 % 
 
Skoleassistenter/fagarbeidere     
Synnøve Mundal, ass 70,39%  Gry Lauvrak, fagarb 67,02%    
Åse Karin Viken, ass 67,02%  Eva Jautée, fagab 71,60% 
Hilda Hosen, ass 60,29%  Mary Vågseter,ass 97,02% 
May Britt Skjerseth, fagarb 67,02%  Hildegunn Tverli, fagarb 82,78% 
Tove L. Gjerde, fagarb 50,00%  Arild Foldal, ass 67,02% 
Tommy Lund, ass 100,0%  Olaf Kolflåth, ass 72,62% 
Marit Aune, fagarb. 84,56%  Jan Arild Hoem, fagarb 97,02% 
Gunn  Toven, ass 53,62% Barbro Fosseide, fagarb 53,62%   
Tove Holen, ass 67,02% Heinz G Hahn, fagarb 78,28% 
Mareno Moen, fagarb 41,60% Geir Ove Høiland, ass 100,0%  
Eva Frisnes, fagarb 77,15% Anne Marie Lien, ass 73,69%  
Bente Finnøy, ass 70,40% Lillian Vågen, ass 67,02%  
Marit U. Sporsheim,fagarb 82,02% Trond Listuen, ass 40,00%  
Tove Karlsen, fagarb 67,02% Helge Wisting, ass 67,02%  
Bjørn Stene, ass 53,62% Åse Karin Øyen, fagarb 99,58% 
Ingunn Pettersen, fagarb 80,53% Anita Viken Tangen, ass 67,02%  
Lillian Vetvik Moldvær, ass 67,02% Christina Rødal Mahle, ass 67,02% 
Solveig Myrbostad, ass 78,28% Arne Lillevik, ass 99,73%  
Randi Stokke, ass 48,35% Morten Reistad Vigeland, ass 84,35% 
Heidi  Irene Kvammen 67,02%  
Flere av skoleassistentene/fagarbeiderne er i tillegg tilsatt som miljøarbeidere ved 
internatet. Stillingsprosenten her inkluderer arbeidet ved internatet. 
 
Andre tilsatte  
Odd Asbjørn Johansen vaktmester   100%     
Ruth Leangen Herigstad sekretær   50% fram til 31.12.12 
Mette Heimdal Eik  sekretær/økonomi  100% 
Gunvor Ø. Brenden  renholder   45,13% 
Selvi Manohar   renholder   47% 
Kirsti Anita Bolsø  renholder   47,40% 
Roy Petter Røsegg  IKT-ansv.   60% 
 
Tilsatte ved internatet 
Herdis Borvik Internatleder 72% 
Anne Stenersrød miljøterapeut 100% 
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Ottar Schjølberg miljøterapeut 100% 
Kari Sissel F. Bjerkeset miljøterapeut 73% 
Kari K. Henneberger miljøterapeut 100% 
Gunnar Hafstad miljøterapeut 100% 
Janne Søvik Hovde miljøterapeut 100% 
Grethe Farstad miljøterapeut 100% 
Bjørg T. Rasmussen miljøarbeider 100% 
Rut Venke Eikebø miljøarbeider 93,99% 
Inger-Lise Hjelmset miljøarbeider 50% 
Georg Barstein miljøarbeider 65,39% 
 
BASEN 
De siste skoleårene har vi hatt færre søknader om internatplass. På skolen hadde vi for lite 
grupperom, dermed valgte vi å benytte internat 3 som en base for elever med særlige 
utfordringer. Internatet fikk dermed en annen funksjon, og navnet ble endret til BASEN.  
 
Dette skoleåret har en elev hatt bo- og deler av opplæringstilbudet sitt på basen. Eleven har 
hatt behov for god plass, trygge, forutsigbare omgivelser og få og kjente personer. De 
ansatte tilknyttet denne eleven, deriblant kontaktlærer, har jobbet langvakter. De har fulgt 
eleven både på skolen (dag), ettermiddag, kveld og natt.  
 
 

AVSNITT 4  
ELEVTALLSFORDELING PÅ TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 
SKOLEÅRET 2012/2013     
 

Hjemmekommune Grunnskoleelever Videregående elever 

Molde 11 7 

Fræna 3 1 

Rauma 1 1 

Eide 7 1 

Nesset 1  

Gjemnes 1  

Midsund 1 1 

Vestnes 1 4 

Aukra 1 1 

Tingvoll 1 1 

Sykkylven 1 1 

Sula 1  

Ålesund 1  

Kristiansund 1 3 (1 slutta 1.12.2012) 

Haram 1  

Hareid  1 

Norddal  1 

Stranda  1 

Sunndalsøra  1 
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Aure  1 

Sum 33 26 

 
Internatelever skoleåret 2012/13 

Hjemkommune Internatopphold grunnskole Internatopphold vgs 

  13 elever (-1 fra 1.12.2012) 
3 elever har internatplass 
dekt av hjemkommunen 
1 elev ettermiddag uten 
overnatting 

Kristiansund 1  

Sykkylven 1  

Tingvoll 1  

Eide 1  

  
7 elever har hatt SFO. 
 
I 2012/13 ble det kjøpt 1 internatplass til elev ved en annen videregående skole i Molde 
kommune. Denne plassen ble betalt av hjemkommunen.    
 
 
Elevenes klassefordeling     
  1. klasse 1 

  2. klasse 1 

  3. klasse 2 

  4. klasse 2 

  5. klasse 0 

  6. klasse 1 

  7. klasse 4 

  8. klasse 5 

  9. klasse 9 

10. klasse 8 

Sum 33 

 

1. vgs 9 

2. vgs 6 

3. vgs 4 

4. vgs 7 

Sum 26 
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AVSNITT 5  
ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN 
 
59 elever fikk sin undervisning ved Tøndergård skole og ressurssenter skoleåret 2012/2013. 
( En elev i videregående skole sluttet i løpet av høstsemesteret, mens tre grunnskoleelever 
ble tildelt skoleplass i løpet av skoleåret) 
Det er etablert ansvarsgrupper for alle elevene. 
 
 
Hver gruppe har skrevet kort om innholdet i sin gruppe. 
 

Gruppe A            
8 elever på ungdomstrinnet 
1 elev på 4. trinn fra midten av februar. 
 
3 lærere har hatt kontaktlærerfunksjon, 3 assistenter i deltidsstilling har vært tilknyttet 
gruppen.  
Eleven på 4. trinn har hatt egen assistent fra hjemmeskolen. 
Elevene har hatt undervisning i fagene som er obligatoriske på mellomtrinnet og i ungdoms-
skolen. Hver elev har sin individuelle opplæringsplan. Derfor er vektingen av fagene ulik den 
en ellers finner i skolen. Ved siden av norsk, samfunnsfag og matematikk er hovedvekten lagt 
på de praktisk-estetiske fagene. Kroppsøving, svømming og friluftsliv har fått en sentral plass 
i opplæringsplana for den enkelte. 3 av elevene har arbeidet i skolens elevbedrift, 3 timer 
annenhver uke fra februar. 
 
Alle elevene har arbeidet med prosjekt, og de har deltatt på ulike ekskursjoner. 
Alle elevene har hatt noe arbeidstrening her på skolen. To elever har i tillegg hatt arbeids-
utplassering i butikk, 3t/u. 
Det er lagt spesielt vekt på å arbeide med sosiale ferdigheter. Evnen til å knytte og 
opprettholde vennskap, kunne løse konflikter og gjøre bevisste valg, har vært viktige 
arbeidsområder.  
2 elever har hatt internatplass. 
 

Gruppe B   
Totalt 7 elever har vært tilknyttet gruppen. 
6 elever i grunnskolealder, 1 elev i videregående skole 
  
En elev startet ved Tøndergård skole og ressurssenter høsten 2012, to elever startet høsten 
2011, en elev i 2010, to høsten 2009 og en i 2005.  
2 lærere har kontaktlærerfunksjon. Ved årsskifte gikk en av lærerne over i ny stilling ved 
skolen og nyansatt lærer kom inn i gruppa. Til gruppen er det også tilknyttet flere 
assistenter.  
 
Opplæringen er individuelt tilpasset og organisert ut i fra den enkeltes behov. 
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Fagstrukturen tar utgangspunkt i gjeldende læreplan men med forenklinger og tilpasninger i 
følge elevenes individuelle opplæringsplaner. Skoledagen er sammensatt med en jevn 
fordeling av teoretisk arbeid og praktiske aktiviteter.  
I tillegg arbeider vi mye med Livsorientering; personlig utvikling og sosial samhandling i 
gruppen. 
En elev i gruppen er rullestolbruker og har tilgang til eget grupperom.  

 
Gruppe C                 
Gruppen består av 5 elever i 100 % plasser. To av disse er tilknyttet basen.                          
2 elever i grunnskolealder 
3 elever i videregående skole 
 
En av elevene har hatt internattilbud 
To lærere har kontaktlærerfunksjon i gruppa. Alle elevene har fått tildelt assistentressurs. I 
tillegg har faglærere i musikk og forming vært tilknyttet gruppen. 
Opplæringen er individuelt tilpasset den enkeltes behov, og elevene jobber både sammen 
som gruppe og har arbeidsøkter alene med assistent eller lærer.  Elevene har også opplæring 
på tvers av klassene.   
 
INNHOLD: Elevene er generelt sett på et utviklingstrinn tilsvarende førskole og tidlig 
skolealder.  Det er blitt arbeidet med grunnleggende læreforutsetninger som 
oppmerksomhet, konsentrasjon og samhandling. Språk og kommunikasjonstrening tilpasset 
den enkelte er vektlagt. Vi har benyttet ASK (alternativ, supplerende kommunikasjon) for alle 
elevene i større eller mindre grad (for eksempel pcs-symboler, piktogram, konkreter, gester, 
tegn-til-tale, snakkebok, samtaleplater). Alle elevene er fritatt fra ordinær fagplan og 
karakterer. 
 

Gruppe D   
Gruppen består av 8 elever    
7 elever i grunnskolealder 
1 elev i videregående skole 
1 elev har internattilbud 
 
Gruppa har to faste lærere pluss en vernepleier som deler på kontaktlærerfunksjonen.  
Musikkterapeut har i tillegg faste timer. Skolens fysioterapeut har faste timer med to av 
elevene i tillegg til veiledning og oppfølging av enkelte andre elever. Det er faste assistenter 
knyttet til gruppen. 
En elev bor på internatet, fire elever bor hjemme, de andre fire bor i barnebolig/bolig. 
Alle har kommunale avlastningstilbud. 
Elevene er generelt sett på et tidlig utviklingstrinn. Det er blitt arbeidet med grunnleggende 
læreforutsetninger som oppmerksomhet, konsentrasjon og samhandling. Språk og 
kommunikasjonstrening tilpasset den enkelte er vektlagt. Vi har benyttet ASK (alternativ, 
supplerende kommunikasjon) for de fleste av elevene i større eller mindre grad (for 
eksempel bilder / piktogram, konkreter, gester, tegn-til-tale, snakkebok, samtaleplater).  
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Opplæringsområder/fag 
Norsk, sosiale samspillsferdigheter, musikk, mat og helse, data, kunst og håndverk, 
kroppsøving og ADL. 
Undervisningsform: 
Elevene har hatt samla felles undervisning. De har også vært organisert i mindre grupper, og 
de har hatt egne individuelle timer. Det er i tillegg satt stor vekt på opplevelser, og bruk av 
naturen som læringsarena. 
Alle elevene er fritatt fra ordinær fagplan og karakterer. 
 

Gruppe E          
Gruppa har 7 elever – alle i videregående opplæring. 
En elev har hatt delt skoleplass; 1 skoledag på Tingvoll vgs. og 4 dager ved Tøndergård skole 
og ressurssenter. 2 av elevene har hatt halv skoleplass, i kombinasjon med arbeid 
(opplæringskontrakt). 
Noe av opplæringen gis i samlet gruppe, noe i delt gruppe, og noe individuelt. 
Valgfaggruppene er satt sammen på tvers av gruppene. 
Kontaktlæreransvar er fordelt mellom tre lærere. Tre assistenter (deltid) er tilknyttet 
gruppen. 
 5 av elevene bor på internat / hybelleilighet tilknyttet skolen. 
Elevene har individuelle opplæringsplaner. Disse tar utgangspunkt i læreplanens generelle 
del og i fagplaner. Målsettingene er tilpasset hver enkelt elev sine spesielle behov. 
Opplæringa er i stor grad praktisk retta.  Teoretiske fag vektlegges i forhold til den enkelte 
elevs behov for opplæring på disse områdene. 
Kommunikasjon og samhandling / læring av sosiale ferdigheter er en viktig del av 
opplæringen. 
I tillegg til de to elevene som har opplæringskontrakt, har en elev arbeidspraksis i barnehage 
og butikk. 
 

Gruppe F    
Gruppa har 6 elever.  
3 elever i grunnskolealder 
3 elever i videregående skole 
2 elever har hel internatplass. 
To lærere deler kontaktlærerfunksjonen i gruppa. 
Fire assistenter er tilknyttet gruppen. 
Opplæringa/undervisninga tar utgangspunkt i elevens individuelle opplæringsplan. 
   

Gruppe G  
Gruppa består av 7 elever. 
4 elever grunnskole og 3 elever videregående. 
En av elevene bor på internat ved skolen. 
Personalet består av 2 lærere med kontaktlærerfunksjon, 5 assistenter i deltidsstillinger og 1 
vernepleier. 
I tillegg har elevene faglærer i musikk. 
Noen av elevene har faglærer i kunst og håndverk. 
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Elevenefår det mesteavundervisningeni gruppe, mendehar i tilleggnoenindividuelle
timer. Deter individuellundervisningi bl.a.norsk/kommunikasjon,matematikk,motorisk
treningogpraktiskearbeidsoppgaver.
IKTblir brukt sominnfallsvinkel/ arbeidsmetodei de flestefag.
UndervisningpåSmartboardblir myebrukt i gruppetimene.
Opplæringsområder/fag:

Norsk;språk/begrepsopplæring,kommunikasjon,lese-/skriveopplæring,datastøtta
læring
Matematikk:Grunnleggendebegrep,penger,mål,klokke/tid
Kunstoghåndverk
Musikk
Samfunnsfag
Sosialeferdigheter
Naturfag/friluftsliv
Kroppsøving/svømming
Ulikearbeidsrettaaktiviteter

GruppeH
7 eleverfra 1. – 4. år i videregåendeskole.
2 lærereharkontaktlærerfunksjon.3 assistenterharvært tilknyttet gruppen
Opplæringaer individuelttilpassetogorganisertut fra denenkeltesbehov.Detarbeidesmye
medsosialogpersonligutvikling.AlleeleveneharegenIOP.
Arbeidmedholdninger,konfliktløsningogbevisstgjøringharvært sentralt.
Opplæringsområde/fag:
Deter teoretiskogpraktiskundervisningi produksjon/teknisketjenester.Elevenefølger
deleravfagplaneni vg1. Arbeidmedtrematerialerinngårogsåi undervisningen.
Hoveddelenavdenteoretiskedelener integrert i denpraktiskeundervisningenoger
arbeidsrelatertmedtett oppfølging.Detteutgjør9 t pr. uke.
Valgfag:2 t pr. uke
Norsk5 t pr. ukeinkludert1 time medsosialtrening(Deter mitt valg)
Matematikk3 t pr. uke.
Samfunnsfag3 t pr. uke.
Musikk1 t pr. uke
Naturfag1 t pr. uke.
Kostholdog livsstilmedmatlaging3 timer i uka.
Gym/Friluftsliv4t pr uke.
Engelsk1t pr. ukefor 2 avelevene
I faganorskogmatte er gruppadelt.

Arbeidsrettaopplæring:
2 eleverer arbeidsutplassertvedenbedrift. Enhar3 t pr. uke.Enhar8 t pr. uke.
Enelever utplasserti hjemkommunen3 dagerpr. uke.
3 eleverbor på internat medbotreningogfastearbeidsoppgaver.
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AVSNITT6
INTERNATTILBUDET

Detmiljøterapeutiskeogsosialpedagogiskearbeidetpåinternateneer enviktigdel avdet
helhetligetilbudet somTøndergårdskoleogressurssenterkantilby. Deter ofte avgjørendei
valgavskolefor elevermedlære- ogtilleggsvansker.I tilleggtil å væreet terapeutiskog
pedagogisktilbud, er det ogsået godtbotilbud for elevene.

Internatenehar3 husogett hybelbygg,meden kapasitettil å ta imot 22elever.

Internattilbudet følgerskolerutatil Tøndergårdskole,ogharstengti allehelgerogferier.

Personaletharutdanningsom;
barnevernpedagoger
sosionomer
vernepleiere
fysioterapeut
hjelpepleierei vernepleie/psykiatri
noener uten utdanning,oghar langpraksisogerfaring
videreutdanninger:spesialpedagog,psykiskhelsearbeid,rus,kriminalitets-
forebygging,samfunnsplanlegging/samfunnsarbeid,samfunnsvitenskapeligefag,
offentlig organiseringogledelse.

Personaletgåri 3-delt turnus(dag-kveld-natt).

Elever
I 2012/2013bodde18avskolenseleverpå internatet. 15avdissevareleveri videregående
skole.
Pågrunnavnedgangi antall internateleverharet avinternatbyggenedette skoleåretblitt
brukt somgrupperomi skoletidensamtsomskjermethybelfor enelev.

Personale
Internateneharen internatlederi 72%stilling.10miljøterapeuter/miljøarbeidere– til
sammen9,16stillinger,restenavpersonaleer tilsatt i års-engasjementstillinger.Forå gi flest
muligavvåreansattetilnærmet 100%stillingarbeideren del assistenterbådepåskoleog
internat.

BESKRIVELSEAVDETMILJØTERAPEUTISKETILBUDETINTERNATET

Miljøterapi
Miljøterapier: ”Ensystematiskoggjennomtenkttilretteleggelseavmiljøets
psykologiske/fysiskebetingelseri forhold til elevensoggruppenssituasjonogbehov.
Hensiktenmeddette er å fremmelæring,mestring ogpersonligansvar;”
(LarsenogSelnes.«Fraavviktil ansvar»)

Innenforde rammenevi har, jobbervi målrettet etter SMTE-modellen.
Dettegjøresi samarbeidmedforeldrene.
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Situasjonsbeskrivelse: - observasjon,kartlegging,innhentingavinformasjon,
beskrivelseavsituasjonen

Målsetting: - defineremålmedutgangspunkti overnevnteogsom
grunnlagfor opplæringsplan

Tiltak: - opplæringsplanutarbeides/justeres,planlegging,
tilretteleggelseoggjennomføring

Evaluering: - evaluerer;« - hvor stårvi - hvor gårvi»,utgangspunktfor
eventuelleendringeravmål,tiltak o.l.

Det teoretiskegrunnlaget
Detmiljøterapeutisketilbudet er grunnlagti ulike teorier tilpassetdenenkelteelev.
Dettebetyr eneklektisktenkning.

Vedutarbeidelseavmålogtiltak, tar vi hensyntil intellektuell,sosial,fysisk/
motoriskogemosjonellmodning/utviklinghoseleven.

Alleeleveneharen individuelttilpassaMiljøterapeutiskplan.

OPPLÆRINGSOMRÅDER

Selvstendighetstrening/ADL
personlighygiene
stellavegetrom
klesvask
matlaging,kjøkkenarbeid
brukavpenger- handle- budsjett
brukavserviceinstitusjonersompost,bankm.m.
trafikktrening

Sosialpedagogiskarbeidmedelevene
Kontaktogsamhandlingmedmedeleverogpersonalesomturer, formingsaktiviteter,
ulikespill,samtalermedpersonale,elevhusmøter,deltakelsei det sosiale
fellesskapetm.m.
Brukavnærmiljøet,delta i ulikearrangementersomkino, teater,konserter,
diskotek,bibliotekm.m.
Vibrukerfritidsaktiviteter for å økeelevenssosialekompetanse.
Vidrar påuliketurer, somfor eksempelskogsturer,fisketurer,kanoturer,skiturer,
klatrevegg,brukerskolensuteområdeoggymsalen,dataspill,TV-spill,andrespill.

Ellersharvi brukt Kulturkontoretstilbud ogandrefritidstilbud i Molde kommune.
Psykososialutvikling

Varierttilbud medvektpåpositiveaktiviteter somer meningsfullefor hverenkelt
elev.
Trygghet,struktur ogforutsigbarhet;fastdøgnrytmeogdagsplaneroverfaste
aktiviteter,mensamtidigrom for initiativ ogspontanitet.
Stimulere/oppmuntretil å prøvenyeaktiviteter ogopplevemestring.



Tøndergårdskoleogressurssenter 16

Grensesetting/veiledningogtett oppfølging.
Oppfølgingavskolelege,helsesøster,fysioterapeut,logopedogandrefaginstanser.

Hybeltrening
Noenavinternatelevenefår sitt botilbud vedskolenshybelbygg.

Målet medopplæringapåhybelhuseter at ungdommeneskalfå et mestmuligrealistisk
bildeavdet å bo for segselv.Enskalfå opplæringi å bli såselvstendigsommulig i forhold til
å bo i egenboligogstyresinfritid.

Personaletvedinternateneharoppfølgingsansvarvedbotreningpåhybelhuset.
EnavelevenegikkpåRomsdalvideregåendeskoleavd.Nesjestranda, oghaddekun
botilbudet vedinternatet.

EVALUERING

Vedrørendeevalueringavinternattilbudet skoleåret2012/2013visesdet til avsnitt7.

AVSNITT7
MÅL/MÅLOPPNÅELSE/RESSURSER/TOTALTILBUDET
Tøndergårdskoleogressurssenterer en interkommunalgrunnskole,menharogså
videregåendeelever.Skolenhar tre internat ogett hybelbygg.

I samarbeidsavtalenfor skolenpkt. 1.1heter det:
Tøndergårdskoleer en interkommunalskolemedinternat
etablert medhjemmel i opplæringsloven§ 13.1ogkommuneloven§ 27.
Skolensformål er å gi opplæringtil elevermedulike lærevansker.
Internatets formål er å gi miljøterapeutiskogsosialpedagogiskopplæring.

Skolensvirksomhetsplanangirskolenslangsiktigeresultatmålmedkonkretisertedelmål
innenfordeenkeltearbeidsområdene.Ut fra dissehoved- ogdelmåleneblir det utarbeidet
årsplanmedutviklingsmål.

Personaletpåskoleoginternat evaluerteskoleåret2010/11våren2011.
Administrasjonenhaddeutarbeidetevalueringsskjematil bruk i dette arbeidetmed
utgangspunkti skolensutviklingsmål.Foreldre/foresattebledessutenmedpå
evalueringsarbeidetgjennomet egetspørreskjema(vedlegg).

Evalueringenmåseespåsomendel avskolebasertvurdering,hvor formålet er å utvikle
skolensevnetil å realiseresineverdierognåsinemål.

Dettegjelderbådedeverdierogmålsomer formulert i loverogforskrifter, i læreplanens
generelledel ogi fagplanene/læreplanenefor fagene,ogde mål i årsplanensomskolenhar
prioritert å arbeidemot.
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Skolensoppgaver
Gispesialpedagogiskopplæringtil elevermedulikelærevanskeretter Opplæringslova
av 01.08.99.
Gimiljøterapeutisk ogsosialpedagogiskopplæringtil deavelevenesomborved
internatet.
Giopplæringetter målsettingi Læreplanensgenerelledel,gjeldendefor grunnskoleog
videregåendeopplæring,læreplanverketfor den10-årigegrunnskole,L97,og læreplan
for videregåendeopplæringog tilpasseIOPetter læreplanfor Kunnskapsløftet.

Skolenspedagogiskeplattform
Tøndergårdskoleogressurssenterspedagogiskeplattform er forankret i eneklektisk
tankegangder helhetssynetblir ivaretatt,ogdervi tar utgangspunkti uliketeorier og
tilpassermetode,tempoognivåut ifra denenkelteelevsforutsetningerogbehov.
Vi harsommålå væreen skolederdet er rom for alleogderblikket rettesmot denenkelte.

Vi ønskerå skapeinkluderingpåsikt.Fornoenelevervil et kortvarigsegregerttilbud lettere
kunneføre til dette målet.ElevervedTøndergårdskoleogressurssenterskalhaet kvalitativt
bedretilbud enndevillehatt vedhjemmeskolen.

Skolenspersonaleskalsammengi eleveneet helhetligsosialpedagogisktilbud somfremmer
læring,mestringogpersonligansvar.Tett samarbeidom måloppnåelsemellompedagogisk
ogmiljøterapeutiskpersonaleer viktig i dette arbeidet.Viarbeiderfor et godtsamarbeid
medforeldreogaktuellehjelpeinstanseri elevenshjemkommune.Vedbehovsamarbeidervi
ogsåmedulikekompetansemiljø.

Alleansattevedskolenharansvarfor å skapeet trygt oginspirerendearbeids- og
læringsmiljø,somfremmerfagligogpersonligutvikling.Tankenom likeverder
grunnleggendefor arbeidetvårt.

Dette medfører:
Tilpassetopplæringder følgendeliggertil grunn:

Kartlegging
Klartdefinerte individuelleopplæringsmål
Variasjoni nivåogtempo
Variertelæringsarenaerogvariertelæremidler
Variasjoni arbeidsmåterogarbeidsmetoderder en tar hensyntil elevenesulike
læringsstileri valgavlæringsstrategi.
Rutinerfor utviklingssamtalersomfremmermotivasjonogmobiliseringavegne
ressurser.
Forutsigbarhet,fasterammer,struktur ogvektleggingavgodsosialsamhandlingsom
viktigeelement.
Tilretteleggingfor mestringoggodeopplevelser.

Sosialkompetanse:
Tilretteleggefor sosialmestring,slikat eleveni størstmuliggradkantilpasseseg
fellesskapet;bådei gruppen,påskolenog i samfunnetfor øvrig.
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Høflighet og respekt er viktige faktorer i denne sammenhengen. Alle voksne i skolemiljøet 
skal være gode rollemodeller for elevene. 
 
Prosessorientert skole: 
Arbeide for en skole som møter nye utfordringer ved å søke etter ny kunnskap gjennom 
åpen dialog på tvers av faggrupper, sammen med elever, foreldre og hjelpeinstanser. Det 
skal være rom for fleksibilitet, kreativitet, nytenkning og nyskaping. Det er lov å feile. 
  
Videre- og etterutdanning: 
Det skal legges til rette for videre- og etterutdanning, prioritert ut i fra skolens behov og 
satsingsområder nedfelt i skolens plan for kompetanseutvikling. 
Det er viktig å kunne ha kompetanse på mange områder for å kunne møte behov som 
eierkommunene til enhver tid etterspør. 
 
Vår visjon er: ”Vi jakter på mulighetene”. 
 
Evaluering av mål i årsplan 2012-2013. 
 
Hovedmål 1 - Opplæring 
Tilrettelegge et helhetlig opplæringstilbud som fremmer læring, mestring og personlig ansvar 
ut ifra den enkelte elevs forutsetninger.  
 
Delmål 1 - Alle elever skal ha en tilpasset opplæring 
Evalueringen viser at lærerne har dette målet klart for seg, og at dette er noe som jobbes 

med til daglig. De fleste kommentarer tilsier at ansatte mener dette er noe vi tilrettelegger 

for. IOPen blir sett på som et viktig og nyttig arbeidsredskap i arbeidet. Det kommer også 

fram at gruppesammensetning er en viktig forutsetning for å nå dette målet. 

En kommentar går på at individuelle faglige mål kan vektlegges i enda større grad. 

Også tilbakemeldingene fra internatpersonalet viser at dette er noe som er vektlagt, og som 

de føler de er gode på.  

 

Delmål 2.   -  Alle elever skal ha mulighet til å ha et funksjonelt språk 

Evaluering viser at ansatte føler skolen har god kompetanse på dette feltet. 

De fleste mener at dette er en del av det daglige arbeid for alle elevene med mangelfullt 

talespråk. 

Internatpersonalet framhever viktigheten av et godt skole - internatsamarbeid i dette 

arbeidet. Dette blir framhevet som en av suksessfaktorene i arbeidet 

Kommentarer som: Har stort fokus på det. Bra oppdatert på ulike kommunikasjonsmåter. 

Alle elever som har behov får et tilpasset funksjonelt språk, går igjen i evalueringen. 

 

Delmål 3. - Alle elevene skal ha et opplæringstilbud preget av struktur og forutsigbarhet i et 

trygt og inkluderende miljø. 

Evalueringen viser at dette er noe det jobbes med kontinuerlig, både på skole og internat. 

Noen mener dette er en av styrkene til Tøndergård. Kommentarer som: 
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Vi har god kompetanse her, En samkjørt personalstab er svært klar over at dette er «alfa og 

omega», og legger vinn på å få dette til optimalt. 

 

Få har svart på dette punktet i evalueringsskjemaet. Av kommentarer / forslag som kommer 

inn er økt samarbeid med andre videregående skoler. Flere mener vi må arbeide for flere 

linjevalg for elevene våre. En mener det er vanskelig å finne mål i læreplanen som passer 

behovet til de elevene med størst hjelpebehov. Evalueringen viser at samarbeidet med 

utdanningsavdelingen i forhold til opplæringskontrakt for noen av elevene ikke har fungert 

tilfredsstillende. Her etterlyses bedre kommunikasjon og oppfølging. 

 

Hovedmål 2 Kompetanse 

Rekruttere nødvendig kompetanse ved tilsetting og utvikle høy faglig kompetanse på det 

spesialpedagogiske, sosialpedagogiske og miljøterapeutiske feltet 

 

Delmål 1. –Tilrettelegge for pedagogisk utviklingsarbeid og pedagogiske diskusjoner. 

Personalet både på skole og internat understreker viktigheten av tid til pedagogiske 

diskusjoner. Det kommer fram forslag om at en bør sette av mer tid til dette arbeidet. 

Kommentarer som kommer fram i evalueringen understreker behovet: "Mange gode og 

nyttige diskusjoner når det settes av tid"; Ressurs at vi har mange faggrupper representert, 

pedagogiske diskusjoner kan derfor gi mye. Dette er viktig. 

Det blir foreslått at det i større grad velges ut et hovedfokusområde hvert år. 

Internatpersonalet mener at personalmøtene kan utnyttes bedre. Her bør mer faglig innhold 

inn, som internskolering og faglige diskusjoner.  

 

Delmål 2.    - Alt pedagogisk personale får opplæring i kartleggingsverktøyet SOL (systematisk 

observasjon av lesing) og i metoden veiledet lesing. Det legges til rette for skolering i 

kartleggingsverktøyet TRAS for ansatte som arbeider med elever på ”før- lese stadiet” 

En kommentar går på at kursinga har strekt seg over for lang tid, at den burde vært mer 

komprimert. Elles er tilbakemeldingene på nytten og på den opplæringa som ble gitt, gode. 

Sol er et arbeidsredskap en ser stor nytte i som grunnlag for arbeidet med å utvikle gode 

leseferdigheter. 

På internatet kommer det kommentarer i forhold til at de ønsker informasjon / opplæring i 

forhold til SOL 

 

Delmål 3.    - Kontinuerlig oppdatering i forhold til ny data-programvare og i forhold til IKT 

som kommunikasjonshjelpemiddel.  

Internskoleringen på ny data-programvare, I-pad og Smartboard får gode tilbakemeldinger. 

Dette er et arbeid som må settes på sakskartet jevnlig. Oppfølging og videre skolering blir av 

flere kommentert som viktig. 

 

Delmål 4.   - Videreutvikle tilbudet til elever i videregående skole. 
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Personalet på internatene mener de må få mer kursing innen IKT. Her nevnes kursing i 

Power- Point som et eksempel der det er behov for skolering. Også kursing i program i 

forhold til IKT som kommunikasjonshjelpemiddel etterlyses. 

Det kommer også fram frustrasjon over ustabilt datanett  

 

Delmål 4.     – Videre skolering i forhold til tilrettelegging av opplæringstilbudet til elever med 

diagnoser innen autismespekteret. 

Flertallet mener det har vært god skolering innen dette temaet, og at en er godt oppdatert 

her, mens noen mener dette hele tiden må holdes varmt. 

Majoriteten av svar fra personalet på internatene viser at kompetansen innen autisme er 

god, og at behovet nå er skolering i andre diagnoser. 

 
Delmål 5.     - Videre arbeide for aktivt å forebygge mobbing gjennom fokus på sosial 

kompetanse og relasjonsbygging 

Kommentarene både fra skole og internat viser at dette arbeidet blir sett på som et viktig, 

kontinuerlig arbeid. "Ingen utenfor uka" blir framheva som et flott tiltak,  

Det blir også kommentert viktigheten av å ha fokus på temaet i gruppen og på internatet 

gjennom hele skoleåret. 

 

Delmål 6. -Videreføre/videreutvikle fadderordningen slik at den sikrer god informasjon 

og opplæring av nytilsatte.  

Evalueringen viser at fadderordningen har kommet for å bli. Dette er et viktig tiltak som vi 

bør fortsette med, er en kommentar som går igjen i tilbakemeldingene fra hele 

personalgruppen. 

  

Delmål 7.  -Samarbeide med utdanningsavdelingen for å sikre et godt pedagogisk tilbud til 

elever i videregående skole. 

Tilbakemeldingene på dette punktet vil bli gjennomgått på samarbeidsmøtet med 

representant fra utdanningsavdelingen. 

 
Hovedmål 3 - Veiledningstjenesten 
Gi praktisk-pedagogisk veiledning i forhold til barn og unge med ulike lærevansker. 
Veiledning i forebyggende arbeid. 
 
For mer informasjon om arbeidet i veiledningstjenesten skoleåret 2012-2013 viser vi til kap.8 
 

Hovedmål 4 -  Økonomi 

Tøndergård skole og ressurssenter skal ha et økonomisk grunnlag som sikrer den enkelte 

bruker et faglig og forsvarlig tilbud. 

Rettigheter og plikter til arbeidstaker og arbeidsgiver skal være ivaretatt.  
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Delmål 1 -Skolenskalhaøkonomiskgrunnlagsomsikrerfagligogforsvarligtilbud
Deflestetilbakemeldingenegårpåat personaletoppleverdenøkonomiskesituasjonenpå
skolensomgod.Eleveneher harmangeulikebehov,ogmulighetenfor tilrettelegginger
gode.
Flerekommentarerfra personaletpåinternatet uttrykker at bemanningsnormenbør økestil
0,75.Dersomdette gjøresvil behovetfor ekstraressursergåned.
Ensierdet slik:Harforståelsefor at kommuneroppleverinternattilbudetsomkostbart. Vi
benytter ossmindreav ekstraressursertidligere,menbrukenmåseesi sammenhengmedat
vi nåharenannenogmerressurskrevendeelevgruppeVi leggerstorvektpåopplæring,
oppfølgingog samarbeid, og harstorekravtil planarbeidogskriftliggjøring.Omvi hadde
klart å formidleendabedrehvilkettilbud defaktiskfår for pengene,hvordanungdom vokser
på det,ogat kommunenkanspareressurseri ettertid, hjelperdet forhåpentligvisnoe?

Hovedmål5 - Fysiskmiljø
Leggetil rette det fysiskemiljøetute og inneut i fra behov,loverogforskrifter.

Delmål1 – Bedredet fysiskemiljøet ute oginne
Detblir kommentertat det harskjeddmyesisteåramedtankepåå forbedredet fysiske
miljøet bådeinneogute. Detblir gjort, ogskalgjøreset godtarbeidher, er enavflere
kommentarer
Noennevnerimidlertid behovfor oppgraderingavfølgende:Pulter, stoler,flere lekeapparat
for elevermedmotoriskevansker,maleinngangspartiet,flere benkerute, ballbinge
Fleretilbakemeldingerfra internatpersonaletunderstrekerbehovfor å renovere
elevtoalettenevedat veggenmellomtoalett oget avbadenefjernes.
Detblir ogsåkommentertat hybelhusetbøroppgraderesogat trangekjøkkener et problem
i forhold til tilretteleggingfor opplæring.

Gjennomrefleksjon ønskervi å sette fokuspåområdersomvi menerer viktigfor å kunnegi
elevenevåreet godt,kvalitativt tilbud.
I tilleggtil evalueringeneavde målenevi harsatt opp i årsplanenfor 2012-2013 inneholdt
derfor årsevalueringenen rekkepunktder ansatte ble utfordret medtankepå
tilbakemeldingeri forhold til refleksjonmedtankepåhvavi er godpåog hvasombør
arbeidesvideremed. Deble ogsåbedt om å utalesegi forhold til egneerfaringermed
hensyntil rammebetingelserdette skoleåret,bådefysiske,menneskelige,økonomiskeog
sosiale.
Eksemplerpåområdervi ønsketrefleksjonogdiskusjon( hvaer vi godpå- hvakanvi bli
bedrepå)var:

Utarbeidingavdagsplan/ ukeplanfor elevene
Arbeidsrettaopplæring:

IOPogMiljøterapeutiskPlan(internat) somarbeidsredskapfor elevenestilbud.

SammenhengmellomIOP/rapportskrivingogpraktiskyrkesrettaopplæring.
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Brukavarbeidskontraktmellomlærerogbedrift ogoppfølgingavpunktenei
kontrakten.

Skapestruktur ogtrygghetoggi oppgaversomelevenemestrer:

Giet inkluderendetilbud – leggetil rette for at eleveneer endel avfellesskapet:
Tilretteleggefor samtalermellombarn/ungeogvoksne(elevsamtaler)

Tilretteleggefor læringogutviklingavsosialkompetansegjennomprogramsomDet
er mitt valg,ART,Stegfor Steg,Jeger unik,Sosialehistorieroglignende.
Voksnesomgoderollemodellerfor elevenesutvikling

Sammenhengmellomobservasjonerogkartleggingavdenenkelteelev,prioritering
avmålområderfor arbeidetogutarbeidingavIOP/IODPsomsamsvarermedden
enkelteelevsforutsetninger.
Formogstruktur påeleveneshusmøter.

Personaletble ogsåbedt om å uttale segi forhold til organisering2012-2013. Bådei forhold
til gruppestørrelser,gruppesammensetning,brukavbasen,rammebetingelser,aktivitetsplan
medarbeidersamtaler,etc.

Vi menerat goderutiner for samarbeidoginternt ogeksternter en forutsetningfor at vi skal
kunnegi elevenevåreet godt oghelhetligopplæringstilbudPersonaletble derfor utfordret
påbl.aHvaer bra/ kanbli bedrei forhold til samarbeidmedulikeinstanserbådeinternt og
eksternt.

Vi ønsketdessutenat evalueringsskjemaetskulleutfordre ansattetil å tenkeframover.
Påhvilkeområderharvi måloppnåelseoghvilkenyeområderer det behovfor å gripefatt i
nesteskoleår?
Detsomkomfram her harblitt oppsummertogpresentert i personalgruppen.Satsningerfor
2013-2014ble tatt medi årsplanen.
Vi haddeogsået skjemasomhverenkeltarbeidstakerble oppfordret til å levereinn
anonymt.I dette skjemaetble personaletbedt om å setteoppde tre mestpositivetingene
vedå arbeidevedTøndergårdskoleogressurssenteri prioritert rekkefølge.Forderetter å
nevne3 ting de opplevdesomviktigeå få forandre/ gjørenoemedtil nesteskoleår, ogsåher
3 ting i prioritert rekkefølge

Kommentarenesomkomfram er gjennomgåtti personalgruppen.Detteer et godt
utgangspunktfor skolensutviklingsarbeid.Skolensplangruppeer sentrali dette arbeidet.

Internatpersonaletfikk dette året i tillegget egetskjemader deble bedt om å sisinmening
vedrørendeorganisasjonsendringen,der 3 avdelingsledereble erstattet aven internatleder.
Resultatenesomkomfram harblitt gjennomgåttogplanfor viderearbeider lagt.
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AVSNITT8
TØNDERGÅRDSKOLESVEILEDNINGSTJENESTE

Tøndergårdskolehar siden1985drevetveiledningstjenestetil skolenseierkommuner.
Skoleåret2012/2013 er det i alt avsatt37 t/u til denneveiledningstjenesten.
Tjenestenble utvidet medny kompetansefra høsten2012vedat 2 nyemedarbeiderefikk
deleravstillingensintillagt tjenesten.Følgendelærereharen del avsinstillinginnenfor
dennevirksomheten:
ElseMarie Husevåg 8 t/u
HansHøye 9 t/u
EliBeinesFosse 10 t/u
HildeHalvorsen 5 t/u
BjørnFrantzen 5 t/u

Allehenvendelsertil veiledningstjenestenvedTøndergårdskolem.h.t veiledningtil
grunnskoleelevergårgjennomPPTi elevenshjemkommune.PPTholdesorientert sålenge
veiledningstjenestener innei saken.

Hovedmålinnenfor veiledningstjenesteni skolensvirksomhetsplaner følgende:

Gjennomskolensveiledningstjenestegi praktiskhjelp/veiledningi forhold til barnogunge
medulikelærevanskersomgåri vanligbarnehage/skolei eierkommunene.

Tøndergårdskolekangi praktisk-pedagogiskveiledningnårdet gjelderspesialundervisning
ogspesielltilretteleggingfor barnogungdom.
(Foreldrekandeltapåveiledningsmøteri tilleggtil de fagpersonenesomer tilknytta
førskole- ellerskoletilbudet).

Dette kanværeveiledningi form av:

Observasjonogkartleggingaveleversomgir grunnlagfor praktisk-pedagogisk
opplegg.Disseoppleggenekanfølgesopp overtid.

Rådogveiledningi forhold til metoder,materiell,utstyr og litteratur.

Veiledningavmer generellart til lærere/ førskolelærere/ foresatte/ PPT.

Kurs: Områderkanværeklasseledelse,opplæringfor elevermedAD/HDog
autismespekterforstyrrelser,opplæringi brukavlese- ogskrivehjelpemidler.

Spesifikkveiledningi forhold til:

o Språkvansker

o Lese- ogskrivevansker

o IKTsomhjelpemiddel oglæremiddeli forhold til lese-ogskrivevansker.
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o Matematikkvansker. 

o Elever som har ADHD og autismespeksterforstyrrelser, f.eks Asperger. 

o Sosiale og emosjonelle vansker. 

o Klasseledelse. 

o Bruk av digitale læremidler i spesialundervisning. 

o Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) 

o Utprøving og bruk av digitale hjelpemidler angående ASK 

o Informasjon og tilrettelegging i forhold til hørselshemmede barn  
i barnehage og skole. 

o Bruk av Snouzelen – sansestimulering og kommunikasjon. 

Tøndergård skole og ressurssenter startet veiledningstjenesten høsten 1985.                           
Tjenesten er gratis til eierkommunene i Romsdal og Nordmøre. Fylkeskommunen kan kjøpe 
veiledningstjeneste. Utdanningsavdelinga har gitt ut veiledning angående søknadsprosedyre 
for de videregående skolene. 

Saker angående veiledning for enkeltelever henvises via PP-tjenesten.  
 
Arbeidsmetodene i forhold til veiledning varierer. Vanligvis har vi ikke ressurser til å gi 
ukentlige timer. Veiledende undervisende til de som saken angår, og den som er ansvarlig for 
oppfølgingen, er en mye brukt metode. Dette kan også dreie seg om opplæring i bruk av 
hjelpemidler. Barnehage/ skole stiller med ressurser til å følge opp veiledningen som blir gitt.  

 
Skoleåret 2012/2013 har en arbeidet med 66 elevsaker.  
De fleste elevsakene følges opp gjennom et lengre tidsrom, kanskje flere år. I enkelte saker 
kan det være flere personer fra utadrettet team inne. 
 
I tillegg har en av lærerne fortsatt samarbeidet med PP-tjenesten i forhold til 
matematikkprosjekt for lærere i kommunene Aukra, Midsund og Molde. Flere lærere både 
fra grunnskole og videregående skole har besøkt skolen, og fått veiledning i forhold til 
relevant pedagogisk programvare til elever med spesielle behov. 
 
 
Kommunevis fordeling av elevsaker (kurs er ikke med i denne oversikten) 
Molde:   26    
Aukra:    9 
Rauma:   4    
Nesset:   2    
Vestnes:   1    
Midsund:    9      
Eide:    5   
Fræna:    4     
Gjemnes:    6 
Saker på tvers av grupper (grunnskole og videregående skole): Matematikk prosjektet ”Regn 
med oss” 
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I noenavsakenehardet vært jobbet medendel sakerpåsystemnivåi forhold til kursog
veiledningskole/klassei eierkommunene,ogvåreveilederehar i enkeltsakerdeltatt på
foreldremøterog i ansvarsgrupper.

Områderdet er arbeidetinnenfor:

Logopedi
Logopedenarbeideri 80 %stilling og skaldekkebehovetTøndergårdskoleog ressurssenter
har for logoped.I tillegggir skolenveiledningi forhold til logopedbehovi eierkommunene.

Undertegnedehar totalt jobbet med18sakerute i eierkommunenedette skoleåret.
5 sakerpåbarnehagenivå.
13 sakerpågrunnskolenivå
Fordelingpåkommuner
Aukrakommune 2 saker
Gjemneskommune 5 saker
Eidekommune 2 saker
Moldekommune 7 saker
Nessetkommune 2 saker

6 avdisse sakeneer nåavsluttet.Deresterendesakeneblir fulgt opphøsten2013.

Områderdet harværtgitt veiledningi forhold til:
Kartleggingi forhold til tale,språkog lese/skrivevansker.
Direkteundervisningogveiledningtil oppfølgendelærereogforeldre, i forhold til
fonologiskevanskeroguttalevansker.
Veiledningi forhold til lese/skrivevansker.
Direkteundervisningogveiledningtil foreldre, oglærerei forhold til
stammeproblematikk.

I de fleste sakerblir det gitt veiledendeundervisning,med elevog lærer/foreldre til stede.I
etterkant blir det gitt veiledning til den som skal følge opp undervisningen.Det er en
forutsetningat barnehage/skolestiller med ressursertil å følgede anbefalingenesomer gitt
i veiledningen.

I mangeav sakeneliggerdet en alvorligspråkvansketil grunn.Dette kanfå følgerfor leseog
skriveprosessen.Mangeav sakenejobbesdet derfor med over flere år. Barnsomstammer
må ogsåfølgesover flere år. Dette for å forebyggeet mer alvorligproblem, somstamming
kan være.

Fraaugust2012til 1. januar2013solgteTøndergårdskoleog ressurssenter20 %stilling til
Moldekommune,avdelingbarnehage.
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Veiledning i forhold til elever som utviser problematferd, systemarbeid på klasse- og 
skolenivå, kurs, kartlegging av matematikkvansker. 
To ansatte har delt disse sakene mellom seg. I komplekse saker har begge to vært inne med 
veiledning 
Ressurs totalt: 14 undervisningstimer pr. uke (23 t. og 30 min. konv.tid). 
 
Alle saker, bortsett fra er henvist fra PPT. Når det gjelder systemsakene, har TVT samarbeidet  
med skolens kontaktperson  ved PPT. I arbeid med elevsaker har PPT som oftest deltatt på 
oppstartsmøtet. PPT har alltid vært til stede på avslutningsmøtet. For alle elevsaker blir det 
skrevet en avsluttende rapport.  
 I arbeid med klasseledelse blir det skrevet referat fra hvert møte med skolen, samt en kort 
oppsummeringsrappport halvveis i arbeidet. I tillegg skriver skolen referat fra sine ukentlige 
teammøter der tiltakene blir evaluert. Referatene blir kommentert – på meil og på neste 
samling. 
Tidsbruken varierer mye fra sak til sak.  En matematikkvurdering krever som regel et 
oppstartmøte, 2 treff med eleven + oppsummeringsmøte med foreldre/skole og PPT. Arbeid 
med klasseledelse går over 2 – 3 måneder med ukentlige 
observasjoner/tilbakemeldingssamtaler. Arbeid på skolenivå dreier seg om 5 kurs over en 2 – 
3 måneders periode. 
Enkelte elevsaker kan medføre månedlige/halvårs oppfølgingsmøter. Noen ganger kan 
arbeidet vare hele skoleår, og i noen få tilfeller over flere år.  

Omfang:  
 
 Arrangert kurs: 2 nettverksgrupper for assistenter, TS. 
                                           Kurs i klasseledelse for PALS-ledere i 2 kommuner: 
                                                 2 kurs i AD/HD for 2 skoler, til sammen 4 samlinger (ett kurs  
                                                sammen med Bjørn).  
                                                 3 kurs i klasseledelse for hele personalet(til sammen 15  
                                                 samlinger).                                                        
                                                 Matematikknettverket: En samling, møter i arbeidsgruppa og i  
                                                 styringsgruppa.      
 Arbeid med  
 Klassemiljø:  2 klasser på 2 skoler (begge sammen med Bjørn) 
 
            Elevsaker:  7 kartlegging av matematikkvansker 
    7 atferdsvansker(5 av disse sammen med Bjørn). 
 
Saker Molde kommune:  12 (3 sammen med Bjørn + matematikknettverket) 
Saker Rauma kommune:   3 
Eide kommune:              1 (Sammen med Bjørn) 
Fræna kommune:                     2  (Sammen med Bjørn). 
Aukra kommune   3  (+ matematikknettverket) 
Midsund kommune                  9   (3 sammen med Bjørn , + matematikknettverket)  
Møre og Romsdal kommune  1  (matematikknettverket). 
 
 



Tøndergårdskoleogressurssenter 27

Hararbeidetmed28bestillinger,derav7 systemsaker.( 9 avdissesammenmedBjørn)1
systemsaker utsatt til høsten2013.Oppfølgingavmatematikk-kartleggingerfor 3 eleverer
utsatt til høsten.
Pr.21.06.13:Brukt 31 timer merenndet somer utlagt.

IKT-veiledning:Brukav IKTi undervisningen.Lære- oghjelpemidler.
Genereltom arbeidet:
Deflestesakeneer etter henvisningfra PPT.Noensakerkommeretter
telefonkontaktfra lærer.Foreldreharalltid tilbud om å deltapåveiledningsmøter.
PP-tjenestenblir orientert der deer innei saken.I noensakerer PPTmedpåmøter.

Ellerser det en del læreresombrukerveiledningstjenestentil å orienteresegom
Digitalelæremidleroghjelpemidler til fag/ opplæringsområder.(Hospitering)

I flertall avelevsakenebrukes2-4 møter.Noensakerkangåoverlengreperioderog
fleresemester.Deter ogsåoppfølgingsmøterpga.skifteavskoleslag,skifteav
lærer,opplæringetter innkjøpavutstyr og programvareeller generelloppfølgingi
brukavdigitalelæremidler.
Brukavlæremidlerpå I-padhar værtaktuelt i flere saker.
I-pader ogsåaktuelt å vurderei forhold til kommunikasjonogsansestimulering.
I noensakerhardet vært samarbeidmedlogopedellerandrei veiledningstjenesten.
Behovfor kursmeldesførst ogfremst i forhold til opplæringi bruk av
kommunikasjonshjelpemidleroghjelpemidlerfor lese- ogskrivestøttetil dyslektikere.

Omfang: 1 Kurs/ Hjelpemiddelvisningfra Abilia angkommunikasjonogkognisjon.
Deltakerefra Molde,FrænaogTøndergårdskoleogressurssenter.

1 kursm eksternforeleser:
Kommunikasjonshjelpemidler:
KurspåTøndergårdskoleogressurssenteri brukav
Programsnekker.Foreleserfra Hjelpemiddelsentralen

10kursholdt avIKT-veileder:
8 kursi Brukavlese- ogskrivestøtte.
Brukavhjelpemidlerfor dyslektikerepå skoleri Aukra,Eide,Fræna,
RaumaogMolde . Deltakelseavelever,foreldre,lærereog IKTansvarlig.
2 kursi brukavkommunikasjonshjelpemiddel.
Kursi forhold til å lageoppsettmedsymbolerogtale i et
kommunikasjonsprogramtil enkeltelevVestnesogMolde.
Deltakelseavforeldre,kontaktlærer,spesped-lærerog assistenttil eleven.

Elevsaker16:
Førskole 4
Grunnskole 11(9 påbarnetrinnog2 påungdomstrinn)
Videregående 1

Sakerhospitering: 2
Lærere/førskolelærerefra barnehage,barneskoleogungdomsskole.
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Totalt: 18 sakerog12kurs.

Kommunevisfordelingavsaker til IKT-veiledning:

Molde 6
Gjemnes 1
Fræna 2
Aukra 4
Rauma 1
Eide 2
Vestnes 1
M&RFylkeskommune 1

15 sakeravsluttesvåren2012,mens6 sakerfortsetter vednytt skoleårhøsten2012.

Audiopedagog
Audiopedagogenhararbeidetmedto sakerskoleåret2012-2013.
Dette er omfattende saker som har krevd jevnlig veiledning. I tillegg har hun inngått
samarbeidmedMøller kompetansesenter,og har sammenmedpersonellderfra arrangert2
todagerskursi tegntil tale,medrepresentanterfra flere avvåreeierkommuner.
Kurseneharvært lagtTøndergårdskoleogressurssenter.
Fordelingpåkommuner:
Aukrakommune 1 sak
Moldekommune 1 sak

Områderdet harværtgitt veiledningi forhold til:
Tegntil tale
Ask

SLUTTKOMMENTAR

Skolenregistrereret økendeantallhenvendelserom veiledning.Deter stor spennviddei
områderskoleneønskerveiledningi. Detvil bli arbeidetvideremedå sepåhvordan
tjenesteni framtidenkanutbyggesvidere.

AVSNITT9
KURSVIRKSOMHETVEDTØNDERGÅRDSKOLEOGRESSURSSENTER

Skolensatserpåøkt kursvirksomhet. Målet er bådeegenskolering,menogsåå tilby tjenester
i form avkursinnendet spesialpedagogiskefeltet somendel avtilbudet til
ressurssenteravdelingen.
Skolensgymsalbenyttessomkurslokalefor størrekurs.Kantineognytt datarom nyttestil
mindrekurs.
Konferansebord, nyestolerogaudiovisuellhjelpemidlerer innkjøptfor å rusteoppdenne
delenavtjenestenvår.
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Tøndergård skole og ressurssenter har i år arrangert tre store kurs med over 70 deltakere, i 
tillegg til flere mindre kurs i regi av veiledningstjenesten. Av kursene med mer enn 70 
deltakere, var et av kursene for interne deltakere, mens de to neste kursene var åpne også 
for eksterne deltakere. 
Hele personalgruppen ble skolert i temaet Relasjonsskadde barn ved Trygve Arne Bøvre, ved 
skolestart, høsten 2012. Dette kurset fikk så gode tilbakemeldinger at det ble bestemt å 
arrangere tilsvarende kurs også for eksterne deltakere. 
 
1. Tema: RELASJONSSKADDE  BARN.  ved foreleser Trygve Arne Bøvre.  Kurset ble arrangert 
24.01.2013 
Det var 71 deltaker på kurset, mest eksterne. Tilbakemeldingen på forelesningen var svært 
gode.   
2. Tema AUTISME – GÅTER OG FAKTA! ved foreleser Ivar R. Mæhle, ble arrangert 
31.01.2013 
Det var 80 deltaker på kurset. Dette var åpent både for interne, eksterne kursdeltakere fra 
kommune og fylkeskommune, samt foreldre og foresatte. Også dette kurset fikk svært god 
tilbakemelding. 
 
 
 

AVSNITT 10        
SOSIALE TILTAK SKOLE OG INTERNAT  
 
En felles aktivitetsplan for skole og internat har danna utgangspunkt for en rekke sosiale 
aktiviteter gjennom hele skoleåret. (se vedlegg) 
 
Aktivitetsplanen er satt opp i samarbeid mellom personalet på skole og internat.  Elevene 
har deltatt i planleggingen av de aktivitetene der dette har vært naturlig, både gruppevis, på 
internatene og gjennom elevrådet. 
Aktivitetene på planen er stort sett blitt avvikla som oppsatt. Tilbakemeldingen er at planen 
fungerer etter intensjonen. 
 
Internatet organiserer selv tilrettelagt aktiviteter som: HFBU (Håndarbeidsforening for barn 
og unge), klatring, svømming og boccia. Interne aktiviteter som biljard, bordtennis og 
ballspill med mer er populært. De arrangerer julebord, jule og påskeverksted, dugnader og 
diskotek.  
 
Øvrige aktiviteter/sosiale samlinger elevene har deltatt på i 2012-2013 er: fotballkamp, ski, 
kanonball, kino, konserter, sirkus, tivoli, biblioteket, bowling, fisking, padling, andakt i 
Bergmo småkirke, , kafebesøk og bursdagsfeiringer. 
 
Skolen:  
Kultursekken Skolen er med på forestillinger fra Kultursekken i Møre og Romsdal.  
Skoleåret 2012-2013 har elevene hatt følgende tilbud gjennom Kultursekken: 
05.09. Ecole Creole    Konsert Tøndergård skole og ressurssenter 
18.09. Guds gjøgler    Teater  Kviltorp skole 
17.10. Vår forest. om Sara   Teater  Sellanrå skole 
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18.10. KurtSchwitters Verksted Tøndergård skoleogressurssenter
18.01. Melankolienshistorie Konsert Tøndergårdskoleogressurssenter
06.02. Puls- ogrytmeverksted Verksted Tøndergårdskoleogressurssenter
21.03. Puls- ogrytmeverksted Verksted Tøndergårdskoleogressurssenter
09.04. Brasilianskmusikk Konsert Kvamskole

Aktivitetsdager
Bli kjent dagpåRetiro,medlekeroggrilling.
Dyregoddagene,10klassedeltokpådyregoddagene.
Idrettsdagpåstadion
SkidagpåTusten,i regiavfriluftsrådet.Skolenhar inngåttet nettverksamarbeidmed
friluftsrådet.CathrineHorsgård,lærervedvårskole,er kontaktperson.I regiav
friluftsrådetble det ogsåarrangerten overnattingsturvedKvitholmenfyr. Detvar
åtte eleversomdeltok.Ekspåaktiviteter varkanopadlingogkystkultur.
I tillegghardet vært dagermedhundekjøringogen dagpåSkareti regiavMøreog
Romsdaljegerogfiskeforening.
Studenterfra vernepleierutdanningenharogsåi år hatt aktivitetsdagerpå
Tøndergårdskoleogressurssenter.

Spenningsuka2013. I år deltoken klassepåspenningsukapåBjorli. Elevenevarder tre
dager.Oppleggetoggjennomføringenblegjort i samarbeidmedforeldrene,lærerneogde
assistenteri gruppa.

Ingenutenfor uka, Ogsådette skoleåretharvi hatt enskoleukemedfokuspå”ingen
utenfor”; Tema:vennskap,inkludering,ogsosialkompetanse.Elevrådetsammenmed
enkeltlærereer sentralei planleggingoggjennomføringavuken.

Åpningsfest/jubileumsfest. I forbindelsemedskolens40årsjubileumogåpningavskolens
nyfløy,bledet arrangertåpningsfest medelever,personaleoginviterte gjester. Innvielsenav
nybyggetble markertmed snorklipping,korpsmusikkfra ansatte,elevunderholding,
gaveoverrekkelseogfellesbespisningi gymsalen.

Sommerfest.Samarbeidsutvalgetvalgtedette skoleåretå erstatte dentradisjonelle
nyttårskonsertenmedensommerfest/ grillkveld. Festenble avholdti skolens
sansehage/skolehage.Detvarelevunderholdning,allsangoggrilling.Tilbakemeldingenpå
dette arrangementetvarsværtgode.

AVSNITT11
SKOLEHELSETJENESTENVEDTØNDERGÅRDSKOLE
Lege- oghelsesøster
Legeoghelsesøsterhar fastkontortid påTøndergård skoleannenhveronsdagfra 09.00–
11.00.Skolehelsetjenestentilbyr ordinærvaksinasjon,målrettahelseundersøkelseog
forebyggendearbeidi gruppene, de er ogsåmedi skoleteam.
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Skoleåret 2012-2013 har denne tjenesten vært noe mangelfull på grunn av sykemeldinger. 
Fysioterapeut / ergoterapeut 
Skolen har dette skoleåret kjøpt 50 % fysioterapeutstilling og 20 % ergoterapeutstilling av 
Molde kommune. Fysioterapeut og ergoterapeut har faste dager ved skolen. 
 

AVSNITT 12  
SYKEFRAVÆR 
Sykefraværet på Tøndergård skole og ressurssenter var på 7,1 % skoleåret 2012-2013. Dette 
er en nedgang på 1 % fra 2011-2012 da sykefraværet var på 8,1 %. 
 
Skolen er med i IA avtalen, og har fokus på oppfølging av sykmeldte. Dette sammen med 
årlige medarbeidersamtaler og årlig evaluering av forhold ved arbeidsplassen er viktig i 
arbeidet vårt med å redusere sykefraværet. 
 
 
Sykefraværsstatistikk o/u 16 dager  
Periode: 10.08.2012 til 31.07.2013 
                                  
                                       Mulige dgv.                   1-8 dager             1-16 dager              >=17 dgr                       Total    

 Ant. Ant. Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % 

                                                                                                                                                                              

82300 80,0 12743,3 175,8 1,4 164,4 1,3 594,6 4,7 914,8 7,4 

82310 36,0 4424,0 68,7 1,8 63,3 1,6 115,4 3,0 247,4 6,4 

Sum utvalg 116,0 12743,3 244,5 1,5 227,7  1,4 710,0 4,3 1189,2 7,1 

 

Fordeling på kjønn 

Kvinner 73,0 10826,4 172,9 1,6 170,2 1,6 648,9 6,0 999,0 9,2 

Menn 43,0 5806,5 71,6 1,2 57,6 1,0 61,0 1,1 190,2 3,3 

 
 

 
 
AVSNITT  13  
MELDINGER 
 
Utleie av Tøndergård skoles gym. sal  2012/2013 - kveldstid 
 
INTERNATET 
 Mandag kl. 16.00 – 18.00 
 
TOVES TRIMGRUPPE 
 Mandag kl. 19.00 – 20.00 
 
MOLDE DRILL 
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 TIrsdag kl. 17.00 – 19.00 

MOI  HOPP 

 Onsdag kl.18.00– 20.00 (høsten 12) 
 
BJØRNS TRIMGRUPPE 
 Torsdag kl. 19.00 – 20.00  
 
Treningsgruppe v/Keth Hermann 
 Torsdag kl. 20.30 – 22.00  
 
I tillegg til de faste leietakerne, har gym.salen vært utleid i kortere perioder til div. lag og 
organisasjoner.  
Elever ved skolens internat har også benyttet gym.salen på kveldstid til diverse aktiviteter. 
 
 
Utleie av snoezelenrommene skoleåret 2012/13 – dagtid 
To barnehagebarn med assistenter har leid snoezelen tirsdager fra 14.00 til 15.30.  
 
Prisene for utleie har skoleåret 2012/13 vært: 
For gymnastikksalen kr. 160,- pr. klokketime. 
For Snoezelenrommene kr. 160,- pr. klokketime. 
For klasserom kr. 110,- pr. klokketime.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budsjettendringer 2013

Regnskap Perb(end) Avvik(per) Justert budsjett Endringer

2013 2013 0 2013 2013

Ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING

    10111 LØNN FASTE STILLINGER 7 256 877                6 911 640               -345 237                 10 850 000           100 000                 

    10121 LØNN LÆRERE 6 622 238                6 572 979               -49 259                   10 030 000           300 000                  

    10122 LØNN SAMLINGSSTYRERE 38 003                     44 541                    6 538                      70 000                  

    10141 LØNN VAKTMESTER 152 547                   120 559                  -31 988                   191 000                

    10151 Sperret - LØNN RENHOLD -                           265 104                  265 104                  420 000                

    10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 28 084                     -                          -28 084                   -                       

    10201 FERIEVIKAR 1 234                       10 000                    8 766                      15 000                  

    10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 40 382                     100 000                  59 618                    150 000                

    10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 206 850                   120 000                  -86 850                   180 000                

    10221 PERMISJONSVIKAR 2 381                       111 333                  108 952                  167 000                

    10391 EKSTRAHJELP 208 182                   183 333                  -24 848                   275 000                

    10401 OVERTIDSGODTGJØRELSE 1 068                       -                          -1 068                     -                       

    10501 KLESGODTGJØRELSE 15 067                     23 333                    8 266                      35 000                  

    10751 FASTLØNN RENHOLD 228 667                   -                          -228 667                 -                       

    10753 FERIEVIKAR, RENHOLD 574                          -                          -574                        -                       

    10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 9 626                       -                          -9 626                     -                       

    10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 11 608                     -                          -11 608                   -                       

    10756 PERMISJONSVIKAR, RENHOLD 1 806                       -                          -1 806                     -                       

    10757 EKSTRAHJELP, RENHOLD 30 439                     -                          -30 439                   -                       

    10811 GODTGJØRELSE STYRET -                           -                          -                          16 000                  

    10911 PENSJONSANDEL KLP 1 387 102                1 328 000               -59 102                   1 975 000             17 000                    

    10912 PENSJONSANDEL STP 804 306                   768 650                  -35 656                   1 188 000             20 000                    

    10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -103 747                  -                          103 747                  -                       

    10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVGPL 86 601                     268 667                  182 066                  403 000                

    10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVGPL 27 861                     70 667                    42 806                    106 000                

    10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 2 316 915                2 067 975               -248 940                 3 194 833             55 167                    

    11001 KONTORUTGIFTER 28 709                     40 000                    11 291                    60 000                  

    11051 LÆREMIDLER (IKKE LÆREBØKER) 16 395                     40 000                    23 605                    60 000                  



    11052 MATERIELL TIP/ELEKTRO 24 556                     13 333                    -11 222                   20 000                  

    11053 SKOLEBOKSAML/FAGLITT OG LÆREBØKER 19 456                     33 333                    13 877                    50 000                  

    11054 LÆRERBIBLIOTEK OG HÅNDBØKER FOR LÆRERE 16 486                     16 667                    180                         25 000                  

    11055 MATERIELL MEKANISK/FORMING/HEIMKUNNSK 1 301                       46 667                    45 366                    70 000                  

    11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 65 727                     36 667                    -29 060                   55 000                  

    11151 MATVARER  INTERNAT 74 920                     -                          -74 920                   -                       

    11152 MATVARER SKOLE 6 803                       13 333                    6 530                      20 000                  

    11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 37 432                     26 667                    -10 765                   40 000                  

    11206 RENGJØRINGSMIDLER 26 677                     40 000                    13 323                    60 000                  

    11211 REFUSJON ARB GIV - LØNN (Tremek) -                           30 000                    30 000                    45 000                  

    11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG, IKKE OPPGAVEPL 3 405                       -                          -3 405                     -                       

    11241 DRIFTSMATERIELL BYGG/UTEOMRÅDE(filter,lyskilder, -                           13 333                    13 333                    20 000                  

    11251 MATERIALER VEDLIKEH MASKINER/INVENTAR/UTST 1 318                       13 333                    12 015                    20 000                  

    11290 LEIRSKOLEOPPHOLD -                           53 333                    53 333                    80 000                  

    11292 DIV SOSIALE TILTAK, EKSKURSJ-LEIRSKOLE 1 813                       6 667                      4 854                      10 000                  

    11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 26 678                     40 000                    13 322                    60 000                  

    11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC) 15 609                     26 667                    11 058                    40 000                  

    11306 PORTO 8 672                       13 333                    4 661                      20 000                  

    11309 BANKOMKOSTNINGER 351                          3 333                      2 982                      5 000                    

    11401 ANNONSEUTGIFTER 2 100                       6 667                      4 567                      10 000                  

    11411 TRYKKING OG KOPIERING 32 023                     26 667                    -5 357                     40 000                  

    11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 11 819                     -                          -11 819                   -                       

    11502 KURS LÆRERE, IKKE OPPG PL 6 467                       33 333                    26 866                    50 000                  

    11503 KURS ANNET,  IKKE OPPGAVEPL 20 352                     10 667                    -9 686                     16 000                  

    11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 14 750                     33 333                    18 583                    50 000                  

    11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 76 107                     53 333                    -22 773                   80 000                  

    11650 TELEFONGODTGJL AVGPL 2 560                       6 000                      3 440                      9 000                    

    11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 19 572                     26 667                    7 094                      40 000                  

    11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 18 031                     16 667                    -1 365                     25 000                  

    11721 SKYSS AV ELEVER 18 821                     20 000                    1 179                      30 000                  

    11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 52 348                     19 333                    -33 015                   29 000                  

    11801 ELEKTRISK STRØM 203 347                   233 333                  29 986                    350 000                

    11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR 61 667                     52 667                    -9 000                     79 000                  



    11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVGPL 121 420                   83 333                    -38 087                   125 000                

    11854 FORSIKRINGSPREMIE BARN 3 335                       2 667                      -668                        4 000                    

    11855 ADM TILSK SIKR ORDNING KLP - ikke avgpl -                           23 333                    23 333                    35 000                  

    11861 ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 14 597                     2 667                      -11 930                   4 000                    

    11903 HUSLEIE SVØMMEHALL, ANNET 40 380                     61 333                    20 953                    92 000                  

    11951 KOMMUNALE GEBYRER 46 956                     57 333                    10 377                    86 000                  

    11956 RENOVASJONSAVGIFT 21 105                     30 000                    8 895                      45 000                  

    11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 25 903                     6 667                      -19 236                   10 000                  

    11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROG 5 258                       13 333                    8 075                      20 000                  

    12001 INVENTAR OG UTSTYR SKOLE 76 811                     66 667                    -10 145                   100 000                

    12004 KJØP AV DATAMASKINER 113 075                   66 667                    -46 408                   100 000                

    12251 LEASING AV MASKINER - HJEMME PC 9 720                       8 000                      -1 720                     12 000                  

    12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 84 859                     40 000                    -44 859                   60 000                  

    12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 31 017                     16 667                    -14 351                   25 000                  

    12402 INNLEIDD SNØRYDDING 21 992                     14 000                    -7 992                     21 000                  

    12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 20 778                     6 667                      -14 112                   10 000                  

    12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 18 325                     33 333                    15 008                    50 000                  

    12721 ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL 67 412                     -                          -67 412                   -                       

    12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE 77 500                     22 667                    -54 833                   34 000                  

    14290 BETALT MVA DRIFT 243 782                   206 667                  -37 115                   310 000                

    14501 REFUNDERT UBRUKT EIERANDEL -                           175 000                  175 000                  350 000                

    14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 352 420                   520 104                  167 684                  780 000                

    14504 FRÆNA KOMMUNE - REFUSJON LØNN 156 958                   218 667                  61 709                    328 000                

    14701 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 3 906                       13 333                    9 427                      20 000                  

    15001 RENTER PÅ LÅN 89 715                     200 000                  110 285                  200 000                

    15009 ANDRE RENTEUTGIFTER -                           667                         667                         1 000                    

    15101 AVDRAG PÅ LÅN 205 000                   500 000                  295 000                  500 000                

    15401 AVSETNING TIL DISP FOND 1 469 723                979 800                  -489 923                 1 469 700             

    15702 OVERFØRING TIL INV REGNSK-momskompensasjon ( 434 564                   441 333                  6 769                      662 000                

  Sum utgifter 24 047 454              23 823 019             -224 440                 36 287 533           

    16212 VARSELGEBYR -1 386                      -                          1 386                      -                       

    16215 INNTEKT EGNE KURS -97 950                    -40 000                   57 950                    -60 000                



    16301 LEIEINNTEKTER -23 890                    -5 333                     18 557                    -8 000                  

    17001 REFUSJONER FRA STATEN -8 188                      -                          8 188                      -                       

    17003 REFUSJON SPK -                           -656 667                 -656 667                 -985 000              

    17101 REFUSJON SYKELØNN -456 006                  -120 000                 336 006                  -180 000              

    17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -159 578                  -                          159 578                  -                       

    17280 KOMPENSERT MVA INVESTERING -543 206                  -333 333                 209 873                  -500 000              

    17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -243 782                  -206 667                 37 115                    -310 000              

    17301 FYLKESTILSKUDD -8 925 896               -9 733 333              -807 437                 -14 600 000         

    17501 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE, SKOLE -8 299 579               -10 572 000            -2 272 421              -15 247 500         -610 500                 

    17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -3 266 712               -2 532 667              734 045                  -3 799 000           

    17504 REF SKYSS ELEVER -449 020                  -140 000                 309 020                  -210 000              

    17701 OVERFØRINGER FRA ANDRE -277 280                  -66 667                   210 613                  -100 000              

    19001 RENTER AV BANKINNSKUDD -156 104                  -229 333                 -73 230                   -344 000              

    19009 ANDRE RENTEINNTEKTER -7 560                      -13 333                   -5 773                     -20 000                

    19301 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD -1 469 723               -979 800                 489 923                  -1 469 700           

    19501 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -38 000                    -                          38 000                    -                       

  Sum inntekter -24 423 860             -25 629 133            -1 205 274              -37 833 200         

Sum ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING -376 406                  -1 806 114              -1 429 714              -1 545 667           

Ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT

    10111 LØNN FASTE STILLINGER 3 794 152                4 418 400               624 248                  6 800 000             200 000                  

    10121 LØNN LÆRERE 106 223                   -                          -106 223                 -                       

    10141 LØNN VAKTMESTER 118 878                   120 559                  1 682                      191 000                

    10151 Sperret - LØNN RENHOLD -                           105 410                  105 410                  167 000                

    10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 420 942                   566 667                  145 725                  850 000                

    10201 FERIEVIKAR 22 731                     13 333                    -9 398                     20 000                  

    10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 142 730                   150 000                  7 270                      225 000                

    10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 84 365                     152 000                  67 635                    228 000                

    10221 PERMISJONSVIKAR 30 422                     20 000                    -10 422                   30 000                  

    10391 EKSTRAHJELP 133 467                   27 333                    -106 133                 41 000                  

    10401 OVERTIDSGODTGJØRELSE 28 863                     -                          -28 863                   -                       

    10501 KLESGODTGJØRELSE 7 635                       20 000                    12 365                    30 000                  



    10751 FASTLØNN RENHOLD 104 024                   -                          -104 024                 -                       

    10911 PENSJONSANDEL KLP 862 219                   888 667                  26 448                    1 282 000             51 000                    

    10912 PENSJONSANDEL STP 13 990                     -                          -13 990                   -                       

    10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -100 000                  -                          100 000                  -                       

    10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVGPL 28 417                     106 667                  78 250                    160 000                

    10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVGPL 8 363                       26 667                    18 304                    40 000                  

    10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 812 040                   764 833                  -47 207                   1 168 000             34 000                    

    11001 KONTORUTGIFTER 10 991                     23 333                    12 342                    35 000                  

    11051 LÆREMIDLER (IKKE LÆREBØKER) 290                          -                          -290                        -                       

    11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 14                            -                          -14                          -                       

    11057 MATERIELL FRITIDSAKTIVITETER INTERNAT -                           10 000                    10 000                    15 000                  

    11151 MATVARER  INTERNAT 175 498                   200 000                  24 502                    300 000                

    11152 MATVARER SKOLE 98                            -                          -98                          -                       

    11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 18 529                     10 000                    -8 529                     15 000                  

    11206 RENGJØRINGSMIDLER 16 356                     16 667                    311                         25 000                  

    11251 MATERIALER VEDLIKEH MASKINER/INVENTAR/UTST -                           3 333                      3 333                      5 000                    

    11291 DIV SOSIALE TILTAK,  INTERNAT 859                          -                          -859                        -                       

    11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 5 701                       16 667                    10 965                    25 000                  

    11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC) 5 151                       10 000                    4 849                      15 000                  

    11306 PORTO 2 852                       3 333                      482                         5 000                    

    11309 BANKOMKOSTNINGER 243                          -                          -243                        -                       

    11401 ANNONSEUTGIFTER 700                          1 333                      633                         2 000                    

    11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 2 775                       13 333                    10 558                    20 000                  

    11502 KURS LÆRERE, IKKE OPPG PL 733                          -                          -733                        -                       

    11504 ORGANISASJONSUTVIKLING -                           6 667                      6 667                      10 000                  

    11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 1 023                       6 667                      5 644                      10 000                  

    11650 TELEFONGODTGJL AVGPL 1 280                       1 333                      53                           2 000                    

    11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 7 935                       20 000                    12 065                    30 000                  

    11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 9 016                       9 333                      318                         14 000                  

    11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 279                          -                          -279                        -                       

    11801 ELEKTRISK STRØM 121 346                   100 000                  -21 346                   150 000                

    11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR 61 045                     52 667                    -8 378                     79 000                  

    11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVGPL 80 947                     53 333                    -27 613                   80 000                  



    11951 KOMMUNALE GEBYRER 29 301                     16 000                    -13 301                   24 000                  

    11956 RENOVASJONSAVGIFT 21 105                     26 667                    5 562                      40 000                  

    11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 10 394                     6 667                      -3 728                     10 000                  

    11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROG 927                          -                          -927                        -                       

    12001 INVENTAR OG UTSTYR SKOLE 750                          -                          -750                        -                       

    12002 INVENTAR OG UTSTYR INTERNAT 5 474                       23 333                    17 859                    35 000                  

    12004 KJØP AV DATAMASKINER 758                          6 667                      5 909                      10 000                  

    12006 FAGLITTERATUR INTERNATBIBLIOTEK -                           3 333                      3 333                      5 000                    

    12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 2 712                       20 000                    17 288                    30 000                  

    12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS -                           8 000                      8 000                      12 000                  

    12402 INNLEIDD SNØRYDDING 10 996                     7 333                      -3 662                     11 000                  

    12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 6 829                       2 667                      -4 162                     4 000                    

    12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 10 714                     13 333                    2 620                      20 000                  

    12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE 22 500                     7 333                      -15 167                   11 000                  

    14290 BETALT MVA DRIFT 94 164                     92 000                    -2 164                     138 000                

    14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 94 164                     84 017                    -10 147                   126 000                

    15702 OVERFØRING TIL INV REGNSK-momskompensasjon ( -                           667                         667                         1 000                    

  Sum utgifter 7 453 910                8 256 552               802 647                  12 546 000           

    16302 ELEVHUSLEIE -105 000                  -160 000                 -55 000                   -240 000              

    17101 REFUSJON SYKELØNN -111 840                  -152 000                 -40 160                   -228 000              

    17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -94 164                    -91 333                   2 831                      -137 000              

    17301 FYLKESTILSKUDD -2 524 448               -2 511 333              13 115                    -3 600 333           -166 667                 

    17502 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE , INTERNAT -2 259 441               -2 367 333              -107 892                 -3 551 000           

    17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -2 230 201               -2 162 667              67 534                    -3 244 000           

  Sum inntekter -7 325 094               -7 444 666              -119 572                 -11 000 333         

Sum ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT 128 816                   811 886                  683 075                  1 545 667             

T O T A L T -247 590                  -994 228                 -746 639                 -                       -                         



Tøndergård skole og ressurssenter Regnskap Justert budsjett Regnskap Driftsbudsjett

BUDSJETT 2014 2012 2013 2013 pr. 25.11. 2014

10111 LØNN FASTE STILLINGER 6 902 514                 17 650 000               15 572 891               18 250 000               

10112 Sperret - LØNN ADMINISTRASJON 1 241 430                 -                             -                             -                             

10113 Sperret - LØNN ASSISTENTER, AKTIVITØRER 9 286 903                 -                             -                             -                             

10121 LØNN LÆRERE 9 970 306                 10 030 000               9 653 619                 10 700 000               

10122 LØNN SAMLINGSSTYRERE 54 959                       70 000                       55 846                       61 000                       

10141 LØNN VAKTMESTER 367 444                    382 000                    376 116                    380 000                    

10151 Sperret - LØNN RENHOLD 473 208                    587 000                    -                             

10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 818 636                    850 000                    646 594                    750 000                    

10201 FERIEVIKAR 42 497                       35 000                       23 965                       25 000                       

10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 387 517                    375 000                    210 398                    250 000                    

10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 440 328                    408 000                    362 301                    350 000                    

10221 PERMISJONSVIKAR 170 998                    197 000                    74 042                       90 000                       

10391 EKSTRAHJELP 316 795                    316 000                    386 117                    316 000                    

10401 OVERTIDSGODTGJØRELSE 2 937                         -                             29 931                       -                             

10501 KLESGODTGJØRELSE 34 078                       65 000                       30 786                       40 000                       

10531 HONORARER - TREKKPLIKTIG 15 000                       -                             1 300                         -                             

10751 FASTLØNN RENHOLD -                             -                             498 697                    560 000                    

10753 FERIEVIKAR, RENHOLD -                             -                             574                            -                             

10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD -                             -                             10 768                       12 000                       

10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD -                             -                             15 925                       20 000                       

10756 PERMISJONSVIKAR, RENHOLD -                             -                             1 806                         -                             

10811 GODTGJØRELSE STYRET -                             16 000                       -                             17 000                       

10911 PENSJONSANDEL KLP 3 334 429                 3 257 000                 3 026 195                 3 750 000                 

10912 PENSJONSANDEL STP 1 052 396                 1 188 000                 1 126 775                 1 350 000                 

10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -325 177                   -                             -203 747                   -                             

10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 9 013                         563 000                    156 206                    166 000                    

10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF AVTALE KLP - avgpl 139 602                    

10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 49 869                       146 000                    50 921                       202 000                    

10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 4 728 273                 4 363 000                 4 403 759                 4 800 000                 

11001 KONTORUTGIFTER 102 946                    95 000                       48 443                       60 000                       

11051 LÆREMIDLER (IKKE LÆREBØKER) 60 110                       60 000                       25 827                       40 000                       

11052 MATERIELL TIP/ELEKTRO 26 330                       20 000                       29 857                       20 000                       

11053 SKOLEBOKSAML/FAGLITT OG LÆREBØKER 51 809                       50 000                       20 881                       40 000                       



11054 LÆRERBIBLIOTEK OG HÅNDBØKER FOR LÆRERE 16 360                       25 000                       21 772                       25 000                       

11055 MATERIELL MEKANISK/FORMING/HEIMKUNNSK 132 261                    70 000                       92 474                       60 000                       

11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 89 519                       55 000                       80 986                       60 000                       

11057 MATERIELL FRITIDSAKTIVITETER INTERNAT 1 565                         15 000                       -                             10 000                       

11151 MATVARER SKOLE/INTERNAT 275 977                    300 000                    229 392                    200 000                    

11152 OFFENTLIG BEVERTNING 9 692                         20 000                       7 302                         15 000                       

11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 54 653                       55 000                       70 951                       65 000                       

11206 RENGJØRINGSMIDLER 60 940                       85 000                       53 525                       65 000                       

11211 REFUSJON ARB GIV - LØNN (Tremek....) -                             45 000                       -                             -                             

11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL 174                            -                             4 725                         -                             

11241 DRIFTSMATERIELL BYGG/UTEOMRÅDE(filter,lyskilder,pakninger etc) 8 168                         20 000                       -                             -                             

11251 MATERIALER VEDLIKEH MASKINER/INVENTAR/UTSTYR 108 418                    25 000                       1 318                         5 000                         

11290 LEIRSKOLEOPPHOLD 0 80 000                       -                             50 000                       

11292 DIV. SOSIALE TILTAK 9 465                         10 000                       -                             -                             

11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 108 494                    85 000                       41 322                       50 000                       

11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 35 725                       55 000                       28 322                       35 000                       

11306 PORTO 27 382                       25 000                       11 633                       20 000                       

11309 BANKOMKOSTNINGER 1 750                         5 000                         818                            1 000                         

11401 ANNONSEUTGIFTER 8 937                         12 000                       2 800                         6 000                         

11411 TRYKKING OG KOPIERING 36 041                       40 000                       32 023                       30 000                       

11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 3 070                         20 000                       14 594                       20 000                       

11502 KURS LÆRERE, IKKE OPPG PL 26 050                       50 000                       8 950                         50 000                       

11503 KURS ANNET,  IKKE OPPGAVEPL 44 012                       16 000                       33 673                       20 000                       

11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 58 102                       60 000                       17 550                       40 000                       

11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 94 842                       90 000                       90 527                       90 000                       

11650 TELEFONGODTGJL. AVGPL. 3 840                         11 000                       5 280                         7 000                         

11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 69 769                       70 000                       39 266                       50 000                       

11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 38 969                       39 000                       27 047                       21 000                       

11721 SKYSS AV ELEVER 24 955                       30 000                       25 002                       30 000                       

11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 32 861                       29 000                       98 385                       30 000                       

11801 ELEKTRISK STRØM 457 712                    500 000                    390 786                    450 000                    

11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR 150 604                    158 000                    122 711                    130 000                    

11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL. 145 360                    205 000                    149 754                    150 000                    

11854 FORSIKRINGSPREMIE BARN 3 032                         4 000                         3 335                         4 000                         

11855 ADM TILSK SIKR ORDNING KLP - ikke avgpl 135                            35 000                       -                             -                             

11861 ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 3 690                         4 000                         16 597                       15 000                       



11903 HUSLEIE SVØMMEHALL, ANNET 88 200                       92 000                       59 280                       70 000                       

11951 KOMMUNALE GEBYRER 94 938                       110 000                    58 602                       115 000                    

11956 RENOVASJONSAVGIFT 97 183                       85 000                       54 419                       60 000                       

11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 18 408                       20 000                       31 240                       30 000                       

11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 16 095                       20 000                       15 957                       20 000                       

12001 INVENTAR OG UTSTYR SKOLE 119 382                    100 000                    88 315                       100 000                    

12002 INVENTAR OG UTSTYR INTERNAT 46 072                       35 000                       5 474                         35 000                       

12004 KJØP AV DATAMASKINER 129 719                    110 000                    135 070                    110 000                    

12006 FAGLITTERATUR INTERNATBIBLIOTEK 1 358                         5 000                         -                             5 000                         

12251 LEASING AV MASKINER - HJEMME PC 12 960                       12 000                       9 720                         10 000                       

12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 79 109                       90 000                       92 662                       90 000                       

12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 51 468                       37 000                       44 311                       40 000                       

12402 INNLEIDD SNØRYDDING 30 207                       32 000                       47 840                       50 000                       

12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 12 054                       14 000                       27 607                       24 000                       

12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 69 438                       70 000                       30 552                       40 000                       

12721 ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL 42 649                       -                             115 952                    100 000                    

12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE -                             45 000                       100 000                    45 000                       

14290 BETALT MVA DRIFT 530 855                    448 000                    417 955                    453 000                    

14501 REFUNDERT UBRUKT EIERANDEL 812 800                    350 000                    -                             350 000                    

14502 REFUNDERT LØNN FYSIOTERAPI 262 523                    

14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 1 294 787                 906 000                    550 076                    526 000                    

14504 REFUSJON LØNN 509 744                    328 000                    156 958                    328 000                    

14701 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 5 190                         20 000                       13 906                       20 000                       

15001 RENTER PÅ LÅN 126 467                    200 000                    89 715                       200 000                    

15009 ANDRE RENTEUTGIFTER 885                            1 000                         65                              1 000                         

15101 AVDRAG PÅ LÅN 250 000                    500 000                    205 000                    415 000                    

15401 AVSETNING TIL DISP FOND 4 819 531                 1 469 700                 1 469 723                 -                             

15501 AVSETNING BUNDET DRIFTSFOND 166 958                    

15701 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 1 038 339                 

15702 OVERFØRING TIL INV REGNSK-momskompensasjon (20%) 1 145 896                 663 000                    586 178                    200 000                    

15801 IKKE DISP NTO DRIFTSRESULTAT (OVERSKUDD) 1 469 723                 -                             -                             

15901 AVSKRIVNINGER 745 820                    

Sum utgifter 55 986 432               48 833 700               42 764 615               47 490 000               

16212 VARSELGEBYR -930                           -1 575                        

16215 INNTEKT EGNE KURS -53 300                     -60 000                     -175 475                   -150 000                   



16301 LEIEINNTEKTER -8 560                        -8 000                        -23 810                     -25 000                     

16302 ELEVHUSLEIE -235 000                   -240 000                   -225 000                   -240 000                   

17001 REFUSJONER FRA STATEN -155 818                   -                             -8 188                        -                             

17003 REFUSJON SPK -994 105                   -985 000                   -                             -985 000                   

17101 REFUSJON SYKELØNN -1 329 935                -408 000                   -785 027                   -500 000                   

17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -296 714                   -                             -257 696                   -400 000                   

17280 KOMPENSERT MVA INVESTERING -1 909 828                -500 000                   -733 575                   -200 000                   

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -530 855                   -447 000                   -417 955                   -453 000                   

17301 FYLKESTILSKUDD -18 751 834              -18 200 500              -11 450 344              -19 500 000              

17501 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE, SKOLE -17 013 758              -15 247 500              -13 816 029              -16 000 000              

17502 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE , INTERNAT -3 488 466                -3 551 000                -2 592 775                -1 241 000                

17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -4 840 991                -7 043 000                -15 598 364              -7 050 000                

17504 REF SKYSS ELEVER -378 497                   -210 000                   -499 871                   -300 000                   

17701 OVERFØRINGER FRA ANDRE -458 618                   -100 000                   -336 088                   -100 000                   

19001 RENTER AV BANKINNSKUDD -434 177                   -344 000                   -186 510                   -345 000                   

19009 ANDRE RENTEINNTEKTER -19 316                     -20 000                     -8 046                        -1 000                        

19301 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD -4 819 531                -1 469 700                -1 469 723                -                             

19501 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -                             -38 000                     -                             

19901 AVSKRIVNINGER -745 820                   

Sum inntekter -56 466 053              -48 833 700              -48 622 476              -47 490 000              

-479 621                   -                             -5 857 861                -                             
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Forord 
 
Virksomhetsplanen for Tøndergård skole og ressurssenter er utarbeidet av 
administrasjonen og personalet ved skole og internat.  
 
Planen inneholder: 

 Presentasjon av Tøndergård skole og ressurssenter. 
 Utfordringer 
 Skolens visjon og pedagogiske plattform 
 Mål og strategier. 
 Resultatoppfølging. 

 
Mål og strategier for virksomheten er satt opp etter diskusjoner med de ansatte og 
med grunnlag i Vurdering av drift og aktivitetsnivå – organisering og økonomi. Vi har 
satt opp planen med et fremtidsrettet perspektiv. 
 
Planen er ment å gjenspeile dagens situasjon, men den skisserer også utfordringer vi 
står ovenfor. Dette med henblikk på satsningsområder og behov som finnes i dag og 
som vi ser for oss vil komme. Planen har et treårsperspektiv og skal fungere som en 
overordnet rammeplan. Det er med bakgrunn i Virksomhetsplanen og 
årsevalueringen at skolen hvert år utarbeider årsplan der eventuelle justeringer og 
prioriteringer fanges opp. Elevsammensetning, opplæringsbehov og særlige 
utfordringer knyttet til dette vil være styrende for en slik justering. 
 
Planen skal være et kommunikasjonsdokument overfor representantskapet og styret 
for Tøndergård skole og ressurssenter, brukerne og samarbeidspartnere, samtidig 
som den skal være et internt styringsdokument. 
 
Ved at virksomheten er behovstyrt, gir det store utfordringer til ledelsen og personalet 
til å utvikle en organisasjon som er tilpasningsdyktig, og til å bygge opp en 
personalkompetanse som sikrer det ambisjonsnivået som virksomheten presenterer 
gjennom sine målstrukturer. 
 
 
 
 
 
 
Tøndergård skole og ressurssenter, november 2013 
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Tøndergård skole og ressurssenter – en presentasjon 
 
 
Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal skole med internat, som gir 
opplæring til barn og unge med lærevansker. Skolen har både grunnskoleelever og 
elever i videregående skole. 
 
Skolen eies av kommunene: 
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. 
 
Hver av disse kommunene abonnerer på et visst antall skoleplasser, til sammen 16 
plasser. Fylkeskommunen abonnerer på til sammen 17 plasser. I tillegg selger skolen 
plasser til elever fra andre kommuner. Både eierkommunene og fylkeskommunen har 
muligheter til å kjøpe elevplasser utover antall abonnementsplasser.  
Vi tar imot elever fra hele Møre og Romsdal. Siste året har vi også åpnet for at elever 
fra andre fylker, kan søke skole og internatplass. Vi har gode erfaringer med dette. 
 
Skolen har eget styre og representantskap. Eierkommunene er representert med 1 
medlem fra hver kommune. Rektor er sekretær.  
 
Vi er lokalisert fint og landlig 3 km øst for Molde sentrum. Bygningsmassen består av 
skole, 3 internatbygg, et bygg med hybler og leilighet, kantinebygg og 
lagerhus/garasjebygg. Foruten om et nytt skolebygg på 400 m2 er den opprinnelige 
bygningsmassen fra 1972. Byggene er imidlertid vesentlig rehabilitert de siste årene. 
 
Elevene organiseres i små grupper på i snitt 6 elever. Sosial fungering er et viktig 
kriterium i forhold til gruppesammensetting, og vi har som mål at alle elevene skal 
tilhøre et fellesskap der de har muligheter for å utvikle sosial kompetanse og oppleve 
vennskap. Elevene får opplæring etter individuell opplæringsplan (IOP), relatert til 
læreplan for kunnskapsløftet. 
Alle elevene får tilbud om 30 timer undervisning pr uke. Dersom fylkeskommunen har 
ønske om at vi tilrettelegger for yrkesfaglige utdanningsprogram, kan timetallet 
utvides. Skolen har fagkompetanse og lokaliteter for å tilrettelegge for 
utdanningsprogram som TIP, design og håndverk, helse og sosialfag og restaurant 
og matfag. Vi kan også tilby utdanningsprogrammet musikk, dans og drama. 
Internatene har plass til seks elever i hver enhet, i hybelleilighetene som er tilknyttet 
internatene er det med plass til fire elever totalt. Hybelleilighetene brukes til elever 
som skal ha selvstendighetstrening. Internatet gir et sosialpedagogisk og 
miljøterapeutisk tilbud. Det utarbeides miljøterapeutisk plan for alle elevene ved 
internatet. Generell del av læreplanen legges til legges til grunn for mål og tiltak. 
Ledige internatplasser kan tildeles elever utenom vår skole, da etter søknad fra 
elevens hjemkommune. 
 
Personalet på skole og på internat har faste tverrfaglige møter for å gi den enkelte 
elev et helhetlig tilbud. 
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Utfordringer: 
Bygningsmassen 
Skole og internatbygningene er fra 1972. De siste årene har det vært utført et 
betydelig rehabiliteringsarbeid. Blant annet sto et nytt skolebygg på ca. 400 m2 ferdig 
i januar 2013.  
Mye rehabiliteringsarbeid gjenstår, og det vil i framtiden være behov for videre 
opprusting av bygningsmassen både innvendig og utvendig. Det er planer om 
utskifting av eksisterende varme- og ventilasjonsanlegg i skolebygningen.  
 
Internattilbudet 
Det siste skoleåret har kun to av internatene samt hybelhuset vært i drift. Det vil i 
praksis si at vi har hatt ledige internatplasser. Vi har derfor åpnet for salg av 
internatplasser til elever som går på skoler i nærområdet, og som har behov for et 
miljøterapeutisk tilrettelagt botilbud. Dette er et tilbud vi ønsker å videreføre. 
 
Internatene er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere. Elever med store fysiske 
funksjonshemminger kan derfor ikke få tilbud om internatplass. Dette gjør at skolen 
ikke kan tilby et likeverdig tilbud til alle elevene våre, da vi ikke kan tilby denne 
gruppen det helhetlige tilbudet som et kombinert skole- og internattilbud er. 
 
Internatet ønsker også å arbeide for at elever som har behov for et internattilbud på 
helg, kan få mulighet til det. Skal dette bli et reelt tilbud er det viktig at elevenes 
hjemkommune melder behovet til Tøndergård skole og ressurssenter. 
 

 

Skolens Visjon og Pedagogiske plattform 
 
Skolens visjon: ”Vi jakter på mulighetene ”  
 

Skolens pedagogiske plattform: 

Tøndergård skoles og ressurssenters pedagogikk er forankret i en eklektisk 
tankegang der helhetssynet blir ivaretatt, og der vi tar utgangspunkt i ulike teorier og 
tilpasser metode, tempo og nivå ut ifra den enkelte elevs forutsetninger og behov.  
Vi har som mål å være en skole der det er rom for alle og der blikket rettes mot den 
enkelte. 
 
Vi ønsker å skape inkludering på sikt. For noen elever vil et kortvarig segregert tilbud 
lettere kunne føre til dette målet. 
Elever ved skolen skal ha et kvalitativt bedre tilbud enn de ville hatt ved 
hjemmeskolen.  
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Skole- og internatpersonalet skal sammen gi elevene et helhetlig tilbud som fremmer 
læring, mestring og personlig ansvar. Tett samarbeid om måloppnåelse mellom 
pedagogisk og miljøterapeutisk personale er viktig i dette arbeidet. Vi arbeider for et 
godt samarbeid med foreldre og aktuelle hjelpeinstanser i elevens hjemkommune. 
Ved behov samarbeider vi også med ulike kompetansemiljø. For elever i 
videregående skole er målet at elevene skal få en opplæring som gir dem 
kompetanse til å mestre voksenlivet. Vi ønsker å samarbeide med hjemkommunen i 
forhold til tilrettelegging av bolig og arbeid. Målet er at de som ønsker det skal ha et 
arbeid / sysselsettingstilbud å gå til etter endt videregående skole 
Alle ansatte ved Tøndergård skole og ressurssenter har ansvar for å skape et trygt 
og inspirerende arbeids- og læringsmiljø, som fremmer faglig og personlig utvikling. 
Tanken om likeverd er grunnleggende for arbeidet vårt. 
Dette medfører: 
1. Tilpasset opplæring der følgende ligger til grunn: 

 Kartlegging  
 Klart definerte individuelle opplæringsmål  
 Variasjon i nivå og tempo 
 Varierte læringsarenaer og varierte læremidler 
 Variasjon i arbeidsmåter og arbeidsmetoder der en tar hensyn til elevenes 

ulike læringsstiler i valg av læringsstrategi. 
 Rutiner for utviklingssamtaler som fremmer motivasjon og mobilisering av 

egne ressurser. 
 Forutsigbarhet, faste rammer, struktur og vektlegging av god sosial 

samhandling som viktige element. 
 Tilrettelegging for mestring og gode opplevelser. 

 
Sosial kompetanse: 
Tilrettelegge for sosial mestring, slik at eleven i størst mulig grad kan tilpasse seg 
fellesskapet; både i gruppen, på skolen og i samfunnet for øvrig.  
Høflighet og respekt er viktige faktorer i denne sammenhengen. Alle voksne i 
skolemiljøet skal være gode rollemodeller for elevene. 
 
 Prosessorientert skole: 
Arbeide for en skole som møter nye utfordringer ved å søke etter ny kunnskap 
gjennom åpen dialog på tvers av faggrupper på skole og internat, og sammen med 
elever, foreldre og hjelpeinstanser. Det skal være rom for fleksibilitet, kreativitet, 
nytenkning og nyskaping. Det er lov å feile. 
  
Videre - og etterutdanning: 
Det skal legges til rette for videre- og etterutdanning, prioritert ut i fra skolens behov 
og satsingsområder nedfelt i skolens plan for kompetanseutvikling. 
Det er viktig å kunne ha kompetanse på mange områder for å kunne møte behov 
som eierkommunene til enhver tid etterspør. 
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MÅL I PLANPERIODEN 

Hovedmål 1 - Opplæring 
Tilrettelegge et helhetlig opplæringstilbud og et helhetlig botilbud på internatet 
som fremmer læring, mestring, trivsel og personlig ansvar ut ifra den enkelte 
elevs forutsetninger. 

 

Delmål 1 
Tilrettelegge opplæringen / botilbudet slik at den enkelte elev utvikler sine 
kunnskaper og ferdigheter ut fra egne forutsetninger. 

Opplæringa skal legge vekt på å gi elevene kunnskaper, holdninger og verdier 
som gjør dem best mulig i stand til å mestre sitt eget liv og delta i arbeids- og 
samfunnslivet. 

 

Tiltak: 
 Ta utgangspunkt i sakkyndig vurdering, individuell plan, tester / utredninger, 

foreta observasjon og kartlegging, og nyttiggjøre seg denne informasjonen 
som en basis i det spesialpedagogiske arbeidet.  

 Med utgangspunkt i læreplanen, utarbeide individuelle opplæringsplaner (IOP 
eller IODP) og miljøterapeutisk plan til elever på internatet.  

Sette opp realistiske mål, kortsiktige og langsiktige tiltak som evalueres 
i samarbeid med eleven og elevens nærpersoner. 

 Ta hensyn til elevens læringsstil og læringstempo.  
 Utarbeide halvårs-, uke- og dagsplaner. 
 Legge til rette for et helhetlig opplæringstilbud og et helhetlig botilbud gjennom 

teamarbeid og tverrfaglig samarbeid  
 Legge til rette for opplevelser og kreativitet innenfor praktisk/ estetiske 

fagområder. 
 

 Tett samarbeid mellom PPt og skole for å kvalitetssikre samsvar mellom 
sakkyndig vurdering og individuell opplæringsplan 

 

Delmål 2 
Gi eleven mulighet til å bruke egne ressurser og slik styrke selvbildet. 

 

Tiltak: 
 Gi oppgaver elevene mestrer og konstruktive tilbakemeldinger 
 Ta utgangspunkt i elevens sterke sider og elevens interesser 
 Gi elevene oversikt, trygghet og oppgaver som er forenlig med elevens 

forutsetninger, for slik å styrke elevens mestringsfølelse. 
 Gi rom for fleksibilitet 
 Faste elevsamtaler 
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Delmål 3 
Tilrettelegge et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring 
(opplæringsloven § 9 A - 1) 

 Tilstrebe nulltoleranse for mobbing 
 Aktivt elevråd 
 Trivselsregler på klasserommene 
 «Ingen utenfor uka» som årlig arrangement 
 Nok voksne i friminuttene 
 Elevsamtaler 
 Fokus på respekt  
 Voksne som gode rollemodeller 
 Tett samarbeid med hjemmet. 

 

Delmål 4 
Utvikle mest mulig sosialt kompetente barn og unge som kan etablere gode 
vennskap og føle seg akseptert. 
Tiltak: 

 Tilrettelegge for læringsarenaer som skaper tilhørighet og 
muligheter for å utvikle sosiale relasjoner 

 Tilrettelegge for gode samtaler mellom personale og elever 
 Bruk av tilrettelagt undervisningsmateriell i arbeidet (eks. ”Det er mitt valg”, 

ART, jeg er unik, sosiale historier og Steg for steg)  
 Bruke personalet som modeller for sosial kompetanse  

- ved å være gode gruppeledere 
- bekrefte og etterspørre kompetent atferd 

Delmål 5 
Gjøre eleven mest mulig selvstendig i forhold til framtidig bolig, arbeid og 
fritid. 
 
Tiltak: 

 Forberede elevene på yrkeslivet gjennom praktisk arbeid, yrkespraksis og 
yrkesveiledning i samarbeid med hjemkommunene 

 Være samarbeidspart ved planlegging av tilbud etter endt skolegang. 
 La eleven få kjennskap til, og mulighet for å delta i ulike fritidsaktiviteter. 
 Orientere foresatte om rettigheter knyttet til individuell plan 
 Nært samarbeid med elevens hjemkommune gjennom ansvarsgruppe 
 Gi opplæring i primære og sekundære ADL ferdigheter  
 

Hovedmål 2 - Kompetanse 
Sikre bred og høy faglig kompetanse på det spesialpedagogiske, 
sosialpedagogiske og miljøterapeutiske feltet gjennom nytilsetting, etter- og 
videreutdanning og intern tilrettelegging for erfaringsdeling og samarbeid. 
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Skolen skal ha kompetanse innen  
Logopedi, musikkterapi, musikk, dans, drama, forming, produksjonsfag, 
audiopedagogikk, fysio -, ergoterapi og ASK 
I tillegg til generell kompetanse, er det viktig at skolen innehar bred kompetanse 
innen områder som: 

- lese- og skrivevansker 
- talevansker 
- generelle lærevansker 
- sammensatte lærevansker 
- multifunksjonshemming 
- motoriske vansker 
- helsefremmende trening/ kosthold 
- autismespekterforstyrrelser 
- sosial – emosjonelle vansker 
- syn- og hørselsproblematikk 
- matematikkvansker 
- diverse syndrom 
- arbeidsretta opplæring 
- miljøterapi 
- klasseledelse 
- relasjonskompetanse 
- veiledning 

 
Tiltak: 

 Utarbeide personalpolitisk plan med rekrutteringsbehov. 
 Rullering av kompetanseplan 
 Gi rom for egenskolering og videreformidling av kunnskap. 
 Tilrettelegge for videreutdanning og etterutdanning, og oppfordre personale til 

etterutdanning på områder skolen har behov for 
 Nødvendige kursmidler settes av på budsjettet. 
 Gi rom for drøfting av faglige og etiske spørsmål. 
 Arrangere relevante fagkurs der målgruppen er både interne og eksterne 

kursdeltakere. 
 

Hovedmål 3 - Veiledningstjenesten 
Gi praktisk- pedagogisk veiledning i forhold til barn og unge med ulike 
vansker. Veiledning i forebyggende arbeid. 
 
Tiltak: 

 Gi råd og veiledning i forhold til metoder og læremidler. 
 Bruk av informasjonsteknologi i spesialundervisningen. 
 Bruk av tekniske hjelpemidler 
 Arrangere kurs og nettverkssamlinger. 
 Ta i mot besøk for presentasjon av metoder og materiell 
 Gi råd og veiledning i forhold til atferd, klassemiljø og mobbing 
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Delmål 1 
Utvikle skolen videre i forhold til å bli et regionalt ressurssenter for 
spesialpedagoger i grunnskole og videregående skole innen områdene: 
Lese og skrivevansker 
Talevansker 
ASK 
Matematikk vansker 
IKT 
Sosiale og emosjonelle vansker 
Klasseledelse 
Autismespekterforstyrrelser 
Miljøterapi 
 

Hovedmål 4 - Økonomi 
Tøndergård skole og ressurssenter skal ha et økonomisk grunnlag som sikrer 
den enkelte bruker et faglig godt tilbud. 
Rettigheter og plikter til arbeidstaker og arbeidsgiver skal være ivaretatt. 
 
Tiltak: 

 God økonomistyring 
 Effektiv ressursbruk 
 Samarbeide med Møre og Romsdal fylkeskommune  
 Selge elevplasser til grunnskoleelever utover abonnementsplassene 
 Vurdere muligheten for å ha ledige beredskapsplasser 

 
 

Hovedmål 5 – Fysiske miljø 
Legge til rette det fysiske miljøet ute og inne ut ifra behov, lover og forskrifter. 

 

Tiltak: 
 Fortsette arbeidet med tilrettelegging for et funksjonelt uteområde  

Ballbinge, klatrevegg 
 Nytt varme og ventilasjonsanlegg i skolebygningen 
 Nye tak på internatbyggene 
 Læremiddelsamling  
 Videre arbeid med rehabilitering av bygningsmassen (ganger, klasserom, 

elevrom internat) 
 Nye møbler på personalrom 

 

Resultatoppfølging 
Resultatoppfølging er en 
forutsetning for å kunne styre mot 
de mål en har satt opp for 
virksomheten. Den skal være et  
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internt redskap for planlegging og oppfølging fra ledelsens side, og det skal føre til 
større bevissthet hos alle ansatte om innholdet i og kostnadene på tiltak. En ser klart 
behov for systemer og rutiner for registrering og evaluering av kvaliteten og nytten av 
det tilbudet som gis. Arbeidsgiver vil følge opp skolens virksomhet gjennom: 

 Skolebasert vurdering, dvs.  
o årlig evaluering av mål satt i skolens årsplan,  
o brukerundersøkelser 
o samtaler med elever, personale, administrasjon og foreldre 

 Årsmelding om skolens virksomhet 
 Rapportering til skolens styre og representantskap 
 Tilsyn av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

 
Ut fra arbeidsområdene i perioden gjøres en prioritering som fremkommer i skolens 
årsplan. I årsplanen settes det opp delmål, tiltak og vurderingsområder og tidspunkt  
for evaluering. 



Tøndergård skole og ressurssenter 

 
HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I STYRET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER FREDAG 6. DESEMBER 2013 KL. 13.00 
 
Tilstede: Ivar Vereide   Molde kommune 
  Martinius Leirvoll  Nesset kommune   

Knut Sæbø   Fræna kommune 
  Jan Karsten Schjølberg Gjemnes kommune 

Rolf Harald Blomvik  Aukra kommune 
  Kim Atle Kvalvåg  Eide kommune 
  Kristian Haugan  Rauma kommune 
     
Representanten eller vararepresentanten fra Midsund og Vestnes og møtte ikke.  
Det var også forfall på Utdanningsavdelinga v/Kari Volden, foreldrerepresentant  
Inger Steinveg og representant Fagforbundet Marit Sporsheim.  
 
For øvrig møtte:  
Eva Gråberg   Leder representantskapet 
Kari Vingsand  Utdanningsforbundet 
Nora Jørgensen  Inspektør 
Eli Bakke   Rektor 
 
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
 
SAK 34/13 REFERATSAKER 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
 
SAK 35/13 BUDSJETTFORSLAG 2014 
Enstemmig vedtak: 
Styret godkjenner forslag til budsjett for 2014 med en utgifts- og inntektsramme på  
kr. 47.490.000,-. Styret vil be om en gjennomgang av kostnadsutviklingen ved 
Tøndergård skole og ressurssenter de siste 3 årene. Vurderingen av en differensiert 
kostnadnøkkel blir spesielt utredet. Gjennomgangen ferdigstilles innen 1. april 2014. 
 
SAK 36/13 GRUPPEDELING PÅ INTERNATET 2013/2014 
Enstemmig vedtak: 
Styret godkjenner Virksomhetsplan for Tøndergård skole og ressurssenter for 
perioden 2014-2016. 
 
 
Møtet slutt kl. 15.00 
 
 
 
Eli Bakke 
sekretær        
 



 
 
 
 
 
 
 

STYREMØTE 
 

6.12.2013 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Saksliste og sakspapirer 
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Molde 06.12.2013 
 

 
 
 
Styrerepresentantene v/Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAKSLISTE OG SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 

 
 
Vi viser til tidligere innkalling til møte i styret for Tøndergård skole og ressurssenter, 
og oversender saksliste og sakspapirer til møtet. 

 
Møtet avholdes: 
 
- Dato:                     Fredag 6.12.2013 
- Tid:     kl 13.00 
- Sted:     Kantina, Tøndergård skole og ressurssenter 
 
Saksliste: 
 

SAK 34/13 Referatsaker ...................................................................................... 3 
SAK 35/13 Budsjettforslag 2014 .......................................................................... 4 
SAK 36/13 Virksomhetsplan .............................................................................. 10 

 
  
 
 
Styrerepresentantene har tidligere mottatt skriv om tidspunktet for møtet. Vennligst gi 
beskjed til skolen på telefon 71 19 56 60 dersom du eller vararepresentanten ikke 
kan møte. 
Innkalling blir sendt vararepresentantene til orientering. 
 
 
 
 
Rolf Harald Blomvik (sign.)                                                    Eli Bakke 
Leder                                                                                        sekretær 
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Molde 06.12.2013 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 

SAK 34/13 Referatsaker 
Jnr. Arkivnr Dato Inngående fra Saksinnhold  

504 
 221 16.10.2013 Vestnes kommune Nytt styremedlem 

541 Ballbinge 30.10.2013 Molde kommune Kopi av søknad m/vedlegg om ballbinge 

542 802 01.11.2013 iElektro 
Sikkerhetsrapport årlig kontroll 
brannalarmanlegg 

543 byggeperm 01.11.2013 Xpro v/Helge Rønning Statusmøte nybygg 

545 byggeperm 01.11.2013 Fræna byggservice AS Manglende asfaltering ca. 6 kvm. 

549 pers.mappe 04.11.2013 Richard Berget Oppsigelse av arbeidsforhold datert 01.11.13. 

574 365 14.11.2013 Medi 3 Med i Molde kommune bedriftshelsetjeneste 

575 byggeperm 14.11.2013 Fræna byggservice AS Kopi orientering til Valumin 

581 800 19.11.2013 iELEKTRO Sikkerhetsrapport årlig kontroll nødlys 

582 800 19.11.2013 iElektro 
Sikkerhetsrapport årlig kontroll 
brannalarmanlegg 

     

     

Jnr. Arkivnr Dato Utgående til Saksinnhold  

332 661 22.10.2013 Alle foresatte/foreldre Invitasjon til foreldremøte 17.10.2013 

333 257 24.10.2013 Div. 
Innkalling møte i 
samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget 28. nov. 

335 Ballbinge 28.10.2013 Molde kommune Kopi av vedlegg til søknad om ballbinge 

356 Pers.mappe 06.11.2013 Ingunn L. Pettersen Innvilget permisjon uten lønn vårsemesteret 

     

     

 
 
Innstilling: 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
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        Molde 06.12.2013 
 

 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 35/13 Budsjettforslag 2014 
 
Tøndergård skole og ressurssenters formål 
Skolens formål er å gi opplæring til elever med ulike lærevansker. 
Internatets formål er å gi miljøterapeutisk og sosialpedagogisk opplæring. 
 
Skolen skal primært bidra til å oppfylle de forpliktelser som påhviler eierkommunene 
med hensyn til å gi spesialpedagogisk hjelp til barn og unge. Elever fra andre 
kommuner enn eierkommunene kan også opptas som elever i den grad det er plass. 
 
Tøndergård skole og ressurssenter selger tjenester til Møre og Romsdal 
fylkeskommune etter avtale. 
 
Budsjettrammen 
Skolens økonomiske fundament er eierkommunenes abonnement på 16 skoleplasser 
og Møre og Romsdal fylkeskommunes abonnement på 17 skoleplasser.  
I tillegg har skolen gjesteelever fra andre kommuner. Både fylkeskommunen og en 
del av våre eierkommuner kjøper plasser utover de plassene de abonnerer på.  
Driften baserer seg på pris pr. elev både på skole og internat.  
 
Personale både på skole og internat tilsettes på bakgrunn av antall solgte 
elevplasser. Assistenter/miljøpersonale tilsettes på samme måte etter bevilgede 
ekstraressurser på enkeltelever. Pr. dato har vi kun oversikt over elevtallet i 
vårsemesteret 2014.  Antall elever i høstsemesteret baserer seg på antagelser basert 
på dagens elevsituasjon og nye henvendelser i forbindelse med eventuelle søknader. 
Det vil bli foretatt en budsjettjustering i løpet av høsten 2014 når antall elever er klart, 
og vi dermed ser det reelle behovet vi har for personale. 

Det er lagt opp til samme timetall pr. uke til veiledningstjenesten for høstsemesteret 
2014, til sammen 37 timer pr. uke. Skolen har tilbudt salg av tjenester til lærere i 
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videregående skole. Prisen på tjenesten blir regulert etter konsumprisindeksen der 
arbeidslønn er dominerende faktor. (3,4 %).  

Fra 1.1.2014 er prisen kr 775,- pr. time. 
 
Budsjettforslag for 2014 baserer seg på følgende omfang av salg av tjenester: 
Grunnskoleelever 
 
Skole: 
16 abonnementsplasser. 
8,8 ekstra skoleplasser våren 2014, 8 ekstra plasser høsten 2014. 
6 gjesteelever våren 2014, 6 gjesteelever høsten 2014. 

 
Internat: 
3 elever i videregående skole betalt av eierkommunene våren 2014  
3 elever høsten 2014. 
 
6 gjesteelever våren 2014 
6 gjesteelever høsten 2014. 
 
Videregående elever (betalt av fylkeskommunen) 
Skole: 
19,5 elever våren 2014 
20 elever høsten 2014. 
 
Internat: 
6 elever våren 2014. 
6 elever høsten 2014. 
 
Samlet elevtall skoleåret 2013/2014 er 48, inkludert delte plasser. Vi legger opp til et 
budsjett med samme antall elever skoleåret 2014/2015. Med bakgrunn i de 
forespørsler vi har hatt vedrørende neste skoleår, ser vi at behovet for en alternativ 
skole fortsatt er stort. Vi har likevel valgt å legge opp til et nøkternt budsjett. Skolen 
har imidlertid kapasitet til å ta inn flere elever, og skulle vi få et høyere evt. et lavere 
elevtall høstsemesteret 2014 enn budsjettert, vil dette bli justert i budsjettjusteringene 
høsten 2014.  
Behovet for internat varierer fra år til år. En del år er det mangel på internat som 
begrenser hvor mange skoleplasser vi kan innvilge, et annet år er hoveddelen av 
elever som søkes inn til skolen fra nærliggende kommuner, og dermed i 
pendleravstand. De siste årene har dette vært tilfelle. Dette skoleåret kjøper tre 
kommuner internatplass til elever i videregående opplæring som ikke er elever ved 
vår skole, mens tre andre kommuner kjøper internatplass til elever som bor i 
pendleravstand. 
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Skoleåret 2013-2014 står et internat ledig. Internatet har behov for opprustning, og vi 
vil bruke inneværende skoleåret til dette arbeidet.. 
Dersom kommuner, eventuelt fylkeskommunen har behov for det, kan dette 
internatet i framtiden legges til rette enten som felles kontorlandskap for ansatte i 
ressursteamet, eller som avdeling med korttidsplasser. Internatet kan også legges til 
rette for elever ved andre videregående skoler som har behov for et miljøterapeutisk 
botilbud. Det er viktig at eiere og samarbeidspartnere gir oss tilbakemeldinger på sine 
behov. Skulle det vise seg at behovet er mindre enn kapasiteten, kan internatet leies 
ut til andre formål. 
 

Beregning av skole og internatsatser for 2014 

Statistisk Sentralbyrå konsumprisindeks med arbeidslønn som dominerende faktor er 
beregnet til 3,4 % (okt.13 – okt. 14)   

Satsene for skoleplass og internatplass for 2014 blir dermed slik: 

 
 Sats 2013  2014 

Skoleplass 396 000 409 500 
Internatplass 400 000 413 600 
 
Satsene for videregående elever er nedfelt i avtale, gjeldende fra 01.08.13, om kjøp 
av undervisningstjenester mellom Tøndergård skole og Møre og Romsdal 
fylkeskommune. Satsene er like for elever i grunnskolealder og i videregående skole. 

 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved beregning av lønnsbudsjettet: 
 
-    arbeidsgiveravgift 14,1 %  
- arbeidsgivers premie i KLP 18,8 %  
- arbeidsgivers premie i STP 11.2 % 
- lønnsplassering/ lønnsstruktur KS – området, lønnsplassering pr. 01.05.2013 
- forventet pris og lønnsvekst  
  
Utgiftsposter 
10 Fast lønn 
Lønnsutgiftene legger budsjettjustering høsten 2013 til grunn for beregningene.  

Det er likevel grunn til å nevne noen områder spesielt: 
 
0121 Lønn lærere 
Lønnsutgiftene for lærere baserer seg på antall lærere og lønnsplassering til den 
enkelte pr. 01.05.2013. Skolen har lærere med høy utdannelse og lang ansiennitet. 
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Dette er viktig for å kunne gi elevene et godt opplæringstilbud, men det fører samtidig 
til høye lønnskostnader. Vi har dessuten flere lærere med redusert undervisningstid 
på grunn av seniortiltak. 

Utgifter til Tøndergård skole og ressurssenters veiledningstjeneste er innbefattet i 
lønnsutgiftene. Framtidig finansiering av skolens veiledningstjeneste har vært 
behandlet i styret, men en har ikke konkludert i denne saken. For 2014 er det lagt 
opp til at tjenesten fortsatt er et gratis tilbud til våre eierkommuner.  

11801 Elektrisk strøm 

Sommeren 2013 ble det lagt nytt tak på skolebygningen. Det ble også foretatt en 
etterisolering av taket. Sommeren 2014 er det satt av midler til nye vinduer, isolering 
av yttervegg og nytt varme og ventilasjonsanlegg på skolens østfløy. Begge disse 
tiltakene er energiøkonomiserende tiltak. Kostnader til elektrisk strøm er derfor noe 
redusert i budsjett for 2014. 

 

Inntektsposter 
Tøndergård skole og ressurssenter har tilsatt assistenter og miljøarbeidere på 
enkeltelever som er tilkjent ekstraressurser, både på skole og internat. Disse 
lønnsutgiftene blir refundert fra elevens hjemkommune.  

Samme inntektsgrunnlag som for 2013 er lagt til grunn for 2014 
 
7301 Fylkestilskudd 
Fylket kjøper, i følge avtale om kjøp av opplæringstjenester, datert 12.06.2013, 19,5 
skoleplasser og 6 internatplasser vårsemesteret 2014. Fylkeskommunen betaler i 
tillegg ekstraressurser for en del av elevene.  

Det videregående opplæringstilbudet ved skolen er for elever fra hele fylket, og 
mange av elevene er derfor avhengig av et internattilbud. For skoleåret 2014-2015 
har vi også fått forespørsel om muligheter for kjøp av skole og internatplass fra en 
annen fylkeskommune. Dette er et behov vi ønsker å imøtekomme. Vår erfaring er at 
mange elever har stort behov for det tilbudet som blir gitt ved skolens internat, både i 
forhold til opplæring innen ulike ADL områder og i forhold til de sosiale opplevelsene 
et slikt tilbud gir. Muligheten vi har for å tilrettelegge for et helhetlige pedagogisk 
tilbud som et kombinert skole- og internattilbud legger til rette for, blir satt pris på, 
både av elever og foresatte. Vi legger derfor opp til et tilsvarende salg av 
internatplasser høsten 2014 i vårt budsjett.  

7503 Refundert fra gjesteelever 
Det budsjetteres med 6 elevplasser våren 2014 og 6 elevplasser høsten 2014, 
6 internatplasser våren 2014 og 6 internatplasser høsten 2014. 
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7502 Internatopphold eierkommuner 
Det budsjetteres med 3 elevplasser for våren 2014 og 3 for høsten 2014. 
 
7501 Elevandel eierkommunene 
16 abonnementsplasser, samt kjøp av 8,8 ekstra skoleplasser våren 2014 og 8 
ekstra plasser høsten 2014. 
Budsjettjusteringer høsten 2014 vil ta hensyn til den faktiske elevsituasjonen. 

 
Avslutning 
I budsjettperioden bør det arbeides spesielt med:  
 
Videre tilrettelegging av opplæringstilbudet på skole og internat i henhold til 
Kunnskapsløftet. 

Her vises til vedtatt kompetanseutviklingsplan, gjeldende årsplan og 
virksomhetsplan.  

Veiledningstjenesten  
Følge opp de behov eierkommunene har.  
Arrangere og gjennomføre kurs. 

 
Inkluderende arbeidsliv videreføres 

Medfinansiering av ordninger i forbindelse med tilrettelegging for sykemeldte 
og forebyggende tiltak for å hindre sykefravær.  

Fortsatt samarbeid med bedriftshelsetjenesten.  

Utbedring/rehabilitering 
Skolen bærer fortsatt preg av alder på enkelte områder, og selv om mye er 
gjort, er det fortsatt behov for utskifting og fornying. Det er viktig å ta dette 
underveis, så sant økonomien gir rom for det. 
Gjennom tidligere vedtak har skolen avsatt vesentlige ressurser til 
kvalitetsheving av bygg og anlegg. Mange tiltak er avsluttet, noen er under 
gjennomføring, og andre utfordringer står på vent. Av større 
rehabiliteringsprosjekt siste fire årene kan vi liste opp: 

 Trafikkforholdene ved skolen er bedret, og vi har fått en betydelig økning av 
antall parkeringsplasser. 

 Kjøkkenet på kantinebygget er rehabilitert.  

 Nytt skolekjøkken 

 Nytt formingsrom 

 To nye kontor i administrasjonsfløyen 

 Nytt fjernarkiv  

 Nytt undervisningsbygg på 400 m2 
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 Skolebygningen har fått nytt tak 

I styresak 05/13, 15. mars, 5 års strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen 
på Tøndergård skole og ressurssenter ble prioriteringsliste i forhold til 
rehabiliteringsoppgaver vedtatt. Her ble følgende investeringsprosjekt prioritert for 
2014: 

Skolens østfløy: 

Nytt varme og ventilasjonsanlegg  

Nye vinduer og etter-isolering av vegger 

Solskjerming vestvegg. 

Nye dører i korridor. 

Det er satt av midler til dette arbeidet (styresak 4/13) 

Internat: 

Elevtoalett / personaltoalett på internat 1 utvides ved at vegger flyttes. 

Skolens uteområde: 

I styresak 33/13, 18.oktober 2013 vedtok et enstemmig styre at skolen kunne 
søke midler til støtte til bygging av ballbinge, og at arbeidet kan starte våren 2014.  

Det er søkt om kr. 300.000 til dette prosjektet. Dersom søknaden blir innvilget, vil 
skolen måtte forskuttere kostnadene til prosjektet. I følge Tore Birkeland, Molde 
kommune, vil midlene bli innvilget, med det kan ta inntil 5 år før pengene 
utbetales. 

Rektor mener å kunne legge fram et budsjettforslag for styret for Tøndergård skole 
og ressurssenter som viderefører opplæringstilbudet for skolens elever på en 
tilfredsstillende måte, samtidig som bygg og anlegg holdes ved like og utbedres. 

Regnskap for 2012, justert budsjett for 2013, regnskap pr 25.11.13 og budsjettforslag 
for 2014 følger vedlagt. 

Rektor vil overfor styret for Tøndergård skole og ressurssenter foreslå at forslag til 
budsjett for 2014 godkjennes. 

 
Innstilling: 
 
Styret godkjenner forslag til budsjett for 2014 med en utgifts- og inntektsramme på kr 
47.490,- 
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Molde 06.12.2013 

 
 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 36/13 Virksomhetsplan 

 
 

 
Styret for Tøndergård skole har i sak 43/10 Virksomhetsplan for Tøndergård skole og 
ressurssenter i perioden 2011 - 2013 enstemmig godkjent planen. 
Årsplanen for hvert skoleår legger virksomhetsplanen til grunn.  
 
Rektor har revidert gjeldende plan med bakgrunn i drøftinger i personalgruppene ved 
skole og internat. Aktuelle synspunkter og forslag til endringer er innarbeidet i forslag 
til endelig plan. 
 
Virksomhetsplanen sammen med resultat av års-evalueringen våren 2014, legges til 
grunn ved utarbeiding av Årsplan for skoleåret 2014 / 2015.  
 
 

 Virksomhetsplanen for 2014– 2016 er vedlagt sakspapirene. 
 
 
 

Innstilling 
 
Styret godkjenner Virksomhetsplan for Tøndergård skole og ressurssenter for 
perioden 2014-2016. 
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Forord 
 
Virksomhetsplanen for Tøndergård skole og ressurssenter er utarbeidet av 
administrasjonen og personalet ved skole og internat.  
 
Planen inneholder: 

 Presentasjon av Tøndergård skole og ressurssenter. 
 Utfordringer 
 Skolens visjon og pedagogiske plattform 
 Mål og strategier. 
 Resultatoppfølging. 

 
Mål og strategier for virksomheten er satt opp etter diskusjoner med de ansatte og 
med grunnlag i Vurdering av drift og aktivitetsnivå – organisering og økonomi. Vi har 
satt opp planen med et fremtidsrettet perspektiv. 
 
Planen er ment å gjenspeile dagens situasjon, men den skisserer også utfordringer vi 
står ovenfor. Dette med henblikk på satsningsområder og behov som finnes i dag og 
som vi ser for oss vil komme. Planen har et treårsperspektiv og skal fungere som en 
overordnet rammeplan. Det er med bakgrunn i Virksomhetsplanen og 
årsevalueringen at skolen hvert år utarbeider årsplan der eventuelle justeringer og 
prioriteringer fanges opp. Elevsammensetning, opplæringsbehov og særlige 
utfordringer knyttet til dette vil være styrende for en slik justering. 
 
Planen skal være et kommunikasjonsdokument overfor representantskapet og styret 
for Tøndergård skole og ressurssenter, brukerne og samarbeidspartnere, samtidig 
som den skal være et internt styringsdokument. 
 
Ved at virksomheten er behovstyrt, gir det store utfordringer til ledelsen og personalet 
til å utvikle en organisasjon som er tilpasningsdyktig, og til å bygge opp en 
personalkompetanse som sikrer det ambisjonsnivået som virksomheten presenterer 
gjennom sine målstrukturer. 
 
 
 
 
 
 
Tøndergård skole og ressurssenter, november 2013 
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Tøndergård skole og ressurssenter – en presentasjon 
 
 
Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal skole med internat, som gir 
opplæring til barn og unge med lærevansker. Skolen har både grunnskoleelever og 
elever i videregående skole. 
 
Skolen eies av kommunene: 
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. 
 
Hver av disse kommunene abonnerer på et visst antall skoleplasser, til sammen 16 
plasser. Fylkeskommunen abonnerer på til sammen 17 plasser. I tillegg selger skolen 
plasser til elever fra andre kommuner. Både eierkommunene og fylkeskommunen har 
muligheter til å kjøpe elevplasser utover antall abonnementsplasser.  
Vi tar imot elever fra hele Møre og Romsdal. Siste året har vi også åpnet for at elever 
fra andre fylker, kan søke skole og internatplass. Vi har gode erfaringer med dette. 
 
Skolen har eget styre og representantskap. Eierkommunene er representert med 1 
medlem fra hver kommune. Rektor er sekretær.  
 
Vi er lokalisert fint og landlig 3 km øst for Molde sentrum. Bygningsmassen består av 
skole, 3 internatbygg, et bygg med hybler og leilighet, kantinebygg og 
lagerhus/garasjebygg. Foruten om et nytt skolebygg på 400 m2 er den opprinnelige 
bygningsmassen fra 1972. Byggene er imidlertid vesentlig rehabilitert de siste årene. 
 
Elevene organiseres i små grupper på i snitt 6 elever. Sosial fungering er et viktig 
kriterium i forhold til gruppesammensetting, og vi har som mål at alle elevene skal 
tilhøre et fellesskap der de har muligheter for å utvikle sosial kompetanse og oppleve 
vennskap. Elevene får opplæring etter individuell opplæringsplan (IOP), relatert til 
læreplan for kunnskapsløftet. 
Alle elevene får tilbud om 30 timer undervisning pr uke. Dersom fylkeskommunen har 
ønske om at vi tilrettelegger for yrkesfaglige utdanningsprogram, kan timetallet 
utvides. Skolen har fagkompetanse og lokaliteter for å tilrettelegge for 
utdanningsprogram som TIP, design og håndverk, helse og sosialfag og restaurant 
og matfag. Vi kan også tilby utdanningsprogrammet musikk, dans og drama. 
Internatene har plass til seks elever i hver enhet, i hybelleilighetene som er tilknyttet 
internatene er det med plass til fire elever totalt. Hybelleilighetene brukes til elever 
som skal ha selvstendighetstrening. Internatet gir et sosialpedagogisk og 
miljøterapeutisk tilbud. Det utarbeides miljøterapeutisk plan for alle elevene ved 
internatet. Generell del av læreplanen legges til legges til grunn for mål og tiltak. 
Ledige internatplasser kan tildeles elever utenom vår skole, da etter søknad fra 
elevens hjemkommune. 
 
Personalet på skole og på internat har faste tverrfaglige møter for å gi den enkelte 
elev et helhetlig tilbud. 
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Utfordringer: 
Bygningsmassen 
Skole og internatbygningene er fra 1972. De siste årene har det vært utført et 
betydelig rehabiliteringsarbeid. Blant annet sto et nytt skolebygg på ca. 400 m2 ferdig 
i januar 2013.  
Mye rehabiliteringsarbeid gjenstår, og det vil i framtiden være behov for videre 
opprusting av bygningsmassen både innvendig og utvendig. Det er planer om 
utskifting av eksisterende varme- og ventilasjonsanlegg i skolebygningen.  
 
Internattilbudet 
Det siste skoleåret har kun to av internatene samt hybelhuset vært i drift. Det vil i 
praksis si at vi har hatt ledige internatplasser. Vi har derfor åpnet for salg av 
internatplasser til elever som går på skoler i nærområdet, og som har behov for et 
miljøterapeutisk tilrettelagt botilbud. Dette er et tilbud vi ønsker å videreføre. 
 
Internatene er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere. Elever med store fysiske 
funksjonshemminger kan derfor ikke få tilbud om internatplass. Dette gjør at skolen 
ikke kan tilby et likeverdig tilbud til alle elevene våre, da vi ikke kan tilby denne 
gruppen det helhetlige tilbudet som et kombinert skole- og internattilbud er. 
 
Internatet ønsker også å arbeide for at elever som har behov for et internattilbud på 
helg, kan få mulighet til det. Skal dette bli et reelt tilbud er det viktig at elevenes 
hjemkommune melder behovet til Tøndergård skole og ressurssenter. 
 

 

Skolens Visjon og Pedagogiske plattform 
 
Skolens visjon: ”Vi jakter på mulighetene ”  
 

Skolens pedagogiske plattform: 

Tøndergård skoles og ressurssenters pedagogikk er forankret i en eklektisk 
tankegang der helhetssynet blir ivaretatt, og der vi tar utgangspunkt i ulike teorier og 
tilpasser metode, tempo og nivå ut ifra den enkelte elevs forutsetninger og behov.  
Vi har som mål å være en skole der det er rom for alle og der blikket rettes mot den 
enkelte. 
 
Vi ønsker å skape inkludering på sikt. For noen elever vil et kortvarig segregert tilbud 
lettere kunne føre til dette målet. 
Elever ved skolen skal ha et kvalitativt bedre tilbud enn de ville hatt ved 
hjemmeskolen.  
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Skole- og internatpersonalet skal sammen gi elevene et helhetlig tilbud som fremmer 
læring, mestring og personlig ansvar. Tett samarbeid om måloppnåelse mellom 
pedagogisk og miljøterapeutisk personale er viktig i dette arbeidet. Vi arbeider for et 
godt samarbeid med foreldre og aktuelle hjelpeinstanser i elevens hjemkommune. 
Ved behov samarbeider vi også med ulike kompetansemiljø. For elever i 
videregående skole er målet at elevene skal få en opplæring som gir dem 
kompetanse til å mestre voksenlivet. Vi ønsker å samarbeide med hjemkommunen i 
forhold til tilrettelegging av bolig og arbeid. Målet er at de som ønsker det skal ha et 
arbeid / sysselsettingstilbud å gå til etter endt videregående skole 
Alle ansatte ved Tøndergård skole og ressurssenter har ansvar for å skape et trygt 
og inspirerende arbeids- og læringsmiljø, som fremmer faglig og personlig utvikling. 
Tanken om likeverd er grunnleggende for arbeidet vårt. 
Dette medfører: 
1. Tilpasset opplæring der følgende ligger til grunn: 

 Kartlegging  
 Klart definerte individuelle opplæringsmål  
 Variasjon i nivå og tempo 
 Varierte læringsarenaer og varierte læremidler 
 Variasjon i arbeidsmåter og arbeidsmetoder der en tar hensyn til elevenes 

ulike læringsstiler i valg av læringsstrategi. 
 Rutiner for utviklingssamtaler som fremmer motivasjon og mobilisering av 

egne ressurser. 
 Forutsigbarhet, faste rammer, struktur og vektlegging av god sosial 

samhandling som viktige element. 
 Tilrettelegging for mestring og gode opplevelser. 

 
Sosial kompetanse: 
Tilrettelegge for sosial mestring, slik at eleven i størst mulig grad kan tilpasse seg 
fellesskapet; både i gruppen, på skolen og i samfunnet for øvrig.  
Høflighet og respekt er viktige faktorer i denne sammenhengen. Alle voksne i 
skolemiljøet skal være gode rollemodeller for elevene. 
 
 Prosessorientert skole: 
Arbeide for en skole som møter nye utfordringer ved å søke etter ny kunnskap 
gjennom åpen dialog på tvers av faggrupper på skole og internat, og sammen med 
elever, foreldre og hjelpeinstanser. Det skal være rom for fleksibilitet, kreativitet, 
nytenkning og nyskaping. Det er lov å feile. 
  
Videre - og etterutdanning: 
Det skal legges til rette for videre- og etterutdanning, prioritert ut i fra skolens behov 
og satsingsområder nedfelt i skolens plan for kompetanseutvikling. 
Det er viktig å kunne ha kompetanse på mange områder for å kunne møte behov 
som eierkommunene til enhver tid etterspør. 
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MÅL I PLANPERIODEN 

Hovedmål 1 - Opplæring 
Tilrettelegge et helhetlig opplæringstilbud og et helhetlig botilbud på internatet 
som fremmer læring, mestring, trivsel og personlig ansvar ut ifra den enkelte 
elevs forutsetninger. 

 

Delmål 1 
Tilrettelegge opplæringen / botilbudet slik at den enkelte elev utvikler sine 
kunnskaper og ferdigheter ut fra egne forutsetninger. 

Opplæringa skal legge vekt på å gi elevene kunnskaper, holdninger og verdier 
som gjør dem best mulig i stand til å mestre sitt eget liv og delta i arbeids- og 
samfunnslivet. 

 

Tiltak: 
 Ta utgangspunkt i sakkyndig vurdering, individuell plan, tester / utredninger, 

foreta observasjon og kartlegging, og nyttiggjøre seg denne informasjonen 
som en basis i det spesialpedagogiske arbeidet.  

 Med utgangspunkt i læreplanen, utarbeide individuelle opplæringsplaner (IOP 
eller IODP) og miljøterapeutisk plan til elever på internatet.  

Sette opp realistiske mål, kortsiktige og langsiktige tiltak som evalueres 
i samarbeid med eleven og elevens nærpersoner. 

 Ta hensyn til elevens læringsstil og læringstempo.  
 Utarbeide halvårs-, uke- og dagsplaner. 
 Legge til rette for et helhetlig opplæringstilbud og et helhetlig botilbud gjennom 

teamarbeid og tverrfaglig samarbeid  
 Legge til rette for opplevelser og kreativitet innenfor praktisk/ estetiske 

fagområder. 
 

 Tett samarbeid mellom PPt og skole for å kvalitetssikre samsvar mellom 
sakkyndig vurdering og individuell opplæringsplan 

 

Delmål 2 
Gi eleven mulighet til å bruke egne ressurser og slik styrke selvbildet. 

 

Tiltak: 
 Gi oppgaver elevene mestrer og konstruktive tilbakemeldinger 
 Ta utgangspunkt i elevens sterke sider og elevens interesser 
 Gi elevene oversikt, trygghet og oppgaver som er forenlig med elevens 

forutsetninger, for slik å styrke elevens mestringsfølelse. 
 Gi rom for fleksibilitet 
 Faste elevsamtaler 
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Delmål 3 
Tilrettelegge et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring 
(opplæringsloven § 9 A - 1) 

 Tilstrebe nulltoleranse for mobbing 
 Aktivt elevråd 
 Trivselsregler på klasserommene 
 «Ingen utenfor uka» som årlig arrangement 
 Nok voksne i friminuttene 
 Elevsamtaler 
 Fokus på respekt  
 Voksne som gode rollemodeller 
 Tett samarbeid med hjemmet. 

 

Delmål 4 
Utvikle mest mulig sosialt kompetente barn og unge som kan etablere gode 
vennskap og føle seg akseptert. 
Tiltak: 

 Tilrettelegge for læringsarenaer som skaper tilhørighet og 
muligheter for å utvikle sosiale relasjoner 

 Tilrettelegge for gode samtaler mellom personale og elever 
 Bruk av tilrettelagt undervisningsmateriell i arbeidet (eks. ”Det er mitt valg”, 

ART, jeg er unik, sosiale historier og Steg for steg)  
 Bruke personalet som modeller for sosial kompetanse  

- ved å være gode gruppeledere 
- bekrefte og etterspørre kompetent atferd 

Delmål 5 
Gjøre eleven mest mulig selvstendig i forhold til framtidig bolig, arbeid og 
fritid. 
 
Tiltak: 

 Forberede elevene på yrkeslivet gjennom praktisk arbeid, yrkespraksis og 
yrkesveiledning i samarbeid med hjemkommunene 

 Være samarbeidspart ved planlegging av tilbud etter endt skolegang. 
 La eleven få kjennskap til, og mulighet for å delta i ulike fritidsaktiviteter. 
 Orientere foresatte om rettigheter knyttet til individuell plan 
 Nært samarbeid med elevens hjemkommune gjennom ansvarsgruppe 
 Gi opplæring i primære og sekundære ADL ferdigheter  
 

Hovedmål 2 - Kompetanse 
Sikre bred og høy faglig kompetanse på det spesialpedagogiske, 
sosialpedagogiske og miljøterapeutiske feltet gjennom nytilsetting, etter- og 
videreutdanning og intern tilrettelegging for erfaringsdeling og samarbeid. 
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Skolen skal ha kompetanse innen  
Logopedi, musikkterapi, musikk, dans, drama, forming, produksjonsfag, 
audiopedagogikk, fysio -, ergoterapi og ASK 
I tillegg til generell kompetanse, er det viktig at skolen innehar bred kompetanse 
innen områder som: 

- lese- og skrivevansker 
- talevansker 
- generelle lærevansker 
- sammensatte lærevansker 
- multifunksjonshemming 
- motoriske vansker 
- helsefremmende trening/ kosthold 
- autismespekterforstyrrelser 
- sosial – emosjonelle vansker 
- syn- og hørselsproblematikk 
- matematikkvansker 
- diverse syndrom 
- arbeidsretta opplæring 
- miljøterapi 
- klasseledelse 
- relasjonskompetanse 
- veiledning 

 
Tiltak: 

 Utarbeide personalpolitisk plan med rekrutteringsbehov. 
 Rullering av kompetanseplan 
 Gi rom for egenskolering og videreformidling av kunnskap. 
 Tilrettelegge for videreutdanning og etterutdanning, og oppfordre personale til 

etterutdanning på områder skolen har behov for 
 Nødvendige kursmidler settes av på budsjettet. 
 Gi rom for drøfting av faglige og etiske spørsmål. 
 Arrangere relevante fagkurs der målgruppen er både interne og eksterne 

kursdeltakere. 
 

Hovedmål 3 - Veiledningstjenesten 
Gi praktisk- pedagogisk veiledning i forhold til barn og unge med ulike 
vansker. Veiledning i forebyggende arbeid. 
 
Tiltak: 

 Gi råd og veiledning i forhold til metoder og læremidler. 
 Bruk av informasjonsteknologi i spesialundervisningen. 
 Bruk av tekniske hjelpemidler 
 Arrangere kurs og nettverkssamlinger. 
 Ta i mot besøk for presentasjon av metoder og materiell 
 Gi råd og veiledning i forhold til atferd, klassemiljø og mobbing 

 



Tøndergård skole og ressurssenter 

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

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

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

 

10 

Delmål 1 
Utvikle skolen videre i forhold til å bli et regionalt ressurssenter for 
spesialpedagoger i grunnskole og videregående skole innen områdene: 
Lese og skrivevansker 
Talevansker 
ASK 
Matematikk vansker 
IKT 
Sosiale og emosjonelle vansker 
Klasseledelse 
Autismespekterforstyrrelser 
Miljøterapi 
 

Hovedmål 4 - Økonomi 
Tøndergård skole og ressurssenter skal ha et økonomisk grunnlag som sikrer 
den enkelte bruker et faglig godt tilbud. 
Rettigheter og plikter til arbeidstaker og arbeidsgiver skal være ivaretatt. 
 
Tiltak: 

 God økonomistyring 
 Effektiv ressursbruk 
 Samarbeide med Møre og Romsdal fylkeskommune  
 Selge elevplasser til grunnskoleelever utover abonnementsplassene 
 Vurdere muligheten for å ha ledige beredskapsplasser 

 
 

Hovedmål 5 – Fysiske miljø 
Legge til rette det fysiske miljøet ute og inne ut ifra behov, lover og forskrifter. 

 

Tiltak: 
 Fortsette arbeidet med tilrettelegging for et funksjonelt uteområde  

Ballbinge, klatrevegg 
 Nytt varme og ventilasjonsanlegg i skolebygningen 
 Nye tak på internatbyggene 
 Læremiddelsamling  
 Videre arbeid med rehabilitering av bygningsmassen (ganger, klasserom, 

elevrom internat) 
 Nye møbler på personalrom 

 

Resultatoppfølging 
Resultatoppfølging er en 
forutsetning for å kunne styre mot 
de mål en har satt opp for 
virksomheten. Den skal være et  
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internt redskap for planlegging og oppfølging fra ledelsens side, og det skal føre til 
større bevissthet hos alle ansatte om innholdet i og kostnadene på tiltak. En ser klart 
behov for systemer og rutiner for registrering og evaluering av kvaliteten og nytten av 
det tilbudet som gis. Arbeidsgiver vil følge opp skolens virksomhet gjennom: 

 Skolebasert vurdering, dvs.  
o årlig evaluering av mål satt i skolens årsplan,  
o brukerundersøkelser 
o samtaler med elever, personale, administrasjon og foreldre 

 Årsmelding om skolens virksomhet 
 Rapportering til skolens styre og representantskap 
 Tilsyn av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

 
Ut fra arbeidsområdene i perioden gjøres en prioritering som fremkommer i skolens 
årsplan. I årsplanen settes det opp delmål, tiltak og vurderingsområder og tidspunkt  
for evaluering. 



Nesset kommune 

Rådmannen

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05000590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864 981 062

Eresfjord barne- og ungdomsskole 
v/Ann Kristin Oppigard Vike

6470  ERESFJORD

Administrativt vedtak
Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato

2009/174-4 Frode Sundstrøm, 71 23 11 55 21.11.2013

Svar på søknad om skoletur til Berlin

Saksopplysninger: 
Eresfjord barne- og ungdomsskole v/kontaktlærer for 10.trinn søker om å få dra på skoletur til 
Berlin vår -14. I søknaden er det gjort rede for program for turen. Det er også oversikt over 
hvilke kompetansemål i læreplanen turen vil dekke. Skoleturen vil foregå i samarbeid med 
10.trinn ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole.
Det søkes om dispensasjon fra retningslinjene for skoleturer slik Eidsvåg barne- og 
ungdomsskole fikk i HOK sak 35/13.
I samråd med rådmannen blir denne søknaden behandlet administrativt fordi den er helt parallell 
med søknaden fra Eidsvåg b.-og u.skole.

Vurderinger:
Vurderingene som ble gjort i sak 35/13 må også gjelde denne søknaden.

Ved alle typer ekskursjoner og skoleturer, fra dagsturen på fjellet til avslutningstur for 
avgangselever stilles det tre sentrale krav som skolen må ta stilling til:

1. Innholdet i turen skal være forankret i læreplanen (K06), i generell del og/eller i 
kompetansemåla for fag. Turen skal ha et læringsmål og et læringsutbytte som skal kunne 
vurderes i etterkant. Alle typer turer blir dermed en del av den ordinære undervisninga, 
læringsarenaen er bare et annet sted enn i klasserommet.

2. All undervisning er gratis. Gratisprinsippet er innskjerpet, dvs. at elever/foreldre ikke skal 
betale egenandeler ved turer. Turer er en del av ordinær undervisning og skal være gratis. 
Elever/foreldre og skole kan likevel drive innsamling av penger gjennom dugnader, salg, 
loddsalg osv., men dette er midler som skal gå inn i en felleskasse og ikke være knyttet til 
den enkelte elev.

3. Alle turer må ha en forsvarlig bemanning som ivaretar tilsyn og sikkerhet for elevene. 
Avhengig av turens art kan opplegget kreve tettere bemanning enn ved undervisning på 
skolen.

I søknaden er det gjort rede for det pedagogiske innholdet og forankring i læreplanen. 
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Det bør legges fram oversikt over at gratisprinsippet er ivaretatt og at bemanningen er forsvarlig.

Elever på tur i kommunens/skolens regi har kollektiv ulykkesforsikring gjennom KLP. 
Reiseforsikring må tegnes privat.

Ut fra ei samla vurdering er det ikke tungtveiende grunner til å avslå søknad om dispensasjon 
utover at det er et gjeldende vedtak som ikke tillater utenlandsturer. Det bør derfor gis 
dispensasjon, men regler for skoleturer bør tas opp til ny vurdering i ei senere sak innen første 
halvår 2014.

Skoleturen skal gjennomføres sammen med Eidsvåg b.- og u.skole. Dette er positivt og vil styrke 
samarbeidet på tvers av skolekretsene.

Vedtak:

Søknad fra 10.klasse ved Eresfjord barne- og ungdomsskole om å få dra på klassetur til utlandet 
imøtekommes. Det gis dispensasjon fra reglene vedtatt i sak 27/98.

Skolen må legge fram en oversikt over hvordan gratisprinsippet ivaretas og sørge for forsvarlig 
bemanning.

Reglene for skoleturer tas opp til ny politisk behandling i løpet av vårhalvåret 2014.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nesset kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom frem. 

Med hilsen

Frode Sundstrøm
skolefaglig rådgiver

Kopi til:
Hilde Toven
Liv Fleischer Husby
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Eresfjord barne- og ungdomsskole
6470 ERESFJORD

Deres ref.:Arkivkoder:
Journalnr.: 0001/14
Saksnr.: 14/0001
Bedrift: Eresfjordbarne-

og ungdomsskole

Saksbehandler:Dato:
Svein Gunnar Drablos17.01.2014
E-post: sgd@kystlab.no
Telefon: 92479092

Eresfjord barne- og ungdomsskoe - Nesset - Tilsynsrapport

INNLEDNING
Det vises til hyggelig møte den 09.12.2013. Tilstede fra virksomheten var rektor
Hilde Toven og vaktmester Anton Even Lønseth. Fra Kystlab AS møtte
Svein G Drabløs. Besøket gjaldt rutinemessig tilsyn etter Forskrift om Miljørettet
helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995.

1.2 Avvik og anmerkninger
I dette dokumentet defineres avvik som overtredelse av krav fastsatt i eller i
medhold av Forskrift om miljøtettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Anmerkning defineres som forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik,
men der tilsynsorganet mener det finnes forbedringspotensial.

Funn: 3 anmerkninger.

PUNKTER GJENNOMGÅTE PÅ TILSYNET

§ 4. Internkontroll

"Leder av virksomheten har ansvarfor åpåse at bestemmelsene i, eller i medhold av denne Anm.

orskrift overholdes, og skal rette seg etter depålegg som kommunestyret til enhver tid gir.
Virksomhetenskal e at det er etablert et internkontroll stem".

Harvirksomhetenetablertet internkontrolls em?
Rutinerforå fangeoppogdokumentereavvik,nestenulykkerm.m.,samtvurderekorrigerende

tiltak?
Kommentarer:Uteområdetmåkn es inn i virksomhetensrutinerforrisikoanalse.

§ 10 Mulighetfor aktivitet og hvile m.v.

"Virksomhetenskal lanle es o drives slik at den dekker ulike behov or aktivitet o hvile". Anm.

Er uteområdetslikat detgir godemuligheterforlek/aktivitetforallealdersgrupperi
virksomheten?
Girinneområdet ode muli eterforlek/aktivitetforalle alders er?

Kommentar:



2 av 4

KYSTLAB44!)

§ 11 Måltid

"Det skal finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner. Anm.

Virksomheten skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende mulighet for lagring, tilberedning
o serverin av mat i samsvar med nærin middellov •vnin en".
I. Ermatserverin åltidenetilfredsstillendei forholdtil Statensernærin ådsretnin
2. Letttil n til håndvaski forbindelsemedmåltid?
Kommentar:

§ 12 Psykososialeforhold

"Virksomhetenskal emmetrivsel o ode kososiale orhold".
Er det etablertnettverk tilknyttet virksomheten bestående av for eksempel
skolehelseeenesten/helsestas'on, PP-fenesten, harnevernet aller andre ?
Harvirksomhetenrutiner/ lanerforå foreb e, o da e o få slutt å mobbin ?
Har virksomheten rutiner/planer som sikrerjevnlig samarbeid med foreldre og elever/barn
foreldremøter, samarbeidsutval smeter m.a. ?

Kommentar:

§ 13 Rentøring og vedlikehold

"Dedeler av virksomhetensinnendørsarealer som er i daglig bruk,skal haforsvarlig renhold Amn.

etter hygienisktilfredsstillendemetoder.Hovedrengjøringskal gjennomføresårlig i innendørs
arealer. Uteområdeto tekniskanle skal vedlikeholdeso ren "øresetter behov".
I. Harvirksomhetenrenhold lan,o 'ennomføreshovedren 'ørin minsten an i året?

Rutinerforå føl e o renholdeto i tilbakemeldin til renhold rsonellet?
Var virksomheten godt rengjort under tilsynet, og var gulv og lokaler godt tilrettelagt for
renhold?
Harskolen/barnehaen rutinerforvedlikeholdinneo ute?
S tem forå r 'strerevedlikeholdsbehov,samtformidledettevideretil ansvarli instans?

Kommentar:

§ 15 Førstehjelp

"Virksomhetenskal haførstehjelpsutstyr i tilstrekkeligmengde og av tilfredsstillendestandard. Anm.

Utslyretskal væreforsvarlig plassert. Virksomhetenseier skal sergefor at alle ansatteer kjent
med hvor uts et o bevares o hvordanh'el es".

K'enneransattehvoruts t er lassert o erdetrutinerforetter llin ?
Fåransatte evnli o lærin i førsteh'el? I tille livrednin nårdeter åkrevd?
Forefinnesdokumentas'onoverutførto lærin 7

Kommentar:
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§ 19 Inneklimalluftkvalitet

"Virksomhetenskal ha tilfredsstillendeinneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturreguleringog Anm.

ventilasjonskal være tilpassetbruksområdetog årstidsvariasjoner.Den relative luftfuktigheten
rommenemå liggepå et slikt nivå atfare for muggdannelserikkeforekommer. loniserende
strålin skal ikke oversti e allment akse tert nivå".

Er det foretattmålin er avCO2o tem ratur,o varresultatinnenfornorm?
Rutinerforetters avventilas'onsan1e?
Er sk rmin mots' nerendesolstrålin tilstrekkeli?
Er esieltbelastederomtilstrekkeli ventilert sl sal,k mirom,WC
Er det foretattradonmålin i virksomheten?

Kommentar:

§ 20 Belysning

"Virksomhetenslokaler og uteområdeskal ha en belysningsom er tilfredsstillende iforhold til Anm.

den bruk virksomhetener lanla t or".
Er bel nin en i deenkelteromtil ssetaktiviteten(i?
Haralleromforvari o holdtilftedsstillendetil n da 1 ?

Kommentar:

(*) Rom med undervisning:300 lux (500på tavlen),skolelandskap:500lux, lekerombarnehage 150 lux, stellerom300 lux.

§ 21 Lydforhold

"Virksomhetenslokaler o uteområdeskal ha til redsstillende I d orhold". Anm.

Er utendørsområdenebelastetmedst fras siellekilder?
Er 1 forholdenei inneområdettilfredsstillende?

Kommentar:

I tilleggtil ovennevntepunkter,blevirksomhetensrutinerforlegionellaforebygginggjennomgått.Jevnfør
forskriftens§I7 Smittevern.

KONKLUMON

Godkjenning som ble vedtatt av kommunelgen i Nesset kommune er fremdeles
gyldig.

På neste side følger en oppsummering anmerkninger.
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Anmerkning nr. 1: Virksomhetens rutiner for risikoanalyse bør innbefatte
risikoanalyse av uteområdet.

Anmerkning nr. 2: Virksomheten bør ha rutiner for periodisk innsending av
dusjvann til legionellaanalyse. Man kan lage en samleprøve bestående av vann
fra f.eks. guttegarderobe, jentegarderobe og lærer garderobe. Når man tar ut
prøve er det viktig å fange opp vannet som kommer først ut av dusjen (ikke la
vannet renne først).

Anmerkning nr. 3: Ved periodisk varmebehandling av dusjer for å forebygge
legionella vekst, må man dokumentere at man oppnår målkravet til
behandlingen (70°C i minimum 5 minutter).

Ta kontakt med undertegnede rådgiver ved eventuelle spørsmål.

Vennlig hilsen

ve‘in -G .rake\-
Rådgiver
Kystlab AS

\
(

Nesset komm

.)
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Plan for skoleutvikling 2014-17, rullering

Vedlegg
1 Plan for skoleutvikling 2014-17, utkast
2 Oppfølging av Plan for skoleutvikling 2013-14, 

v.2.

Rådmannens innstilling

Plan for skoleutvikling 2014 -17 vedtas. Planen rulleres hvert år.

Saksopplysninger

Plan for skoleutvikling er plan for viktige satsingsområder og tiltak de nærmeste årene. I de siste 3-4 
årene har skolene og skoleeier i Nesset hatt en slik plan å forholde seg til. Den forrige utgaven ble 
vedtatt i feb-13. 

Plan for skoleutvikling er en overordnet plan. I arbeidet med de forskjellige tiltakene finnes en rekke 
underplaner. Disse er gjengitt i en egen oversikt.
Planen har et 3-årig perspektiv. Det er likevel det kommende skoleåret som har størst fokus og som har 
de fleste konkrete tiltakene.

Vedlagt i saken er også en oversikt og tilbakemelding på hva som er utført av inneværende års tiltak. 
Mange av tiltakene blir videreført fordi de nødvendigvis strekker seg over flere år.

Utkast til planen er drøftet i utvida skoleledermøte (rektorer og inspektører). 



Vurdering

For 2 år siden ble planen redusert i omfang og detaljer for å gjøre den tydeligere. En overordna 
utviklingsplan skal gi retning for utvalgte områder og ikke detaljstyre skolenes valg av metodikk.
Et viktig utgangspunkt er at planen skal være et verktøy for de som leder og arbeider i skolen. Planen 
skal vise hva som prioriteres og hvilke oppgaver vi skal få gjort. Det innebærer at antall tiltak skal 
være lavt fordi plana skal være overkommelig å gjennomføre. De største fokusområdene ligger fast i 
minimum 3 år og vil derfor være ”gjengangere” i planen. (vurdering, regning, fronter )

Rullering av planen legges tidlig på året.(jan-feb) fordi planen bl.a. skal være grunnlag for Plan for 
kompetanseutvikling og skolenes planlegging for neste skoleår.

Økonomiske konsekvenser

Plan for skoleutvikling har i seg selv ikke økonomiske konsekvenser.
Gjennomføring av tiltakene i planen vil til enhver tid være avhengig av skolenes og skoleeiers 
prioritering av budsjettmidler.

Betydning for folkehelse
Gode planer med et langsiktig perspektiv skaper forutsigbarhet for personalet i skolen som bidrar til et 
godt arbeidsmiljø.
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PLAN FOR SKOLEUTVIKLING 

 

 

Visjon: 

”Jeg velger meg Nesset..” 
Hovedmål 

 1 God kvalitet på tjenestene 
For skolene betyr dette: 

 

Nesset har en skole med god opplæring i et 

trygt og inspirerende læringsmiljø. 

– drevet etter nasjonale føringer gjennom Lov om 

grunnskolen med forskrift og læreplan. 
 

Godt samarbeid mellom skole/hjem og 

foreldre som støtter opp om skolen. Elever og 

foreldre som er fornøyde med – og stolte av 

skolen sin. 

 

Hovedmål  
2 Motiverte medarbeidere 

For skolene betyr dette: 

 

Personalet i skolene har relevant kompetanse, 

gode muligheter til oppgradering, gode 

arbeidsforhold med spennende utfordringer og 

et støttende arbeidsmiljø. 

 

Hovedmål 

4 Helhetlig og langsiktig planlegging 
For skolene betyr dette: 

 

Skolene i Nesset har felles, langsiktig 

planlegging med utgangspunkt i sentrale 

føringer og lokale prioriteringer. 

 
 

 

 Hovedmål 

5 Effektiv og rasjonell drift  

gjennom bruk av IKT  
For skolene betyr dette: 

 

Godt utstyr og vedlikehold, god kompetanse og 

formålstjenlig bruk av IKT i opplæringa 

 

Plan for skoleutvikling er relatert til Nesset kommunes visjon og hovedmål. 

Dette er imidlertid en plan for faglig skoleutvikling, derfor er ikke kommunens hovedmål 3 ”God 

økonomistyring” og hovedmål 6 ”God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold” tatt 

med her.                                               
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Forord: 
 

Plan for skoleutvikling ble første gang utarbeidet gjennom skoleåret 2009/10 og vedtatt i 

kommunestyret i aug. 2010. 4.utgave ble vedtatt i februar 2013. 

 

I denne utgaven av Plan for skoleutvikling er det gjort en del endringer. Hovedmålene står fast og 

er relatert til gjeldende hovedmål for kommunen. Så er det gjort noen mindre endringer i 

delmålene. Viktigste endringene gjelder tiltakene. Her er det forsøkt å rydde, slik at de viktigste og 

langsiktige tiltakene står igjen. Mindre tiltak som naturlig hører til skolenes daglige drift er tatt ut. 

 

Et viktig utgangspunkt for planen er at tiltakene skal være konkrete og beskrive nye områder eller 

økt fokus på etablerte områder. Det betyr at denne planen ikke beskriver alt som skjer i skolen, eller 

alt som har daglig fokus. Det at noe ikke er nevnt i planen, betyr ikke at det ikke jobbes med. 

 

Et annet viktig utgangspunkt er at planen skal være et verktøy for de som leder og arbeider i skolen. 

Planen skal vise hva som prioriteres og hvilke oppgaver vi skal få gjort. Det innebærer at antall 

tiltak skal være lavt fordi plana skal være overkommelig å gjennomføre. Og selv etter en reduksjon 

av antall tiltak, vil det være noen tiltak som i Nessetskolen er viktigere og mer omfattende enn 

andre. 

 

De siste årene har skolene i Nesset samlet seg om felles hovedsatsinger. Disse er vi mer eller 

mindre midt inne i, og disse vil prioriteres. ”Vurdering for læring” har vi arbeidet med i over 2 år 

og dette vil fortsette. Sammen med vurdering, vil vi høsten 2014 starte opp ”Regning som 

grunnleggende ferdighet”. 

Disse områdene vil altså prioriteres når det gjelder de mer omfattende tiltakene. 

 

Planen er inndelt i fire hovedområder som relateres til 4 av 6 hovedmål for Nesset kommune. Disse 

hovedmålene omfatter:  1.  Læringsmiljø, det faglige, identitet og foreldresamarbeid.                       

2.  Medarbeidere og arbeidsmiljø. 3. Planarbeid. 4. IKT.  

 

Plan for skoleutvikling skal rulleres årlig.  
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Hovedmål 1                        God kvalitet på tjenestene 

 

For skolene betyr dette: 

Nesset har en skole med god opplæring i et trygt og inspirerende læringsmiljø. 

 

Godt samarbeid mellom skole/hjem og foreldre som støtter opp om skolen. Elever og foreldre 

som er fornøyd med – og stolte av skolen sin. 

 

DELMÅL 1.1 

Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i grunnskolepoeng og  

Nasjonale prøver.   
 

Grunnskolepoeng:  40,0 p. 

 
Nasjonale prøver 5.klasse:  Lesing:   2,0    

Regning:2,0 

    Engelsk:  2,0  

 

Nasjonale prøver 8.klasse:  Lesing:   3,1    

Regning:3,1    

Engelsk:  3,1  

 

TILTAK:  

2014/15 2015/16 2016/17 
 Arbeide med   

egenvurdering og  

elevmedvirkning 

 Forberede og iverksette 

satsingsområdet ”Regning 

som grunnleggende 

ferdighet” 

 

   Implementere praksis med   

egenvurdering og  

elevmedvirkning 

 Iverksette «Ungdomstrinn i 

utvikling» 

 Arbeide med ”Regning som 

grunnleggende ferdighet”  

 Videreføre «Ungdomstrinn i 

utvikling» 

 

 

                                               

DELMÅL 1.2 

Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, 

er tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk.  

Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
 

Elevundersøkelsen 7.kl.:   Trivsel med lærerne  4,1  

    Elevdemokrati   3,6  

    Mobbing   1,4  

    Faglig veiledning   3,4  

 

Elevundersøkelsen 10.kl.  Trivsel med lærerne 3,8   

    Elevdemokrati  3,2 

    Mobbing  1,4 

    Faglig veiledning  3,1 

TILTAK:   

2014/15 2015/16 2016/17 
 Ta i bruk overordna system 

for oppfylling av Kap.9a i 

oppl.loven.  

 Implementer overordna 

system for oppfylling av 

Kap.9a i oppl.loven.  
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DELMÅL 1.3 

Elevene blir godt kjent med naturen, kulturen og arbeidslivet i kommunen.   

Å skape tilhørighet er ei viktig oppgave for skolen.   
 

TILTAK:   

                2014/15              2015/16                 2016/17 
 Gjøre ferdig oversikt over 

utvalgte lokal steder og 

emner alle elever i 

grunnskolen skal kjenne til.  

 Implementere oversikt over 

utvalgte steder og emner alle 

elever i grunnskolen skal 

kjenne til. 

  

  

 

     

DELMÅL 1.4 

Styrking av samarbeidet mellom skole og hjem – økt foreldremedvirkning. Målbar  

bedring over tid i resultater fra årlig foreldreundersøkelse i perioden, både på 

deltakerprosent og tilfredshet. 
Skolen må stimulere til økt delaktighet som skaper engasjement og økt oppslutning om skolens virksomhet både blant 

foreldre og elever. 

 

 Deltakerprosent:  50% 

”Dialog og medvirkning”: 70% eller mer av de som har svart er ”svært fornøyd” eller ”noe fornøyd” som et 

gjennomsnitt for alle spørsmålene. 

 

TILTAK:    

2014/15 2015/16 2016/17 
 Utvikle skole/hjem-

kommunikasjon via Fronter 

 

 Videreutvikle skole/hjem-

kommunikasjon via Fronter 

 

 

 
          Til framsida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

Hovedmål 2                        Motiverte medarbeidere 

For skolene betyr dette: 

Personalet i skolene har relevant kompetanse/gode muligheter til oppgradering, gode 

arbeidsforhold med spennende utfordringer og et støttende arbeidsmiljø 

 

 

 

DELMÅL 2.1  

Obligatorisk kompetanse i basisfag på ungdomstrinnet på plass innen vår 2015.  
 
 TILTAK:   

2014/15 2015/16 2016/17 

 
 Fullføre tiltak for etter- og 

videreutdanning 

 Ivareta kompetansebehovet 

ved tilsetting 

 

 

 Ivareta kompetansebehovet 

ved tilsetting 

 

 Ivareta kompetansebehovet 

ved tilsetting 

 

  

 

    

DELMÅL 2.2 

Gode resultater på årlig medarbeiderundersøkelse – på landsgjennomsnitt eller 

bedre 
 

TILTAK:    

2014/15 2015/16 2016/17 
 Arbeide med bygging av felles 

kultur gjennom felles 

inspirasjon og opplevelser 

 Sette fokus på ledelse og 

læreren som leder – videre 

arbeid med skolevandring. 
 

 Arbeide med bygging av felles 

kultur gjennom felles 

inspirasjon og opplevelser 

 

 Arbeide med bygging av felles 

kultur gjennom felles 

inspirasjon og opplevelser 

 

 

 

 

DELMÅL 2.3 

Tilsette gode medarbeidere 
 

TILTAK:   

2014/15 2015/16 2016/17 
 Være aktiv i annonsering 

 Bygge omdømme som 

”utviklingsorientert, 

spennende og ivaretakende” 

 Tydeliggjøre gode planer og 

rutiner på kommunens 

nettside 

 Utvikle rutiner for veiledning 

til nyutdanna i personalet 

 

 Bygge omdømme som 

”utviklingsorientert, 

spennende og ivaretakende” 

 Arbeide med April-verdiene 
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DELMÅL 2.4 

Klar og helhetlig personalpolitikk tilpasset skoleverket 
 

TILTAK:  

2014/15 2015/16 2016/17 
 Videreføre arbeidet med 

helhetlig personalpolitisk plan 

der også satsing på et godt 

arbeidsmiljø, felles kultur og 

opplevelser blir framhevet 

 

    

 

 
Til framsida 
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Hovedmål 4          Helhetlig og langsiktig planlegging 

For skolene betyr dette: 

Skolene i Nesset har felles, langsiktig planlegging med utgangspunkt i sentrale føringer og 

lokale prioriteringer 

 

 

DELMÅL 4.1 

Skolene i Nesset har felles overordna plan for utvikling med tilhørende 

underplaner og emnedokument. 
TILTAK:       

2014/15 2015/16 2016/17 
 Følge opp kvalitets-

sikringssystem med 

rapportering etter Lov 

om grunnskolen § 13.10 

 Utprøving av plan for 

samarbeid mellom 

skolene og  hoved- 

biblioteket 

 

 Utarbeide plan for samarbeid 

med kulturskolen.  

 

 

      

 

 

 

 
Til framsida 
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Hovedmål 5         Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT  

For skolene betyr dette: 

Godt utstyr og vedlikehold, god kompetanse og formålstjenlig bruk av IKT i opplæringa 

 

 

DELMÅL 5.1   

 God og lik praksis i bruk av IKT i undervisningen (plan for digital   kompetanse) 
DELMÅL 5.2 

Utvikle bruk av læringsplattformen Fronter 
DELMÅL 5.3 

Utvide ressurs ikt-ansvarlige 
DELMÅL 5.4 

Kontinuerlig oppfølging av utstyr og materiell 
 

TILTAK:     

2014/15 2015/16 2016/17 
 Følge opp bruk av Orkide 

Oppvekst sin Plan for digital 

kompetanse og dømmekraft 

 Fornye og supplere IKT-

utstyr til utprøving 

 

 Øke IKT-ressurs til 100% 

stilling i kommunen høst 2015 

 Øke fellespott til kr.60.000,- 

fra 2015 

 

 Fornye og supplere IKT-

utstyr til utprøving 

 

 

 
Til framsida 
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Underdokument til plana: 

Navn Dokumenttype Ansvar for 

utarbeiding        

Når 

1. Opplæringslova    

2. Kunnskapsløftet Nasjonale læreplaner i fag,    

3. Læringsplakaten Målsettinger for norsk skole   

4. Lokale læreplaner for 

fag 

Lokale planer i basisfagene  Rådmannen 

v/skolefagl. rådgj. 

Skolene.                            

Under arbeid 

5. Kvalitetssikring i 

vurdering 

Oversikt over rutiner for vurdering med 

og uten karakter 

Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg. 

                                              

2010 

6. Kvalitetssikring i skolen  

 

Skoleeiers helhetlige 

kvalitetssikringssystem etter Lov om 

grunnskolen § 13-10 

med årlig rapportering til rådmann og 

politisk utvalg 

Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg. 

 

  

IKT-verktøy 

anskaffet. 

Tilstandsrapporter 

utarbeides hver 

høst                  

 

7. Verktøy for 

krisesituasjoner (permer 

på den enkelte skole) 

Prosedyrer for håndtering av sorg og 

krisesituasjoner som oppstår plutselig el. 

over tid 

Rådmannen 

v/sk.fagl.rådg. 

 

(materialet er 

innkjøpt.) 

8.      Prosedyrer for spesial-

pedagogisk 

saksbehandling 

 

Rutiner og maler for håndtering av 

spesialpedagogiske behov  

Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg. 

                                                 

2008 

8. Plan for pedagogisk 

bruk av IKT 

Digital plan for hva elevene skal kunne 

på de forskjellig trinn og i alle fag 

Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg. 

sammen med IKT-

kontaktene og lærere.  

Plan i samarbeid 

med Orkide 2011-

12, ferdig 

9. Språktrappa Oversikt over kriterier for god 

språkutvikling fra barnehage til fullført 

grunnskole 1-16 år 

Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg. 

Sammen med leder 

fra barnehagene, 

lærere, helsestasjon 

og PPT.                                    

Under arbeid           

10. Plan for lokal 

leseopplæring 

Fokus på leseopplæring som fremmer 

lesedyktighet både i norsk og øvrige fag 

                                             2010/11 

11. Plan for 

læringsstrategier 

Strategier for leseopplæring og 

læringsstrategier opp gjennom 

skoleløpet  

Indre Nesset barne- 

og ungdomssk. 

                                              

2009 

12. Plan for samarbeid med 

kulturskolen 

Oversikt over hva kulturskolen kan bidra 

med inn mot skolenes undervisning i 

estetiske fag.  Samarbeid om personale  

Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg. Rektorene og 

kulturskole-rektor 

            

Ferdigstilles         

2014 

13. Plan for den kulturelle 

skolesekken 

 Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg. sammen med 

kulturforum       

Årlig 

14. Plan for kompetanse- 

utvikling og rekruttering 

Kort- og langsiktige tiltak for etter- og 

videreutdanning for 

undervisningspersonalet - etter årlig 

behovskartlegging 

Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg 

                                        

                                                

Årlig 

15. Stortingsmeld. 31 Kvalitet i skolen   

16. Virksomhetsplan Skolevise planer Rektorene                                Årlig 

17. Rutiner for samarbeid 

skole/barnehage 

Oversikt: samarbeidsområder, oppgaver 

og tidspunkt gj. året  

Skolefaglig rådgiver 

Enhetslederne                         

2009 

18. Planer for uteaktivitet  Del av skolens virksomhetspl. Rektorene                               Årlig 

19. Plan for utdanningsvalg Del av skolens virksomhetspl. Rektorene                               Årlig 

20. Rutiner for håndtering 

av medisin i skolen og 

SFO 

 Skolefaglig rådgiver               2009 

21.  SFO-plan  Plan for innhold og organisering i SFO   Skolefaglig rådgiver                                      2012 

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html
http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/
http://www.nesset.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=388&MId2=385&FilId=634&back=1
file://43asfil01/felles/Skole/System%20v%20spesialpedagogiske%20tiltak/System%20v%20spesialpedagogiske%20tiltak.docx
file://43asfil01/felles/Skole/System%20v%20spesialpedagogiske%20tiltak/System%20v%20spesialpedagogiske%20tiltak.docx
file://43asfil01/felles/Skole/System%20v%20spesialpedagogiske%20tiltak/System%20v%20spesialpedagogiske%20tiltak.docx
http://iktplanskole.no/
http://iktplanskole.no/
file://43asfil01/felles/Skole/Plan%20for%20læringsstrategiar%20i%20Nesset%20kommune.doc
file://43asfil01/felles/Skole/Plan%20for%20læringsstrategiar%20i%20Nesset%20kommune.doc
file://43asfil01/felles/Skole/Kulturnista/Kommuneplanskjema_13-14.xls
file://43asfil01/felles/Skole/Kulturnista/Kommuneplanskjema_13-14.xls
file://43asfil01/felles/Skole/Kompetanseutvikling/Plan%20for%20kompetanseutvikling%202013-2016.pdf
file://43asfil01/felles/Skole/Kompetanseutvikling/Plan%20for%20kompetanseutvikling%202013-2016.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-31-2007-2008-.html?id=516853
file://43asfil01/felles/Skole/Bhg-skole/Rutiner%20for%20samarbeid%20bh-skole.2.doc
file://43asfil01/felles/Skole/Bhg-skole/Rutiner%20for%20samarbeid%20bh-skole.2.doc
file://43asfil01/felles/Skole/Plan%20Utdanningsvalg.doc
file://43asfil01/felles/Skole/Medisinering%20i%20skole,%20sfo%20og%20barnehage/Rutiner%20for%20håndtering%20av%20medisiner%20-%20endelig%20versjon.docx
file://43asfil01/felles/Skole/Medisinering%20i%20skole,%20sfo%20og%20barnehage/Rutiner%20for%20håndtering%20av%20medisiner%20-%20endelig%20versjon.docx
file://43asfil01/felles/Skole/Medisinering%20i%20skole,%20sfo%20og%20barnehage/Rutiner%20for%20håndtering%20av%20medisiner%20-%20endelig%20versjon.docx
file://43asfil01/felles/Skole/SFO/Plan%20for%20innhold%20og%20organisering%20i%20SFO.pdf
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22. Ordensreglement Overordna kommunal forskrift  Rådmannen 

v/sk.faglig rådg.                                                                               

2013 

23. Skoleruta Oversikt over skoledager og fridager 

gjennom skoleåret, 

Rådmannen 

v/sk.faglig rådg.  

Årlig 

25. Tilstandsrapport Målsettinger, resultater og vurderinger Rådmannen 

v/sk.faglig rådg. 

Årlig 

Annet  Andre plandokument som måtte være 

relevant i denne sammenheng 

  

 

 

 

Til framsida 

 

file://43asfil01/felles/Skole/Forskrift%20om%20ordensreglement.pdf
file://43asfil01/felles/Skole/Skoleruta%202014-2017.pdf
file://43asfil01/felles/Skole/Tilstandsrapport/Tilstandsrapport%20for%20grunnskolen%202012-13.pdf


Plan for  

skoleutvikling 

  2013-2016 

 Nesset kommune 

 
GJENNOMFØRING AV TILTAK 2013/14 
Pr. 1.feb. 2014 

 
Hoved- 

Mål 

Tiltak Ansvar Gjennom- 

ført 

1  Sluttføre og implementere prosjektet ”Skrive 

fagtekst”    
Rektor Ok Avslutta vår-13, 

implementering i gang. 

 Arbeide med vurderingspraksis og 

vurderingskriterier 
Skolefagl./rektor Ok Pågående 

 Forberede og iverksette satsingsområdet 

”Regning som grunnleggende ferdighet” 
Skolefagl. Delvis Oppstart høst-14 

 Utvikle arbeidet med Ny Giv Rektor Ok Avtaler med elever 

inngått vår-13 

 Ta i bruk overordna system for oppfylling av 

Kap.9a i oppl.loven.  
Skolefagl. Ok Felles system for 

romsdalskommunene 

utviklet og iverksatt 

 Styrke rutiner, holdninger og metodikk for å 

øke elevdemokratiet og medbestemmelse 
Rektor Ok Pågående 

 Bidra i ”Dugnad” (rusforebygging) Rektor Ok Pågående 

 ”Zippys venner” tas i bruk i småskolen Rektor Delvis Gjelder INBUS. 

EIBUS deltar i opplegg 

fra PPT (DUB) 

 Gi alle elever i Nesset god kunnskap om 

Bjørnsons liv og litteratur 
Rektor Delvis Ikke systematisert 

 Lage plan for kommunekunnskap Skolefagl./rektor Ikke 

gj.ført 

Planlagt vår-14 

 Innføre skole/hjem- kommunikasjon via 

Fronter 
Skolefagl/ rektor Ikke 

gj.ført 

Under arbeid 

 Lage temaplan for foreldremøter ved 

innskriving, 4.trinn, 7.trinn (overgangsmøter) 
Rektor Ikke 

gj.ført 

Planlagt vår -14 

2  Fullføre tiltak for etter- og videreutdanning Skolefagl. Ok 2 skoleledere på 

masterstudium, 1 lærer 

på logopedi. 

 Etablere deltakelse i logopedutdanning Skolefagl. Ok Oppstart høst-13, 4 år 

 Ivareta kompetansebehovet ved tilsetting Rektor Ok Vurderes kontinuerlig 

 Arbeide med bygging av felles kultur gjennom 

felles inspirasjon og opplevelser 
Skolefagl./rektor Ok Pågående 

Studietur høst-13 

 Sette fokus på ledelse og læreren som leder – 

videre arbeid med klasseledelse mm 
Rektor Ok Utprøving av 

«skolevandring» 



 Holde ”April”-verdiene i hevd Skolefagl./rektor Ok Pågående 

 Utvikle samarbeidet med 

bedriftshelsetjenesten Stamina 
Rektor Ok Avtaler inngått 

 Være offensiv i annonsering Rektor Delvis Annonseform vurderes 

for hver gang. Deltatt 

på rekrutteringsdag ved 

Høgskolen i Volda  

 Bygge omdømme  - ha fokus på vår styrke, 

våre verdier (April) og kommunens mål 
Skolefagl./rektor Delvis Pågående 

 Tydeliggjøre gode planer og rutiner på 

kommunens nettside 
Skolefagl. Delvis Under utvikling 

 Utvikle veiledning til nyutdanna i personalet Skolefagl./rektor Delvis Ikke tilsatt nyutdanna 

12/13  

 Etablere Skolenes hjemmesider 

 
Rektor Ok Som del av 

kommunens hj.side 

 Videreføre arbeidet med helhetlig 

personalpolitisk plan der også satsing på et 

godt arbeidsmiljø, felles kultur og opplevelser 

blir framhevet 

Skolefagl./rektor Ikke 

gj.ført 

Avventer felles 

kommunal plan 

 Utarbeide dekningsoversikt og prognoser for 

kompetansebehov 
Rektor Ikke 

gj.ført 

Avventer felles 

kommunalt system 

4  Følge opp kvalitets-sikringssystem med 

rapportering etter Lov om grunnskolen § 

13.10 

Skolefagl. Ok Digitalt system tatt i 

bruk 

 Følge opp kommunens prosedyrer ved spesial-

pedagogiske tiltak  
Rektor Ok I bruk 

 Utarbeide plan for skolebiblioteka og 

samarbeid med hoved- biblioteket 
Skolefagl. Ok Planutkast utarbeid 

vår-13.  

 Implementere plan for skolebasert vurdering 

med utgangspunkt i årlige 

brukerundersøkelser og Nasjonale prøver 

Skolefagl./rektor Ok I bruk 

5  Følge opp bruk av Orkide Oppvekst sin Plan 

for digital kompetanse 
Rektor Ok Plan tilgjengelig og i 

bruk 

 Ta i bruk Orkide Oppvekst sin Plan for digital 

dømmekraft 
Rektor Ok Plan tilgjengelig og i 

bruk 

 Vurdere utvida bruk av nettbrett i 

undervisninga 
Skolefagl./rektor Ok Nettbrett prøvd ut, 

noen flere innkjøpt høst 

-13. 

 Følge opp plan for innføring av Fronter  Rektor/skolefagl Delvis Skole/hjem 

kommunikasjon ikke 

på plass. 

 Anskaffe utstyr, maskiner og programvare 

relatert til film- og musikk 
Skolefagl./rektor Ikke 

gj.ført 

Nettbrett prioritert 

 Øke fellespott til kr.60.000,-fra 2014 Skolefagl. Ikke 

gj.ført 

Ikke prioritert 

 



Nesset kommune Arkiv: U60

Arkivsaksnr: 2014/91-2

Saksbehandler: Hege Jørstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 4/14 11.02.2014

Nesset kommunestyre 20.03.2014

Høring - Endringer i alkoholloven - åpningstider for salg av alkoholholdig drikk 
mv.

Vedlegg
1 Høring om endringer i alkoholregelverket - Åpningstider for salg av alkoholholdig drikk mv
2 Høringsnotat om åpningstider
3 Lokal forskrift - alkoholholdig drikk

Rådmannens innstilling

Nesset kommune slutter seg til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til følgende endringer i lov 2. 
juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven):

 Utlevering av alkoholholdig drikk ved privat innførsel er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 
17. mai.

 Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.
 Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 

17. mai.

Nesset kommune ber om at regelverk for når det kan skje utlevering av alkoholholdig drikk bestilt via 
internett eller telefon fra AS Vinmonopolet endres. Utlevering kan skje tilsvarende salgstider (kl. 
20.00 hverdager og 18.00 lørdager) for alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent i 
dagligvarehandelen.

Saksopplysninger

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet forslag til endringer i alkoholloven, med høringsfrist 
28.4.2014. Høringen er todelt:

Lovforslag vedrørende:
 Åpne for at AS Vinmonopolet kan holde sine butikker åpne jul-, nyttårs-, påske- og 

pinseaften.



 Åpne for salg av alkoholholdig drikk fra AS Vinmonopolet og dagligvarebutikker på 
valgdager og dager for folkeavstemning. 

Vurdering om endring av regelverk vedrørende:
 Når utlevering alkoholholdig drikk bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet 

kan skje.

Nesset kommune har fire butikker med salgsbevilling for alkohol opp til 4,7 volumprosent, Bunnpris 
Eidsvåg, Coop Prix Eidsvåg, Coop Eresfjord og Coop Vistdal. De tre siste har post i butikk og dermed 
også utlevering fra AS Vinmonopolet.

Bakgrunn for høringen er bred debatt om å endre bestemmelsene om forbud av salg på enkelte dager,
samt ulike regler for dagligvarebutikker og Vinmonopolet. 

Gjeldende rett er gitt i alkoholloven:
 § 3-4, salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jul-, 

nyttårs-, påske-, og pinseaften og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingvalg, 
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

 § 3-7, salg og utlevering av drikk under 4,7 volumprosent i dagligvarehandelen ikke skal skje 
på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingvalg, 
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

Vinmonopolet har avtale med posten om utlevering av alkoholholdig drikk via postkontor, post i 
butikk og hjemkjøring. Utlevering skal bare skje i Vinmonopolets åpningstid, hverdag mellom kl.
08.30 - 18.00, lørdag 08.30 – 15.00. 

Vurderinger

Bakgrunnen for forbudet på valgdagen har endret seg i takt med utviklingen i samfunnet. Forbudet 
skulle hindre at folk møtte opp beruset på valgdagen. Forbudet om skjenking av alkohol på valgdagen 
er tidligere opphevet, og i dagens samfunn er det mange som forhåndsstemmer. Dermed er forbudet av 
salg i Vinmonopolet og dagligvarehandelen på valgdagen blitt en symbolregel uten nevneverdige 
konsekvenser. 

Bakgrunn for forbudene mot salg fra Vinmonopolet på 1. og 17. mai, jul-, nyttårs-, påske-, og 
pinseaften er at tilgjengelighetsbegrensinger virker hemmende på forbruket som igjen påvirker 
skadeomfanget. Dagene er knyttet til høytider og for mange langfri, dette kan gi et økt alkoholkonsum
og behovet for beskyttelse kan være ekstra stort, spesielt i forhold til barn. Konsekvensene er likevel 
marginale da det er tillatt med salg av alkohol under 4,7 volumprosent i dagligvarehandelen disse 
dagene, med unntak av 1. og 17. mai når det er stengt. 

Utlevering av alkohol via post i butikk skjer kun i vinmonopolets åpningstider, dette hevdes å være 
upraktisk og ikke kunne ta ut varer i dagligvarehandelens åpningstid. Begrensede åpningstider 
begrenser tilgjengeligheten, noe som påvirker konsum og skadeomfang positivt. Ved bestilling og 
utlevering via post i butikk går det noe tid, dette medfører mindre grad av impulskjøp enn i 
vinmonopolets butikker. Nesset kommune har lokal forskrift om salgstider for alkoholholdig drikk 
under 4,7 volumprosent (hverdager 08.00 - 20.00 og lørdag 08.00 - 18.00). Et alternativ kan være å 
utvide tidspunkt for utlevering til samme tidsrom. Skal utleveringstiden utvides utover dette (for 
eksempel til butikkens åpningstid) må lokal forskrift også endres.



Endringer i alkoholloven vil ikke ha stor betydning for butikkene i Nesset med salgsbevilling/post i 
butikk. De har uansett åpent disse dagene og ingen behov for økt bemanning i følge styrere ved Coop 
Eresfjord og Prix Eidsvåg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Nesset kommune.

Betydning for folkehelse
Høringsnotatet har vært til vurdering hos folkehelsekoordinator og NAV Nesset, de har ingen 
merknader til foreslåtte endringer utover det som kommer frem i høringsnotatet.
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2. Oversikt over høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet her foreslås det å åpne for at AS Vinmonopolet kan holde sine butikker 

åpne jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften. Det foreslås videre å åpne for salg av 

alkoholholdig drikk fra AS Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og dager 

for folkeavstemning. 

Høringsinstansene blir videre bedt om å vurdere om det bør gjøres endringer i 

regelverket for når det kan skje utlevering av alkoholholdig drikk bestilt via internett 

eller telefon fra AS Vinmonopolet. 

 

3. Bakgrunn 

Bevillingsordningene og statlige rammer for når omsetning av alkoholholdig drikk kan 

finne sted, er sentrale virkemidler i alkoholpolitikken, da begrensninger i 

tilgjengeligheten er av de mest effektive virkemidlene for å redusere skader fra 

alkoholbruk. Tilgjengelighetsbegrensninger i form av at salg krever bevilling og at 

bevillingshaver må forholde seg til statlige og kommunale rammer for utøvelse av 

bevillingen, er derfor viktige og nødvendige. 

Detaljene rundt hvordan disse rammene skal utformes, må imidlertid vurderes når det 

oppstår behov for det. For et par år tilbake var det en bred debatt om skjenketidene. 

Det ble da avklart at det var politisk flertall for at vi fortsatt skal ha statlige normal- og 

maksimaltider for skjenking av alkoholholdig drikk, og at disse ikke skulle endres.  

Senere har vi fått en debatt om det er behov for å endre bestemmelsene som gir forbud 

mot salg på enkelte dager. Ikke minst er det reist spørsmål ved om det er 

hensiktsmessig å ha ulike regler for dagligvarebutikkene og Vinmonopolet.   

 

4. Gjeldende rett 

De statlige rammene for når salg av alkoholholdig drikk kan skje, er gitt i alkoholloven  

§ 3-4 for salg av drikk over 4,7 volumprosent fra AS Vinmonopolet og i alkoholloven  

§ 3-7 for salg av alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol i 

dagligvarehandelen. 

Bestemmelsene om hvilke dager det ikke er tillatt å selge alkoholholdig drikk, finner vi 

i bestemmelsenes tredje ledd.  

For salg av øl og annen alkoholholdig drikk som inneholder 4,7 volumprosent alkohol 

eller mindre, gjelder følgende: 

”Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og 

helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, 

kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.”  

For AS Vinmonopolet gjelder følgende bestemmelse: 

”Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jul-, 

nyttårs-, påske- og pinseaften og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, 

kommunestyrevalg og på folkeavstemning vedtatt ved lov.”  
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Reglene er sammenfallende, med det unntak at salg på jul-, nyttårs-, påske- og 

pinseaften er tillatt for øl og annen alkoholholdig drikk som inneholder 4,7 

volumprosent eller mindre, mens det er forbudt å selge sterkere drikker disse dagene. 

Tidligere hadde man også bestemmelser som forbød skjenking av brennevin på enkelte 

dager, men disse er nå opphevet, jf. Ot.prp. nr. 86 (2003–2004). 

Vinmonopolet kan inngå avtale med transportører om å levere ut varer bestilt via telefon 

og nettbutikk. Vinmonopolet har i dag en distribusjonsavtale med Posten om levering 

av slik alkoholholdig drikk via postkontor, post i butikk og ved hjemkjøring. Utlevering 

må skje innenfor Vinmonopolets åpningsdager og -tider, som etter loven § 3-4 kan være 

mellom klokken 08.30 og 18.00 på hverdager og klokken 08.30 og 15.00 på lørdager. 

Kravet til utleveringstider er tatt inn i distribusjonsavtalen. 

Alkoholloven § 2-5 første ledd gir tidsbegrensninger for utlevering av alkoholdig drikk 

ved privat innførsel. Begrensningene tilsvarer bestemmelsene for salg fra 

Vinmonopolet, slik at det er forbudt med salg på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften, samt 

på valg- og folkeavstemningsdager, og slik at utlevering må skje innenfor tider som 

tilsvarer de maksimale åpningstider for AS Vinmonopolet. 

 

5. Departementets vurdering 

5.0 Åpningsdager 

Bakgrunnen for forbudene mot salg på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften og forbud mot 

salg på valg- og folkeavstemningsdager er at tilgjengelighetsbegrensninger virker 

hemmende på forbruket som igjen påvirker skadeomfanget. At forbudene gjelder de 

nevnte dager har kulturelle og historiske begrunnelser.  

Etter departementets oppfatning har tiden løpt fra forbudet mot salg på valgdagene. 

Formålet med forbudet var å understreke det høytidelige ved valghandlingen og å 

forebygge at personer møter beruset opp for å avgi stemme. Imidlertid vil 

departementet peke på at skjenkeforbudet for brennevin på valgdager allerede er 

opphevet, og at det uansett omsettes alkohol på valgdagen. Videre skal det påpekes at 

dagens valgordning innebærer at svært mange forhåndsstemmer. Forbud mot 

alkoholsalg på valgdagen blir dermed en symbolregel uten særlig faktisk innhold.  

Når det gjelder jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften stiller saken seg noe annerledes. 

Dagene er knyttet til høytider og for mange til langfri, perioder hvor vi vet at det 

konsumeres mye alkohol og hvor behovet for beskyttelse kan være ekstra stort. På den 

annen side må det kunne legges til grunn at å åpne for salg fra Vinmonopolet på disse 

dagene, bare vil ha marginale alkoholpolitiske konsekvenser, ikke minst fordi salg av øl 

mv. fra dagligvarehandelen uansett er tillatt disse dagene.  

Flere åpningsdager vil påvirke kostnadene til Vinmonopolet, og det er ikke gitt at 

endringen totalt sett vil innebære en positiv økonomisk gevinst for AS Vinmonopolet. 

Flere åpningsdager vil også ha konsekvenser av personalpolitisk art, jf. blant annet at 

monopolets ansatte per i dag har tariffestet fri på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften. Se 

nærmere under administrative og økonomiske konsekvenser i punkt 5. 

Departementet skal bemerke at oppheving av forbudet mot salg disse dagene ikke auto-

matisk vil føre til åpne butikker. Innenfor de rammene alkoholloven setter, er det opp til 
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kommunene å vurdere hvilke salgstider de vil tillate. Også butikkene og Vinmonopolet 

må vurdere hva slags åpningstider og -dager som er ønskelige når de søker om 

bevilling. Når det gjelder det statlig eide Vinmonopolet, bør de faktiske åpningsdagene 

besluttes av Vinmonopolet selv i samråd med eier. I vurderingene må blant annet 

personalpolitiske og bedriftsøkonomiske hensyn inngå. 

5.1 Tidspunkt for utlevering 

Det er stilt spørsmål ved om det er hensiktsmessig å holde på regelen om at Posten og 

eventuelle andre utleverere AS Vinmonopolet måtte inngå avtale med, må holde seg til 

Vinmonopolets åpningstider ved utlevering av alkoholholdig drikk. Dette gjelder både 

der varene hentes på postkontor/post i butikk og der varene leveres ut av Posten.  

Det kan hevdes at det er upraktisk at Posten ikke kan levere ut i den åpningstiden de 

leverer ut andre varer. Merk imidlertid at post i butikk uansett i en del tilfeller har 

andre åpningstider enn vertsbutikken. Ulike åpningstider for ulike serviceoppgaver 

under samme tak er derfor ikke unikt for utlevering av alkoholholdig drikk.  

Bakgrunnen for dagens ordning tilsvarer begrunnelsen for bestemmelsen om 

åpningstidene til Vinmonopolet: Begrensede åpningstider begrenser tilgjengeligheten, 

noe som påvirker konsum og skadeomfang i positiv retning. 

Ved utleveringer etter bestilling til Vinmonopolet per telefon eller internett, går det 

imidlertid noe tid mellom bestilling og utlevering. Dette innebærer at vi ikke i samme 

grad som ved kjøp i fysiske butikker vil snakke om impulskjøp. Slik sett slår 

begrunnelsen bak tidsbegrensningen ikke til i like stor grad som for fysiske utsalg. 

Dette taler for å endre ordningen slik at utlevering ikke begrenses av Vinmonopolets 

åpningstider. På den annen side skal det påpekes at utviklingen går i retning av stadig 

kortere utleveringstid for varer bestilt på nett, noe som svekker argumentasjonen over.  

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om ordningen for utlevering bør 

endres. Dersom utlevering ikke lenger skal begrenses av Vinmonopolets åpningstider, 

ber departementet om høringsinstansenes syn på om utleverer i prinsippet bør stilles 

fritt til å foreta utlevering hele døgnet eller om det bør settes andre tidsbegrensninger, 

for eksempel tilsvarende salgstidene for øl, slik at adgangen ble utvidet til kl. 20.00 på 

hverdager og til kl. 18.00 på lørdager.  

Det blir videre spørsmål om en ev. endring for AS Vinmonopolet bør følges av 

tilsvarende endring for adgangen til utlevering av privatimportert vare, jf. at det også 

her er en annen enn selger som utleverer varen. Departementet ber om 

høringsinstansenes syn også på dette. 

 

6. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Åpning for salg av alkohol på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften, samt dager for valg og 

folkeavstemning, vil innebære administrative og økonomiske konsekvenser for AS 

Vinmonopolet. Det må antas at flere åpningsdager vil føre til noe mersalg, men de 

ekstra dagene vil også ta salg fra øvrige salgsdager. Dette påvirker behovet for 

bemanning og de totale kostnadene til AS Vinmonopolet, og det er ikke gitt at 

endringen totalt sett vil innebære en positiv økonomisk gevinst for AS Vinmonopolet.  
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I tillegg er det slik at Vinmonopolets ansatte har tariffestet at de har fri jul-, nyttårs-, 

påske- og pinseaften. Å åpne butikkene disse dagene, vil kreve forhandlinger og 

løsninger med fagforeningene, og vil uansett medføre konsekvenser for de ansatte i 

form av ugunstig arbeidstid. Dessuten er det slik at Vinmonopolet har utfordringer 

knyttet til ufrivillig deltid fordi mange handler i tilknytning til helgene. Åpning de 

aktuelle dagene vil kunne forsterke dette. 

I denne forbindelse minnes det imidlertid om at det i prinsippet vil være AS 

Vinmonopolet som, i samråd med eier, vurderer om utvidet adgang til salg skal 

utnyttes, jf. ovenfor under punkt 4.1. 

Åpning for salg av alkohol i dagligvarehandelen på valgdager vil imidlertid ikke antas å 

medføre særlige økonomiske eller administrative konsekvenser for 

dagligvarehandelen. Butikkene er uansett åpne disse dagene, og det vil heller være slik 

at en lovending her vil føre til redusert behov for å informere om at alkohol ikke kan 

selges denne dagen.  

Eventuell endring av tidsinnskrenkningene for utlevering av alkoholholdig drikk vil 

være en forenkling for utleverere, og vil ikke innbære økonomiske eller administrative 

konsekvenser av betydning. 

 

7. Merknader til lovforslaget 

Merknader til forslagene om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av 

alkoholholdig drikk mv: 

Til § 2-5 andre ledd:  

Bestemmelsen angir hvilke dager det er forbudt å utlevere alkoholholdig drikk ved 

privatimport. Bestemmelsen er endret slik at den ikke lenger omfatter jul-, nyttårs-, 

påske- og pinseaften og stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, 

kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Etter dette er det kun på søn- og 

helligdager samt på 1. og 17. mai at utlevering er forbudt, noe som tilsvarer 

bestemmelsene i §§ 3-4 og 3-7 om salg av alkoholholdig drikk.  

Til § 3-4 tredje ledd: 

Bestemmelsen angir hvilke dager det er forbudt å selge alkoholholdig drikk fra AS 

Vinmonopolets utsalg. Bestemmelsen er endret slik at den ikke lenger omfatter jul-, 

nyttårs-, påske- og pinseaften og stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, 

kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Etter dette er det kun på søn- og 

helligdager samt på 1. og 17. mai at salg er forbudt, noe som tilsvarer bestemmelsen i § 

3-7 om salg av alkoholholdig drikk som inneholder 4,7 volumprosent alkohol eller 

mindre.  

Til § 3-7 tredje ledd: 

Bestemmelsen angir hvilke dager det er forbudt å selge alkoholholdig drikk som 

inneholder 4,7 volumprosent alkohol eller mindre fra innehaver av kommunal 

salgsbevilling. Bestemmelsen er endret slik at den ikke lenger omfatter jul-, nyttårs-, 

påske- og pinseaften. Etter dette er det kun på søn- og helligdager samt på 1. og 17. mai 

at salg er forbudt, noe som tilsvarer bestemmelsen i § 3-4 om salg av sterkere 

alkoholholdig drikk fra AS Vinmonopolet. 
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8. Lovforslaget 

I lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. gjøres følgende 

endringer: 

§ 2-5 andre ledd skal lyde: 

 Utlevering av alkoholholdig drikk ved privat innførsel er forbudt på søn- og 

helligdager, 1. og 17. mai.   

§ 3-4 tredje ledd skal lyde: 

Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.  

§ 3-7 tredje ledd skal lyde: 

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og 

helligdager, 1. og 17. mai.  
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1 Samarbeidsavtale bokmål
2 Resultat av reforhandling evaluering av samarbeidsavtalen

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner ny samarbeidsavtale mellom Nesset kommune og Helse Møre og 
Romsdal som tilrådd i overordnet samhandlingsutvalgs møte dem 15.1.2014.  

Saksopplysninger

Det har vært foretatt en reforhandling/evaluering av samarbeidsavtalen som ble inngått mellom 
kommunene og helseforetaket i forbindelse med at samhandlingsreformen ble iverksatt fra 1.1.2012.
Utvalget som har arbeidet med dette har bestått av representanter fra KS, kommunene i Møre og 
Romsdal, Helse Møre og Romsdal og brukerne.  Representant fra ROR kommunene har vært Arild 
Kjersem fra Fræna kommune.  Utvalgets resultat ble oversendt overordnet samhandlingsutvalg for 
Møre og Romsdal for videre behandling.  Overordnet samarbeidsorgan behandlet saken i møte den 
15.1.2014. Utvalget rår til at avtalen blir sendt ut til kommunene for godkjenning.
Samarbeidsavtalen består av følgende vedlegg:

 Vedlegg 1. Hvilke helse- og omsorgsoppgaver har partene ansvar for- og hvilke tiltak skal 
partene utføre.

 Vedlegg 2. Samarbeid for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til 
pasienter med behov for koordinerte tjenester

 Vedlegg 3b. Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for 
psykiske helsetjenester.

 Vedlegg 4. Samarbeid om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp tilbud.



 Vedlegg 5a. Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester.
 Vedlegg 5b. Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for tjenester innenfor psykisk 

helsevern,
 Vedlegg 6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for 

faglige nettverk og hospitering.
 Vedlegg 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
 Vedlegg 8. Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg.
 Vedlegg 9. Samarbeid om IKT – løsninger og elektronisk samhandling.
 Vedlegg 10. Samarbeid om forebygging.
 Vedlegg 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.
 Vedlegg 12. Samhandlingsstruktur i Møre og Romsdal mellom kommunene og helse Møre og 

Romsdal.
 Vedlegg 13. Samarbeid om praksiskonsulentordningen.

Intensjonen når de første avtalene ble utarbeidet og godkjent var at det i løpet av ett til to år skulle 
evalueres og evt. reforhandles. Bakgrunnen for dette var at en ville få med seg erfaringene fra 
samhandlingsreformen.  
Det er spesielt to vedlegg som det er foretatt endringer i. Dette gjelder vedlegg 3 b og vedlegg 9.
Endringene i vedlegg 3 b er bl.a. i forhold informasjon om pasienten. Intensjonen er at nødvendige 
pasientopplysninger skal følge pasienten sendes samtidig ved både inn og utskriving.  Vedlegg 9 er nå 
tilpasset den utvikling som er skjedd den siste tiden ved at kommunene, legekontorene og sjukehusene 
kan kommunisere med hverandre via helsenettet.

Vurdering

De endringer som er foretatt i samarbeidsavtalen siden sist kommunestyret behandlet saken endret 
med bakgrunn i de erfaringer en har fått siden samhandlingsreformen startet opp. Det er også som 
nevnt skjedd mye i forhold til kommunikasjonen via helsenettet. Det er stilt større krav både ovenfor 
sjukehuset og kommunen når det gjelder dokumentasjon og at denne blir sendt samtidig som pasienten 
enten blir innskrevet ellet utskrevet.

Økonomiske konsekvenser

Nesset kommune har i løpet av høsten 2013 lagt ned et omfattende arbeid i forbindelse med å bedre 
journalkvaliteten. Dette har resultert i at enheten har brukt mer penger og kommer til å bruke mer enn 
forutsatt på dette området. Det blir også som følge av avtalen stilt større krav til IKT systemene slik at 
disse til en hver tid vil fungere (24–7). Dette vil medføre økte kostnader for IKT avdelingen.
Vedlegg 4 etablering av øyeblikkelig hjelp tilbud vil etter all sannsynlighet resultere i ekstra utgifter 
for Nesset kommune.  I følge vedlegg 4 forplikter kommunen seg til å inngå avtale om døgntilbud for 
øyeblikkelig hjelp innen 1.1.2016.  En evt. etablering før 1.1.2016 vil bli finansiert med øremerket 
tilskudd. Etter den tid blir dette lagt inn i rammetilskuddet.

Betydning for folkehelse
Noe av intensjonen med samarbeidsavtalen er å få et best mulig pasientforløp. Dette vil bl.a. resultere i 
mer forutsigbarhet for den enkelte pasient. Dette vil ha betydning for folkehelsen. Vedlegg 10 er 
direkte knyttet til samarbeid om forebygging. Det går fram følgende i vedlegg 10: Formålet er å 
fremme helse og forebygge sykdom i befolkningen gjennom samarbeid om forebyggende tiltak. Ha 
oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer.
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SAMARBEIDSAVTALE

mellom ……………….. kommune

og 

Helse Møre og Romsdal HF

1. Innledning

Partene	er	etter	lov	om	kommunale	helse- og	omsorgstjenester	av	14.	juni	2011	§	6-
1	mfl	pålagt	å	inngå	samarbeidsavtale.	Denne	samarbeidsavtalen	består	av	en	
generell	del,	jfr	punkt	1	– 10,	og	konkrete	samhandlingsområder	som	beskrives	i	
egne	vedlegg.		Denne	avtalen	med	vedlegg	utgjør	Samarbeidsavtalen.

Samarbeidsavtalen	har	til	formål	å	konkretisere	oppgave- og	ansvarsfordelingen	
mellom	kommunen	og	helseforetaket,	og	skal	bidra	til	at	pasienter	og	brukere	mottar	
et	helhetlig	tilbud	om	helse- og	omsorgstjenester.	

Følgende	definisjon	for	samhandling	legges	til	grunn	for	avtalen:

Samhandling	er	uttrykk	for	helse- og	omsorgstjenestens	evne	til	oppgavefordeling	
seg	i	mellom	for	å	nå	et	felles	omforent	mål,	samt	evnen	til	å	gjennomføre	oppgavene	
på	en	koordinert	måte	- St.meld.	47	(2008	– 2009)	Samhandlingsreformen.

Samhandlingen	innebærer	god	kommunikasjon,	felles	oppfølging	og	delt	ansvar	for	
pasienten/brukeren,	felles	utdanningsprogram	og	tett	personlig	kontakt.	Dette	skal	
sikre	at	pasientene/brukerne	blir	behandlet	på	rett	nivå,	sted	og	innen	rett	tid	for	å	
maksimere	nytten	av	tilgjengelige	ressurser	på	en	best	mulig	måte.
Samarbeidsavtalen	bygger	på:

 LOV	1999-07-02-61	Lov	om	spesialisthelsetjenesten	m.m.	
(Spesialisthelsetjenesteloven)

 LOV	2011-06-24-30	Lov	om	kommunale	helse- og	omsorgstjenester	m.m.			
(Helse- og	omsorgstjenesteloven)

 LOV	2011-06-24-29	Lov	om	folkehelsearbeid	(folkehelseloven)
 LOV-1999-07-02-64 Lov	om	helsepersonell	m.v.	(Helsepersonelloven)	
 LOV-1999-07-02-63	Lov	om	pasientrettigheter	(Pasientrettighetsloven)
 LOV	1999-07-02	nr	62:	Lov	om	etablering	og	gjennomføring	av	psykisk	

helsevern	(psykisk	helsevernloven).
 Forskrifter	til	ovennevnte	lover
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2. Verdigrunnlag og målsetting

Samarbeidet	bygger	på	tillit	og	åpenhet	mellom	likeverdige	parter	som	er	gjensidig	
avhengig	av	hverandre	for	å	kunne	gi	et	godt	helhetlig	tilbud.	Samarbeidet	skjer	ut	i	
fra	en	felles	forståelse	av	oppgaver	og	ansvar.	Et	godt	samarbeid	forutsetter	
forankring	i	ledelsen,	som	legger	til	rette	for	god	og	effektiv	samhandling	mellom	
Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen.	Dette	gjelder	både	på	politisk,	
administrativt,	faglig	nivå	og	i	den	daglige	driften	av	tjenestene.	

Samhandling	innebærer	at	ulike	helsearbeidere	arbeider	på	tvers	av	sektorer	og	
spesialiteter	for	å	skape	sammenhengende	tjenester.	Pasientens	/	brukerens	beste	
skal	alltid	være	i	fokus.	Pasienten/brukeren	står	i	sentrum	og	er	på	felles	helsearena	
enten	pasienten	er	i	helseforetaket	eller	i	kommunen.	

Partene	er	enige	om	at	samarbeidet	skal	preges	av	en	løsningsorientert	tilnærming	
og	prinsippet	om	at	avgjørelser	tas	på	lavest	mulig	tjenestenivå,	så	nært	
pasient/bruker	som	mulig.

Samhandlingen	skal	bygge	på	likeverdighet	mellom	partene	og	respekt	for	
hverandres	roller	og	kompetanse	og	bidra	blant	annet	til	at:

 Pasient/bruker	får	koordinerte,	helhetlige	og	individuelt	tilpassede
helsetjenester	på	rett	nivå	til	rett	tid

 Pasient/bruker	og	pårørende	opplever	trygghet,	forutsigbarhet,	kontinuitet	
og	brukermedvirkning

 Gode	rutiner	og	klare	oppgave- og	ansvarsforhold	preger	samarbeidet	mellom	
kommunen	og	helseforetaket

 Effektiv	ressursutnyttelse	på	tvers	av	kommunegrenser	og	forvaltningsnivå
 Partene	samarbeider	om	å	styrke	det	forebyggende	og	helsefremmende	

arbeidet

For	å	nå	disse	målene	skal	partene:

 Forankre	avtalen	i	toppledelsen	både	i	kommunen	og	Helse	Møre	og	Romsdal	
HF

 Forankre	og	involvere	på	fag- og	avdelingsnivå,	ved	at	alle	mellomlederne	
kjenner	avtalen	og	ser	til	at	den	blir	praktisert	i	det	daglige	arbeidet

 Integrere	og	prioritere	systematisk	kvalitetsarbeid	i	det	daglige	arbeidet	på	
linje	med	andre	prioriterte	oppgaver

 Ha	kjennskap	til	hverandre	med	faste	møteplasser	og	regelmessig	dialog
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3. Samhandlingsområder

Helse	og	omsorgstjenesteloven	§	6-2	oppstiller	et	minimumskrav	til	hva	en	avtale	
mellom	partene	skal	inneholde.	Det	følger	av	lovens	1.ledd	at	avtalen	som	et	
minimum	skal	inneholde,	sitat:

1. Enighet	om	hvilke	helse- og	omsorgsoppgaver	forvaltningsnivåene	er	pålagt	
ansvaret	for	og	en	felles	oppfatning	av	hvilke	tiltak	partene	til	enhver	tid	skal	
utføre

2. Retningslinjer	for	samarbeid	i	tilknytning	til	innleggelse,	utskrivning,	
habilitering,	rehabilitering	og	lærings- og	mestringstilbud	for	å	sikre	
helhetlige	og	sammenhengende	helse- og	omsorgstjenester	til	pasienter	/	
brukere	med	behov	for	koordinerte	tjenester

3. Retningslinjer	for	innleggelse	i	sykehus
4. Beskrivelse	av	kommunens	tilbud	om	døgnopphold	for	øyeblikk	hjelp
5. Retningslinjer	for	samarbeid	om	utskrivningsklare	pasienter	som	antas	å	ha	

behov	for	kommunale	tjenester	etter	utskrivning	fra	institusjon
6. Retningslinjer	for	gjensidig	kunnskapsoverføring	og	informasjonsutveksling	

og	for	faglige	nettverk	og	hospitering
7. Samarbeid	om	forskning,	utdanning,	praksis	og	læretid
8. Samarbeid	om	jordmortjenester
9. Samarbeid	om	IKT-løsninger	lokalt
10. Samarbeid	om	forebygging
11. Omforente	beredskapsplaner	og	planer	for	den	akuttmedisinske	kjeden

Regulering	av	samarbeidet	på	disse	punktene	vil	være	et	viktig	verktøy	i	
gjennomføringen	av	Samhandlingsreformen	og	beskrives	i	egne	vedlegg.	

I	tillegg	er	det	inngått	avtale	om	Samhandlingsstruktur	(	Vedlegg	12)	og	
Praksiskonsulentordning	(	vedlegg	13)

Dersom	partene	inngår	samarbeid	på	andre	områder,	kan	det	inngås	særskilte	
avtaler	som	vedlegg	til	denne	avtalen,	eller	egne	retningslinjer	og/	eller	prosedyrer	
som	ikke	er	vedlegg	til	avtalen.
Velger	en	alternative	retningslinjer	og/	eller	prosedyrer	som	ikke	er	vedlegg	til	
avtalen,	vil	ikke	avvik- og	sanksjonsreglene		i	denne	avtalen,	komme	til	anvendelse.

4. Samhandlingsformer

For	å	sikre	gjennomføring	av	Samhandlingsavtalen	er	det	etablert	slike	
samhandlingsfora:

 Dialogmøte	
 Overordna	samhandlingsutvalg
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 Administrativt	samhandlingsutvalg
 Kliniske	samhandlingsutvalg
 Samhandlingskonferanse

Samhandlingsstruktur	er	beskrevet	i	vedlegg	12	til	avtalen.

5. Plikt til gjennomføring og forankring

Partene	forplikter	seg	til	å	gjøre	avtalen	kjent	for	egne	ansatte	og	brukere.	Partene	
skal	også	sette	av	nok	ressurser	knyttet	til	medvirkning	i	de	avtalte	former	for	
samarbeid,	blant	annet	vedtatte	utvalg	og	koordinerende	enhet.	
Større	endringer	som	planlegges	av	en	av	partene	skal	gjennomføres	med	en	god	
gjensidig	prosess.	

Partene	forplikter	seg	til	å:

 Informere	og	involvere	den	andre	parten	i	planprosesser	og	annet	arbeid	som	
har	betydning	for	utformingen	av	helsetjenester	for	den	annen	part,	blant	
annet	organisering	og	endring	av	rutiner

 Orientere	hverandre	om	endringer	i	rutiner,	organisering	og	lignende	som	
kan	ha	betydning	for	/	innvirkning	på	de	områdene	avtalen	omfatter

 Gjennomføre	konsekvensutredninger	ved	planlegging	av	tiltak	som	får	
konsekvenser	for	den	annen	part,	blant	annet	omorganiseringer,	nedlegging	
av	sykehus	og	sykehusavdeling

 Opprette	en	klar	adressat	i	egen	virksomhet	som	har	overordnet	ansvar	for	å	
veilede	og	hjelpe	ved	samhandlingsbehov	mellom	tjenesteyterne			

6. Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner

Pasient- og	brukerorganisasjoner	skal	medvirke	i	forbindelse	med	utarbeidelse,	
praktisering,	oppfølging	og	endring	av avtalen.

Brukerne/pasientene	skal	være	representert	i	alle	samhandlingsfora	som	etableres	
mellom	kommunene	og	Helse	Møre	og	Romsdal	HF.

Partene	er	enige	om	at	kravet	til	brukermedvirkning	som	et	minimum	skal	oppfylles	
ved	at	synspunkter	og	tilbakemeldinger	som	kommer	frem	gjennom	
brukerundersøkelser,	brukerutvalget	ved	Helse	Møre	og	Romsdal	HF,	eldrerådet	og	
rådet	for	funksjonshemmede	i	kommunen	skal	tillegges	vekt.	
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7. Avvikshåndtering og forbedringsarbeid

Dersom	partene	ikke	følger	de	rutiner	og	prosedyrer	som	er	avtalt	i	denne	avtale	
med	vedlegg	eller	i	medhold	av	denne	avtalen,	foreligger	et	avvik.

Formålet	med	avvikshåndteringen	skal	være	forbedringsarbeid	og	
erfaringsutveksling. Partene	forplikter	seg	til	å	etablere	system	for	melding	av	avvik	
innenfor	alle	samarbeidsområder	som	omfattes	av	avtalen,	jamfør		Prosedyre	for	
melding	og	håndtering	av	avvik	mellom	kommunene	og	helsefortaket
www.helse-mr.no/no/Fagfolk/Samhandling/Prosedyre-for-melding-og-handtering-
av-avvik-mellom-kommunenene-og-helseforetaket/124360/

8. Uenighet – Tvisteløsning vedrørende avtalens innhold

Partene	forplikter	seg	til	å	løse	uenighet	vedrørende	forståelse	av	avtalen	ved	
prosesser	beskrevet	under	pkt.	8.1	og	8.2	før	saken	kan	bringes	inn	for	domstolene	i	
henhold	til	pkt.	8.3.	

8.1. Dialog og forhandlinger

Partene	er	enige	om	at	uenighet	vedrørende	forståelse	av	avtalen	først	skal	søkes	
løst	gjennom	dialog	og	forhandling.	Dersom	begge	parter	ønsker	det	kan	uenighet	
søkes	løst	gjennom	det	lokale	administrative	samhandlingsutvalget.	

8.2. Lokalt eller nasjonalt tvisteorgan

Dersom	saken	ikke	løses	gjennom	dialog	og	forhandlinger	er	partene	enige	om	at	det	
opprettes	en	uenighetsprotokoll	som	sendes	lokalt	tvisteløsningsorgan	for	drøfting	
og	anbefaling	av	løsning.	Lokalt	tvisteløsningsorgan	opprettes	av	partene	med	to	
representanter	fra	hver	av	partene,	og	en	brukerrepresentant. Oppnås	ikke	enighet	i	
lokalt	tvisteløsningsorgan	sendes	saken	til	Nasjonalt	tvisteløsningsorgan	for	
anbefaling	av	løsning.

8.3. Ordinær domstolsbehandling

Dersom	partene	ikke	klarer	å	løse	uenigheten	gjennom	dialog	og	forhandlinger	eller	
etter	anbefalinger	fra	lokalt	og	nasjonalt	tvisteløsningsorgan	kan	hver	av	partene	
bringe	saken	inn	for	de	ordinære	domstoler	med	den	kommunale	parts	tingrett	som	
verneting.		
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9. Mislighold

Avtalen	kan	ikke	sies	opp	på	grunn	av	mislighold.

Ansvarsbetinget	mislighold	av	denne	avtale	som	påfører	den	annen	part	et	
dokumentert	økonomisk	tap,	kan	i	ytterste	konsekvens	kreves	erstattet.	Slike	krav	
fremsettes	og behandles	i	samsvar	med	den	saksgangen	som	er	beskrevet	for	
uenighet	under	pkt.	8.

10. Endring og oppsigelse av avtalen

Avtalen	er	gyldig	og	gjelder	fra	det	tidspunkt	begge	parter	har	undertegnet. Hver	av	
partene	har	i	henhold	til	helse- og	omsorgstjenesteloven	§	6-5,	2.	ledd	rett	til	å	si	opp	
avtalen	med	ett	års	frist.	

Partene	forplikter	seg	til	å	revidere	avtalen	slik	at	den	til	enhver	tid	er	i	samsvar	med	
gjeldende	rettspraksis,	lover	og	forskrifter.	Partene	plikter	også	å	revidere	avtalen	
dersom	andre	vesentlige	forutseninger	for	avtalen	endres,	herunder	etablering	av	
nye	behandlingstilbud	som	krever	avklaring	av	oppgave- og	ansvarsfordeling.

Ved	utgangen	av	hvert	år	plikter	partene	å	foreta	en	gjennomgang	og	evaluering	av	
avtalen.	Dersom	noen	av	partene	fremsetter	ønske	om	endringer,	må	det	meldes	til	
den	andre	part	innen	1.	oktober	hvert	år.	Forslag	til	prinsipielle	endringer	av	avtalen	
behandles	i	Overordnet	Samhandlingsutvalg	etter	innspill	fra	de	administrative	
samarbeidsutvalg. Overordnet	samhandlingsutvalg	legger	frem	anbefaling	av	
endringer	til	partene.	Endringene	vedtas	av	den	enkelte	kommune	og	Helseforetaket.	
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Vedlegg	1	til	Samarbeidsavtalen	

Hvilke helse- og omsorgsoppgaver har partene ansvar 
for – og hvilke tiltak skal partene utføre 

I	henhold	til	”Lov	om	kommunale	helse- og	omsorgstjenester”	av	22.	juni	2011	§	6.2	
første	ledd	skal	kommunen	og	helseforetaket	avklare	hvilke	helse- og	
omsorgsoppgaver	og	tilhørende	tjenester	partene	har	ansvar	for.	

Kommunens	oppgaver	er	definert	i	”Lov	om	kommunale	helse- og	omsorgstjenester	
m.m.”	(Helse- og	omsorgstjenesteloven)	og	særskilt	i	kapittel	3	“Kommunens	ansvar	
for	helse- og	omsorgstjenester”.

§	3-1.	Kommunens	overordnede	ansvar	for	helse- og	omsorgstjenester;	

 Kommunen	skal	sørge	for	at	personer	som	oppholder	seg	i	kommunen,	tilbys	
nødvendige	helse- og	omsorgstjenester

 Kommunens	ansvar	omfatter	alle	pasient- og	brukergrupper,	herunder	
personer	med	somatisk	eller	psykisk	sykdom,	skade	eller	lidelse,	
rusmiddelproblem,	sosiale	problemer	eller	nedsatt	funksjonsevne

 Kommunens	ansvar	etter	første	ledd	innebærer	plikt	til	å	planlegge,	
gjennomføre,	evaluere	og	korrigere	virksomheten,	slik	at	tjenestenes	omfang	
og	innhold	er	i	samsvar	med	krav	fastsatt	i	lov	eller	forskrift.	Kongen	kan	i	
forskrift	gi	nærmere	bestemmelser	om	pliktens	innhold

 Kommunens	helse- og	omsorgstjeneste	omfatter	offentlig	organiserte	helse-
og	omsorgstjenester	som	ikke	hører	under	stat	eller	fylkeskommune

 Tjenester	som	nevnt	i	første	ledd,	kan	ytes	av	kommunen	selv	eller	ved	at	
kommunen	inngår	avtale	med	andre	offentlige	eller	private	tjenesteytere.	
Avtalene	kan	ikke	overdras

Helseforetakets	ansvar	er	definert	i	”Lov	om	spesialisthelsetjenester”,	og	særskilt	i	
kapittel	2	§	2-1a	og	kapittel	3	om	særlige	plikter	og	oppgaver;

§	2-1a.	De	regionale	helseforetakenes	ansvar	for	spesialisthelsetjenester	

 De	regionale	helseforetakene	skal	sørge	for	at	personer	med	fast	bopel	eller	
oppholdssted	innen	helseregionen	tilbys	spesialisthelsetjeneste	i	og	utenfor	
institusjon,	herunder	

o Sykehustjenester
o Medisinske	laboratorietjenester	og	radiologiske	tjenester
o Akuttmedisinsk	beredskap
o Medisinsk	nødmeldetjeneste,	luftambulansetjeneste	og	

ambulansetjeneste	med	bil	og	eventuelt	med	båt
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o Tverrfaglig	spesialisert	behandling	for	rusmiddelmisbruk,	herunder	
institusjonsplasser	som	kan	ta	imot	rusmiddelmisbrukere	med	
hjemmel	i	sosialtjenesteloven	§§	6-2	til	6-3

o Transport	til	undersøkelse	eller	behandling	i	kommune- og	
spesialisthelsetjenesten

o Transport	av	behandlingspersonell

 De	regionale	helseforetakene	skal	peke	ut	institusjoner	i	det	enkelte	
helseforetak	som	kan	ta	imot	rusmiddelmisbrukere	med	hjemmel	i	
sosialtjenesteloven	§§	6-2	til	6-3

 Det	regionale	helseforetaket	plikter	å	yte	hjelp	ved	ulykker	og	andre	akutte	
situasjoner	i	helseregionen

 Tjenester	som	nevnt	i	første	ledd	kan	ytes	av	de	regionale	helseforetakene	
selv,	eller	ved	at	de	inngår	avtale	med	andre	tjenesteytere

 Departementet	kan	i	forskrift	stille	krav	til	tjenester	som	omfattes	av	denne	
loven

Det	følger	av	andre	overordnede	føringer,	som	Nasjonal	helseplan,	hva	som	er	
kommunenes	og	hva	som	er	helseforetakets	oppgaver.

Partene	er	likeverdige	og	skal	benytte	følgende	virkemidler	for	å	avklare	
ansvarsfordeling	og	endring	av	oppgavedeling:	

 Dialog	og	høringer	før	beslutning
 Planlegge	endringer	i	god	tid
 God	gjensidig	prosess
 Helhetlige	pasientforløp	for	å	sikre	kvalitet	i	pasientbehandlingen
 Ressurser	skal	følge	endringer	i	pasientforløpet	i	form	av	kompetanse	og	

økonomi
 Partene	forplikter	seg	til	å	holde	seg	oppdatert	og	tilpasse	seg	faglige	

standarder	og	nye	behandlingsmetoder.	

Partene	forplikter	seg	til	å	fortsette	arbeidet	med	å	beskrive	og	avklare	
gråsoneområder	i	løpet	av	2012,	dette	for	å	klargjøre	samarbeidsområdet	
ytterligere.	
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Vedlegg	2	til	samarbeidsavtalen

Samarbeid for å sikre helhetlige og sammenhengende 
helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for 
koordinerte tjenester

1. Formål

Sikre	at	pasienter/brukere	som	har	behov	for	koordinerte	tjenester	gis	et	faglig	
forsvarlig	tilbud	og	får	tjenester	som	er	sammenhengende	og	koordinerte.	Sikre	godt	
samarbeid	mellom	de	ulike	tjenestene	og	nivåene	slik	at	pasienter	opplever	helhetlig	
behandling.

2. Virkeområde

Pasienter/brukere	med	behov	for	koordinerte	tjenester	er	personer	med	tilstander	
som	gir	behov	for	langvarig	oppfølging	og	samarbeid	mellom	fagpersonell	med	
forskjellig	fagbakgrunn	og	organisatorisk	tilknytning.	Habilitering	og	rehabilitering	
er	den	prosessen	som	foregår	for	at	en	pasient/bruker	med	medfødt	eller	ervervet	
skade/sykdom/nedsatt	funksjonsevne	skal	oppnå	best	mulig	funksjons- og	
mestringsevne,	selvstendighet	og	deltagelse	sosialt	og	i	samfunnet.

Dette	vedlegget	regulerer	samarbeidet	mellom	kommunen	og	Helse	Møre	og	
Romsdal	i	arbeidet	med	pasienter/brukere	med	behov	for	koordinerte	tjenester,	
habilitering	eller	rehabilitering.	Vedlegget	gjelder	både	somatikk	og	psykisk	
helsevern.		I	tillegg	til	dette	vedlegget	reguleres	samarbeidet	også	av	vedlegg	3	a	og	
b,	og	5	a	og	b.	

3. Lovgrunnlag

 Helse- og	omsorgstjenesteloven
 Spesialisthelsetjenesteloven
 Psykisk	helsevernloven
 Helsepersonelloven
 Pasient- og	brukerrettighetsloven
 Forskrift	om	habilitering	og	rehabilitering,	individuell	plan	og	koordinator
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4. Oppgaver og ansvar

4.1. Felles ansvar

1. Sørge	for	at	pasienter/brukere	opplever	et	helhetlig	tilbud,	og	at	en	ved	
eventuell	uenighet	mellom	avtalepartene	omkring	tilbud	rundt	
enkeltpasienter/-brukere,	ivaretar	pasientens/brukerens	rettigheter	i	forhold	
til	lov	og	forskrift

2. Samarbeide	om	å	lage	gode	pasientforløp.	I	dette	arbeidet	skal regionalt	
utarbeidet	metodikk	for	pasientforløpsarbeid	benyttes.	Partene	forplikter	seg	
til	å	stille	nødvendig	personell	til	disposisjon	i	arbeidet

3. Sikre	brukermedvirkning	på	system- og	individnivå
4. Holde	avtaleparten	orientert	om	eget	tilbud	innenfor	koordinerte	tjenester
5. Både	helseforetak	og	kommuner	har	ansvar	for	habilitering	og	rehabilitering	

av	pasienter/brukere.	Ved	vurdering	av	hvor	hovedansvaret	for	dette	ligger	i	
forhold	til	enkeltpasienter/-brukere,	tar	en	utgangspunkt	i	rapporten	
”Avklaring	av	ansvars- og	oppgavedeling	mellom	kommunene	og	
spesialisthelsetjenesten	på	rehabiliteringsområdet”	fra	Helsedirektoratet	(IS-
1947)

6. Etablere	samarbeid	mellom	helseforetaket,	kommunen	og	rusforetaket	om	
pasienter/brukere	med	sammensatt	problematikk	rundt	rus	og	psykiatri

7. Etablere	samarbeid	mellom	helseforetaket	og	kommunen	rundt	pasient- og	
brukergrupper	med	sammensatte	behov,	eksempel	palliativ	omsorg

4.2. Helse Møre og Romsdal

1. Ha	en	koordinerende	enhet	som	har	oversikt	over	tilbud	og	rutiner	på	dette	
området både	i	helseforetaket	og	i	forhold	til	kommunene,	og	ansvar	for	
informasjon	både	internt	i	helseforetaket	og	i	forhold	til	kommunene.

2. Tilby	koordinator	for	pasienter	som	bare	mottar	spesialisthelsetjenester
3. Starte	rehabiliteringstiltak	så	snart	som	mulig	under	institusjonsopphold
4. Utrede,	undersøke	og	gi	rehabiliteringstilbud	til	pasienter	med	behov	for	

tverrfaglig	spesialisert	rehabilitering
5. Melde	fra	når	en	ser	behov	for	individuell	plan	eller	kommunal	koordinator.	

Meldingen	skal	gå	fra	behandlende	enhet	til	koordinerende	enhet	i	
kommunen.

6. Ta	initiativ	til	samarbeidsmøter	før	utskriving	ved	behov	for	svært	
omfattende	kommunale	tjenester

7. Bistå	til	å	kartlegge	behov	for	nødvendige	hjelpemiddel	og	ta	initiativ	til	at	
disse	blir	anskaffet	og	klargjort.	Gi	opplæring	i	de	hjelpemidler	som	bestilles	
av	spesialisthelsetjenesten	og	skal	brukes	av	pasienten	i	hjemkommunen

8. Delta	i	nødvendig	tverrfaglig	samarbeid	i	ansvarsgrupper	også	etter	at	
pasientene	er	utskrevet,	når	det	er	faglig	behov	for	dette.		

9. Gi	ambulante	tjenester	der	enkeltpasienter	har	behov	for	
spesialisthelsetjenester,	og	der	dette	av	faglige	grunner	må	skje	i	egen	
kommune.	Dette	gjelder	både	oppfølging	av	pasienten,	og	nødvendig	
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kompetanseoverføring	(jfr.	vedlegg	6).	Ambulante	tjenester	skal	gis	etter	
avtale	med,	og	i	nært	samarbeid	med	kommunale	tjenester.	Kommunale	
tjenester	inklusive	fastlegene,	skal	holdes	orientert	om	det	tilbudet	som	blir	
gitt	og	få	epikriser	fra	relevante	konsultasjoner.	

10. Gi	nødvendig	råd	og	veiledning	i	henhold	til	lov	og	forskrift,	jfr.	§	14	i	Forskrift	
om	habilitering	og	rehabilitering,	individuell	plan	og	koordinator

11. Gi	tilbud	om	undervisning	og	opplæring	til	pasienter	og	pårørende	for	
aktuelle	kroniske	sykdomsgrupper

12. Ha	et	system	for	barnekontakt	i	relevante	enheter	for	å	gi	nødvendig	støtte	og	
oppfølging	til	barn	og	ungdom	som	er	pårørende	av	psykisk	syke,	
rusmiddelavhengige	eller	alvorlig	somatisk	syke	eller	skadde	pasienter.		
Varsle	relevante	instanser	i	kommunene	så	tidlig	som	mulig.

4.3. Kommunen

1. Etablere	koordinerende	enhet	i	kommunen,	og	gi	kontaktinformasjon	om	
denne	til	helseforetakets	koordinerende	enhet.	Koordinerende	enhet	skal	
videreformidle	direkte	og	relevant	kontakt	for	oppfølging	av	barn	og	unge.

2. Sørge	for	å	utarbeide	individuell	plan,	tilby	og	utnevne	koordinator	og	
vurdere	å	opprette	ansvarsgrupper,	der	det	er	behov	for	dette.

3. Ha	tilbud	om	habilitering	og	rehabilitering
4. Gi	nødvendig	og	relevant	informasjon	til	helsepersonell	i	helseforetaket	i	

forbindelse	med	felles	pasienter/brukere	innenfor	de	grenser	
helsepersonelloven	setter

5. Delta	i	nødvendig	informasjonsutveksling	og	samarbeidsmøter	under	
opphold,	for	planlegging	av	nødvendige	tiltak	etter	utskriving.	

6. Ha	ansvar	for	at	nødvendig	hjelpemiddel	installeres	og	tilpasses
7. Ha	et	system	for	å	gi	nødvendig	støtte	og	oppfølging	til	barn	og	ungdom	som	

er	pårørende	av	psykisk	syke,	rusmiddelavhengige	eller	alvorlig	somatisk	
syke	eller	skadde	pasienter.	

4.4. Bruk av tvang

I	forhold	til	tvangsbruk	i	psykisk	helsevern	forholder	partene	seg	til	lov	om	psykisk	
helsevern. I	forhold	til	tvangsbruk	ved	rusproblem	forholder	kommunen	seg	til	
avtale	med	Rusbehandling	Midt-Norge	og	helse- og	omsorgstjenesteloven	(kap.	10).

5. Videre oppfølging

Partene	forplikter	seg	til	å	følge	opp	dette	vedlegget	videre	gjennom:	

1. Pasientforløpsarbeid	som	beskrevet	under	4.1,	punkt	2
2. Overordnet	samhandlingsutvalg	og	de	administrative	samhandlingsutvalgene
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Vedlegg	3a	til	Samarbeidsavtalen	

Samarbeid om innleggelse og behandling av pasienter 
med behov for somatiske helsetjenester

1. Formål

Samarbeidsområdet	skal	sikre	at	alle	pasienter	får	et	faglig	forsvarlig	og	helhetlig	
behandlingstilbud	i	overgangen	mellom	kommunehelsetjeneste	og	
spesialisthelsetjeneste.

Samarbeidsområdet	skal	regulere	ansvarsfordeling,	oppgaver	og	plikter	ved	
innleggelse	og	behandling	av	pasienter	med	behov	for	somatiske	helsetjenester.

2. Samarbeidsområdets virkeområde

Samarbeidsområdet	skal	regulere	samhandlingen	mellom	kommunen	og	Helse	Møre	
og	Romsdal	HF	vedrørende	innleggelse,	poliklinisk	behandling,	dagbehandling	og	
døgnbehandling.	

Partene	beslutter	selv	hvordan	de	internt	organiserer	tjenestene.	Rutiner	og	
prosedyrer	for	samhandlingen	som	følger	av	denne	samarbeidsområdet	er	førende	
for	partene.

Samarbeidsområdet	regulerer	ikke	samhandlingen	mellom kommunen	og	
Rusbehandling	Midt- Norge	HF,	da	dette	er	regulert	i	egen	avtale.	
Samarbeidsområdet	regulerer	heller	ikke	samhandlingen	mellom	helseforetaket	og	
kommunene	innen	psykisk	helsevern	(eget	vedlegg	3	b).	

3. Lovgrunnlag

 LOV	1999-07-02-61	Lov	om	spesialisthelsetjenesten	m.m.	
(Spesialisthelsetjenesteloven)

 LOV	2011-06-24-30	Lov	om	kommunale	helse- og	omsorgstjenester	m.m.			
(Helse- og	omsorgstjenesteloven)

 LOV	2011-06-24-29	Lov	om	folkehelsearbeid	(folkehelseloven)
 LOV-1999-07-02-64 Lov	om	helsepersonell	m.v.	(Helsepersonelloven)	
 LOV-1999-07-02-63	Lov	om	pasientrettigheter	(Pasientrettighetsloven)
 Prop.	90L	(2010-2011)	Lov	om	folkehelsearbeid	(folkehelseloven)
 Forskrifter	til	ovennevnte	lover
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4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov

4.1 Helse Møre og Romsdals plikter, oppgaver og ansvar

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	skal	sørge	for	at	personer	med	fast	bopel	eller	
oppholdssted	innen	helseområdet	tilbys	spesialisthelsetjeneste	i	og	utenfor	
institusjon,	herunder	sykehustjenester,	medisinske	laboratorietjenester,	
radiologiske	tjenester,	akuttmedisinsk	beredskap,	medisinsk	nødmeldetjeneste,	
ambulansetjeneste	med	bil	og	eventuelt	med	båt	og	luftambulanse,	transport	til	
undersøkelse	eller	behandling	i	kommunene	og	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	
transport	av	behandlingspersonell.	

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	er	pålagt	veiledningsplikt	ovenfor	
kommunehelsetjenesten.	Denne	plikten	gjelder	i	generelle	spørsmål	og	i	forhold	til	
den	enkelte	pasient.

Helseforetaket	skal	tilby	ambulante	tjenester,	støtte	og	veiledning	slik	at	kommunen,	
så	langt	det	lar	seg	gjøre,	kan	gi	innbyggerne	nødvendige	helsetjenester	uten	
behandling	i	helseforetaket.	Kompetanseoverføring	skal	være	en	del	av	kommunens	
og	helseforetakets	kvalitetssystem.

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen	er	forpliktet	å	gi	pasienten	en	forsvarlig	
behandling	når	partene	har	ansvar	for	pasienten	og	i	overføringen	mellom	Helse	
Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen.	

4.2 Kommunens plikter, oppgaver og ansvar

Kommunen	skal	sørge	for	at	personer	som	oppholder	seg	i	kommunen,	tilbys	
nødvendige	helse- og	omsorgstjenester.	Kommunens	ansvar	omfatter	alle	pasient- og	
brukergrupper,	herunder	personer	med	somatisk	eller	psykisk	sykdom,	skade	eller	
lidelse,	rusmiddelproblem,	sosiale	problemer	eller	nedsatt	funksjonsevne.	

Kommunens	helse- og	omsorgstjeneste	omfatter	offentlig	organiserte	helse- og	
omsorgstjenester	som	ikke	hører	under	stat	eller	fylkeskommune.

Kommunen	har	ansvar	for	at	alle	brukere/pasienter	som	mottar	kommunale	helse-
og	omsorgstjenester	har	oppdatert	medikamentliste.

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen	er	forpliktet	å	gi	pasienten	en	forsvarlig	
behandling	når	partene	har	ansvar	for	pasienten	og	i	overføringen	mellom	Helse	
Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen.	
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5. Henvisning til og innlegging i Helse Møre og Romsdal HF

5.1 Kommunen sitt ansvar ved henvisning til poliklinisk undersøking 
eller behandling ved HMR

Henvisning	til	poliklinisk	undersøking	og	behandling	vil	normalt	komme	fra	lege,	og	
ofte	uten	at	kommunale	omsorgstjenester	er	involvert	i	søknaden.	Henvisningen	skal	
inneholde:

 Kort	resymé av	viktige	tidligere	sykdommer	av	betydning	for	aktuell	
problemstilling

 Relevante	undersøkinger	og	tidligere	behandling	utflørt	hos	henvisende	lege
 Klar	problemstilling	som	henviser	ønsker	vurdert	eller	behandlet
 Dersom	henvisende	lege	har	kjennskap	til	omsorgstjenester	pasienten	mottar	

av	betydning	for	aktuell	problemstilling,	skal	det	opplyses	om	disse
 Oppdatert	medikamentliste

5.2 Dokumentasjon ved innlegging i HMR

Pasienter	skal	søkes	innlagt	eller	innlegges	som	ø- hjelp	av	lege.	Innleggingsskriv	
skal,	så	langt	mulig,	inneholde	samme	opplysninger	som	nevnt	i	5.1.

Ved	innlegging	av	pasienter	fra	sykehjem	eller	der	hjemmesykepleien	er	involvert	
rundt	innleggelsen,	skal	følgende	dokument	fra	omsorgstjenestene	primært	være	
vedlagt	innleggelsesskrivet	eller	følge	pasienten	til	sykehuset:

 Sykepleieopplysninger
 Oppdatert	medikamentliste
 Informasjon	om	hjelpemidler	pasienten	bruker	og	som	sykehuset	trenger	

kjennskap	til
 Eventuelt	oppdatert	individuell	plan	der	dette	er	relevant	og	etter	samtykke	

fra	pasienten
 Nødvendige	rapporter	fra	andre	behandlere/	terapeuter

Dersom	dokumentasjonen	nevnt	i	forrige	avsnitt	ikke	er	vedlagt	ved	en	innleggelse,	
og	sykehuset	har	behov	for	disse,	skal	nødvendig	dokumentasjon	gjøres	tilgjengelig	
så	snart	som	mulig.

5.3. Helse Møre og Romsdal HFs ansvar ved innlegging

 Henvisning		og	søknad	om	innlegging	blir	vurdert	etter	gjeldende	forskrifter	
og	prioriteringsveiledere.		Det	tas	stilling	til	hvilken	rett	pasienten	har	til	
helsehjelp.	

 Ved	behov	skal	det	innhentes	supplerende	opplysninger.	
 Bistå	lege	fra	kommunehelsetjenesten	når	det	er	tvil	om	behov	for	

innleggelse,	herunder	ved	vurdering	i	akuttmottak	eller	poliklinikk.

All	kontakt	mellom	sykehus	og	kommune	skal	dokumenteres	i	pasientens	journal.	
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6. Behandling i Helse Møre og Romsdal HF

 Helse	Møre	og	Romsdal	HF	foretar	utredning	og	behandling	med	
utgangspunkt	i	problemstillingen	i	henvisningen

 Planlegging	av	utskriving	starter	umiddelbart	etter	innleggelse
 Begge	parter	tar	initiativ	til	dialog	og	deltar	i	møter	ved	behov.	Ansvarlige	

representanter	for	kommune	og	helseforetak	avklarer videre	oppfølging	i	
samarbeid	med	pasient	og	pårørende.	Det	skal	tilrettelegges	for	dialog	
uavhengig	av	geografiske	avstander

 Ved	langvarig	behandling	skal	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	ta	initiativ	til	og	
være	i	dialog	med	fastlege	og	de	kommunale	tjenestene	når	de	er	involvert	i	
behandlingen

 Ved	behov	for	individuell	plan	varsles	kommunen	straks
 Skal	redusere	bruk	av	polikliniske	kontroller	der	dette	kan	gjøres	faglig	

forsvarlig	i	kommunehelsetjeneste
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Vedlegg	3b	til	Samarbeidsavtalen	

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av 
pasienter med behov for psykiske helsetjenester. 

1. Formål

Samarbeidsområdet	skal	sikre	at	alle	pasienter	får	et	faglig	forsvarlig	og	helhetlig	
behandlingstilbud	i	overgangen	mellom	kommunehelsetjeneste	og	
spesialisthelsetjeneste.	Samarbeidsområdet	skal	regulere	ansvarsfordeling,	
oppgaver	og	plikter	ved	henvisning	og	av	pasienter	med	behov	for	psykiske	
helsetjenester.

2. Samarbeidsområdets virkeområde

Samarbeidsområdet	skal	regulere	samhandlingen	mellom	kommunen	og	Helse	Møre	
og	Romsdal	HF	vedrørende	henvisninger,	poliklinisk	behandling,	ambulante	
tjenester,	dagbehandling	og	døgnbehandling	innenfor	psykiske	helsetjenester.

Partene	beslutter	selv	hvordan	de	internt	organiserer	tjenestene.	Rutiner	og	
prosedyrer	for	samhandlingen	som	følger	av	dette	samarbeidsområdet	er	førende	
for	partene.
Samarbeidsområdet	regulerer	ikke	samhandlingen	mellom	kommunen	og	
Rusbehandling	Midt- Norge	HF	da	dette	er	regulert	i	egen	avtale.	
Samarbeidsområdet	regulerer	heller	ikke	samhandlingen	mellom	helseforetaket	og	
kommunene	innen	somatiske	tjenester.	

3. Lovgrunnlag

 LOV	1999-07-02-61	Lov	om	spesialisthelsetjenesten	m.m.	
(Spesialisthelsetjenesteloven)

 LOV	2011-06-24-30	Lov	om	kommunale	helse- og	omsorgstjenester	m.m.		
(Helse- og	omsorgstjenesteloven)

 LOV	2011-06-24-29	Lov	om	folkehelsearbeid	(folkehelseloven)
 LOV-1999-07-02-64 Lov	om	helsepersonell	m.	v.	(Helsepersonelloven)	
 LOV-1999-07-02-63	Lov	om	pasient- og	brukerrettigheter	(Pasient- og	

brukerrettighetsloven)
 LOV	1999-07-02	nr	62:	Lov	om	etablering	og	gjennomføring	av	psykisk	

helsevern	(Psykisk	helsevernloven).
 Forskrifter	til	ovennevnte	lover
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4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov

4.1. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	skal	sørge	for	at	personer	med	fast	bopel	eller	
oppholdssted	innen	helseområdet	tilbys	spesialisthelsetjeneste	i	og	utenfor	
institusjon,	herunder	sykehustjenester,	medisinske	laboratorietjenester,	
radiologiske	tjenester,	akuttmedisinsk	beredskap,	medisinsk	nødmeldetjeneste,	
ambulansetjeneste	med	bil	og	eventuelt	med	båt	og	luftambulanse,	transport	til	
undersøkelse	eller	behandling	i	kommunene	og	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	
transport	av	behandlingspersonell.	

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	er	pålagt	veiledningsplikt	ovenfor	
kommunehelsetjenesten.	Denne	plikten	gjelder	i	generelle	spørsmål	og	i	forhold	til	
den	enkelte	pasient.	Veiledningen	skal	ivaretas	av	helsepersonell	med	
spisskompetanse	på	fagområdet.	

Helseforetaket	skal	tilby	ambulante	tjenester,	støtte	og	veiledning	slik	at	kommunen,	
så	langt	det	lar	seg	gjøre,	kan	gi	innbyggerne	nødvendige	helsetjenester	uten	
behandling	i	helseforetaket.	Gjensidig	kompetanseoverføring	skal	være	en	del	av	
kommunens	og	helseforetakets	kvalitetssystem.

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen	er	forpliktet	å	gi	pasienten	en	forsvarlig	
behandling	når	partene	har	ansvar	for	pasienten	og	i	overføringen	mellom	Helse	
Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen.	

4.2. Kommunens plikter, oppgaver og ansvar

Kommunen	skal	sørge	for	at	personer	som	oppholder	seg	i	kommunen,	tilbys	
nødvendige	helse- og	omsorgstjenester.	Kommunens	ansvar	omfatter	alle	pasient- og	
brukergrupper,	herunder	personer	med	somatisk	eller	psykisk	sykdom,	skade	eller	
lidelse,	rusmiddelproblem,	sosiale	problemer	eller	nedsatt	funksjonsevne.	

Kommunens	helse- og	omsorgstjeneste	omfatter	offentlig	organiserte	helse- og	
omsorgstjenester	som	ikke	hører	under	stat	eller	fylkeskommune.	Kommunen	har	
ansvar	for	at	alle	brukere/pasienter	som	mottar	kommunale	helse- og	
omsorgstjenester	har	oppdatert	medikamentliste.

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen	er	forpliktet	å	gi	pasienten	en	forsvarlig	
behandling	når	partene	har	ansvar	for	pasienten,	og	i	overføringen	mellom	Helse	
Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen.	
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5. Henvisning til Helse Møre og Romsdal HF

5.1. Kommunens oppgaver i forbindelse med henvisning

Henviser	(jmfr.	punkt	5.3.1)	følger	gjeldende	prosedyrer	for	henvisning	til	
spesialisthelsetjenesten:

 Klare	problemstillinger	som	henviser	ønsker	vurdert	utredet	eller	behandlet,	
samt	at	kommunal	behandling	er	vurdert	som	ikke	tilstrekkelig.

 Oppdatert	medikamentliste	og	opplysninger	om	hvilke	kommunale	tjenester	
pasienten	mottar.

Ved	henvisning	til	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	av	pasienter	som	mottar	kommunale	
tjenester	skal	følgende	dokumenter	primært	vedlegges	henvisning:
																																																																																																																																																																		

 Nødvendig	rapport	fra	behandler/	terapeuter
 Oppdatert	Individuell	plan
 Opplysning	om	navn	på	pasientens/brukers	koordinator	i	kommunen

Dersom	dokumentasjonen	nevnt	i	første	og	andre	avsnitt	ikke	lar	seg	vedlegge	ved	
en	øyeblikkelig	hjelp	henvisning,	skal	disse	dokumentene	ettersendes	så	snart	som	
mulig.

5.2. Helse Møre og Romsdal HFs ansvar

 Henvisning	vurderes	etter	gjeldende	forskrifter	og	prioriteringsveiledere.		Det	
tas	stilling	til	hvilken	rett	pasienten	har	til	helsehjelp.	

 Ved	behov	skal	det	innhentes	supplerende	opplysninger.	
 Bistå	lege	fra	kommunehelsetjenesten	når	det	foreligger	tvil	om	behov	for	

innleggelse,	herunder	ved	vurdering	i	akuttmottak	eller	poliklinikk.

5.3. Ansvar ved øyeblikkelig hjelp/krise

5.3.1.	Kommunens	ansvar
Kommunen	ved	fastlege/legevakt/tilsynslege/leder	av	barnevern	tar	kontakt	med	
spesialisthelsetjenesten	for	vurdering/veiledning/innlegging.	I	tillegg	kan	
fagpersonell	i	psykisk	helseteam/-bolig	ta	kontakt	for	veiledning/vurdering.

Dokumentasjon:	
 Klinisk	problemstilling	og	aktuell	medikasjon
 Dersom	bruker/pasient	bor	i	kommunal	institusjon/bemannet	bosted	eller	

har	hjemmetjenester/psykisk	helsetjeneste,	skal	aktuell	fagrapport	primært	
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vedlegges,	eller	ettersendes	neste	virkedag	dersom	relevant	personell	ikke	er	
tilgjengelig	på	innleggingstidspunktet

 Opplysning	om	navn	på	brukerens	koordinator	i	kommunen
 Individuell	plan	om	pasienten	har	det
 Ved	innlegging	med	tvang	skal	oppdaterte	opplysninger	frå	lege	med	

pasientstatus	og	tilleggskriterier	følge	med

Dersom	dokumentasjonen	nevnt	i		andre	avsnitt	ikke	lar	seg	vedlegge	ved	en	
øyeblikkelig	hjelp	henvisning,	skal disse	dokumentene	ettersendes	så	snart	som	
mulig.

5.3.2.	Spesialisthelsetjenestens	ansvar
Spesialisthelsetjenesten	avgjør	om	den	enkelte	pasient/bruker	får	tilbud	om	
kriseplass/brukerstyrt	plass	i	helseforetaket.	Helseforetaket	skal	gjøre	tilbud	om	
dette	kjent	for	kommunen	hvis	pasient/bruker	har	psykisk	helsetjeneste	fra	
kommunen,	og	gi	kommunen	beskjed	når	pasient/bruker	benytter	seg	av	tilbudet.

 Ved	kontakt	om	ø-hjelp	skal	spesialisthelsetjenesten	bistå	med	adekvate	råd	
og	vurdering	av	tilstanden,	også	på	kveld	og	helg.

 Helsehjelpen	kan	tilbys	som	ambulant	hjemmebehandling	eller	innleggelse
 Ved	innlegging	med	tvang	skal	næreste	pårørende	kontaktes	og	gis	alle	retter	

til	informasjon	og	brukermedvirkning	på	linje	med	pasienten	selv.	
 Be	om	samtykke	til	å	varsle	hjemmetjenesten/psykisk	helsetjeneste/fastlege	

om	innlegging	neste	virkedag.

5.4. Planlagt innleggelse og poliklinisk behandling 

5.4.1.	Kommunens	ansvar
Henvisning	sendes	psykisk	helsevern	for	voksne	Helse	MR	fra	lege,	
privatpraktiserende	psykolog,	leder	av	psykiatritjenesten	og	sosialtjenesten	i	
kommunen.
Henvisning	sendes	psykisk	helsevern	for	barn	og	unge	Helse	MR	fra	lege	eller	leder	
for	barneverntjenesten.

Dokumentasjon:	
 Skriftlig	henvisning	i	samsvar	med	mal/skjema	på	helseforetakets

hjemmeside
 Individuell	plan	dersom	brukeren	har	det
 Opplysning	om	navn	på	pasientens/brukerens	koordinator	i	kommunen.
 Om	bruker/pasient	bor	i	kommunal	institusjon/bemannet	bosted	eller	har	

hjemmetjenester/psykisk	helsetjeneste,	skal	aktuell	fagrapport	primært	
vedlegges.	For	barn	og	unge	skal	nødvendige	utredningsrapporter	følge	med
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5.4.2.	Spesialisthelsetjenestens	ansvar
 Henvisning	blir	vurdert	av	spesialist	i	forhold	til	gjeldende	frister	og	etter	

Prioriteringsforskriften.	Tilbakemelding	til	bruker/pasient	og	henvisende	
instans	skal	skje	snarest.	

 Gjennomføre	forvernsamtaler	der	dette	er	aktuelt,	hjemme	hos	pasienten	der	
det	er	tjenlig.

 Innhente	nødvendig	tilleggsinformasjon	utover	det	som	er	sendt	med,	
eventuelt	gjennom	samarbeidsmøte.		

6. Behandling i Helse Møre og Romsdal HF

6.1. Spesialisthelsetjenestens ansvar

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	foretar	utredning	og	behandling	med	utgangspunkt	i	
henvisningens	problemstilling.	

Ved	langvarig	behandling	skal	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	ta	initiativ	til	og	være	i		
dialog	med	fastlege	og	de	kommunale	tjenestene/brukerens	koordinator	når	de	er	
involvert	i	behandlingen

Ved	behov	for	individuell	plan	varsles	kommunen	straks.	Polikliniske	kontroller	skal	
reduseres	der	dette	kan	gjøres	faglig	forsvarlig	i	kommunehelsetjeneste

Planlegging	av	utskriving	starter	umiddelbart	etter	innleggelse:

 Innkalle	til	samarbeidsmøte	så	tidlig	som	mulig	der	en	ser	at	bruker/pasient	
har	behov	for	kommunale	tiltak	utover	det	han/hun	allerede	har	innvilget

 Innkalle	til	ansvarsgruppemøte	der	dette	er	aktuelt	
 Evt.	initiere	arbeid	med	individuelle	plan
 Oppnevne	koordinator	for	pasienten

6.2. Kommunens ansvar

 Delta	i	samhandling	for	god	utskriving	og	hjemreise for	pasienten
 Evt.	initiere	arbeid	med	individuelle	plan
 Sørge	for	at	det	blir	oppnevnt	koordinator	for	pasient/bruker

6.3 Samarbeid om tilbudet til pasienter med de mest alvorlige 
lidelsene

Partene	er	enige	om	at	organiseringen	av	det	samlede	tilbudet	til	pasienter	med	de	
mest	alvorlige	lidelsene	skal	vurderes	i	partenes	vedtatte	samhandlingsorgan.
Tilbudet	gjennomgås	med	tanke	på	justering/	forbedring.
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Vedlegg	4	til	Samarbeidsavtalen	

Samarbeid om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp tilbud

Kommunen	skal	utvikle	et	kommunalt	døgntilbud	for	øyeblikkelig	hjelp	innen	
1.1.2016,	da	dette	blir	en	lovpålagt	oppgave.	Helsedirektoratet	har	utarbeidet	en	
rapport/veileder	utgitt	02/2012,	som	beskriver	hvordan	søknad	om	øyeblikkelig	
hjelp	døgntilbud	skal utformes,	”Kommunenes	plikt	til	øyeblikkelig	hjelp	
døgnopphold”.	

Dette	vedlegget	gjelder:	

1. Etablering	av	øyeblikkelig	hjelp	døgnopphold	i	kommunen.	Kommunen	må	
inngå	egen	avtale	om	dette	innen	1.1.2016,	enten	alene	eller	i	samarbeid	med	
andre	kommuner

2. Samarbeid	mellom	partene	om	øyeblikkelig	hjelp

1. Formål

Dette	vedlegget	skal	bidra	til	at	kommunene	i	Møre	og	Romsdal	etablerer	et	tilbud	
om	døgnopphold	for	øyeblikkelig	hjelp	innen	2016,	samt	sikre	samarbeid	mellom	
kommunene	og	Helse	Møre	og	Romsdal	om	øyeblikkelig	hjelp.	Tilbudet	som	
etableres	i	kommunene	skal	være	like	godt	eller	bedre	enn	tilsvarende	tilbud	i	
spesialisthelsetjenesten.	Det	nye	tilbudet	skal	bidra	til	å	redusere	antall	øyeblikkelig	
hjelp	innleggelser	i	spesialisthelsetjenesten	og	gi	pasienten/brukeren	et	godt	faglig	
tilbud	i	nær	tilknytning	til	kommunal	helsetjeneste.

Partene	skal	samarbeide	slik	at	pasientene/brukerne	får	en	fullverdig	tjeneste.	
Vedlegget	skal	sikre	at	det	kommunale	døgnoppholdstilbudet	ved	øyeblikkelig	hjelp	
blir	koordinert	med	tjenester	og	tiltak	i	den	akuttmedisinske	kjeden.	Krav	til	
forsvarlighet	innebærer	at	sykehuset	ikke	kan	redusere	sitt	tilbud	før	tilsvarende	
tilbud	i	kommunene	er	etablert.	

2. Virkeområde

Dette	vedlegget	omfatter	partenes	ansvar	og	oppgaver	for	å	etablere	kommunale	
døgnopphold	for	øyeblikkelig	hjelp	og	samarbeid	om	øyeblikkelig-hjelp	tjenester.	

I	Helsedirektoratets	veileder	om	kommunens	plikt	til	øyeblikkelig	hjelp	
døgnopphold	er	øyeblikkelig	hjelp	definert	slik:	”Som	et	alminnelig	utgangspunkt	
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omfatter	øyeblikkelig	hjelp	situasjoner	der	det	oppstår	akutt	behov	for	undersøkelse	
og	behandling	blant	annet	for	å	gjenopprette	eller	vedlikeholde	vitale	funksjoner,	for	
å	forhindre	eller	begrense	alvorlig	funksjonsnedsettelse	som	følge	av	skade	eller	
sykdom,	eller	for	å	gi	adekvat	smertebehandling	ved	smerter	av	kortvarig	art.”

Kommunenes	plikt	til	å	tilby	døgnopphold	for	øyeblikkelig	hjelp	skal	kun	gjelde	de	
pasient- og	brukergruppene	som	kommunen	selv	har	mulighet	til	å	utrede,	behandle	
og/eller	yte	omsorg	til.	Pasientene/brukerne	skal	henvises	til	
spesialisthelsetjenesten	om	de	ikke	kan	behandles	forsvarlig	på	kommunalt	nivå.

Partene	skal	sikre	at	det	kommunale	døgnoppholdstilbudet	ved	øyeblikkelig	hjelp	
blir	koordinert	med	tjenester	og	tiltak	i	den	akuttmedisinske	kjeden.

3. Lovgrunnlag

 Helse- og	omsorgstjenesteloven
 Spesialisthelsetjenesteloven
 Pasient- og	brukerrettighetsloven
 Psykisk	helsevernloven
 Helsepersonelloven

4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar

Partene	er	enige	om	at	samarbeid	om	øyeblikkelig	hjelp	døgntilbud	best	kan	gjøres	
gjennom	de	individuelle	avtalene	den	enkelte	kommune	skal	inngå	med	
helseforetaket.	

Ved	individuelle	avtaleinngåelser	skal	partene	sikre	enighet	om	gode	og	
hensiktsmessige	løsninger	til	det	beste	for	pasienten/brukeren

4.1. Helse Møre og Romsdal

1. Yte	øyeblikkelig	helsehjelp
2. Etablering	og	drift	av	det	til	enhver	tid	gjeldende	medisinske	nødnummer	

innen	det	regionale	helseforetaket
3. Etablering	og	drift	av	AMK-sentraler
4. Veiledning	overfor	den	kommunale	helse- og	omsorgstjenesten
5. Bistå	kommunen	i	utformingen	av	endelig	avtale	om	øyeblikkelig	hjelp
6. Bistå	kommunen	i	utvikling	av	døgntilbud	for	øyeblikkelig	hjelp
7. Innfri	de	krav	som	avtales	mht	kompetanseoverføring,	hospitering	og	daglig	

drift
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4.2. Kommunen

1. Inngå	endelig	avtale	om	døgntilbud	for	øyeblikkelig	hjelp	innen	1.1.2016
2. Sende	eventuell	søknad	til	Helsedirektoratet	om	tilskudd	for	øyeblikkelig	

hjelp	døgntilbud	etablert	før	1.1.2016
3. Yte	øyeblikkelig	helsehjelp	i	form	av	kommunal eller	interkommunal	

legevakt	/	fastlege
4. Heldøgns	medisinsk	akuttberedskap	og	medisinsk	nødmeldetjeneste
5. Gjennomføre	forskriftfestet	opplæring	og	øvelse	av	fastleger	og	

kommunalt	personell	i	øyeblikkelig	hjelp-funksjoner.	
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Vedlegg	5a	til	Samarbeidsavtalen	

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for 
somatiske helsetjenester

1. Formål

 Samarbeidsområdet	skal	sikre	at	alle	pasienter	får	et	faglig	forsvarlig	og	
helhetlig	behandlingstilbud	i	overgangen	mellom	kommunehelsetjeneste	og	
spesialisthelsetjeneste.

 Samarbeidsområdet	skal	regulere	ansvarsfordeling,	oppgaver	og	plikter	ved	
utskriving	av	pasienter	med	behov	for	somatiske	helsetjenester.

2. Samarbeidsområdets virkeområde

Samarbeidsområdet	skal	regulere	samhandlingen	mellom	kommunen	og	Helse Møre	
og	Romsdal	HF	vedrørende	utskriving	av	somatiske	pasienter.	

Partene	beslutter	selv	hvordan	de	internt	organiserer	tjenestene.	Rutiner	og	
prosedyrer	for	samhandlingen	som	følger	av	denne	samarbeidsområdet	er	førende	
for	partene.

Samarbeidsområdet	regulerer	ikke	samhandlingen	mellom	kommunen	og	
Rusbehandling	Midt- Norge	HF,	da	dette	er	regulert	i	egen	avtale.	
Samarbeidsområdet	regulerer	heller	ikke	samhandlingen	mellom	helseforetaket	og	
kommunene	innen	psykisk	helsevern	(eget	vedlegg	5b).	

3. Lovgrunnlag

 LOV	1999-07-02-61	Lov	om	spesialisthelsetjenesten	m.m.	
(Spesialisthelsetjenesteloven)

 Prop.	91	L	(2010-2011)	- Lov	om	kommunale	helse- og	omsorgstjenester	m.m.	
(Helse- og	omsorgstjenesteloven)

 LOV-1999-07-02-64 Lov	om	helsepersonell	m.v.	(Helsepersonelloven)	
 LOV-1999-07-02-63	Lov	om	pasientrettigheter	(Pasientrettighetsloven)
 Prop.	90L	(2010-2011)	Lov	om	folkehelsearbeid	(folkehelseloven)
 Forskrifter	til	ovennevnte	lover
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4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov

4.1 Helse Møre og Romsdals plikter, oppgaver og ansvar

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	skal	sørge	for	at	personer	med	fast	bopel	eller	
oppholdssted	innen	helseområdet	tilbys	spesialisthelsetjeneste	i	og	utenfor	
institusjon,	herunder	sykehustjenester,	medisinske	laboratorietjenester,	
radiologiske	tjenester,	akuttmedisinsk	beredskap,	medisinsk	nødmeldetjeneste,	
ambulansetjeneste	med	bil	og	eventuelt	med	båt	og	luftambulanse,	transport	til	
undersøkelse	eller	behandling	i	kommunene	og	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	
transport	av	behandlingspersonell.	

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	er	pålagt	veiledningsplikt	ovenfor	
kommunehelsetjenesten.	Denne	plikten	gjelder	i	generelle	spørsmål	og	i	forhold	til	
den	enkelte	pasient.

Helseforetaket	skal	tilby	ambulante	tjenester,	støtte	og	veiledning	slik	at	kommunen,	
så	langt	det	lar	seg	gjøre,	kan	gi	innbyggerne	nødvendige	helsetjenester	uten	
behandling	i	helseforetaket.	Kompetanseoverføring	skal	være	en	del	av	kommunens	
og	helseforetakets	kvalitetssystem.

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen	er	forpliktet	å	gi	pasienten	en	forsvarlig	
behandling	når	partene	har	ansvar	for	pasienten	og	i	overføringen	mellom	Helse	
Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen.	

4.2 Kommunens plikter, oppgaver og ansvar

Kommunen	skal	sørge	for	at	personer	som	oppholder	seg	i	kommunen,	tilbys	
nødvendige	helse- og	omsorgstjenester.	Kommunens	ansvar	omfatter	alle	pasient- og	
brukergrupper,	herunder	personer	med	somatisk	eller	psykisk	sykdom,	skade	eller	
lidelse,	rusmiddelproblem,	sosiale	problemer	eller	nedsatt	funksjonsevne.	

Kommunens	helse- og	omsorgstjeneste	omfatter	offentlig	organiserte	helse- og	
omsorgstjenester	som	ikke	hører	under	stat	eller	fylkeskommune.

Kommunen	har	ansvar	for	at	alle	brukere/pasienter	som	mottar	kommunale	helse-
og	omsorgstjenester	har	oppdatert	medikamentliste.

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen	er	forpliktet	å	gi	pasienten	en	forsvarlig	
behandling	når	partene	har	ansvar	for	pasienten	og	i	overføringen	mellom	Helse	
Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen.	
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5. Definisjon av utskrivningsklar pasient

En	pasient	er	utskrivningsklar	når	lege	i	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	vurderer	at	det	
ikke	er	behov	for	ytterligere	behandling	i	Helse	Møre	og	Romsdal	HF.	Avgjørelsen	
skal	være	basert	på	en	individuell	helsefaglig	vurdering.	

Følgende	prosessuelle	krav	må	være	oppfylt	før	en	pasient	kan	meldes	
utskrivningsklar	til	kommunen:	

 Problemstilling	ved	innleggelse,	slik	disse	var	formulert	av	innleggende	lege,	
skal	være	avklart.

 Øvrige	problemstillinger	som	har	framkommet	skal	være	avklart.
 Det	skal	redegjøres	for	eventuelle	spørsmål som	ikke	er	endelig	avklart.
 Det	skal	foreligge	et	klart	standpunkt	til	diagnoser,	samt	videre	plan	for	

oppfølging	av	pasienten.
 Pasientens	samlede	funksjonsnivå,	endring	fra	funksjonsnivå	før	innleggelse,	

og	forventet	framtidig	utvikling	skal	være	vurdert.
 Dersom	pasienten	har	behov	for	spesialisthelsetjenester	utenfor	den	aktuelle	

avdelingens	ansvarsområde,	skal	det	sørges	for	at	relevant	kontakt	etableres,	
og	at	plan	for	denne	oppfølgingen	beskrives.

 Dokumentasjonskravet	nevnt	i	punkt	7.1	skal	være	oppfylt

6. Plikt til vurdering og varsling av pasientens behov for 
kommunale tjenester

6.1 Kontaktpunkt i kommune og helseforetak  

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	skal	ha	ordning	med	kommunekontakter	som	varsler	og	
etablerer	kontakt	med	pasientens	hjemkommune.	

Kommunen	skal	ha	ordning	med	en	enhet	som	koordinerer	kontakt	fra	sykehus	til	
kommunens	tjenester.	Det	skal	være	et	telefonnummer	for	sykehuset	inn	til	
kommunens	enhet.

6.2 Vurderingsplikten av kommunale tjenester innen 24 timer

Innen	24	timer	etter	innleggelse	skal	det	gjøres	en	vurdering	av:

1. Hvor	lenge	innleggelsen	antas	å	vare.	
2. Om	pasienten	antas	å	ha	behov	for	kommunal	helse- og	omsorgstjenester	

etter	utskriving.	
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6.3 Prosedyre ved antatt behov for kommunale tjenester

Dersom	det	antas	at	det	er	behov	for	hjelp	fra	den	kommunale	helse- og	
omsorgstjenesten,	skal	følgende	prosedyre	følges:	

1. Innen	24	timer	etter	innleggelse	skal	kommunen	varsles	om	innleggelsen,
							pasientens	status,	antatt	forløp	og	forventet	utskrivningstidspunkt.	
2. Pasientens	antatte	funksjonsnivå	og	hjelpebehov	etter	utskriving	formidles	til	

kommunen	så	snart	dette	er	avklart,	senest	innen	24	timer	før	utskriving.	
Dersom	det	antas	å	være	behov	for	omfattende	eller	langvarig	behandling	i	
Helse	Møre	og	Romsdal	HF	(f.eks.	multitraume,	behov	for	
respiratorbehandling	med	mer),	og	det	ikke	er	mulig	å	foreta	vurderingene,	
skal	vurderingene	foretas	og	kommunene	varsles	så	snart	det	lar	seg	gjøre.	
Slikt	varsel	skal	uansett	gis	senest	en	uke	før	pasienten	antas	å	være	
utskrivingsklar.

3. I	tilfeller	hvor	den	første	vurderingen	tilsier	at	pasienten	ikke	har	behov	for	
hjelp	i	kommunen	etter	utskrivning,	men	dette	endrer	seg	i	løpet	av	
sykehusoppholdet,	vil	24	timers	fristen	starte	fra	det	tidspunkt	hvor	det	blir	
klart	at	et	slikt	behov	foreligger.

4. Dersom	pasienten	har	behov	for/endret	behov	for	kommunale	tjenester	etter	
utskriving,	har	sykehuset	plikt	til	å	bistå	pasienten	med	å	søke	om	slike	
tjenester.	Sykehuset	skal	ikke	legge	føringer	på	hvilke	tjenester	kommunen	
skal	yte. I	søknaden	skal	det	fremgå	om	pasienten	har/har	hatt	kommunale	
tjenester.	Søknaden	utfylles/sendes	kommunen	så	tidlig	som	mulig.	

5. Helse	Møre	og	Romsdal	HF	skal	varsle	kommunen	så	tidlig	som	mulig,	dersom	
pasientens	situasjon	er	vesentlig	endret,	slik	at	det	kan	være	behov	for	
tekniske	hjelpemidler	e.l.	fra	kommunen	eller	NAV.	

6. Ved	endret	utskrivingsplan	eller	ved	dødsfall	informeres	kommunen	
umiddelbart.	Endring	i	utskrivningsklar	dato	skal	registreres	i	
pasientjournalen.	

7. Oppgaver og ansvar i forbindelse med utskriving

7.1. Helse Møre og Romsdal HFs ansvar ved utskriving

1. Helse	Møre	og	Romsdal	HF	skal	sende	skriftlig	melding	til	kommunen	ved	
behov	for	kommunale	tjenester	etter	utskriving.	

2. Utskriving	av	pasient	skal	gjøres	så	tidlig	som	mulig	på	dagen.
3. Ved	utskriving skal	forskriftsmessig epikrise eller	tilsvarende	lege-

dokumentasjon	(utskrivningsblankett)	inkludert	fullstendig	medikamentliste	



…….	kommune																																																																													

28

følge	pasienten.	Denne	skal	også	sendes	fastlege,	henviser	og	eventuelt annen	
oppfølgende	instans	så	raskt	som	mulig.	

4. For	å	sikre	forsvarlig	oppfølging	av	pasienter	som	utskrives	til	kommunalt	
tjenestetilbud	skal	innholdet	i	dokumentasjonen	nevnt	i	punkt	3	gjøres	
tilgjengelig	for	kommunen	snarest	etter	at	utskriving	er	besluttet	og	senest	
samtidig	med	at	pasienten	utskrives.	Punkter	som	omhandler	pasientens	
tilstand,	funksjonsvurdering,	antatt	hjelpebehov	og	at	kriterier	i	“	Vilkår	for	
utskrivingsklar	pasient”	er	oppfylt,	skal	være	inntatt	i	dokumentet	eventuelt
ved	bruk	av	supplerende	sjekkliste.	

5. Helse	Møre	og	Romsdal	HF	innhenter	samtykke	fra	pasient	dersom	
informasjon	og	/	eller	epikrise	sendes	til	andre	enn	fastlegen.	Signerte	
epikriser/	utskrivingsblankett	og	eventuelt sjekklister	skal	fortrinnsvis	
sendes	elektronisk.

6. Dersom	pasienten	har	behov	for	det	bestiller	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	
timeavtale	hos	fastlegen	i	dialog	med	pasienten	før	utskriving.

7. Ved	utskriving	skal	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	sende	med	pasient	resept,	
eventuelt	medikamenter	og	annet	utstyr	slik	at	pasienten	har	nødvendig	
medikamenter	og	utstyr	fram	til	og	med	første	virkedag	etter	utskriving.	Hva	
som	skal	sendes	med	pasient	avklares	med	mottagende	helsepersonell	i	
kommunen,	også	om	det	er	behov	for	ekstra	medisin	utover	første	virkedag.

8. Gjennomført	varslingsprosedyre	og	vurdering	av	om	pasienten	er	
utskrivningsklar	skal	dokumenters	i	pasientens	journal.	

9. Helseforetaket	skal	ha	rutiner	for	registrering	av	dato	for	når	kommunens	
betalingsansvar	inntrer.

10. Helse	Møre	og	Romsdal	HF	kan	ikke	sende	en	utskrivningsklar	pasient	tilbake	
til	kommunen	før	kommunen	har	gitt	beskjed	om	at	det	foreligger	et	
kommunalt	tilbud	til	vedkommende	pasient.	

11. Som	hovedregel	skal	varsling	om	utskrivningsklare	pasienter	skje	tidligst	
mulig	på	mandag	til	fredag	kl.	08 -15.	

Unntak	fra	hovedregelen	ovenfor	er:
a) Pasienter	som	allerede	har	plass	i	heldøgns	institusjon	kan	også	

varsles	og	utskrives	i	helg	mellom	kl.	08	-15.
b) Pasienter	som	etter	utskrivning	har	uendret	tjenestebehov	fra	

hjemmetjenesten,	kan	også	varsles	og	utskrives	i	helg	mellom	kl.08	-
15.

c) Ved	større	høytider	som	jul	og	påske	kan	varsling	og	utskrivning	også	
utføres	mellom	kl.	08	-15	på	helligdager.

d) Varsling	om	utskrivningsklare	pasienter	skal	skje	pr.	telefon	og	på	eget	
skjema	til	oppgitt	kontaktpunkt	i	kommunen.

7.2. Kommunens ansvar ved utskriving

1. Etter	at	kommunen	i	henhold	til	punkt	7.1.nr.9	har	mottatt	varsling	fra	Helse	
Møre	og	Romsdal,	skal	kommunen	etter	samme	prosedyre	som	der	er	avtalt,	
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så	tidlig	som	mulig	innenfor	kl.	08	-15	gi	beskjed	om	kommunen	kan	ta	imot	
pasienten,	og	fra	hvilket	tidspunkt.	Dette	gjelder	ikke	dersom	det	foreligger	
omstendigheter	utenfor	kommunens	kontroll	som	ikke	gjør	det	mulig	å	avgi	
svar.

2. Kommunen	skal	forberede	og	iverksette	nødvendige	tiltak	for	å	kunne	ta	imot	
pasienten	når	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	har	varslet	om	at	pasienten	har	
behov	for	kommunale	helse- og	omsorgstjenester.

3. Kommunen	skal	behandle	søknad	fra	pasient	fortløpende	og	fatte	vedtak	i	
henhold	til	gjeldende	lover	og	regler.

4. Kommunen	beslutter	hvilke	tjenester	pasienten	skal	ha	ut	fra	kommunens	
tjenestetilbud,	krav	til	faglig	forsvarlighet	og	egen	vurdering.

5. Kommunen	har	ansvar	for	å	legge	til	rette	for	at	pasienten	kan	overføres	til	
kommunen	når	pasienten	er	utskrivningsklar.

6. Kommunen	har	ansvar	for	bestilling	av	tekniske	hjelpemidler	og	at	
midlertidige	tekniske	hjelpemidler	fra	kommunens	lager	er	tilgjengelig	i	bolig.	

7. Kommunen	har	ansvar	for	å	vurdere	og	planlegge	tilrettelegging	i	pasientens	
bolig.

8. Kommunens betalingsplikt

Kommunal	betalingsplikt	omfatter	pasienter	som	trenger	kommunale	pleie- og	
omsorgstjenester	etter	utskriving	fra	sykehus.		

Kommunal	betalingsplikt	inntrer	fra	den	dagen	pasienten	blir	erklært	
utskrivningsklar	(i	henhold	til	forskrift	om	medfinansiering	og	betaling	for	
utskrivningsklare	pasienter	§13	jfr	§	8	-10)	samt	denne	samarbeidsavtalen,	og	
kommunen	har	gitt	beskjed	om	de	ikke	kan	motta	pasienten,	jf.	§	11	andre	ledd	i	
samme	forskrift.	Betalingskravet	gjelder	til	den	datoen	kommunen	melder	fra	om	at	
kommunen	er	klar	til	å	ta	imot	pasienten.	

Kommunen	skal	varsle	sykehuset	om	dette	så	tidlig	som	mulig	på	hverdager	mellom	
kl.08-15.	Når	varsel	i	henhold	til	punkt	7.1	nr.9	kan	gjøres	på	andre	tidspunkt	enn	
hverdager	mellom	08-15	skal	varsel	gis	så	tidlig	som	mulig.	Den	dagen	som	
kommunen	har	bestemt	å	motta	pasienten	skal	ikke	være	med	i	betalingskravet.	

Dersom	kommunen	tar	imot	pasient	samme	dag	som	pasientene	er	definert	som	
utskrivningsklar	har	kommunen	ingen	betalingsplikt.	

For	hvert	påfølgende	døgn	pasienten	er	innlagt	i	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	i	
påvente	av	kommunal	pleie- og	omsorgstjeneste	skal	kommunen	betale	etter	
gjeldende	betalingssatser	fastsatt	i	statsbudsjett.	

Kommunal	betalingsplikt	inntrer	ikke	når	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	velger	å	ikke	
skrive	ut	pasient	når	denne	er	definert	som	utskrivningsklar,	og	kommunen	har	
varslet	om	at	den	kan	ta	imot	pasienten.	
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Ved	reinnleggelse	for	samme	problemstilling	innen	48	timer	etter	utskriving,	faller	
kommunens	betalingsplikt	bort.	

9. Plikt til redegjørelse

Kommunen	kan	kreve	å	få	en	redegjørelse	for	de	vurderinger	Helse	Møre	og	Romsdal	
HF	har	foretatt.	Redegjørelsen	skal	inneholde	tilstrekkelig	og	nødvendig	informasjon	
slik	at	kommunen	kan	etterprøve	at	vurderingene	foretatt	av	Helse	Møre	og	Romsdal	
HF	er	i	tråd	med	bestemmelsene	i	forskriften	om	kommunal	betaling	for	
utskrivningsklare	pasienter	og	etter	dette	samarbeidsområdet.	

Kommunen	kan	kreve	redegjørelse	fra	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	på	registrering	av	
oppfyllelse	av	varslingsrutiner	og	på	registrert	utskrivningsklar	dato	for	pasient.

10. Utsatt betalingsplikt

Dersom	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	etter	å	ha	vurdert pasient	som	utskrivningsklar	
har	unnlatt	å	varsle	kommunen	etter	varslingsprosedyrer	i	denne	avtale,	vil	ikke	
kommunens	betalingsansvar	inntre	før	24	timer	etter	at	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	
har	varslet	kommunen	om	at	pasienten	er	utskrivningsklar.
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Vedlegg	5b	til	Samarbeidsavtalen	

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for 
tjenester innefor psykisk helsevern 

1. Formål

Samarbeidsområdet	skal	sikre	at	alle	pasienter	får	et	faglig	forsvarlig	og	helhetlig	
behandlingstilbud	i	overgangen	mellom	kommunehelsetjeneste	og	
spesialisthelsetjeneste.	Samarbeidsområdet	skal	regulere	ansvarsfordeling,	
oppgaver	og	plikter	ved	utskriving av	pasienter	med	behov	for	psykiske	
helsetjenester.	

2. Samarbeidsområdets virkeområde

Samarbeidsområdet	skal	regulere	samhandlingen	mellom	kommunen	og	Helse	Møre	
og	Romsdal	HF	vedrørende	utskriving	fra	psykisk	helsevern.

Partene	beslutter	selv	hvordan	de	internt	organiserer	tjenestene.	Rutiner	og	
prosedyrer	for	samhandlingen	som	følger	av	denne	samarbeidsområdet	er	førende	
for	partene.	Samarbeidsområdet	regulerer	ikke	samhandlingen	mellom	kommunen	
og	Rusbehandling	Midt- Norge	HF	da	dette	er	regulert	i egen	avtale.	
Samarbeidsområdet	regulerer	heller	ikke	samhandlingen	mellom	helseforetaket	og	
kommunene	innen	somatiske	tjenester.	

3. Lovgrunnlag

 LOV	1999-07-02-61	Lov	om	spesialisthelsetjenesten	m.m.	
(Spesialisthelsetjenesteloven)

 LOV	2011-06-24-30	Lov om	kommunale	helse- og	omsorgstjenester	m.m.				
(Helse- og	omsorgstjenesteloven)

 LOV	2011-06-24-29		Lov	om	folkehelsearbeid	(folkehelseloven)
 LOV-1999-07-02-64 Lov	om	helsepersonell	m.	v.	(Helsepersonelloven)	
 LOV-1999-07-02-63	Lov	om	pasient- og	brukerrettigheter																														

(Pasient- og	brukerrettighetsloven)
 LOV	1999-07-02	nr	62:	Lov	om	etablering	og	gjennomføring	av	psykisk	

helsevern	(Psykisk	helsevernloven).
 Forskrifter	til	ovennevnte	lover
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4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov

4.1. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	skal	sørge	for	at	personer	med	fast	bopel	eller	
oppholdssted	innen	helseområdet	tilbys	spesialisthelsetjeneste	i	og	utenfor	
institusjon,	herunder	sykehustjenester,	medisinske	laboratorietjenester,	
radiologiske	tjenester,	akuttmedisinsk	beredskap,	medisinsk	nødmeldetjeneste,	
ambulansetjeneste	med	bil	og	eventuelt	med	båt	og	luftambulanse,	transport	til	
undersøkelse	eller	behandling	i	kommunene	og	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	
transport	av	behandlingspersonell.	

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	er	pålagt	veiledningsplikt	ovenfor	
kommunehelsetjenesten.	Denne	plikten	gjelder	i	generelle	spørsmål	og	i	forhold	til	
den	enkelte	pasient.	Veiledningen	skal	ivaretas	av	helsepersonell	med	
spisskompetanse	på	fagområdet.	

Helseforetaket	skal	tilby	ambulante	tjenester,	støtte	og	veiledning	slik	at	kommunen,	
så	langt	det	lar	seg	gjøre,	kan	gi	innbyggerne	nødvendige	helsetjenester	uten	
behandling	i	helseforetaket.	Kompetanseoverføring	skal	være	en	del	av	kommunens	
og	helseforetakets	kvalitetssystem.

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen	er	forpliktet	å	gi	pasienten	en	forsvarlig	
behandling	når	partene	har	ansvar	for	pasienten	og	i	overføringen	mellom	Helse	
Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen.	

4.2. Kommunens plikter, oppgaver og ansvar

Kommunen	skal	sørge	for	at	personer	som	oppholder	seg	i	kommunen,	tilbys	
nødvendige	helse- og	omsorgstjenester.	Kommunens	ansvar	omfatter	alle	pasient- og	
brukergrupper,	herunder	personer	med	somatisk	eller	psykisk	sykdom,	skade	eller	
lidelse,	rusmiddelproblem,	sosiale	problemer	eller	nedsatt	funksjonsevne.	

Kommunens	helse- og	omsorgstjeneste	omfatter	offentlig	organiserte	helse- og	
omsorgstjenester	som	ikke	hører	under	stat	eller	fylkeskommune.	Kommunen	har	
ansvar	for	at	alle	brukere/pasienter	som	mottar	kommunale	helse- og	
omsorgstjenester	har	oppdatert	medikamentliste.

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen	er	forpliktet	å	gi	pasienten	en	forsvarlig	
behandling	når	partene	har	ansvar	for	pasienten	og	i	overføringen	mellom	Helse	
Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen.	
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5.  Ansvarsfordeling mellom partene ved utskriving

5.1. Spesialisthelsetjenestens ansvar

 Varsle	pårørende/foresatte/kommunal	tjeneste	om	forestående	
utskriving/avslutning.	Samtykke	fra	pasient	innhentes

 Ved	behov	innkalle	til	utskrivings-/avslutningsmøte,	og	på	tidspunkt	som	er	
avtalt	og	tilrettelagt	i	god	tid	for	partene.	

 Hjelpe	pasient	med	søknad	om	kommunale	tjenester	der	en	vurderer	dette	
som	nødvendig,	men	ikke	etablert

 Sende	epikrise	til	bruker/pasient	og	henvisende	instans	og	fastlege	så	fort	
som	mulig	og	senest	innen	7	dager.	Medisinliste	og	evt.	annen	informasjon	
som	fastlege	og	lokale	tjenester	kan	trenge	umiddelbart,	skal	følge	pasienten	
ved	utskriving.	

5.2. Kommunens ansvar

 Kommunen	skal	koordinere	tjenestene	omkring	pasienten,	og	evt.	oppnevne	
koordinator	for	pasienten

 Ved	varsling	om	utskriving/avslutning	har	kommunen	plikt	til	å	iverksette	
relevante	tiltak.	

 Fastlegene	stiller	i	ansvarsgruppemøter	jfr.	§	8	Fastlegeforskriften.	
Møtetidspunkt	skal	avtales	i	god	tid	med	partene.

Partene	skal	innen	01.07.2012	vurdere	om	utskrivningspraksis	i	henhold	til	vedlegg	
5a	(somatikk)	skal	innarbeides	i	dette	vedlegget.
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Vedlegg	6	til	Samarbeidsavtalen	

Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og 
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og 
hospitering

1. Formål

Dette	vedlegget	har	som	formål	å	bidra	til	gode	helsetjenester	i	et	helhetlig	
pasientforløp	gjennom	gjensidig	kompetanseutvikling	og	kunnskapsoverføring	
mellom	Helse	Møre	og	Romsdal	og	kommunene.	

«En	av	de	viktigste	forventningene	til	spesialisthelsetjenesten	er	å	bidra	til	
kompetanseutvikling	og	kompetanseoppbygging	i	en	forsterket	
kommunehelsetjeneste.	Dette	berører	en	rekke	områder,	bl.a.	forebygging,	tidlig	
intervensjon,	behandling	av	eldre	og	pasienter	med	kronisk	sykdom,	herunder	
psykisk	helsevern	og	rusbehandling,	samt	lærings- og	mestringsstrategier.»	
St.meld.nr.47	(2008-2009)	S.112,	kap.10.2.1)

2. Virkeområde

Dette	vedlegget	skal	regulere	samhandlingen	mellom	partene	vedrørende	
kunnskapsoverføring,	informasjonsutveksling,	faglig	nettverk,	felles	møteplasser	og	
hospitering.

Samhandlingen	skal	være	preget	av	gjensidighet.	Informasjonsutveksling	når	det	
gjelder	inn- og	utskriving	av	pasienter	er	ivaretatt	i	vedlegg	3a	og b,	og	5a	og	b	til	
samarbeidsavtalen.	Informasjon	om	endring	i	tilbud	og	gjensidige	forpliktelser	rundt	
dette	omtales	i	vedlegg	1	til	samarbeidsavtalen.	Faglige	nettverk	og	felles	
møteplasser	kan	opprettes	blant	annet	via	samhandlingsutvalgene	etter	innmeldte	
behov	fra	fagmiljøene.	

3. Lovgrunnlag

 Helse- og	omsorgstjenesteloven
 Spesialisthelsetjenesteloven
 Pasient- og	brukerrettighetsloven
 Helsepersonelloven
 Psykisk	helsevernloven
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4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar 

4.1. Felles

Helseforetaket	og	kommunen	skal	sørge	for	at	faglig,	organisatorisk	og	
mellommenneskelig	kunnskap	som	formidles	dem	imellom,	implementeres	i	egen	
organisasjon.	
Begge	parter	skal	informere	koordinerende	enhet	i	helseforetaket	om	felles	
møteplasser	og	faglige	nettverk.

4.2. Helse Møre og Romsdal

Spesialisthelsetjenesten	har	veiledningsplikt	overfor	den	kommunale	helse- og	
omsorgstjenesten	og	pasient/pårørende. Viser	til	rundskriv	Spesialisthelsetjenestens	
veiledningsplikt	overfor	den	kommunale	helse- og	omsorgstjenesten:
www.regjeringen.no/upload/HOD/Hoeringer_KTA/Dokumenter/rundskriv_I-
3_2013.pdf

Plikten	er	både	generell	og	klinisk	rettet	mot	enkeltpasientforløp,	jfr.	§	6-3	i	
spesialisthelsetjenesteloven.	Form	og	innhold	på	veiledningen	avtales	mellom	
partene.	

1. Gi	opplæring	og	veiledning	til	pasienter	og	pårørende	som	er	knyttet	til	
spesialiserte	pasientforløp	(lærings- og	mestringsansvar)	

2. Legge	praktisk	og	økonomisk	til	rette	for	gjensidig	hospitering
3. Medvirke	til	undervisning	og	praktisk	opplæring	av	helse- og	

omsorgspersonell
4. Ha	tilgjengelige	praksisplasser,	herunder	stillinger	for	leger	under	

spesialisering	i	allmennmedisin
5. Opprette	og	delta	i	faglige	nettverk
6. Koordinerende	enhet	holder	oversikt	over	og	informerer	om	felles	

møteplasser	og	faglige	nettverk	mellom	kommunene	og	helseforetaket
7. Samarbeide	med	kommunen	om	nødvendig	kunnskapsoverføring	som	sikrer	

forsvarlighet	ved	overføring	av	oppgaver
8. Skal	sørge	for	at	egne	ansatte	får	påkrevd	videre- og	etterutdanning

4.3. Kommunen

1. Sørge	for	at	egne	ansatte	får	påkrevd	videre- og	etterutdanning.	Gi	opplæring	
og	veiledning	til	pasienter/brukere	og	pårørende	(lærings- og	
mestringsansvar)

2. Legge	praktisk	og	økonomisk	til	rette	for	gjensidig	hospitering
3. Medvirke	til	undervisning	og	opplæring	av	helse- og	omsorgspersonell
4. Ha	tilgjengelige	praksisplasser
5. Opprette	og	delta	i	faglige	nettverk
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Vedlegg	7	til	Samarbeidsavtalen	

Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

1. Formål

Forskning	og	bruk	av	forskningsresultater	er	et	viktig	virkemiddel	for	å	sikre	kvalitet	
og	kostnadseffektivitet	på	tjenestetilbud.	For	å	styrke	forskningens	relevans	og	
kvalitet	samt	bidra	til	implementering	av	ny	kunnskap,	vil	det	være	viktig	med	økt	
medvirkning	fra	den	kommunale	helse- og	omsorgstjenesten.	

Partene	skal	utvikle	felles	tiltak	for	å	styrke	kunnskap,	kompetanseoppbygging,	
forskning	og	innovasjon,	som	understøtter	samhandlingsreformens	intensjoner.	

2. Virkeområde

I	spesialisthelsetjenesten	er	forskning	og	utdanning	en	sentral	oppgave.	Kommunene	
har	ansvar	for	å	medvirke	til	og	tilrettelegge	for	forskning,	men	ikke	
medfinansieringsansvar.	

Dette	vedlegget	regulerer	samarbeid	mellom	kommunene	og	Helse	Møre	og	Romsdal	
rundt	forskningsprosjekter,	utdanning,	praksis	og	læretid.	Utdanning	og	praksis	
berøres	også	i	vedlegg	6	til	samarbeidsavtalen.	

Samarbeid	mellom	arbeidslivet	og	utdannings- og	forskningsinstitusjoner	er	viktig	
for	å	oppnå	mange	av	målene	med	Samhandlingsreformen.	En	avtale	mellom	
kommunen	og	helseforetaket	kan	ikke	binde	opp	aktivitet	eller	virksomheten	ved	
utdannings- og	forskningsinstitusjonene,	men	det	bør	inngås	særlige	avtaler	med	
disse.	

3. Lovgrunnlag

 Helse- og	omsorgstjenesteloven
 Spesialisthelsetjenesteloven
 Folkehelseloven
 Helseforetaksloven
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4. Samarbeid om forskning og utvikling

4.1. Felles ansvar

1. Samarbeide	om	forsknings- og	utviklingstiltak	(FOU-tiltak)
2. Gjensidig	informasjon	om	FOU-prosjekt
3. Systematisk	evaluering	av	FOU-prosjekt
4. Formidle	og	implementere	forskningsresultat	og	ny	kunnskap

4.2. Helse Møre og Romsdal

1. Legge	til	rette	for	forskning	og	forskningsnettverk
2. Ta	initiativ	til	å	inkludere	kommunene	i	aktuelle	forskningsprosjekter

4.3. Kommunen

1. Delta	i	forskningsnettverk
2. Bistå	i	aktuelle	forskningsprosjekt

5. Samarbeid om utdanning, internopplæring, praksis og læretid

Utdanningsbehovet	i	kommunene	og	spesialisthelsetjenesten	må	sees	i	
sammenheng.	Det	tas	initiativ	til	å	etablere	et	samarbeidsorgan	mellom	kommunene,	
helseforetaket,	fylkeskommunen	og	høgskolene	i	Møre	og	Romsdal.	Partene	skal	
gjennom	samarbeidsorganet	samordne	forespørsler	til	utdanningsinstitusjonene	om	
aktuelle	etter- og	videreutdanninger.	Det	må	tas	initiativ	til	at	behov	for	samhandling	
vektlegges	i	utdanningene.

Partene	skal	samarbeide	om	utdanningstilbud	og	felles	etterutdanning,	
internopplæring,	praksisplasser	og	tilbud	til	lærlinger.
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Vedlegg	8	til	Samarbeidsavtalen

Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og 
barselsomsorg

1. Formål

Sikre	forsvarlige,	likeverdige	og	helhetlige	tjenester	uavhengig	av	bosted,	og	
ordninger	tilpasset	hver	kommunes	behov.	Fordele	oppgaver	og	ansvar	mellom	
kommunehelsetjenesten	og	spesialisthelsetjenesten.

Vedlegget	omfatter	også	behov	og	tiltak	for	systematisk	forebyggende	helsearbeid	i	
forbindelse	med	seksualitet	og	uønskede	svangerskap.	Forebyggende	helsearbeid	i	
forbindelse	med	svangerskap,	fødsel	og	barsel	er	særlig	viktig	å	vektlegge	i	forhold	til	
rus, psykiatri,	sosialmedisin,	fedme,	fødselsangst	etc.	Tjenesten	skal	arbeide	for	å	
redusere	helserisiko	knyttet	til	disse	områdene.	

Mål	og	tiltak	basert	på	de	nasjonale	retningslinjene	er	beskrevet	i	”Helhetlig	plan	for	
svangerskap,	fødsel	og	barsel	i	Midt-Norge”,	vedtatt	HMN	RHF	november	2010.

2. Virkeområde

Dette	vedlegget	gjelder	samarbeidet	mellom	kommunen	og	Helse	Møre	og	Romsdal	
angående	svangerskaps-,	fødsels- og	barselsomsorg	i	fylket.	

Tjenestene	i	kommunene	blir	utøvd	i	tverrfaglig	samarbeid	mellom	jordmor,	
helsesøster,	lege	og	andre	aktuelle	faggrupper,	og	skal	bidra	til	å	arbeide	for	å	
redusere	helserisiko.	

3. Lovgrunnlag

 Helse- og	omsorgstjenesteloven
 Spesialisthelsetjenesteloven
 Pasient- og	brukerrettighetsloven
 Helsepersonelloven
 Barneloven
 Barnevernloven
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4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar

4.1. Felles

Begge	parter	skal	videreutvikle	tjenestene	med	basis	i	”Helhetlig	plan	for	
svangerskap-,	fødsels- og	barselomsorg	2011-2014”	med	særlig	vekt	på	følgende	
områder:	

1. Identifisering	og systematisk	oppfølging	av	risikoutsatte	gravide	med	
problemstillinger	innenfor	psykisk	helse,	rus	og/eller	sosialmedisin

2. Utvikle	felles	prosedyrer	med	tydelig	ansvarsfordeling
3. Felles	plan	for	utvikling	av	kompetanse
4. Legge	til	rette	for	gjensidig	hospitering

4.2. Helse Møre og Romsdal

1. Sørge	for	følge- og	beredskapstjeneste	for	kommuner	som	har	krav	på	det,	jfr.	
St.Prop.	nr	67	2008-2009.	Det	inngås	egne	avtaler	om	dette.	

4.3. Kommunen

1. Gode	rutiner	for	samarbeid	på	tvers	av	faggrupper	i	kommunen	som	gir	
kvinne/familie	behovsbasert,	helhetlig	oppfølging	i	kommunen

2. Sørge	for	nødvendig	opplæring	av	eget	personell

5. Klinisk samarbeidsutvalg

For	å	konkretisere	plan- og	prosedyrearbeid	skal	Helse	Møre	og	Romsdal	og	
kommunene	etablere	et	klinisk	samarbeidsutvalg	med	følgende	oppgaver:

1. Planlegge	implementeringen	av	”Helhetlig	plan	for	svangerskaps-,	fødsels- og	
barselsomsorg	i	Midt-Norge	2011-2014”

2. Beskrive	ansvar	og	oppgaver	i	kommuner	og	helseforetak	
3. Evaluere	mål/effekt	av	”Helhetlig	plan	for	svangerskaps-, fødsels	og	

barselomsorg”	i	løpet	av	2014.	
4. Godkjenne	kvalitetshåndbok	for	svangerskaps-,	fødsels- og	barselsomsorg,	

som	skal	legges	ut	på	helseforetakets	hjemmeside.	
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Vedlegg	9	til	Samarbeidsavtalen

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk 
samhandling

Samarbeid	om	IKT-løsninger	og	bruk	av	felles	plattform	lokalt	er	av	stor	betydning	
for	å	få	til	god	samhandling.	Enkel,	rask	og	pålitelig	tilgang	til	pasientinformasjon	kan	
blant	annet	sikres	ved	å	ta	i	bruk	standardiserte	elektroniske	meldinger	mellom	
partene.	Kommunene	og	Helse	Møre	og	Romsdal	skal	legge	til	rette	for	og	følge	opp	
at	informasjonsutveksling	foregår	elektronisk	over	Norsk	Helsenett.	

Informasjonsutvekslingen	skal	inkludere	alle	som	arbeider	med	samhandlingen	
mellom	kommuner	og	spesialisthelsetjenesten.

All	samhandling	skal	være	med	utgangspunkt	i	de	kvalitets- og	sikkerhetskrav	som	
er	myndighetsdefinerte.	Det	er	utarbeidet	veiledende	retningslinjer	og	
meldingsstandard	på	flere	samhandlingsområder/	kommunikasjons	standarder.	
Helsedirektoratets	retningslinjer	anbefales	lagt	til	grunn	for	lokale	
samhandlingsrutiner.

Denne	avtale	omtaler:	

 Forventning	til	elektronisk	kommunikasjon	og	interaktive	løsninger,	
inkludert	bruk	av	konferanser	og	samordnet	kommunikasjon	med	tale,	bilde
og	tekst	som	del	av	felles	samhandling	

 Organisatorisk	tilrettelegging	og	kompetanseutvikling.	
 Melding	og	håndtering	av	avvik	
 Krav	til	responstid	for	feilretting	
 Rutiner	for	drift,	overvåking,	oppgradering	av	felles	plattform	for	elektronisk	

samhandling	

1. Formål

Økt	bruk	av	IKT/eHelse	er	et	hjelpemiddel	for	å	nå	helsepolitiske	mål	og	for	å	yte	
gode	tjenester	i	hele	pasientforløpet.	Målsettingen	er	at	elektronisk	kommunikasjon	
over	Norsk	helsenett	skal	være	den	ordinære	måten	å	kommunisere	elektronisk	i	
behandlingskjeden	for	pasientbehandling.
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2. Virkeområde

IKT-samarbeidet mellom	kommunen	og	Helse	Møre	og	Romsdal skal	
sikre organisatorisk,	teknisk	og	kunnskapsmessig	deling.	

Partene organiserer	tjenestene både	internt	og	felles for påvirkning	og	forståelse	av	
felles	prosedyrer	og	rutiner.

3. Lovgrunnlag

 Norm	for	informasjonssikkerhet
 Helseinformasjonssikkerhetsforskriften	(sannsynligvis	godkjent	ila	2014)
 Spesialisthelsetjenesteloven	
 Helse- og	omsorgstjenesteloven	
 Helsepersonelloven	
 Pasient- og	brukerrettighetsloven	
 Psykisk	helsevernloven	
 Personopplysningsloven	
 Helseregisterloven		
 Forskrift	om	IT	standarder	i	offentlig	forvaltning (sannsynligvis	godkjent	ila	

2014)

4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar

Helse	Møre	og	Romsdal	og	kommunen har	gjensidig	ansvar	for	at	det	organisatorisk	
og	ressursmessig sikres	elektronisk	samhandling	mellom	partene	over	Norsk	
Helsenett.	Hver	av	partene	har	ansvar	for	å	tilrettelegge	for	elektronisk	
informasjonsutveksling.	I	dette	inngår	ansvar	for	å	følge	opp	system	og	brukere	av	
disse.

Helsedirektoratets	”Norm	for	informasjonssikkerhet”	regulerer	den	enkelte	parts	
forberedelser	til	elektronisk	samarbeid,	og	hvilke	kvalitetskrav	som	skal	
imøtekommes	slik	at	informasjonssikkerheten	er	ivaretatt.	Internkontrollforskriften	
angir	ansvaret	for	oppfølging	av	kravene	i	egen	organisasjon.

5. Etablering av elektronisk samhandling

Standardiserte	løp	for	etablering	av	elektronisk	samhandling skal	anvendes.	Dette	
skal	detaljeres	i	henhold	til	”Norm	for	informasjonssikkerhet” og	forskrift	om	IKT-
Standarder.
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Ingen	av	kommunene	har	sammenfallende	struktur	og	modenhet	ift.	elektronisk	
samhandling	– det	forutsettes	derfor	at	dette	detaljeres	i	en	arbeidsplan	mellom	
kommunen	og	foretaket.

6. Oppgaver og ansvar

6.1. Felles ansvar for kommunen og Helse Møre og Romsdal

Det	skal	avtales egne	rutiner	/	prosedyrer	for:

 Responstid	på	meldinger	og	feilretting
 Rutiner	for	felles	meldingslogistikk/meldingsflyt	
 Felles	kontaktpunkt	for	avvikshåndtering/	brudd	i	kommunikasjon		

o Kontaktpunkter/	superbrukere	- enheter	med	elektronisk	
samhandling

 Avvikshåndtering	av	uønskede	hendelser
 Driftsavtaler og	Beredskapsavtaler	må	gjenspeiles	hos partene/	felles	

avtaleverk	og	fortrinnsvis	samordnes	med	eksisterende	tekniske	
driftsordninger.

 Endringer	i	driften	skal	planlegges	og	bekjentgjøres	
 Felles	plattform og	rutiner for	interaktiv	samhandling		
 Etablere	overvåking	av	meldingstrafikk	med	definerte	oppfølgingsansvar

6.2. Helse Møre og Romsdal

Helseforetaket	skal	forberede	og	utvikle	sine	fagsystemer for	å	ta	i	bruk	
alle godkjente elektroniske meldinger.	I	tillegg	skal	foretaket ha	nødvendig	kvalitets-
og	sikkerhetsrutiner	knyttet	til disse	meldinger

6.3. Kommunen

Kommunen	skal	forberede	og	utvikle	sine	fagsystemer for	å	ta	i	bruk	
alle godkjente elektroniske meldinger.	I	tillegg skal	kommunen ha	nødvendig	
kvalitets- og	sikkerhetsrutiner	knyttet	til disse	meldinger

6.4. IKT – arbeidsutvalg
   

IKT-arbeidsutvalg	har	som	oppgave	å	følge	opp	den	praktiske	gjennomføringen	av	
samarbeidet	definert	i	denne	avtalen
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Arbeidsutvalget	skal levere	status-rapport	innen	utgangen	av	2014. Utvalget	skal	
vurdere	om	en	ser	det	er	behov	for	å	opprettholdet	utvalget	etter	denne	perioden.

7. Revisjon av vedlegg

Partene	forplikter	seg	til	å	revidere	vedlegget	når	det	skjer	endringer	i	lover,	
forskrifter	og	retningslinjer. 
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Vedlegg	10	til	samarbeidsavtalen

Samarbeid om forebygging

1. Formål

Fremme	helse	og	forebygge	sykdom	i	befolkingen	gjennom	samarbeid	om	
forebyggende	tiltak.	Ha	oversikt	over	befolkningens	helsetilstand	og	
påvirkningsfaktorer.

2. Virkeområde

Kommunen	har	hovedansvaret	for	folkehelsearbeidet	og	primærforebyggende	
arbeid.

Dette	vedlegget	regulerer	samarbeidet	mellom	kommunen	og	Helse	Møre	og	
Romsdal	rundt	arbeid	med	fremming	av	helse,	forebygging	og	helseovervåking.	

3. Definisjoner

I	Prop.	91L/2011	er	det	skilt	mellom	tre	nivåer	av	forebygging:	

1. Primærforebyggende arbeid	innebærer	å	styrke	helsen	og	hindre	at	sykdom,	
skade	eller	lyte	oppstår.	Eksempler	er	levekårsarbeid,	strukturell	
tilrettelegging	for	sunne	levevaner,	undervisning	og	annen	helseopplysning,	
vaksinasjon	og	ulykkesforebygging.	

2. Sekundærforebyggende arbeid har	som	mål	å	avdekke	sykdom	eller	
sykdomsrisiko	før	det	kommer	symptomer	på	sykdom,	samt	å	redusere	
følgene	av	sykdom	som	er	blitt	diagnostisert.	Sekundærforebyggende	arbeid	
er	ikke	alltid	lett	å	skille	fra	behandlingsvirksomhet.	Det	som	kalles	tidlig	
intervensjon	vil	være	sekundærforebyggende	tiltak.	Andre	eksempler	på	
sekundærforebyggende	arbeid	er	veiledning	om	kosthold,	fysisk	aktivitet	og	
røykeslutt	til	personer	med	økt	sykdomsrisiko	eller	etablert	sykdom	knyttet	
til	levevaner,	samt	veiledning	og	oppfølging	av	personer	med	risikofylt	
alkoholbruk.	Medikamentell	behandling	for	å	senke	kolesterol	eller	blodtrykk	
er	også	sekundærforebygging.

3. Tertiærforebyggende	arbeid	tar	sikte	på	å	hindre	at	konsekvensene	av	sykdom	
og	funksjonshemninger	medfører	ytterligere	plager	for	dem	det	gjelder.	
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Grensene	opp	mot	rehabilitering	og	pleietiltak,	samt	lærings- og	
mestringstilbud	er	i	praksis	ofte	uklare.	Eksempler	på	tertiærforebyggende	
tiltak	er	fysioterapi	etter	benbrudd	og	sosiale	støttetiltak	ved	psykisk	sykdom.

4. Lovgrunnlag

 Folkehelseloven
 Spesialisthelsetjenesteloven
 Helse- og	omsorgstjenesteloven
 Psykisk	helsevernloven
 Smittevernloven

5. Oppgaver og ansvar

5.1. Felles ansvar

Samarbeide	om	forebygging	av	livsstilssykdommer.	Videreutvikle	lærings- og	
mestringstiltak	med	sikte	på	å	føre	tiltakene	nærmere	kommunen.

Samarbeid	om	tiltak	for	tidlig	intervensjon	for	å	forebygge	psykiske	lidelser	hos	barn	
og	unge.

5.2. Helse Møre og Romsdal

1. Informere	kommuneoverlegen	dersom	det	blir	oppdaget	sykdomsmønstre	
som	kan	tyde	på	uheldig	miljø- eller	smittepåvirkning

2. Bidra	med	nødvendig	data	for	overvåking	av	helsetilstand	i	kommunen
3. Identifisere	behov	for	sekundær- eller	tertiærforebygging	hos	pasient/bruker	

og/eller	pårørende,	starte	nødvendige	tiltak	og	gi	råd	til	fastlegen	og	
eventuelt	kommunen	om	videre	individuelle	tiltak.

4. Drive	opplæringstiltak	i	forhold	til	pasienter/brukere	med	behov	for	
sekundær- eller	tertiærprofylakse.

5. Ha	smittevernansvarlig	lege,	eventuelt	i	samarbeid	med	det	regionale	
helseforetaket

6. Sørge	for	varsling	av	smittsomme	sykdommer.	Gi	umiddelbar	telefonisk	
varsling	til	kommuneoverlegen	eller	vakthavende	lege	ved	sykdommer	der	
det	er	behov	for	umiddelbart	smittevernarbeid	i	kommunen	(for	eksempel	
meningokokksykdom)

7. Gi	smittevernveiledning	til	enkeltpasienter/-brukere	og	pårørende
8. Gi	råd	og	veiledning	til	kommunalt	helsepersonell	i	samband	med	

forebyggende	tiltak.	
9. Bistå	kommunen	i	utvikling	av	lærings- og	

mestringstjenester/frisklivssentraler
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5.3. Kommunen

1. Ha	oversikt	over	helsetilstanden	og	identifisere	faktorer	som	påvirker	helsa.
2. Tverrfaglig	samarbeid	mellom	alle	kommunale	sektorer	for	å	fremme	helse	og	

forebygge	skade	og	sykdom.	
3. Initiere	sekundærprofylaktiske	og	tertiærprofylaktiske	tiltak	overfor	

pasienter/brukere	som	trenger	dette.
4. Vurdere	etablering	av	Frisklivssentraler
5. Ha	smittevernlege	og	utarbeide	smittevernplan.		Informere	helseforetaket	om	

denne	og	sørge	for	at	helseforetaket	har	nødvendig	kontaktinformasjon
6. Ha	infeksjonskontrollprogram	ved	kommunale	institusjoner.	
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Vedlegg	11	til	Samarbeidsavtalen	

Omforente beredskapsplaner og planer for den 
akuttmedisinske kjeden

1. Bakgrunn

Dette	tjenestevedlegg	er	inngått	i	henhold	til	samarbeidsavtale	kulepkt.	3,	første	
avsnitt	nr.	11.		

Plikten	til	å	utarbeide	omforente	beredskapsplaner	er	pålagt	i	helse- og	
omsorgstjenesteloven	og	i	spesialisthelsetjenesteloven.	I	henhold	til	overordnet	
nasjonal	helse- og	sosialberedskapsplan	(2007)	skal	kommuner	og	helseforetak	
samordne	sine	beredskapsplaner.	Fylkesmannen	er	som	sektor- og	
samordningsmyndighet,	tillagt	en	sentral	rolle	i	samordning	og	koordinering.		Det	
vises	også	til	forskrift	om	krav	til	beredskapsplanlegging	og	beredskapsarbeid	mv.	
etter	lov	om	helsemessig	og	sosial	beredskap	(2001-07-23).

”Forskrift	om	krav	til	akuttmedisinske	tjenester	utenfor	sykehus”	(2005-03-18),	har	
som	formål	å	”bidra	til	å	sikre	at	befolkningen	får	faglig	forsvarlige	akuttmedisinske	
tjenester	utenfor	sykehus	ved	behov	for	øyeblikkelig	hjelp,	ved	at	det	stilles	krav	til	
det	faglige	innholdet	i	de	akuttmedisinske	tjenestene,	krav	til	samarbeid	i	den	
akuttmedisinske	kjede	og	krav	til	samarbeid	med	brann,	politi	og	
hovedredningssentralene.”	

I	forskriften	pkt	4	”Samhandling	mellom	de	akuttmedisinske	tjenestene”	heter	det:	
”De	regionale	helseforetakene	og	kommunene	skal	sikre	en	rasjonell	og	koordinert	
innsats	i	de	ulike	leddene	i	den	akuttmedisinske	kjeden,	og	sørge	for	at	innholdet	i	
disse	tjenestene	er	samordnet	med	de	øvrige	nødetatene,	hovedredningssentralene	
og	andre	myndigheter.	

Organiseringen	av	de	akuttmedisinske	tjenestene	skal	legges	til	rette	slik	at	
personellet	i	disse	tjenestene	får	trening	i	samhandling.	Ved	etablering	og	drift	av	
akuttmedisinske	tjenester	skal	tjenestene	kunne	kommunisere	internt	og	på	tvers	av	
etablerte	kommune- og	regiongrenser	i	et	felles,	lukket,	enhetlig	og	landsdekkende	
kommunikasjonsnett.”

2. Formål
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Gjennom	denne	avtale	forplikter	partene	seg	til	i	å	videreføre	og	utvikle	samarbeidet	
innenfor	krise- og	katastrofebredskap,	og	i	utvikling	av	den	akuttmedisinske	kjede.	
Når	det	gjelder	samarbeid	om	akutthjelp	for	enkeltpasienter	er	dette	omhandlet	i	
andre	vedlegg	(3a,	3b,	5a	og	5b).	
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3. Virkeområde

Avtalen	omfatter	helse- og	omsorgstjenestens	ansvar	og	oppgaver	i	den	
akuttmedisinske	kjeden,	herunder	krise- og	katastrofeberedskap,	og	er	avgrenset	
mot	redningstjenester	som	ligger	under	Justis- og	Politidepartementet	v/	
Hovedredningssentralen	(HRS).	Samvirkeprinsippet	medfører	dog	at	ressursene	ved	
behov	stilles	til	rådighet	for	HRS.
Den	akuttmedisinske	kjede	omfatter	medisinsk	nødmeldetjeneste,	kommunalt	
helsepersonell	i	vakt,	bil-,	båt,	og	luftambulanser,	nødemeldetjenesten,	og	mottak	for	
akuttinnleggelser	i	kommuner	og	helseforetak.

4. Samarbeid innenfor krise- og katastrofeberedskap

Partene	plikter:

1. Å	samordne	og	dele	egne	planer	for	sosial- og	helsemessig	beredskap	for	
større	ulykker,	kriser	katastrofer.	Dette	gjelder	bl.a.:

a) Utarbeide	Risiko- og	sårbarhetsanalyser	som	grunnlag	for	planlegging	
(ROS-analyser)

b) Samarbeide	om	planlegging	og	gjennomføring	av øvelser	
c) Samordne	og	dele	planer	for	forsyning	og	forsyningssikkerhet	for	

materiell	og	medisinsk	utstyr
d) Beskrive	varslings- og	krisekommunikasjon	
e) Samarbeide	om	opplæring	og	vedlikehold	av	kunnskap	og	kompetanse	

i	krisehåndtering	
f) Innkallingsrutiner	for	personell	

2. Å	samarbeide	med	andre	nødetater	(som	brann/redning	og	politi,	
redningstjeneste),	samfunnssektorer	og	frivillige	organisasjoner	for	å	sikre	
helhetlige	beredskapsplaner	og	krisehåndtering,	herunder:	

a) Samarbeide/utarbeide	og	dele	planer	for	utvikling	av	akuttmedisinsk	
beredskap.

5. Samarbeid om planer og samhandling i den akuttmedisinske 
kjede

1. Partene	plikter	å	samarbeide	om	utvikling	av	de	akuttmedisinske	tjenester	
slik	at	tilbudet	samlet	blir	tilgjengelig	og	av	god	kvalitet.	Dette	gjelder	bl.a.:

2. Holde	hverandre	oppdatert	om	faktiske	tilbud	i	de	ulike	tjenester	i	kjeden	
som	sikrer	at	pasienter	så	raskt	som	nødvendig	kommer	frem	til	riktig	
behandlingssted/-nivå	
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3. Avklare	innhold	og	kvalitet	i	døgntilbud	for	øyeblikkelig	hjelp	funksjoner,	for	
å	unngå	overlapping	i,	og	usikkerhet	omkring	hvilket	tilbud	som	gis	hvor

4. Etablere	rutiner	som	sikrer	god	informasjonsutveksling	og	kommunikasjon	i	
akuttmedisinske	situasjoner,	herunder	i	planlegging,	mottak	og	bruk	av	nytt	
nødnett	som	er	under	utbredelse	nasjonalt.	

5. Avklare	og	beskrive	ansvar,	roller	og	rutiner	for	utrykning	og	samhandling	i	
akutte	situasjoner	(alvorlig	sykdom	og	traumer)i	henhold	til	gjeldende	
lovverk,	avgrenset	mot	syketransport	(transport	av	pasienter	som	ikke	
trenger	ambulanse)	og	luftambulanse.	

6. Delta	i	og	følge	opp	nasjonale	og	regionale	satsinger	innenfor	prehospital	
akuttmedisin

7. Tilrettelegge	for	at	vaktpersonell	i	den	akuttmedisinske	kjeden	har	nødvendig	
kunnskap	om	system,	ansvar	og	roller	

8. Ta	initiativ	til	og	delta	i	trening	og	øvelser

Partene	har	som	intensjon	å	videreutvikle	dette	samarbeidet.	
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Vedlegg	12	til	Samarbeidsavtalen	

Samhandlingsstruktur i Møre og Romsdal mellom 
kommunene og Helse Møre og Romsdal HF

1. Samhandlingsforum

For	å	sikre	gjennomføringen	av	samhandlingsavtalen	er	det	etablert	følgende	
samhandlingsforum:

 Dialogmøte	
 Overordna	samhandlingsutvalg
 Administrative samhandlingsutvalg
 Kliniske	samhandlingsutvalg
 Samhandlingskonferanse

2. Dialogmøte

Dialogmøte	er	et	forum	der	representanter	for	politisk	og	administrativ	ledelse	i	
helseforetaket	og	kommunene	møtes	for	informasjonsutveksling	og	drøfting	av	
prinsipielle	saker.		Styreleder,	administrerende	direktør	og	fagdirektør	fra	
helseforetaket	deltar	sammen	med	relevant	fagpersonell	i	helseforetaket.	Ordførere
og	rådmenn	deltar	sammen	med	relevant	fagpersonell	i	kommunene.	Representant	
fra	KS	i	Møre	og	Romsdal	og	Fylkesmannen	i	Møre	og	Romsdal	blir	invitert.	
Brukarutvalget	blir	invitert.

Det	skal	være	minst	et	møte	i	året.	

Administrerende	direktør	i	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	innkaller	til	møte,	og	setter	
opp	sakliste	i	samarbeid	med	overordnet	samhandlingsutvalg.

Møteledelse	og	møtested	går	på	omgang.

3. Overordnet samhandlingsutvalg

Overordnet	samhandlingsutvalg	er	et	partssammensatt,	overordna	strategisk	og	
utviklingsorientert	utvalg	mellom	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunene	i	Møre	
og	Romsdal.	
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3.1. Oppgaver

1. Ha	en	proaktiv	rolle	med	å	peke	ut	retning	for	arbeidet	med	samhandling og	
oppgavefordeling	mellom	kommunene	og	helseforetaket

2. Følge	opp	at	samarbeidsavtalene	som	er	inngått	mellom	helseforetaket	og	
kommunene	i	Møre	og	Romsdal	blir	praktiserte	etter	intensjonen.	
Gjennomføre	evaluering	og	utarbeide	forslag	til	justering	av	avtalene

3. Følge	opp	og	koordinere	virksomheten	i	de	administrative	
samhandlingsutvalgene

4. Godkjenne	rutiner	og	prosedyrer	som	angår	samhandling	om	felles	
pasientforløp	etter	forslag	frå	kliniske	samhandlingsutvalg	eller	en	eller	flere	
av	partene

5. Ansvar	for	å	etablere,	evaluere	og	vedlikeholde	system	for	håndtering	av	
avvik	omkring	samhandling.	Ha	en	årlig	gjennomgang	av	avviksstatistikk	på	
overordnet	nivå

6. Melde	saker	til	dialogmøtet
7. Søke	å	løse	saker	av	prinsipiell	karakter	om	samhandling	og	

samarbeidsavtalen
8. Oppnevne	faste	eller	midlertidige	kliniske	samhandlingsutvalg	etter	forslag	

fra	de	administrative	samhandlingsutvalgene	
9. Arrangere	en	årlig	samhandlingskonferanse
10. Holde	seg	orientert	om	gode	modeller	for	samhandling	andre	steder	og	

medvirke	til	utvikling	og	spredning	av	disse	i	Møre	og	Romsdal
11. Informere	om	utvalgets	aktivitet
12. Ha	en	oppdatert	oversikt	over	ulike	samhandlingsprosjekt	i	Møre	og	Romsdal

3.2. Sammensetting

 Styret	i	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	oppnevner	4	representanter	og	4	
vararepresentanter,	2	eierrepresentanter	fra	styret	og	2	administrative	
representanter

 Styret	i	KS	Møre	og	Romsdal	oppnevner	4	representanter	og	4	
vararepresentanter,	2	politikere	fra	kommunene	og	2	administrative	
representanter	frå	kommunene

 En	representant	og	vararepresentant	oppnevnt	av	Brukarutvalget	i	Helse	
Møre	og	Romsdal	HF

 Leder	for	de	administrative	samhandlingsutvalgene	skal	innkalles	til	møtene	
med	tale- og	forslagsrett

 Fylkeslegen	har	møterett

Representantene	blir	oppnevnt	for	2	år	av	gangen.

Helse	Møre	og	Romsdal	HF har	sekretærfunksjonen.	Begge	parter	har	ansvar	for	å	
fremme	og	forberede	saker	til	utvalget.
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Utvalget	skal	minimum	ha	4	årlige	møter.	Partene	dekker	egne	kostnader.

Leder- og	nestlederfunksjonen	alternerer	annen	hvert	år	mellom	Helse	Møre	og	
Romsdal	HF og	kommunerepresentantene.	

4. Administrative samhandlingsutvalg

Administrative	samhandlingsutvalg	er	partssammensatte	utvalg	mellom	Helse	Møre	
og	Romsdal	HF	og	kommunene	i	Møre	og	Romsdal.	

4.1. Antall utvalg 

Det	skal	være	2	utvalg,	et	for	Nordmøre	og	Romsdal	og	et	for	Sunnmøre.	Kommuner	
som	ligger	i	grensesonen	velger	selv	hvilket	administrativt	samhandlingsutvalg	de	vil	
tilhøre.

4.2. Oppgaver

1. Ta	ansvar	for	at	det	i	felleskap	utarbeides	nærmere	faglige	retningslinjer	mellom	
helseforetaket	og	kommunehelsetjenesten	om	arbeidsdeling	ved	utredning	og	
innhold	i	henvisninger.	I	dette	arbeidet	skal	det	delta	leger	både	fra	heleforetaket	
og	kommunene.

2. Fange	opp	innspill	og	utfordringer	i	kommunene	og	helseforetaket	tilknyttet	
innføringen	av	Samhandlingsreformen	og	bringe	dette	videre	til	Overordna	
samhandlingsutvalg.

3. Fokusere	på	erfaringsutveksling,	kompetanseoverføring	og	felles	møteplasser	
4. Utvikle	gjensidig	kunnskap	om	de	utfordringene	tjenestene	står	overfor
5. Arbeide	aktivt	for	en	kultur	for	læring,	forbedring	og	fagutvikling	der	

organisasjonene	kollektivt	lærer	av	feil	og	systemsvikt.	
6. Håndtere	avvik	i	samhandlinga	som	helseforetaket	og	den	enkelte	kommune	ikke	

greier	å	løyse	selv	eller	som	er	av	slik	prinsipiell	karakter	at	det	angår	flere	
kommuner.	Håndteringen	skjer	i	tråd	med	System	for	avvikshåndtering	som	
Overordna	samhandlingsutvalg	har	etablert.

7. Utvikle	et	rapporteringssystem	til	Overordna	samhandlingsutvalg	for	oppfølging	
av	samarbeidsavtalene	som	er	inngått	mellom	helseforetaket	og	kommunene	i	
Møre	og	Romsdal

8. Tilrå	rutiner	og	prosedyrer	som	angår	samhandling	om	felles	pasientforløp	etter	
forslag	fra	kliniske	samhandlingsutvalg	eller	en	eller	flere	av	partene

9. Bidra	til	utvikling	og	spredning	av	gode	modeller	for	samhandling	
10. Ha	en	oppdatert	oversikt	over	ulike	samhandlingsprosjekt	i	sitt	nedslagsfelt
11. I	tråd	med	samarbeidsavtalene	som	er	inngått	mellom	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	

og	kommunene	i	Møre	og	Romsdal	avgjøre	saker	av	administrativ	og	faglig	
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karakter	som	angår	samhandling,	men	som	ikke	innebærer	økonomiske	eller	
andre	politiske	konsekvenser	for	partene

12. Foreslå	oppretting	av	faste	eller	midlertidige	kliniske	samhandlingsutvalg	
overfor	overordna	samhandlingsutvalg.

4.3. Sammensetting

Hvert	administrativt	samhandlingsutvalg	har	følgende	sammensetting:

 Adm.	direktør	i	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	oppnevner 6 representanter	og	6
vararepresentanter	

 Styret	i	respektive	regionråd	oppnevner		4	representanter	og	4	
vararepresentanter.	Intensjonen	er	å	sikre	regional	og	geografisk	balanse.	
Representantene	frå	kommunene	skal	ha	overordnet/koordinerende	
fagansvar	i	sine	kommuner,	av	disse	minst	en	kommune(over)lege.

 Vertskommunene	oppnevner	1 representant	og	1 vararepresentant	hver	
 1 representant	og 1 vararepresentant	blir	oppnevnt	av	Brukarutvalget	i Helse	

Møre	og	Romsdal	HF
 1 av	praksiskonsulentene	i	helseforetaket
 2	tillitsvalgte	fra	kommunehelsetjenesten	og	to	tillitsvalgte	fra	Helseforetaket	

som	representerer	ulike	fagorganisasjoner.	(Dette	punkt	kom	i	tillegg	til	
inngått	avtaletekst		og	trådte	i	kraft	fra	01.01.2012).	

Representantene	blir	oppnevnt	for	2	år	av	gangen.
Helse	Møre	og	Romsdal	HF	er	ansvarlig	for	sekretærfunksjonen.	Begge	parter	har	
ansvar	for	å	fremme	og	forberede	saker	til	utvalget.

Utvalget	skal	minimum	ha	4	møter	pr.	år.	Partene dekker	egne	kostnader.

4.4. Felles møte 

I	tillegg	til	faste	møter	i	de	administrative	utvalgene,	tar	det	overordnede	
samhandlingsutvalget	initiativ	til	et	felles	møte	for	de	administrative	
arbeidsutvalgene	en	gang	i	året.	

5. Kliniske samhandlingsutvalg

Kliniske	samhandlingsutvalg	kan	opprettast	fast	eller	midlertidig	ved	behov	for	å	
drøfte	faglige	og/eller	administrative	utfordringer	mellom	kommunene	og	
helseforetaket.	Slike	utvalg	blir	oppnevnt	av	overordna	samhandlingsutvalg	etter	
forslag	fra	de	administrative	samhandlingsutvalgene.
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6. Samhandlingskonferanse 

Overordna	samhandlingsutvalg	arrangerer	samhandlingskonferanse	for	ledere	og	
relevante	fagpersonell	i	kommunen	og	helseforetaket,	med	fokus	på	
samhandlingserfaringer	både	lokalt	og	nasjonalt.
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Vedlegg	13	til	Samarbeidsavtalen	

Samarbeid om praksiskonsulentordninger

1. Formål

Ordningen	skal	bidra	til	økt	samhandling	og	koordinering	mellom	
primærhelsetjenesten	og	spesialisthelsetjenesten.	Nøkkelord	for	ordningen	er:	
samarbeid,	kvalitetsutvikling,	helhetstenking	og	kommunikasjon.

2. Virkeområde

Praksiskonsulentordningen	omfatter	både	leger	og	andre	faggrupper	engasjert	som	
praksiskonsulenter	i	Helse	Møre	og	Romsdal.	

Praksiskonsulenten	skal	bidra	i	sykehusets	arbeid	med	utviklingen	av	samhandling	
mellom	primærhelsetjenesten	og	helseforetaket.	Praksiskonsulentens	arbeid	skal	
finne	sted	på	overordnet	systemnivå	og	ikke	i	forhold	til	enkeltpasienter/-brukere.

Praksiskonsulenten	skal	forbedre	helheten	i	pasientforløpet,	herunder	ved	å

1. Vurdere	og	utvikle	retningslinjer	for	god	henvisningspraksis
2. Vurdere	og	utvikle	retningslinjer	for	god	innleggelsespraksis
3. Vurdere	og	utvikle	retningslinjer	for	god	utskrivningspraksis,	herunder	for	

oppfølgningen	av	utskrevne	pasienter	i	førstelinjetjenesten
4. Delta	i	utarbeidelse	av	kliniske	retningslinjer	for	pasientforløp
5. Vurdere	tilretteleggelse	for	oppfølgning	av	spesielle	pasientgruppers	særlige	

behov	(kronikere	og	pasienter	som	trenger	koordinerte	tjenester)
6. Bidra	til	utvikling	av	god epikriseskriving

Forbedre	informasjonsflyten	i	samhandlingen	mellom	primærhelsetjenesten	og	
helseforetaket,	herunder	ved	å

1. Etablere	rutiner	for	samhandling
2. Veilede	om	rutiner	for	samhandling	innad	i	helseforetaket	og	eksternt	i	

primærhelsetjenesten
3. Formidle	relevant	informasjon	mellom	primærhelsetjenesten	og	

helseforetaket,	herunder	ved	utarbeidelse	av	informasjonsbrev,	ved	
deltakelse	på	møter	og	ved	gjennomføring	av	kurs

4. Bidra	til	økt	bruk	av	IKT	som	verktøy	i	en	bedre	samhandling
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5. Tilrettelegge	for	gjensidig	hospitering
6. Delta	i	nettverk	og	lignende	for	praksiskonsulenter

3. Avtalegrunnlag

Praksiskonsulentordningen	er	ikke	lov- eller	forskriftsregulert.	Det	er	inngått	en	
rammeavtale	mellom	de	regionale	helseforetak	og	legeforeningen	om	
praksiskonsulentordningen	for	leger.	En	praksiskonsulent	skal	være	medlem	av	
hvert	av	de	administrative	samhandlingsutvalgene,	jfr.	vedlegg	12,	punkt	4.3.	

4. Oppgaver og ansvar

4.1. Helse Møre og Romsdal

Opprette	ordning	for	praksiskonsulent,	og	vurdere	utvidelse	av	ordningen	etter	
hvert,	både	når	det	gjelder	omfang	og	faggrupper.

4.2. Kommunen

Bistå	helseforetaket	til	å	finne	egnede	personer	til	å	gå	inn	i	ordningen.	

Gi	fastleger	som	påtar	seg	oppgaver	som	praksiskonsulent	fritak	fra	plikt	til	
kommunal	deltidsstilling.	



Overordna samhandlingsutval
Møre og Romsdal

Saksframlegg

Resultat av reforhandling/evaluering av samarbeidsavtalen mellom 
kommunane og Helse Møre og Romsdal HF

Saksnr Utvalsnamn Møtedato
2014/06 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal 15.01.14.

Saksbehandlar: Britt Valderhaug Tyrholm
Arkivreferanse:  2014/33

Saksutgreiing:
Resultat av reforhandling/evaluering av samarbeidsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal HF. 

Utvalet har bestått av: 
Britt Valderhaug Tyrholm, Helse Møre og Romsdal
Robert Giske, Helse Møre og Romsdal
Olav Aarø, Ålesund kommune
Olaug Haugen, Tingvoll kommune
Arild Kjersem, Fræna kommune
Arne Gotteberg, Volda kommune
Ann Sissel Misund Nedberg, KS
Hanne- Lilian Søvik, Brukerutvalget
Anniken Standal Remseth, Helse Møre og Romsdal

Oppsummering av arbeidet
Utvalet har hatt 3 møter. Eit enstemmig utval stiller seg bak de forslag til endringar i samarbeidsavtalen som framgjeng av denne 
saken. Det er gjort disse endringar:

Hoveddokumentet: I den innleiande teksten er det gjort en  presisering, under punkt 2, 
”Verdigrunnlag og målsetting”.  I første setninga i femte avsnitt er orda  helhetlige og individuelt tilpassede tilførd. Utover dette er 
teksten oppgradert med omsyn til planlagt endringar som er gjennomført i samsvar med avtalens intensjonar. Det gjelder 
utarbeiding av prosedyre for avvikshandtering og at avtalen er utvida med to vedlegg; vedlegg nr. 12 som gjelder 
samarbeidsstrukturen og vedlegg nr.13 som omhandlar praksiskonsulentordninga.

Følgjande vedlegg som har vært gjenstand for diskusjon og justeringar:

Vedlegg 2: ”Samarbeid for å sikre heilskaplege og samanhengjande helse- og omsorgstenester  
til pasientar med behov for koordinerte tenester”. 

Tilføyingar: 
1) Læring og meistring.  Det skal etableres et kontaktpunktet i kommunene for læring- og meistringssenteret  som enten  ligger i  
koordinerende enhet i kommunene eller evt ved  frisklivssentralane.
2) Koordinerende enhet skal videreformidle direkte og relevant kontakt for oppfølging av barn og unge.

Vedlegg 3a, Samarbeid om innlegging og behandling av pasientar med behov for somatiske helsetenester

5.1 Kommunens ansvar ved innlegging i HMR
Noverande avtaletekst: 
I henvisningen skal det fremkomme klare problemstillinger som henviser ønsker vurdert utredet eller behandlet, samt at 
kommunal behandling er vurdert som ikke tilstrekkelig
I henvisningen skal det foreligge oppdaterte medikamentliste og opplysninger om hvilke kommunale tjenester pasienten mottar
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Er endra til:
Henvisning til poliklinisk undersøking og behandling vil normalt komme fra lege, og ofte uten at kommunale omsorgstjenester er 
involvert i søknaden. Henvisningen skal inneholde:

 Kort resymè av viktige tidligere sykdommer av betydning for aktuell problemstilling

 Relevante undersøkinger og tidligere behandling utflørt hos henvisende lege

 Klar problemstilling som henviser ønsker vurdert eller behandlet

 Dersom henvisende lege har kjennskap til omsorgstjenester pasienten mottar av betydning for aktuell 
problemstilling, skal det opplyses om disse

 Oppdatert medikamentliste

5.2 Dokumentasjon ved innlegging i HMR

Noverande avtaletekst: 
Ved innleggelse av pasienter som mottar kommunale tjenester i Helse Møre og Romsdal HF skal følgende dokumenter primært 
vedlegges henvisning:

Er endret til:
Ved innlegging av pasienter fra sykehjem eller der hjemmesykepleien er involvert rundt innleggelsen, skal følgende dokument fra 
omsorgstjenestene primært være vedlagt innleggelsesskrivet eller følge pasienten til sykehuset.

To kulepunkt er utvidet med denne tekst (i kursiv):

 Informasjon om hjelpemidler pasienten bruker og som sykehuset trenger kjennskap til

 Eventuelt oppdatert individuell plan der dette er relevant og etter samtykke fra pasienten

Vedlegg 5a, Samarbeid om utskriving av pasientar med behov for somatiske helsetenester
Det er gjort disse tilføyingar under punkt 5 ”Definisjon av utskrivingsklar pasient”:

 Det skal redegjøres for eventuelle spørsmål som ikke er endelig avklart.

 Dokumentasjonskravet nevnt i punkt 7.1 skal være oppfylt

I dokumentasjonskravet i punkt 6.3.1 om ”Prosedyre ved antatt behov for kommunale tjenester” er det gjort en tilføyelse om at 
sykehuset ikke skal legge føringer for hvilke tjenester kommunen skal tilby. I punkt 7. ”Oppgaver og ansvar i forbindelse med
utskriving” er det gjort noen presiseringer for å sikre nødvendig dokumentasjon og oppfølging av medisinsk behandling. 

Vedlegg 9  ”Samarbeid om IKT- løsningar og elektronisk samhandling”. 
IKT-utvalet har oppdatert samarbeidsavtalen.

Vedlegg 12 ”Samhandlingsstrukturen i Møre og Romsdal mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF”. 
Forhandlingsutvalet vurderar at samhandlingsstrukturen er uhensiktsmessig og bør endras vesentlig. Utvalet tilrår allikevel at 
samhandlingsstrukturen opprettholdas i 2014, dog med ein noko færre representantar. Utvalet tilrår også at det blir nedsatt ein 
arbeidsgruppe som blir sammensatt av kommunar og helseforetaket for å foreslå endringar i samhandlingsstrukturen frå 2015.

Vedlegg 13  ”Samarbeid om praksiskonsulentordningar”
Det er ønskelig å utvide ordninga som et spleiselag mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta. Praksiskonsulentane, 

som er leger, arbeider med konkrete tiltak der dei medverkar til å etablere arenaer for kompetanseoverføring og samhandling 
mellom spesialistar og allmennlegar. Resultatet er betre kvalitet og samarbeid  om pasientbehandling på dei ulike områda i 
helsesektoren. Forhandlingsutvalet var einig om nytten av å kunne ”pleie” på utviding av ein ordning som allereie fungerer godt. 
Utvalet kom til at det vil kunne vere meir hensiktsmessig å rette ein direkte henvendelse til kommunane om å samarbeide om 
finansiering av en utviding av ordninga, enn å la en slik ”spleiseplan” inngå i samarbeidsavtalen.

Anna
Forhandlingsutvalet var opptatt av korleis samarbeidsavtalen kunne bli kjent blant  tilsette både innanfor kommunehelsetenesta og 
spesialisthelsetenesta. Utvalet tilrådde at ein brukte regionråda for å få informasjonen ut i kommunane. Vidare at ein brukte 
klinikkane for å få informasjonen ut i sengepostane.

Overtaking av rusforetaket 
Helse Møre og Romsdal HF har ikkje vært i ein slik posisjon at det har vært mulig å implementere  overtakinga av rusforetaket i 
tilknyting til reforhandling av samarbeidsavtalene. Dei gjeldande avtalar mellom rusforetaket og kommunane i Møre og Romsdal 
vil laupe uendra fram til at samarbeidsavtalen blir reforhandla hausten 2014. Det er eit mål å integrere samararbeidsavtalane med 
rusforetaket, slik at det blir ein felles avtale mellom avtalepartane frå 2015. 

Vedlegg : Samarbeidsavtalen med de endringar som er omtalt.
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Forslag til vedtak:

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal sluttar seg til dei endringar og justeringar som er foreslått for samarbeidsavtalen. 
Utvalet rår til at den reviderte avtala blir sendt til kommunane i Møre og Romsdal for godkjenning.  

Maritta Ohrstrand
leiar
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Brukerundersøkelse - institusjonsbeboere januar 2014

Vedlegg

1 Foreløpig rapport PLO Nesset

Rådmannens innstilling

Utvalg for helse, oppvekst og kultur tar resultatet av brukerundersøkelsen blant institusjonsbeboerne 
ved sjukeheimsavdelinga og kortidsavdeling foretatt i januar 2014 til etterretning.

Saksopplysninger

Det ble i løpet av januar 2014 foretatt en brukerundersøkelse, målgruppen var institusjonsbeboere ved 
sjukeheimen og kortidsavdelinga.  Brukerundersøkelsen ble gjennomført av AMBIO helse A.S. Det 
var ca. 38 % av beboerne som ble intervjuet.  Brukerundersøkelsen er en del av arbeidet i forhold til 
enhetens handlingsplanarbeid. Intensjonen med brukerundersøkelsen er bl.a. å få signaler som kan 
følges opp med forbedringstiltak.

Intervjuskjemaet som nyttes er utarbeidet av «en bedre kommune» de fleste kommunene nytter dette 
skjemaet i forbindelse med brukerundersøkelse. Spørsmålene er endre noe i forhold til 2013. I og med 
at Nesset kommune var den første og foreløpig den eneste i landet som gjennomførte en slik 
undersøkelse i 2014 er svarene identisk med landsgjennomsnittet. 
Det ble stilt 35 spørsmål, gjennomsnittlig scor for Nesset var 4,6 ( skala fra 1 til 6 med 6 som best).

Spørsmål som ga høgst scor.
De ansatte behandler med respekt 5.5
De ansatt snakker klart og tydelig, slik at jeg forstår dem 5,5
Jeg trives sammen de de ansatt 5,5
Jeg fikk plass i sjukeheim da jeg trengte det 5,5
Alt i alt, jeg er fornøyd med sjukeheimen 5,4



Spørsmål som ga lavest scor
Jeg vet hvem som er min kontaktperson 1,8
Jeg er med når det utarbeides planer som angår meg.  
( tiltaksplaner, individuell plan)

2,3

Jeg er fornøyd med kultur og underholdnings tilbudet 2,7
Jeg får fysioterapeut når jeg trenger det 3,5

Spørsmål som direkte er rettet mot personalet gir en god scor, bl.a. trives de sammen med de ansatte, 
de blir behandlet med respekt, verdigheten blir ivaretatt. 
Det som gir dårligst scor gjelder bl.a. brukermedvirkning og ikke minst på spørsmålet hvem som er 
min kontaktperson scor 1,8.  Her kan det opplyses at det er utpekt kontaktpersoner, men det synes som 
om beboerne ikke er blitt orientert om dette.  Dette vil bli rettet opp relativt raskt.
Kulturtilbudet og underholdningstilbud har som ved tidligere undersøkelser fått en dårlig scor. Dette 
har vært et satsingsområdet de siste årene. Det at musikkterapeuten som vanligvis er her en gang pr. 
uke og som har blitt etterlyst av beboerne, har hatt permisjon høsten 2013 kan ha påvirket resultatet 
noe.

Vurdering

Resultatet av brukerundersøkelsen må sies å være relativ bra. Bl.a. gir siste spørsmål en scor på 5,4 der 
blir brukerne stilt spørsmålet « alt i alt hvor fornøyd er du».
Det er noen områder som drar ned og som avdelingene må arbeide ekstra med i tiden framover.

Økonomiske konsekvenser

Det er en del områder som vil kreve ekstra ressurser dersom det er ønskelig å bedre tilbudet merkbart.

Betydning for folkehelse
Det å gjennomføre slike brukerundersøkelser vil resultere i at det blir igangsatt forbedringstiltak. 
Forbedringer vil på de fleste områdene påvirke brukernes helse.
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