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vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

Årsmelding 2014 blir delt ut i møtet. 

 

 

Det blir gitt orientering om skolens resultater i Folkehelseprofilen v/skolefaglig rådgiver. 
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PS�7/15�Referatsaker



HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR TØNDERGÅRD 
SKOLE OG RESSURSSENTER FREDAG 17. APRIL 2015, KL. 13.00 
 
Til stede:  
Kjersti Løge     Molde kommune (vara) 
Rolf Jonas Hurlen    Nesset kommune 
Aud Solveig Pedersen Malmedal  Fræna kommune (vara) 
Leif Ståle Engdahl    Gjemnes kommune (vara) 
Helge Kjøll jr.    Aukra kommune 
Renate Lindset Drågen   Eide kommune 
Eva Karin Gråberg    Rauma kommune 
Arnfinn Stige     Vestnes kommune 
Rolf Harald Blomvik    leder for styret 
Eli Bakke     rektor 
 
Midsund kommune meldte forfall til møtet. 
 
 
SAK 1/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE (12.12.14)   
Enstemmig vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 
 
SAK 2/15 GODKJENNING AV TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTERS 

REGNSKAP FOR 2014 
Enstemmig vedtak 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner regnskapet 
for 2014. Det blir lagt fram en driftsplan for internatet i balanse. 
 
 
SAK 3/15 ORIENTERING OM REGNSKAPET VEDRØRENDE NYTT VARME- 

OG VENTILASJONSANLEGG VED SKOLENS ØSTFLØY 
Enstemmig vedtak:  
Prosjektet avsluttes. Kr. 16.266,- overføres fra disposisjonsfond 25699021 for å 
dekke merkostnader. 
 
 
SAK 4/15 RULLERING AV 5-ÅRS STRATEGIPLAN FOR REHABILITERING AV 

BYDNINGSMASSEN PÅ TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 

Enstemmig vedtak:  
Representantskapet godkjenner 5-års strategiplan for rehabilitering av 
bygninsmassen. Planen rulleres hvert år i forbindelse med regnskapsavslutning. 
 
 
SAK 5/15 DISPOSISJON AV REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK 2014 
Enstemmig vedtak:  
Mindreforbruket på kr. 814.356,- for 2014 overføres til udisponert disposisjonsfond. 
 
 
 
 
 



 

SAK 6/15 INVESTERINGSBUDSJETT 2015 
Enstemmig vedtak:  

1. Representantskapet godkjenner oppsettet for investeringsbudsjett 2015. 
2. Justert budsjett for 2015 vil bli framlagt når en får oversikt over elevfordeling til 

høsten. 
 
 
SAK 7/15 RADONMÅLING TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 

2014/2015 
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet tar saken til orientering 
 
 
SAK 8/15 TURNUSORDNINGEN VED SKOLENS INTERNAT. GJENNOMGANG 

AV SÆRORDNINGER 
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet tar saken til orientering 
 
 
 
 
 
Møtet sluttet kl. 14.30. 
 
 
 
Eli Bakke, ref. 
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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 

 

Molde 17. april 2015 
 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET  
 
TID:     Fredag 17.04.2015 kl. 13.00 
Sted:    Tøndergård skole og ressurssenter, Kantina 
 
 

SAKSLISTE: 

 
SAK 01/15  Godkjenning av protokoll fra forrige møte....................................... 3 
SAK 02/15 Godkjenning av Tøndergård skole og ressurssenters regnskap  
                     for 2014 .......................................................................................... 6 
SAK 03/15    Orientering om regnskapet vedrørende nytt varme- og 
                     ventilasjonsanlegg ved skolens østfløy........................................... 7 

SAK 04/15 Rullering av 5-års strategiplan for rehabilitering av bygnings- 
                 massen på Tøndergård skole og ressurssenter. ............................. 8 

SAK 05/15   Disposisjon av regnskapsmessig mindreforbruk 2014 .................. 13 
SAK 06/15   Investeringsbudsjett 2015 .............................................................. 14 

SAK 07/15   Radonmåling Tøndergård skole og ressurssenter 2014/2015 ....... 15 
SAK 08/15   Turnusordningen ved skolens internat.  
                    Gjennomgang av særordninger. .................................................... 16 

 
 
 
Innkalling og sakspapirer er sendt til både faste medlemmer og vararepresentantene 
på e-post. 
 
 
 
 
 
Eva Karin Gråberg       Eli Bakke 
Leder i representantskapet     Rektor  
       
  
 
 
 
 
 
 
        Eli BakkLeder i representantskapet     Rek 
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Tøndergård skole og ressurssenter 
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Molde 17. april 2015 
 

 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 

SAK 01/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 
 

Hovedutskrift fra møte i representantskapet, fredag 12. desember 2014, følger 
vedlagt. 
 
 
 
Innstilling: 
Protokollen godkjennes  
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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 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR TØNDERGÅRD 
SKOLE OG RESSURSSENTER FREDAG 12. DESEMBER 2014, KL. 13.00 
 
Til stede:  
Kjersti Løge     Molde kommune (vara) 
Borghild Drejer    Fræna kommune 
Leif Ståle Engdahl    Gjemnes kommune (vara) 
Lasse Strømme    Midsund kommune (med fullmakt) 
Hanna Valved Korsvik   Aukra kommune (vara) 
Eva Karin Gråberg    Rauma kommune 
Aud Sissel Suoranta   Vestnes kommune (vara) 
Rolf Harald Blomvik    leder for styret 
Eli Bakke     rektor 
 
Representantene fra Nesset og Eide hadde forfall. 
 
 
SAK 14/14   GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE (04.04.14)   
Enstemmig vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 
 
SAK 15/14 BUDSJETTFORSLAG 2015 
Enstemmig vedtak 
Representantskapet godkjenner forslag til budsjett for 2015 med en utgifts- og 
inntektsramme på kr. 51.323.000,-. 
 
 
SAK 16/14 ÅRSMELDING FOR SKOLEÅRET 2013/2014 
Enstemmig vedtak:  
Årsmelding for skoleåret 2013/2014 tas til orientering. 
 
 
SAK 17/14 BUDSJETTJUSTERINGER 2014 
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet godkjenner forslag til budsjettjusteringer for 2014. 
 
 
SAK 18/14 OVERFØRING AV MIDLER FRA BUNDNE DRIFTSFOND TIL 

INVESTERINGSPROSJEKT 
Enstemmig vedtak:  
A: Kr. 550.000 overføres til Prosjekt 2013: Varme- og ventilasjonsanlegg. 
B: Kr. 450.000 overføres til prosjekt 2022: Utbedring tak 
C: Kr. 300.000 overføres til prosjekt 2003: Utbygging / ombygging 
 
 
SAK 19/14 PROSJEKT BALLBINGE. ØKONOMISK OVERSIKT 
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet tar saken til orientering. 
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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 
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Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 

 

 
 
 
 
SAK 20/14 ØKONOMISK UTVIKLING VED TØNDERGÅRD SKOLE OG 
  RESSURSSENTER DE SISTE TRE ÅRENE. 
Enstemmig vedtak:  
Differensierte satser for kjøp av skoleplasser blir innført fra 2014. Dette innebærer at 
eierkommuner som kjøper plasser utover abonnementplassen får en reduksjon på 
5% pr. elevplass. 
 
 
 
 
Møtet sluttet kl. 15.30. 
 
 
 
Eli Bakke, ref. 
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Tøndergård skole og ressurssenter 
Postboks 1053 
N- 6403 MOLDE 
Besøksadresse: Nøisomhedveien 10 
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Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
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Molde 17. april 2015 
 

 
Representantskapet  for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 02/15 Godkjenning av Tøndergård skole og ressurssenters 
regnskap for 2014 
 
Det vises til vedlagte skriv fra Tøndergård skole og ressurssenter til Kommune 
revisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal  og til styret og representantskapet for 
Tøndergård skole og ressurssenter datert 3.03.2015, der det blir redegjort for 
driftsresultatet. (vedlegg 1) 
 
Vedlagt følger revisjonsberetning datert 10.03.2015 fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 
Møre og Romsdal.(vedlegg 2) 
 
Som det fremgår av vedlagte regnskap har Tøndergård skole og ressurssenter et 
samlet regnskapsmessig mindreforbruk på kr 814. 356,- for 2014. Ansvar 82310 har 
imidlertid et betydelig merforbruk. 
 
Mindreforbruket skyldes i hovedsak at deler av administrasjonsressursen på skolen i 
vårsemesteret 2014 ble omgjort til lærerressurs for å dekke opp for ansatt i 
permisjon. Dette ble gjort for å sikre stabilitet og kjente voksne i gruppen. Det ble ikke 
satt inn vikar i administrasjonen. Deler av skolens administrasjonsressurs har også 
blitt omgjort i høstsemesteret 2014 for å ta oppgaver lagt til internatlederstillingen. 
Mindreforbruket skyldes også omorganisering i personalgruppen elles ved 
sjukefravær. 
 
Som vedlegg til regnskapet følger også hovedoversikt balanseregnskap og 
investeringsregnskap for 2014 
 
Styret vil overfor representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter tilrå at 
regnskapet for 2014 godkjennes. 
 
 
 
Styrets innstilling: 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner regnskapet 
for 2014. 
Det blir lagt fram en driftsplan for internatet i balanse. 
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Tøndergård skole og ressurssenter 
Postboks 1053 
N- 6403 MOLDE 
Besøksadresse: Nøisomhedveien 10 
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Molde 17. april 2015 

 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 

SAK 03/15  Orientering om regnskapet vedrørende nytt varme- og 
ventilasjonsanlegg ved skolens østfløy. 
 
I sak 5/13, 5-års strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen, ble arbeidet med 
installering av nytt varme-  og ventilasjonsanlegg i skolebygningen vedtatt delt inn i to 
prosjekt.  

Prosjekt A: Skolens østfløy  

Prosjekt B. Skolens nord og vestfløy. 

Prosjekt A ble vedtatt utført sommeren 2014. Dette arbeidet er sluttført som planlagt. 

Prosjekt B var opprinnelig planlagt utført sommeren 2017. Erfaringer fra arbeidet 
sommeren 2014, tilsier at dette prosjektet blir så stort at det ikke er mulig å 
gjennomføre det i løpet av en sommerferie. Forslaget fra konsulent er at prosjektet 
deles i to. Arbeidet i nordvestfløyen planlegges utført sommeren 2018, mens 
sørvestfløyen får nytt anlegg i 2019. 

Prosjekt A. 
Regnskap viser et merforbruk på kr 16.266,-. Vi foreslår at prosjektet avsluttes, og at 
merforbruket dekkes inn av midler avsatt på disposisjonsfond 25699021 
 

  

Belastet prosjektet inkl. mva. 4 661 260,26    

Kompensert mva -923 868,97     

Sum eks.mva. 3 737 391,29    

Prosjektmidler til disposisjon 3 721 125,00    

Overforbruk 16 266,29         

 
 
 
Styrets innstilling: 
Prosjektet avsluttes. Kr 16.266,- overføres fra disposisjonsfond 25699021 for å dekke 
merkostnader. 
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Tøndergård skole og ressurssenter 
Postboks 1053 
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Molde 17. april 2015 
 

 
Representantskapet  for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 
 

SAK 04/15 Rullering av 5-års strategiplan for rehabilitering av 
bygningsmassen på Tøndergård skole og ressurssenter. 
 
I styresak 5/13 og i representantskapssak 5/13 ble 5 års strategiplan for rehabilitering 
av bygningsmassen vedtatt. Det ble bestemt at planen skulle rulleres hvert år i 
forbindelse med regnskapsavslutning. Planen ble første gang rullert i styresak 6/14 
og representantskapssak 6/14. 
 
Fullførte oppgaver: 
Vår / sommer 2013 

1. Utskifting, etterisolering av tak på skolebygningen 
2. Rehabilitering formingsrom. 
3. Ombygging av datarom til 2 kontor og arkivrom. 

 
 
Investeringsprosjekt vår/sommer 2014: 

1. Ballbinge vest for kantinebygget. 
2. Rehabilitering læremiddelsamling / klasserom (nordfløy) 
3. Prosjekt ventilasjon/ oppvarming, østfløy skolebygg 
4. Solskjerming sørveggen, østfløy 
5. Elevtoalett/personaltoalett på internat 2, utvidet ved at vegg ble flyttet. 
6. Rehabilitering / maling internat 3. I tillegg ble det montert nytt kjøkken og nye 

hvitevarer på internatet. 
7. Internett via trådløse antenner  

 
 
Arbeid finansiert av driftsbudsjettet: 
Rehabilitering av leiligheten i hybelhuset. Nytt kjøkken, nye garderobeløsninger, 
etterisolering av veggen på sørsiden. 
 
Kommentar: 
Dette var opprinnelig planlagt som et investeringsprosjekt høsten 2015.  På grunn av 
at hybelhuset står ledig skoleåret 2014-2015 har vi brukt interne ressurser til arbeidet 
og strekt det ut i tid. Arbeidet har derfor pågått hele skoleåret. Målet er at arbeidet er 
ferdig til skolestart 2015. 
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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/ 
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Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
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Videre arbeid: 
Vi viser til vedlagt rapport fra vernerunde ved Tøndergård skoleonsdag 25.02.15 og 
onsdag 10.03.15. 
Med utgangspunkt i 5-årig strategiplan, vedtatt i mars 2014, sak 6/14, og det som ble 
avdekket under vernerunden har vi satt opp forslag til rullering av 5-årig strategiplan. 
Vi har i forslaget tatt høyde for at mindreforbruket for 2014 blir avsatt på udisponert 
disposisjonsfond.  
En bygningsmasse fra 1972 representerer utfordringer i forhold til vedlikehold. Styret 
og representantskapet har tidligere blitt orientert om behovet for oppgradering av 
skolens varme og ventilasjonsanlegg.  
 

 
Forslag til rullering av 5-årig strategiplan for rehabilitering 
av bygningsmassen: 
 
 
Vår 2015 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Maling/rehabilitering av leiligheten i hybelhuset.  
Fortsette arbeidet med utskifting av tohånds blandebatteri til ethånds batteri, skole og 
internat. 
Videre arbeid med maling/rehabilitering av utvendige murvegger 
 
Sommer 2015 
Investeringsprosjekt: 
Vinduer på nord og vestfløy skolebygget skiftes. Råttent reisverk utskiftes og vegger 
etterisoleres.  
Nytt tak på internatene, hybelhuset og kantinebygget. 
Nye dører og maling av gangen i østfløyen. 
 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet: 
Fortsette arbeidet med rehabilitering og maling av utvendige murvegger  
Bedre akustikken på møterom og kantine, kantinebygget. 
 
Høst 2015.  
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Oppussing av snoezelenavdelingen. 
Videre arbeid med utskifting til etthåndsbatteri der det fortsatt er to kraner på 
vaskene. 
 
Vår / sommer 2016 
Investeringsprosjekt: 
Nytt kjøkken på internat 1 og 2. 
Elevtoalett/ personaltoalett på internat 1 utvides ved at vegger flyttes. 
 
Vinter/vår 2017 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Rehabilitering av snoezelenavdelingen 
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Vår/sommer 2017 
Investeringsprosjekt: 
Prosjekt ventilasjon/oppvarming, nord-vest fløy skolebygg. 
Solskjerming  
 
Høst /vinter 2017 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Generelt vedlikeholdsarbeid 
 
Vår/sommer 2018 
Investeringsprosjekt 
Prosjekt varme / ventilasjon, sør-vest fløy skolebygg 
Solskjerming 
Rehabilitering av elevtoalett 
Male ganger og sette inn nye dører 
Rehabilitering av sløyd / TIP avdelingen 
  
Vår / sommer 2019 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Isolering mellom elevrom og personalrom på internatene. 
 
 
 
Styrets innstilling:  
Representantskapet godkjenner 5-års strategiplan for rehabilitering av 
bygningsmassen. 
Planen rulleres hvert år i forbindelse med regnskapsavslutning. 
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Tøndergård skole og ressurssenter 
Postboks 1053 
N- 6403 MOLDE 
Besøksadresse: Nøisomhedveien 10 

Tlf.: 71 19 56 60 
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Rapport fra vernerunde ved Tøndergård skole og ressurssenter 
onsdag 25.02.2015 og onsdag 10.03.2015 
 
Tilstede:  
Jan Erik Nilsen, verneombud internat (25.02.15) 
Jan Helge Fjørtoft, verneombud skole (10.03.15) 
Odd Asbjørn Johansen, vaktmester (25.02.og 10.03.15) 
Eli Bakke, rektor (10.03.15) 
 
Generelt. 
Sykefraværet har hatt en oppgang. Fra 7,1 % skoleåret 2012-2013, 5,8 % 2013-2014 
til 6,2 % høstsemesteret 2014. Ansvar 82310 (internatet) har en sykefraværsprosent 
på 10,1 %, mens ansvar 82300 (skolen) har et sykefravær på 5 % i høstsemestret. 
 
BEHOV FOR TILTAK 
Internat:  
Her blir det påpekt at det er for få med 3-årig utdanning på internatene, og at turnus 
og organisering av arbeidet må bli bedre. Det blir spesielt nevnt at det må settes inn 
vikar for internatleder. 
I forhold til bygningsmassen går noe av tidligere tilbakemeldinger igjen. 
Det er kuldefall fra vinduer. Spesielt nevnes vindu og verandadør, stue. 
Elevtoalettene på internat 1 og 3 er trange, og det er vanskelig å bistå elever med 
behov for assistanse. Dette er tatt inn i 5-årig strategiplan, men er så langt kun 
utbedret på internat 2. 
Takvarmen er ute av drift i deler av byggene, dette er erstattet av panelovner. 
Takene på internatene er fra byggeår. Disse er planlagt skiftet sommeren 2015. 
Det er fortsatt behov for utvendig oppussing. Murpuss faller av. Arbeidet er i gang, 
men er ikke fullført.  
Det blir i tillegg kommentert at det er lytt mellom elevrommene. Også mellom 
personalrom og et elevrom er det svært lydt (internat 3). 
Det blir også påpekt at det er dårlig lys på elevrommene (internat 3) og i gang og 
utenfor inngangsparti (internat 1) 
Kjøkkeninnredningen på internat 1 og 2 er slitt og bør skiftes. 
 
Kjøkken/kantine/møterom 
Akustikkproblemer på kantine og møterom er fortsatt ikke utbedret. 
 
Matvarelager: For dårlig renhold 
 
Boder / garasje: Fullt og uoversiktlig i noen boder. Her bør en ta en gjennomgang av 
ting som er lagret, sende hjem sykler som er lite i bruk etc. 
 
Skolebygning 
Ventilasjonsanlegget er fra byggeår og bør oppgraderes i nord og sørfløyen. 
Takvarmen i deler av bygget fungerer ikke. 
Det er oppdaget råteskader i vegg og vinduskarmer på vestsiden av bygget 
Yttervegger er dårlig isolert. Dette er planlagt utbedret sommeren 2015 
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Det blir klaget på trekk fra vinduene i alle klasserom. Østfløyen fikk satt inn nye 
vinduer sommeren 2014. Rommene på vestsiden av skolebygget vil få innsatt nye 
vinduer sommeren 2015. Øst, nord og sørsiden av skolebygningen bør få nye 
vinduer satt inn i forbindelse med oppgradering av varme og ventilasjonsanlegget  
 
Utskifting av batteri til vasker – klasserom. 
Det er fortsatt to kraner på noen av vaskene på klasserom. Vaktmester er i ferd med 
å skifte disse til etthånds batteri.  
 
Elevtoalett. 
Det er behov for oppussing av guttetoalettet i underetasjen og jentetoalettet i 2 etg.  
 
TIP-avdeling 
Gulvbelegget på TIP avdelingen bør fjernes og erstattes med industrigulv. Vegger 
bør males. 
 
Gangen i sørfløyen: 
Gangen er malingsslitt og bør pusses opp. 
 
Snoezelenavdelingen: 
Generell behov for oppussing. 
 
Nybygget:  
For dårlig renhold. 
 
 
 
 
Eli Bakke Odd Asbjørn Johansen  Jan Helge Fjørtoft   Jan Erik 
NilsenRektor  Vaktmester    Verneombud           Verneombud 
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          Molde 17.04.15 
 
Representantskapet  for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 

SAK 05/15 Disposisjon av regnskapsmessig mindreforbruk 2014  
 
Styret og representantskapet har gjennom rullering 5-årig strategiplan for 
rehabilitering og rullering av planen blitt orientert om utfordringer skolen står overfor 
med tanke på å holde skolens bygningsmasse vedlike. 
Mye er gjort siste årene, men det står fortsatt kostnadskrevende prosjekt for tur. 
I følge samarbeidsavtalen er det eierkommunene som skal dekke kostnader 
vedrørende rehabiliteringsprosjekt. Så langt har imidlertid skolen finansiert disse 
kostnadene dels via låneopptak og dels via bruk av fondsmidler.  
 
I 5-årig strategiplan er det vist til at det pr. dato ikke er midler til å dekke alle utgifter i 
tilknytning til planen, og at arbeidet er forutsatt at vi har årlig mindreforbruk som 
settes av til vedlikehold og rehabilitering, eventuelt at deler av arbeidet finansieres av 
låneopptak. 
 
Skoleåret 2014 hadde skolen et driftsmessig mindreforbruk på kr. 814 356,- 
I tillegg har skolen i flere år satt av midler til investeringsprosjekt i forbindelse med 
rehabilitering og utbygging. 
 
Pr. 31.12.2014 har skolen til disposisjon: 
 Driftsmessig mindreforbruk 2014   kr.    814.356 
 Udisponert disposisjonsfond   kr. 1 599 247 
 Fond utbygging og rehabilitering   kr. 1 966 203 
 
Totalt        kr 4 379 806,- 
I tillegg er det satt av kr 958 881 til utbedring av tak internat, og kr 2 225 000,- er 
overført fra drift 2015 til investering, art 15401, i sak 55/14, Budsjettforslag 2015. 
 
Som skissert i sak 3/15 har første del av prosjektet nytt varme og ventilasjonsanlegg 
et merforbruk på kr 16.266 Dette er foreslått dekt av fondsmidler.  
 
Det største kostnadskrevende prosjektet vi står ovenfor er del 2 av arbeidet med å 
installere nytt varme og ventilasjonsanlegg. Arbeidet er stipulert til en kostnad på vel 
8,5 millioner kroner. (2013). For å kunne realisere prosjektet foreslår vi at mindre-
forbruket for 2014 settes av på udisponert disposisjonsfond. 
 
Styrets innstilling:  
Mindreforbruket på kr 814.356,- for 2014, overføres til udisponert disposisjonsfond.  
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Molde 17.04.15 
 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 06/15 Investeringsbudsjett 2015  
 
Tradisjonelt har Tøndergård skole og ressurssenter operert med et samlet 
årsbudsjett der investeringsprosjekt har vært gjort rede for enkeltvis som prosjekt, 
med finansiering fra drift eller avsetninger i forkant.  
En har blitt gjort oppmerksom på at skolens budsjett bør ha en driftsdel og en 
investeringsdel. 
For at budsjettiltak skal førest på investeringsdelen, bør det ha en verdi på kr 
100.000,-. 
Tøndergård skole ble bygget tidlig på 70- tallet, og en er inne i en fase der retekking 
av tak, utskifting av vindu, samt oppgradering av varme- og ventilasjon er helt 
nødvendig. 
I denne sammenheng viser en til 5-årig strategiplan for rehabilitering av bygnings-
massen der prosessen er godt i gang. 
Et eget investeringsbudsjett for 2015 må skilles ut fra vedtatt driftsbudsjett. Teknisk 
opprettes det totale budsjettet ved årlig budsjettjustering når en får oversikt over 
elevtall på høsten. Totalbudsjettet vil fortsatt balansere. 
En foreslår følgende investeringsdel av budsjettet: 
 
Investeringsbudsjett 2015:   
1.  Ev. økning i KLP egenkapitalfond     Kr    200.000 
 Dekkes fra disposisjonsfond, ikke disponert 

 
2. Retekking takhybelhus, internat, kantine   Kr  1.200.000 
 Dekkes fra disposisjonfond  25699021 Utbedring tak og  
 Art 15401 
 
3.  Vestvegg, nye vindu, isolasjon     Kr    450.000 
 Dekkes fra Art 15401 
  
4.  Oppgradering av korridor Østfløy     Kr    200.000 
 Dekkes fra Art 15401 
 
Sum investeringsbudsjett 2015      Kr 2.050.000 
        
 
Styrets innstilling:  

1. Representantskapet godkjenner oppsettet for investeringsbudsjett 2015 
2. Justert budsjett for 2015 vil bli fremlagt når en får oversikt over elevfordeling 

for høsten. 
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Molde 17. april 2015 
 

 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 07/15 Radonmåling Tøndergård skole og ressurssenter 2014/2015 
Strålevernforskriften stiller krav om at alle skoler og barnehager skal ha så lave 
radonnivåer det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal være under 200 
Bq/ m3. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det 
overstiger 100 Bq/m3. 

 

Måleprosedyren består av ulike trinn. 
Trinn 1: Undersøkende radonmåling, Sporfilmmetoden. 
Trinn 2. Ved høye verdier på første måling foretas fase 2 måling med bruk av digitalt 
utstyr. 
 
Tøndergård skole og ressurssenter gjennomførte radonmåling i perioden november 
2014 til februar 2015. Målingen ble gjennomført ved hjelp av sporfilmmetoden. 
 
Sporfilm ble satt opp i ulike deler av skole og internatbygningene. 
Resultatene, (vedlagt sakspapirene) viste verdier under 100 Bq/m3 for alle rom med 
unntak av skolens gymsal. Her viste resultatet 175 Bq/m3. 
 
Rektor tok kontakt med Molde Eiendom K.F. vedrørende saken, og ble orientert om 
at tiltak i forhold til resultat under 200 Bq/m3 kan være bedre ventilasjon, evt. å se 
etter sprekker i betong. En mulig feilkilde i forhold til skolens måling kan være at 
ventilasjonsanlegget gikk med lavere hastighet enn vanlig i skolens juleferie. Det var 
derfor viktig å foreta en fase 2 måling. Denne blir utført med digitalt måleapparat, og 
gir en mer eksakt beskrivelse av radonnivået på ulike tidspunkt. Måleingen ville vise 
om nivået var på under 100 Bq/m3 på de tidspunktene gymsalen er i bruk. 
 
Molde kommune utførte fase 2 måling i perioden 06.03- 11.03 2015. Målingen viste 
godt under tiltaksgrensen, og oppsynsmann Bjarne Gribbestad i Molde Eiendom K.F. 
konkluderer med at saken lukkes.  
 
 
Styrets innstilling:  
Representantskapet tar saken til orientering. 
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Molde 17. april 2015 

 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 08/15 Turnusordningen ved skolens internat. Gjennomgang av 
særordninger. 
 
 
Det vises til tre styresaker knyttet til turnusordningen ved skolens internat. Sak 27/79, 
Internatpersonalets turnus, nattevakt, Sak 05/01 Turnusordningen ved skolens 
internat og sak 18/06 Revisjon av turnusordningen ved skolens internat. 
 
I møte i arbeidsutvalget 16.01 2015 fikk skolens administrasjon i oppgave å orientere 
styret om særordninger for deler av personalet ved skolens internat. Internatdriften 
har vært vanskelig å få i balanse, og har årlig blitt subsidiert av skoledriften. Også i 
2014 har internatdriften et betydelig merforbruk (sak 2/15) 
 
 
Internatdriften 
Internatet ved Tøndergård skole og ressurssenter består av 3 hus med plass til 24 
elever totalt. 
 
Grunnbemanningen på internatet er regnet ut etter en bemanningsnorm på 0,7 pr 
elev. Miljøterapeuter / miljøarbeidere som er fast ansatt i 100 % stilling og har all 
arbeidsted lagt til internatet, arbeider 3-delt turnus, med dagvakt, seinvakt og passiv 
nattevakt, i en fire ukers turnus. Turnusen følger elevenes skolerute og går over 39 
uker +1 dag. Personale har ansvar for det miljøterapeutiske arbeidet på internatet og 
samarbeider med kontaktlærer og foresatte om å legge til rette for et mest mulig 
helhetlig skole- og internattilbud. Dette skoleåret er det tilsatt 2 miljøterapeuter på 
hvert internat. 
 
Personale tilsatt på innvilget «ekstraressurser» 
Noen elever har behov for ekstra tett oppfølging. Det blir da søkt om ekstraressurser.  
Assistentene tilsatt ved Tøndergård skole og ressurssenter er i hovedsak barne- og 
ungdomsarbeidere eller ufaglærte. Arbeid som skoleassistent gir en stilling størrelse 
på ca. 68 %. De fleste ønsker større stilling, og har derfor fått tilbud om arbeid i 
tilsynsordningen, som følgeperson i forbindelse med skoleskyss, eller som ekstra 
personale på internatet knytta til tildelte ressurser på enkeltelever. 
Siden både ressurser til skoleassistent og ekstraressurser på internatet innvilges for 
et år i gangen, med utgangspunkt i den enkelte elevs behov for oppfølging, er dette 
en ressurs som varierer fra år til år. Arbeidsåret til en skoleassistent er utregnet etter 
en arbeidstid på 37,5 t/u. Inneværende år har noen av assistentene i tillegg til 
arbeidet i skoletiden en eller to vakter på internatet pr. uke i 38 uker. Arbeidstiden er 
lagt til en eller to faste ukedager, og arbeidet er lagt til tider der eleven har behov for 
ekstra assistanse, i hovedsak fra kl.14.30 til kl.21.30, mandag til torsdag. 
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Dette medfører arbeidstid etter kl. 20.00, og det har blitt stilt spørsmålstegn ved om 
vedkommende da har rett på en stillingsstørrelse utregnet etter 35,5 t/u, og ikke som 
i dag, 37,5 t/u. 
 
Nattevakt. 
I løpet av skolens historie har turnusen vært oppe som styresak ved flere anledninger 
og ulike avtaler har vært inngått. Å innarbeide et arbeidsår på 39 uker, medfører stor 
arbeidsbelastning, med lange vakter. Arbeidstid pr uke varierer fra 31 til 47 timer pr. 
uke. En del særordninger har derfor blitt vedtatt. Fram til 2001-2002 ble arbeid som 
passiv nattevakt lønnet time for time. I styresak 05/01 ble dette vedtatt forandret. Det 
ble her bestemt at personalet skulle få betalt etter gjeldende regler. Dette medførte 
betaling for passiv vakt på natt.(fra kl. 00.00 til kl. 06.00 fikk personalet betalt for 2 
timer).  Sparte timer på natt ble lagt til ettermiddag og dagtid, samt til å utvide 
arbeidsåret til 40 uker.  
I 2006 ble skolen gjort oppmerksom på at så lenge arbeidstaker er tilgjengelig for 
arbeidsgiver, også på hvilende vakt, skal tilstedeværelsen regnes time for time, slik 
det ble vedtatt i sak 27/79. Konsekvensen av dette var at de som mottok 100 % lønn 
arbeidet i mer enn 100 % stilling. Det ble diskutert ulike måter å løse dette på:  
  

A. Si opp de ansatte og tilby 100 % stilling med redusert lønn på grunn av passiv 
nattevakt. 

B. Lage en særordning der ansatte inngikk en avtale om 100 % lønn, fast overtid 
der overtid ble brukt til avspasering, møtevirksomhet og kontorarbeid. 

 
Styret vedtok i sak 18/06 at arbeidstiden til internatpersonalet regnes som full 
arbeidstid, og at det legges inn fast overtid, 2,7 timer pr uke slik at 100 % lønn kan 
opprettholdes for personalet. 
 
Organisasjonene godkjente ikke turnusen etter denne ordningen, tross et sterkt 
ønske fra personalet om å arbeide slik. 
Skolen ble gjort oppmerksom på at en ordning med 100 % lønn der personalet 
arbeidet fast overtid ikke var lovlig.  
 
FO fremmet forslag om å gjeninnføre betaling time for time for arbeid på natt for 
personale i 100 % stilling, som en prøveordning.  Dette ga en lovlig turnus, samtidig 
som antall vakter på dag, kveld og natt ble det samme. En mista imidlertid ordningen 
om fleksible timer til avspasering og til møtevirksomhet. 
 
Avtalen om betaling time for time ble gjort som en prøveordning som skulle evalueres 
etter 1 år. 
Evalueringen viste at personalet som faller inn under denne ordningen ønsker at 
ordningen videreføres. Pr. dato gjelder dette seks personer. Fem ansatte har ikke 
ordningen, og har betalt for passiv vakt. Skoleåret 2014-2015 er nytilsatt 
miljøterapeutisk personale tilsatt på vilkår etter gjeldende regler i hovedtariffavtalen. 
(100 % stilling, men med redusert lønn på grunn av passiv nattevakt) Vikarer og 
deltidsansatte har også betalt for passiv vakt. 
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Kostnader dersom det blir vedtatt at ordningen skal gjelde alle ansatte tilsvarer totalt 
1824 timer pr. år, under forutsetning av at tre internat er i bruk. (4 timer x 4 dager/uke 
x 38 uker x 3 personer). 
  
 
Pauseavvikling 
Ansatte etter gammel ordning i 3-delt turnus, har i tillegg lagt inn en halv time ekstra 
pr. seinvakt (styresak 05/01) Dette ble gitt som kompensasjon for at det er vanskelig 
å avvikle pauser på ettermiddagstid. Personalet har i tillegg betalt pause. 
Også dette er en ordning som kun gjelder deler av personalgruppen.  
 
Ordninga med en halv time ekstra er ikke lagt inn i beregningen av årsverket til 
personale som er ansatt på innvilget ekstraressurser, og som i hovedsak arbeider 
seinvakter. Det blir heller ikke lagt til en halv time ekstra pr. seinvakt til vikarer.  
Personalet er pålagt å ta en halv time pause pr. seinvakt. Det er pauserom på hvert 
hus. Personalet har betalt pause. 
 
Ansatte etter gammel ordning i 3-delt turnus har hatt betalt pause innbakt i turnusen 
for arbeid på dagtid. Dette ble fjernet fra skoleåret 2014-2015, da det ikke er elever 
på internatene mellom kl. 8.30 og kl. 14.00, og personale derfor fritt kan forlate 
arbeidsstedet i pausen. 
 
At en arbeidsplass har ulike ordninger for de ansatte oppleves urettferdig. 
Fagforbundet har i skriv datert 12.11.14 bedt om at det organiseres en ordning som 
er lik for alle ansatte.  
En utviding av særordningen der alt personalet får en halv time ekstra betalt pr. 
seinvakt vil medføre kostnader tilsvarende 998 timer pr skoleår. (0,5 timer x 4 
dager/uke x 38 x 13 personer) 
Dette tallet er utregnet ut ifra dagens situasjon, og vil variere fra år til år avhengig av 
antallet elever og deres behov for personale. 
 
Arbeidsutvalget har i møte 16.01.15 bedt administrasjonen orientere styret for 
Tøndergård skole og ressurssenter om dagens særordninger, og be styret ta stilling 
til om tidligere vedtatte særordninger fortsatt skal gjelde, og om ordningene da evt. 
skal omfatte alt personale som arbeider ved skolens internat, eller om det skal være 
ordninger for personale i 3-delt turnus som har hatt disse ordningene over tid. 
 
 
Styrets innstilling:  
Representantskapet sier opp alle særavtaler for internatet fra 1.08.2015, herunder 
dagens turnus. Administrasjonen utarbeider ny turnus innenfor gjeldende regelverk.  
 
 
 
 



Sender også med sakspapir, det er først og fremst direkte til eierkommunene. Vedlegg til 
representantskapsmøte er det samme som for styremøtet 27.03.2015. 

Med vennlig hilsen

Tøndergård skole og ressurssenter

Mette Heimdal Eik
Økonomimedarbeider og sekretær
Telefon 71 19 56 60
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Nesset kommune Arkiv: U63 

Arkivsaksnr: 2015/409-8 

Saksbehandler:  Hege Jørstad 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 8/15 12.05.2015 

Nesset kommunestyre  21.05.2015 

 

Søknad om skjenkebevilling - Eidsvåg Bed & Breakfast 

Vedlegg 

1 Søknad om skjenkebevilling 

2 Tegning - skjenkeområde 

 

 

Rådmannens innstilling 

Eidsvåg Bed & Breakfast v/ Per Olav Eidsæter gis skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk i 

perioden 22.05.2015 – 30.06.2016 

 
Per Olav Eidsæter godkjennes som styrer og Hristiana Ivanova godkjennes som stedfortreder. 

 

Tidsbegrensninger for skjenking: 

Skjenking av alkoholholdig drikk inne, under 22 volumprosent kan skje alle dager, kl 08.00 – 02.00  

Skjenking av alkoholholdig drikk inne, under 60 volumprosent kan skje alle dager kl 13.00 – 01.00  

Skjenking av alkoholholdig drikk ute under 22 volumprosent kan skje alle dager kl 13.00 – 24.00  

 

Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne.  

 

Det skal betales et årlig gebyr for salg av øl på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.  

 

Bevilling gis med hjemmel i «Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.» «Forskrift til lov om 

omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven for Nesset kommune» og «Forskrift om omsetning av 

alkoholholdig drikk mv.» 
 

Saksopplysninger 

Eidsvåg Bed & Breakfast AS v/ Per Olav Eidsæter søker om skjenkebevilling. Dette er et nytt selskap som 

fortsetter driften ved Eidsvåg Fjordhotell, etter at Classic Tour AS gikk konkurs.  

Det søkes om serveringsbevilling i tillegg, denne ble innvilget administrativt 26.03.2015.  



Eidsvåg Bed & Breakfast skal i hovedsak satse på turister som sine gjester. Servering av frokost og/eller 

kveldsmat foregår innen- og/eller utendørs. I tillegg servering i enkelte selskap.  

 

I søknaden er Per Olav Eidsæter satt som daglig leder/styrer og Hristiana Ivanova som stedfortreder for 

styrer.Begge har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. Per Olav Eidsæter har i tillegg bestått 

etablererprøven. 
 

Skjenkestedet har åpningstider:  

kl. 08.00 – 22.00 mandag – torsdag, søndag og helligdager 

kl. 08.00 – 02.00 fredag – lørdag  

 

Det søkes om å skjenke all alkoholholdig drikk inne og ute i skjenkestedets åpningstid.  

Alkoholholdig drikk under 22 volumprosent (øl og vin)  

Alkoholdig drikk over 22 volumprosent (brennevin)  

 

Sosialtjenesten v/ NAV Nesset og politiet har ingen merknader.  

Vurdering 

I henhold til Reglement for delegasjon - Nesset kommune, 4.2.1, er rådmannen delegert myndighet etter 

serveringsloven av 13. juni 1997 nr. 55 og kan treffe beslutninger vedrørende søknad om 

serveringsbevilling. Serveringsbevilling ble innvilget 23.03.2015. 

 

I henhold til Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.»  § 1-7 første avsnitt, er det kommunestyret 

som treffer beslutning vedrørende søknaden. Jf. § 1-7 andre avsnitt skal det innhentes uttale fra politi og 

sosialtjenesten, disse har ingen merknader.  

 

I henhold til ”Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven, Nesset  

kommune” er det ikke tillatt å servere alkoholdig drikk over 22 volumprosent etter kl. 01.00 inne.  

Alkoholholdig drikk over 22 volumprosent er ikke tillatt ute.  

Alkoholholdig drikk under 22 volumprosent er tillatt mellom kl 13.00 – 24.00 ute.  

 

Det skal betales et årlig gebyr på salg av øl på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, 

jf. § 6-1 i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 

Betydning for folkehelse 

Det er positivt med ny drift av Eidsvåg Fjordhotell. Samtidig vil dette gi økt tilgang til alkoholholdig 

drikke i tidsrommet hvor skjenking er tillatt. 
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Nesset kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2015/72-44 

Saksbehandlar:  Turid Leirvoll Øverås 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 9/15 12.05.2015 

 

Kulturmidlar 2015 – første tildeling 

Vedlegg 

1 Retningslinjer for kulturmidlar 

2 Kulturmidlar 2015 - tildeling liste 

 

Rådmannens innstilling 

Ved første tildeling av kulturmidlar for 2015 blir det etter vedlegt liste fordelt med kr 30.000,- pluss 

inntil kr 20.000,- som blir avsatt til oppkøyring av skiløyper sesongen 2014/15. Dette i tråd med 

retningslinjer for kulturmidlar i Nesset. 

 

Saksopplysningar 

Tildeling av kulturmidlar for 2015 er gjort kjent på kulturmeldinga ”Det skjer i Nesset” som blir sendt 

til alle husstandar i kommunen og på kommunens heimesider. Dei siste åra har søknadsfristen vore sett 

1. april kvart år. Dette skal gjere det lettare for alle å innrette seg etter fristen. 

Det kom inn 43søknader fra kulturhus, lag og foreningar. Nokre lag har søkt på fleire tiltak som både 

går på aktivitet i laget og til drift/vedlikehald av hus eller anlegg. Samla søknadssum er kr 629.000,-

Nokre av søknadane har ikkje lagt ved alle nødvendige vedlegg. Desse vil bli bedt om levere dette før 

evt. tilskot frå kulturmidlane blir  betalt ut.  

 

Forslaget til fordeling er gjort etter retningslinjer for kulturmidlar i Nesset kommune. Desse seier at ca 

50% av ramma kan tildelast for 1. halvår ved politisk behandling. Resten av ramma kan tildelast ved 

administrativ behandling. Med bakgrunn i retningslinjene legg rådmannen fram forslaget til fordeling 

som det går fram av vedlagt liste.  

  



 

Ved budsjettkorrigering 2014 vedtok kommunestyret i  ein reduksjon i kulturmidlane med kr 100.000,- 

 

Budsjettet for 2015 har følgjande pott for kulturmidlar til frivillige lag og foreiningar: 

 

Tilskot til drift, aktivitet i lag og foreningar   kr   58.000,-  

Tilskot til hus og anlegg     kr   45.000,- 

Til saman       kr 103.000,- 

 

Fordelingsnøkkelen er etter retningslinjene slik: 

A Driftstilskot 50%:  kr 51.500,-  

Herunder  støtte til oppkøyring av løyper (løypekjøringsmidlane) pkt. A.4 siste kulepunkt.  

Har erfaringsmessig utgjort mellom 15 og 20 % av potten. Dvs maks 20.600,- i 2015 

Løypekøyringsmidlane blir utbetalt etter rapportskjema frå idrettslaga ca. oktober. 

B Investeringer hus og anlegg 30%: kr 30.900,- 

C Støtte til kurs (må vere godkjent for statstilskot i form av VO-midlar) 10%:  kr 10.300,- 

D Enkeltarr./underskotsgaranti 10%:  kr 10.300,- 

 

Kategori A skal fordelast første halvår. Etter søknadsfristen 1. april. 

Kategori B andre halvår, og C og D heile året etter dokumentasjon) 

 

Vurdering 

Rådmannen ynskjer å prioritere lag som rettar aktiviteten direkte mot barn og unge. Idrettslag, 4H, 

ungdomslag, og skyttarlag har alle fokus aktivitet og tilbod til unge. Ein legg og merke til at mykje av 

aktiviteten i bygdene går ut på å halde ved like forsamlingshus, bygge gapahukar og legge til rette for 

gode møteplassar i nærmiljøet. Men med så knapp ramme som ein har i år har ein ikkje tilrådd 

kulturmidlar til forsamlingshus eller bygdelag/grendelag i denne omgangen. Resten far fått kr 1000,- 

kvar.  

 

Det er mykje fokus på fysisk aktivitet og tilrettelegging for aktivitet for alle. Idrettslaga gjer ein stor 

innsats her og ein ser av søknadane at det er mykje arbeid som blir lagt ned for å få til gode hus, 

anlegg, turstiar osv. Gode nærmiljø med aktivitet fremjar trivsel og bu-lyst for alle aldrar og 

kommunen ynskjer å støtte dette viktige arbeidet. 

Prioriteringane er i tråd med føringar i Kommunedelplan for anlegg hus, og område for fysisk aktivitet 

og kultur. Det er og i tråd med overordna føringar frå regionalt og nasjonalt hald når det gjeld fysisk 

aktivitet og folkehelse. 

 

Detaljane i fordleinga går fram av vedlagte liste der kr 30.000,- er fordelt slik: 

Barn/kultur:    kr   2 000,- 

Forsamlingshus  kr          0,- 

Idrettslag   kr 14 000,- 

Idrettsrådet   kr   1 000,- (Kommunen er pålagt å ha idrettsråd og har ansvar for 

økonomien) 

Org/interessefor.  kr   5 000,- 

Skyttarlag   kr   2 000,- 

Song/musikk   kr   2 000,- 

Ungdomslag   kr   2 000,- 

Øvrige    kr   2 000,- 

Sum    kr 30 000,- 

Avsatt til løypekøyring innt. kr 20 000,-  som blir utbetalt etter rapport frå årets sesong. 



Økonomiske konsekvensar 

I denne tildelinga blir det foreslått å bruke 30.000,- av ramma til kulturmidlar.  

 

Betydning for folkehelse 

Tiltak for å fremje kultur- og fysisk aktivitet har stor betydning for folkehelsa. Søknadene syner eit 

vidt spekter av aktivitet og stort engasjement i alle deler av kommunen.  
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RETNINGSLINER FOR KULTURMIDLAR i Nesset kommune 
 
 
Økonomisk ramme:  
Kommunestyret fordeler kvart år økonomisk ramme til kultureininga. Rådmannen set opp 
detaljbudsjett der det skal gå fram kor mykje som er sett av til kulturmidlar (ansvar 2540 og 2541).  
 
Utvalg for helse, omsorg og kultur (HOK) godkjenner retningsliner og fordeler kvar år om lag 50% av 
tilskotet. Resten er delegert til rådmannen for utbetaling gjennom året i samsvar med retningslinene og 
prioriteringar i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg.  
 
Tilskot til lag og foreiningar i Nesset kommune er delt i fire tilskotsordningar:    
Tilskotstype Normalfordeling tildeling Handsaming 
A: Driftstilskot til lag, foreiningar, hus og anlegg 50% 1. halvår HOK 
B: Investeringstilskot til hus og anlegg 30% 2. halvår KS/adm 
C: Tilskot til kurs og opplæring 10% heile året administrativt 
D: Enkeltarrangement og underskotsgaranti 10%  heile året administrativt 
 
 
A. Driftstilskot til lag, foreiningar, hus og anlegg:    
Lag og foreiningar som har kulturell aktivitet i Nesset kommune kan søke om årleg driftstilskot. 

1. Obligatoriske vedlegg og opplysningar: 
a. Årsmelding for siste driftsår. 
b. Revidert samandrag av rekneskap for siste driftsår. 
c. Arbeidsplan og budsjett for komande år.  

2. Søkjaren skal ha ei demokratisk oppbygging og eit lovleg valgt styre. Dato for siste årsmøte 
skal førast inn i søknaden. (Organisasjonar for barn kan fråvike dette, for eksempel 
søndagsskule). 

3. Driftstilskot vert gitt etter samla søknad frå hovedorganisasjonen og ikkje undergrupper. 
4. Tilskotet vert skjønnsmessig vurdert ut frå desse kriteriane: 

• tal medlemmar med vekt på dei under 18 år 
• omfang av aktivitet og kostnader ved aktiviteten 
• planer og tiltak 
• spesiell interesse for andre og ueigenyttig innsats 
• tiltak og aktivitet som fremmer folkehelse og førebygging skal vektleggast. 
• tal hus og anlegg og driftskostnader ved desse 
• oppkøyring av tur- og langrennsløyper etter rapportering (løypekjøringsmidlar) 

5. Nystarta lag og foreiningar kan søke om oppstartingstilskot, normalt avgrensa til kr. 3.000,-. 
6. Utlysing av kulturmidlar skjer med brev/E-post til alle registrerte lag og foreiningar, på 

kommunen si heimeside og i kulturmeldinga til alle husstandar i kommunen. 
7. Driftstilskot til lag og foreiningar fordelast ein gong pr år av HOK innan utgangen av juni.  

 
B. Investeringstilskot til hus og anlegg: 
1. Lag og foreiningar som eig hus og anlegg i Nesset kommune kan søke om kommunalt 

investeringstilskot.  
2. Desse hus- og anleggstypane er aktuelle innafor denne ordninga:  

bedehus, ungdomshus, samfunnshus, grendahus, aktivitetsflater og idrettsanlegg med og utan hus, 
løkker/nærmiljøanlegg, skianlegg med og utan lys, leikeplassar, stiar og anlegg knytt til desse.  

3. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg vert lag til grunn for investeringstilskot.  
4. Søknad om investeringstilskot sendast på eige elektronisk skjema til Nesset kommune innafor den 

fristen som vert sett.(same skjema som for driftstilskot). 
5. Investeringstilskot vert primært gitt som delfinansiering i samband med søknad om spelemidlar til 

kulturbygg, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg eller andre eksterne tilskotsordningar. 
6. Større tiltak som går ut over budsjettramma må handsamast særskild av kommunestyret.  
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C: Tilskot til kurs og vaksenopplæring    
1. Lag og foreiningar i Nesset kommune kan søke om tilskot til kurs og opplæring internt og 

eksternt.  
2. Søknad om tilskot til kurs skal sendast inn seinast 2 veker før tiltaket. Søknaden må innehalde 

kursplan, budsjett og forventa tal på deltakar. 
3. Det kan ytast tilskot til kursavgift, reise, honorar og matriellutgifter, normalt 50%  av samla 

utgifter, men avgrensa til kr. 3.000,- pr kurs.  
4. Utbetaling skjer mot framlagt revisorbekrefta rekneskap og rapport etter gjennomført tiltak. 
5. Organisasjonar i Nesset kommune som får vaksenopplæringstilskot i samsvar med lov om 

vaksenopplæring § 2 punkt 1, får kommunalt tilskot på 25% av utbetalt statstilskot mot 
framlegging av dokumentasjon på utbetaling.  

6. Tilskot til kurs og vaksenopplæring handsamast administrativt innafor vedtatt budsjett.  
 
 
D: Enkeltarrangement og underskotsgaranti 
1. Lag, foreiningar og enkeltpersonar kan søke om tilskot til enkeltarrangement og  
    underskotsgaranti for arrangement i Nesset kommune. 
2. Søknad om slike tilskot må sendast seinast 2 veker før arrangementet. 
3. Tilskot innan denne posten blir avgjort administrativt innafor vedtatt budsjett.  
    Større tilskot eller tiltak utover budsjettramme skal leggast fram for HOK. 
4. Utbetaling vil skje mot framlagt rekneskap og rapport etter gjennomført tiltak. 
    Rekneskapen må innehalde kopi av bilag, eller vere bekrefta av revisor. 
 
 
Klage : 
Det er etter forvaltningslova §27 tredje ledd rett til å klage over vedtak i slike saker. 
Slik klage må vere framsett til avsendar av melding om vedtak innan 3 veker. 
Klageinnstans for klager som ikkje får fullt medhold er kommunal klagenemnd. 
 



Lag/forening: Bygd tildelt 2014medl v/bSøkjer om tilskot til i 2015 EK 

1000

2015 

søker om 

beløp

drift, 

aktivitet 

2540

hus/anl. 

2541 

Barn/kultur:

16 Eidsvåg Ving Eidsvåg 2 000 15 Hobbyartikler og husleie. 17 2 000 1 000

4 Vårsol 4H Eresfjord 4 000 28 Klubben har i 2015 28 medlemmer. Viser til årsplan for 

2015 og årsmelding for 2014 hva drifta av klubben 

innebærer.

74 5 000 1 000

Bygdalag,velforening:    0

37 Øverås Grendalag Eresfjord 1 000 50 Øverås Grendalag ønsker å sette opp et grillhus ved 

fergekaia på Øverås. Alle nødvendige byggetilatelser er på 

plass og vi jobber nå med finansieringen. Huset vil bli 

bestilt nå i mars og satt opp i løpet av sommeren. Hele 

prosjektet har et budsjett på mellom 40000 og 50000 

kroner.

34 3 000 0

15 Ranvik bygdalag Ranvik 2 500 60/18 Drift Bydahuset og ballplass/uteomr. Innkjøp hjetrestarter 

med kursing. Treningsapparat.

144 15 000 0

11 Meisalfjellet hytteforening - 

Blånebu

Nesset 0 20/35 Vi søker om midler til Gapahuk som er påbegynt bygging 

av ved Meisalvatnet og kostnad med skifting til doble vindu 

på Blånebu. Vi er ca. 40 medlemmer av totalt 52 hytter. I 

fjor hade vi kr 8000 i medlemskontingent og kr 17 000 i 

inntekt fra avholdt basar. Vi regner at Gapahuken kommer 

på totalt kr 100.000 der dugnad er en vesentlig del. 

Vindusskifte vil komme på noen tusen, anslagsvis 4.000. 

Årsmøtet ble avholdt for en måneds tid siden.

?? 8 500 0

3 Ut-Bugge Vel Bugge 1 000 015/6 -arrangere førjulstreff og romjulsmarsj, -bygge trapp opp til 

bordet fra veien, -kjøpe sitteputer, -kjøpe bålpanne

4 6 000 0



Forsamlingshus: 0

33 Øverås gamle skole - drift Eresfjord 1 000 50 For å bevare det gamle skolebygget på Øverås har vi nå 

begynt med restaurering av de gamle vinduene. Dette er et 

tidkrevende og kostbart prosjekt. Det første vinduet er 

kommet tilbake fra restaurering og prisen ble i overkant av 

7000 kroner. I tillegg kommer maling av vinduene og 

skraping, impregnering og maling av karmen. Samlet 

regner vi med å bruke ca 45000 kroner på denne jobben 

samt et utall av dugnadstimer. Det blir mye dyrere å 

restaurere de gamle vinduene sammenlignet med å kjøpe 

nye.

39 25 000 0

29 Gussiås bygdalag - to 

forsamlingshus

Gussiås 2 000 37/16 Drift og vedlikehold av Gussiås Gamle skole og Gussiås 

Bygdahus

238 10 000 0

22 Eidsvåg bedehus/indremisjon Eidsvåg 3 000 37/27 nødvendig vedlikehold. Reparasjon av taklekkasje og 

utvendig maling. oppgradering av sanitærrom

239 20 000 0

21 Meisalstranda grendalag 

bedehus

Meisalstr. 3 000 39/14 Drift av forsamlingshus, støm og forsikring 1 507 10 000 0

20 Storsvingen bygdastue - 

rehab. hus

Eidsøra 3 000 88/38 Vi må ordne og forsterke gulvet. Fortsette med maling av 

huset både innvendig og utvendig. Skifte vindu litt etter 

hvert etter som vi har råd.

1 507 10 000 0

19 Storsvingen bygdastue - drift 

av hus

Eidsøra 0 88/38 Innkjøp av utstyr for at huset skal være bedre utrustet til 

utleie. Dekke underskudd i drifta av huset

1 507 10 000 0

10 Bugge bygdalag - Hus Bugge 2 000 68/12 Renovering av Bugge forsamlingshus, HC-toalett 191 25 000 0

2 Myklebostad bedehus Vistdal 0 8 Vi søker om støtte til den daglige driften. 250 5 000 0



Idrettslag: 0

42 Eresfjord & Vistdal skisenter - 

reguleringsplan

Eresfjord 75
Eresfjord og Vistdal skisenter er i gang med å lage 

reguleringsplan for området. Plana omfattar ny parkering. 

Utviding av løypetraseen. Plan for alpinbakke. Bygging av 

servicebygg. Grunneigarane får regulert hyttetomter.

13 10 000 1 000

36 Eresfjord & Vistdal skisenter - 

drift

Eresfjord 3 500 75 Drift av Lysløypa på skisenteret. Vedlikehald og drift av 

trakkemaskin

13 5 000 1 000

41 Eresfjord og Vistdal 

Fotballklubb

E&V 3 000 25/34 Eresfjord ballbinge. ?? 25 000 1 000

40 Eresfjord og Vistdal 

Fotballklubb

E&V 3 500 25/34 Det søkes om midler til daglig drift og videreutvikling av 

aktivitetstilbudet i fotballklubben. Herunder 

kontigenter/påmeldinger, arrangement, utstyr, 

administrasjon, kurs/utvikling og aktiviteter. Et av 

hovedmålene er å utvikle aktivitetstilbudet i klubben. Et 

ledd i dette arbeidet er at lagene skal få mulighet til å delta 

på flere cuper og arrangementer. Klubben har gjort tunge 

investeringer det siste året, og har planer om tilsvarende 

investeringer i 2015. For å opprettholde og videreutvikle 

nivået på aktivitetstilbudet i investeringsperioden har vi 

stort behov for tilskudd til drift.

?? 20 000 1 000

38 Nesset snøscooterklubb - 

motorsport

Eidsvåg 5 000 62/38 Drift, vedlikehold og justering av anleggene. Fullføring av 

klubbhus.

105 25 000 1 000

34 Vistdal idrettslag - anlegg Vistdal 0 82/52 Vistdal IL har en egen gressbane som vedlikeholdes på 

dugnad. Gressklipperen som har blitt brukt de siste årene 

er traktormontert, og idrettslaget har vært avhengig av å 

låne traktor "på bygda". Den har heller ikke muligheter for 

oppsamling av gress. Vistdal IL har gått til innkjøp av en 

brukt gressklipper, for å unngå disse utfordringene. 

Klipperen kostet 30000 kr pluss mva. Idrettslaget håper at 

denne anskaffelsen kvalifiserer til tilskudd av 

anleggsmidler.

785 10 000 1 000



32 Vistdal idrettslag - aktivitet Vistdal 5 000 82/52

Vistdal IL er et aktivt lag i bygda. Målsettingen for 

idrettslaget er å gi et tilbud for å aktivisere flest mulig av 

innbyggerne. Aktiviteten har økt de siste årene, og det 

tilrettelegges for blant annet Aktiv på Dagtid, barneidrett, 

ukentlige skirenn, kretsrenn i langrenn, og motbakkeløp. I 

tillegg har idrettslaget en del infrastruktur som skal driftes 

og vedlikeholdes. Fotballbane, klubbhus, lagerhus og 

lysløype i bygda, i tillegg en halvpart av Eresfjord og Vistdal 

skisenter holdes kontinuerlig i god stand av idrettslaget. 

Kulturmidlene skal benyttes til videre drift av anleggene, og 

tilrettelegging for fysisk aktivitet for Vistdals innbyggere.

785 10 000 1 000

31 Eresfjord idrettslag - anlegg Eresfjord 5 000 70/120 Rehabilitering av friidrettsbanen ved Eresfjord Skole  Dette 

er et prosjekt som ble mye dyrere enn først antatt. 

Budsjettet ligger nå på over 400000 kroner. Prosjektet er 

påbegynt og vil bli ferdigstilt i 2015..

460 25 000 1 000

30 Eresfjord idrettsag - aktivitet Eresfjord 10 000 70/120 Eresffjord IL er et lite idrettslag med mange aktiviteter. Vi 

har en del faste aktiviteter som går gjennom hele 

sesongen: skitrim, fjelltrim, klatring, styrketrening, 

barnetrim, herretrim og ungdomskuletrim. Samt at vi 

arrangerer Eresfjord Grand Prix og Skjortarennet. De to 

sistnevnte er store og kostnadskrevende arrangement. På 

våre faste aktiviteter har vi satt oss som mål at de skal 

være gratis for alle som ønsker å delta, men samtidig har vi 

en del kostnader knyttet til de ulik aktivitetene.

460 10 000 1 000

18 Eidsvåg idrettslag - 

hovedstyre/grupper

Eidsvåg 5 000 350 Opprettholde aktiviteten i breddefotball, langrenn, 

hopp/alpin og allidrett

2 406 20 000 1 000

17 Eidsvåg idrettslag  - anlegg Eidsvåg 28 000 350 Vedlikehold klubbhus, tautrekk med varmestue Solbjøra, 

lysarmatur i lysløype og alpinbakke

2 406 20 000 1 000

9 Raudsand Idrettsalg Raudsand 3 500 88/55 Tilskuddet skal gå til opprusting av lysløypa, fotballbane, 

ballbinge, lekepark rundt ballbingen og forsettelse av 

byggetrinne 2 på sti rundt Raudsandvannet.

59 25 000 1 000



8 Eidsøra idrettslag - 

klubbhus/anlegg

Eidsøra 8 000 88/30
Vedlikehold av klubbhus. Skifte av bærebjelker, reparasjon 

av tilbygg, videre oppussing innvendig (kjøkken og kontor) 

Skifte siste glasfiberveggen. Mulig flytte strøminntaket fra 

skøytebu til klubbhus.( usikkert enda)

163 50 000 1 000

7 Eidsøra idrettslag - aktivitet Eidsøra 2 000 88/38 Aktivitet for barn og unge, utstyr skøytebane, fotballbane 163 30 000 1 000

26 Nesset Idrettsråd, 

smarbeidsorgan

Nesset 10 000 679/511 Dopforedrag i samarbeid med ungdomsskolen, møter ifb 

med idrettskretsting og Møteplassen.

10 15 000 1 000



Organisasjonar, 

interessefor.
28 Nesset bygdekvinnelag Eidsvåg 2 000 6/00 Å drive bygdekvinnelaget videre, vi skal ha en kulturkveld 

om " fra sengemat til babyshoower", Har også planer om å 

ha skolefrokost på skolen og ha et tema som går på " å 

lage mat ut i det fri"

17 3 000 1 000

27 Nesset Hestesportklubb Nesset 0 Oppstartstilskudd til å få laget logo og hjemmeside.Åpen 

Stall dag 23 mai 2015.

0 3 000 1 000

13 Nesset pensjonistforening Nesst 2 000 74 Se vår møte og aktivitetskalender 2015 som er sendt i egen 

sending. Ellers nevnes at vi på våre medlemsmøter har 

kulturinnslag av forskjellig art.

40 5 000 1 000

12 Eresfjord husflidslag Nesset 0 32 Tilbod om husflidsaktivitet til alla aldersgrupper, vil prøve i 

2015 å få til meir aktivitet for barn.

146 10 000 1 000

1 Norsk folkehjep sanintet 

Nesset

Nesset 0 61

Vi har startet opp skredgruppe i november 2014. Det ble en 

stor respons på dette, og vi har drevet med kursing på 

mannskapene, så de blir autorisert til å rykke inn når 

skredalarmen går. De har til nå gjennomført ca 80 timer. I 

den forbindelse trenger vi penger til investering av utstyr, 

som søk/motakere, sondestenger, spader og gps, og enda 

mer kursing. Det er strenge krav for å bli autorisert i en 

skredgruppe så det koster mye for laget vårt. Vi har 

busjetert med ca 60 000 på utstyr for denne gruppen i år, 

og i tillegg kommer utgifter til kursing.Vi håper at dere ser 

hvor viktig dette er for kommunen. Vi har pr i dag 18 stk 

under kursing og noen er allerede autorisert. De har 

møtekvelder hver uke, som de trener på skred. Til høsten 

er det oppstart av nye kurs etter interesse fra flere som vil 

være med. Håper dere kan være med å støtte oss så vi får 

kjøpe inn nødvendig utstyr, så er vi godt forberedt til neste 

skred kommer i kommunen vår, eller nabokommunene. 

516 50 000 1 000



Skyttarlag

24 Eidsvåg og Eidsøra skyttarlag Eidsøra Skytterhuset (klubbhuset) trenger videre vedlikehold. Vi tar 

litt om litt ettersom vi har råd. Nye panelovner står for tur i 

år. Standplassen blir dårligere for vert år, og i 2015 skal vi 

starte opp med reparasjonerder

1 543 30 000 1 000

23 Eidsvåg og Eidsøra skyttarlag Eidsøra 3 000 Hele dette beløpet vil bli brukt til å styrke lagets tilbud til 

våre aspiranter, rekrutter og juniorer. Viser blandt annet til 

vårt tilbud med skyting med luftvåpen på tidligere Eidsøra 

skole. Vinteren 2014 - 2015 har det vært over 30 stykker 

med der.

1 543 10 000 1 000

Sang & musikk:

35 Eresfjord musikklag Eresfjord 5 500 30 Drift av musikklaget, utgifter til instrumenter og noter, 

reparasjon av instrumenter, kostnader til kurs og seminarer 

for medlemmene i korpset.

72 25 000 1 000

5 Eidsvåg songlag Nesset 0 10 Aktivitet, opptreden, konsert 38 3 500 1 000

Ungdomslag

39 Eira ungdomslag Eresfjord 4 000 5 Drift av laget og ungdomshuset Skogly. 160 5 000 1 000

25 Eidsvåg ungdomslag Eidsvåg 9 000 50 Renovering av toalettene står på planene i år. 

Investeringen blir større enn først antatt og vi har dermed 

måtte vente til vi har oppsparte likvider før vi iverksetter. 

Kostnadsoverslag på ca 175000,-. Det er dette vi kommer 

til å benytte tildelte midler til i år.Gammel oljefyr- utskiftes 

til alternativ varmekilde. Vi har noen branntekniske krav 

som gir begrensninger på bruken av huset. Vi må inn med 2 

branndører.

-245 15 000 1 000

Øvrige

43 Raudsand gruvemuseum Raudsand 2 000 50 Det vises til Årsmelding for 2014 samt søknad om 

spelemidlar til handicap adkomst- HC toalett. Videre jobbes 

det med videre dokumentasjon av gruvehistoria og bedre 

brannsikring av samlingene.

492 10 000 1 000

14 Eresfjord småbåtlag Eresfjord 2 000 80 Prosjekt båtkultur og sjøsikkerhet - Se vedlagte 

prosjektbeskrivelse

21 5 000 1 000

629 000 30 000

til disposisjon 30 000

Avsatt til oppkøyring av skiløyper. 20 000



 

Nesset kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2015/793-1 

Saksbehandler:  Mari Husan 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 10/15 12.05.2015 

Nesset formannskap  04.06.2015 

 

Oppstart - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for et målrettet 

folkehelsearbeid i Nesset 

Rådmannens innstilling 

Etter Folkehelseloven §5 er Nesset kommune pliktig til å sikre en skriftlig oversikt over 

helsetilstanden til innbyggerne i Nesset og hva som påvirker denne. Arbeid med dette igangsettes. 

Arbeidsgruppe bestående av kommuneoverlege, plankoordinator/miljøvernleder, assisterende rådmann 

og folkehelsekoordinator opprettes. Som styringsgruppe og referansegruppe benyttes grupper som 

allerede er i funksjon. 

Arbeidsgruppa lager en strategi/framdriftsplan som sikrer ferdigstillelse av arbeidet innen 01.09.2016. 

Det legges opp til tverrsektoriell involvering i utarbeidelsen av oversiktsdokumentet. 

  

Saksopplysninger 

Nesset kommune er pliktig etter Folkehelseloven §5 og forskrift om oversikt over folkehelsen av 

01.07.2012 til å utarbeide en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og 

negative påvirkningsfaktorer. Se figur 1. 

 



Gjeldende planstrategi for Nesset kommune har og lagt til grunn at det lages et oversiktsdokument 

over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Slik sikres kunnskap og oversikt over folkehelseutfordringer 

som kan legges til grunn for et langsiktig folkehelsearbeid så vel som konkrete tiltak i de ulike 

sektorer. 

 

Oversiktsarbeidet omfatter innhenting av data, vurdering av konsekvenser, årsaksforhold og 

identifisering av folkehelseutfordringer. Det er avgjørende at både tilgjengelig statistikk, kunnskap og 

erfaring fra kommunale enheter, frivillig sektor, næringsliv samt faktorer og utviklingstrekk som kan 

ha innvirkning på befolkningen i Nesset tas med i oversiktsarbeidet. Særlig oppmerksomhet må rettes 

mot utviklingstrekk som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige ulikheter. 

 

Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurdering av: 

 

a) Befolkningssammensetning 

b) Oppvekst- og levekårsforhold 

c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

d) Skader og ulykker 

e) Helserelatert atferd 

f) Helsetilstand 

 

 

Oversiktsarbeidet skal resultere i et samlet oversiktsdokument som skal foreligge hvert fjerde år. Dette 

skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og bygningsloven.  

Hovedhensikten med oversiktsdokumentet er å forankre folkehelsearbeidet politisk, på tvers av 

sektorer og som en langsiktig satsing.  

 

Kommunen skal i tillegg ha en løpende oversikt over folkehelsa som dokumenteres i den enkelte enhet 

på en hensiktsmessig måte. Dette gjøres i stor grad allerede i vår kommune på avdelingsnivå og 

gjennom vårt årlige styringsdokument, økonomiplanen. Betydning for folkehelse vurderes i alle 

saksframlegg og folkehelsesatsingen synliggjøres i kommunens årsmelding.  Regional delplan for 

folkehelse 2014-2017 ligger til grunn for den tverrsektorielle satsingen innen folkehelse som vi 

rapporter til Møre og Romsdal fylkeskommune, jfr. avtale Partnerskap God Helse som Nesset 

kommune har vært en part i siden 2010. 

 

Vurdering 

Det kunnskapsbaserte arbeidet med å innhente data vil skje gjennom kilder som Fylkesstatistikken, 

SSB, NAV, Helsedirektoratet, Elevundersøkelsen, Kommunehelsa, Kommunetorget, Ung data og 

Folkehelseprofilen. Det er naturlig at mal som kommuner i nettverket knyttet til Partnerskap God 

Helse følges i den grad det er hensiktsmessig.  

Avgjørende er det også at innspill i forbindelse med folkemøter, brukergrupper, politikere, UKS, 

politi/lensmannskontor, intervju med fagpersoner, spørreundersøkelser, og statistikk fra frivillige lag 

og organisasjoner med deres vurderinger legges til grunn for oversiktsdokumentet. 

 

Oversiktsdokumentet skal presentere utfordringsbildet for Nesset på et håndterbar måte, slik at mål og 

tiltak kan settes i alle sektorer. 

 

I sak 8/11 til HOK ble det oppnevnt styringsgruppe for God Helse programmet i Nesset kommune. 

Denne består av leder for HOK, ordfører, rådmann, kulturkonsulent og folkehelsekoordinator. 

Slik rådmannen ser det er det naturlig at denne gruppa er styringsgruppe videre inn i oversiktsarbeidet. 

Styringsgruppa får informasjon fra folkehelsekoordinator og skal være folkehelsekoordinators 

bindeledd med det politiske styringsnivå. Styringsgruppa skal initiere, samordne og gi råd i 

nødvendige beslutningsprosesser i forhold til gjeldende folkehelseutfordringer. 



 

 

Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av: 

Kommuneoverlege, plankoordinator/miljøvernleder, assisterende rådmann og folkehelsekoordinator. 

Arbeidsgruppa er utøvende ressurs og bidrar i planlegging, innhenting av nødvendig 

grunnlagsmateriale, analyserer og bidrar med avklaringer underveis. Arbeidsgruppa har og anledning 

til å innhente forsterkninger fra naturlige samarbeidspartnere, eks. fra plan/analyseavdelingen i Møre 

og Romsdal fylkeskommune.  Folkehelsekoordinator leder arbeidsprosessen og rapporterer til 

styringsgruppa underveis. 

Arbeidsgruppa har sitt første møte innen 15.09.15 og legger opp til en strategi/framdriftsplan som 

ivaretar en ferdigstillelse av oversiktsarbeidet innen 01.09.16.  Oversiktsdokumentet kan da nyttes i 

arbeidet med planstrategi for perioden 2016- 2010.  

  

Rådgivergruppe HOK, bestående av assisterende rådmann, enhetsleder helse- og omsorg, skolefaglig 

rådgiver, barnehagefaglig rådgiver og kulturkonsulent er referansegruppe. 

Referansegruppens oppgave er å bidra med tverrsektoriell kvalitetssikring, innspill og drøftinger 

omkring prosess, strategiske valg og videre saksframlegg. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Arbeidet med oversiktsdokumentet vil ikke ha store økonomiske konsekvenser. Ut fra de mer 

langsiktige strategier i forhold til forebyggende og helsefremmende satsing, må en regne med 

økonomiske utfordringer som følges opp i prosess når det gjelder økonomiplan og budsjettarbeid. 

 

 

Betydning for folkehelse 

En oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er en forutsetning for god folkehelse, god 

ressursutnyttelse og målrettede tiltak overfor innbyggerne i Nesset kommune. 

 



 

Nesset kommune Arkiv: F47 

Arkivsaksnr: 2013/1156-10 

Saksbehandler:  Jan Karsten Schjølberg 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 11/15 12.05.2015 

 

Iverksetting av oppreisingsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og 

Romsdal 

Vedlegg 

1 Felles oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn i Møre og Romsdal - iverksetjing 

2 Særutskrift - Oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn 

3 Vedtekter for en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune vedtar å slutte seg til Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn i 

Møre og Romsdal. 

 

Utgiftene blir å innarbeide i budsjettet for 2016, utgiftene for 2015 dekkes innenfor helse og 

omsorgstjenesten ramme. 

 

Rådmannen får fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Sak vedr.  «Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn» var oppe til behandling i Nesset 

kommune 20.3.2014. Kommunestyret gjorde følgende vedtak. 

 

Nesset kommunestyre er positiv til en felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre 

og Romsdal. Nesset kommune ønsker å slutte seg til ei slik fellesordning. 

Kommunestyret har ellers følgende uttale til saken. 

1. Ordninga bør omfatte barn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt som  

            følge av kommunal plassering i institusjon, fosterhjem og spesialskole. 

2. Fristen for å søke om oppreisning bør være to år fra den dato ordninga blir kunngjort. 

3. Nesset kommune slutter seg til forslaget om at ramma for oppreisning bør være på    



           Mellom 200 000 og 725 000 kroner. Det bør ikke tas hensyn til eventuelle beløp som      

           utbetalt tidligere fra Stortinget si utvidede rettsvederlagsordning. 

 
Nesset kommune har 25.2.2015 mottatt brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune med 

anmodning om å slutte seg til Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn. KS Møre og 

Romsdal har utarbeidet egne vedtekter som ligger vedlagt. Vedtektene ble vedtatt i Fylkesmøte i KS 

den 17.09.14. Her ble oppreisningsbeløpet satt til maksimalt kr 400 000. 

 

Fylkestinget i Møre og Romsdal har vedtatt å slutte seg til Felles oppreisningsordning for 

tidligere barnevernsbarn og vil være med å dekke en del av utgiftene som kan komme på i hver 

kommune.  

Dette gjelder: 

- 50% av oppreisningsbeløpet for opphold i barnevernsinstitusjoner i perioden 1.1.1980 – 

1.1.1993 blir dekt av fylkeskommunen. 

- De kommunene som har plassering i barnevernsinstitusjoner før 1980 må dekke alle 

            utgiftene selv. Det er ei forutsetning at den kommunen som er ansvarlig for plasseringen delt  

             i felles oppreisningsordningen. 

- Møre og Romsdal fylkeskommune dekker 40% av utgiftene til administrasjon og 

            oppreisningsutvalg. 

 

Ordningen vil bli administrert av fylkeskommunen. Fylkesmannen oppnevner et 

oppreisningsutvalg med 3 medlemmer, der lederen skal være jurist. Det vil bli ansatt en person i 

ei prosjektstilling med 3 års varighet. Oppreisningsutvalget vil få eget sekretariat. 

 

Søknader om kommunal oppreisning må fremsettes innen to (2) år fra den dato 

oppreisningsutvalget kunngjør at de tar imot søknader. Det gis ikke oppreisninger for fristoversittelse. 

Oppreisningsutvalget fortsetter sitt arbeid inntil alle søknadene, som er innkommet innen 

søknadsfristen, er behandlet. Etter dette faller ordningen bort. 

Når det gjelder fordelingen kommunene imellom, er det forslag om at dette skjer etter en modell der 

alle kommunene betaler samme grunnbeløpet, og at det i tillegg blir betalt et beløp fra hver kommune 

basert på folketallet. Kommunene skal være med å dekke 60% av utgiftene til administrasjon og 

oppreisningsutvalg. 

Dersom en søker har mottatt erstatning/oppreisning fra annen kommunal, fylkesvis eller den statlige 

oppreisningsordningen, skal det gjøres fullt fradrag for det beløp som er tilkjent tidligere. 

 
 

Vurdering. 

Nesset kommune sluttet seg til ordningen i kommunestyret i møte den 20.3. 2014 i forbindelse med 

høringsbrevet. I forhold til det som framgikk i høringsbrevet er ordningen ifølge vedtektene noe 

rimeligere. Dette gjelder bl.a. ved evt. oppreisingsbeløp. Det må antas at Nesset kommune fortsatt 

ønsker å være tilsluttet ordningen. I og med at det er en del endringer i forhold til sist saken var oppe 

til behandling og at det er utarbeidet vedtekter for ordningen legges saken fram til behandling i HOK.  

 

I og med at kommunestyret sluttet seg til ordningen, og at ordningen er rimeligere enn det som ble lagt 

til grunn i høringsbrevet skal det ikke være noen grunn for å sende saken videre til kommunestyret. 

Det forutsetter at HOK er enige i dette.  

 

Det er vanskelig å være uenig i at disse personene dette gjelder, fortjener en slik oppreisning det 

her er snakk om fra de kommunene som var ansvarlig for plasseringen. Det er kjent at flere barn 

ble utsatt for både overgrep og omsorgssvikt under den tiden de var i barnevernets varetekt. 

 



Økonomiske konsekvenser 

Det antas at de aller fleste kommuner i Møre og Romsdal vil være med på denne ordningen. Utgiftene 

til administrasjon av ordningen skal i hovedsak fordeles i forhold til antall innbyggere i kommunene. 

Utgiftene til administrasjon vil for Nesset kommune være relativt liten. 

Når det gjelder utbetaling av eventuelt oppreisingsbeløp vil dette uti fra det administrasjonen kjenner 

til ikke være snakk om store beløp.  

 

 

 

Betydning for folkehelse 

Det at personer som har vært utsatt for overgrep i forbindelse med opphold i barnevernsinstitusjoner 

får oppreising bl.a. i form av erstatning vil for noen påvirke den enkeltes psykiske helse.  
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Felles oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn i Møre og 
Romsdal - iverksetjing 
 
Bakgrunn for saka 
 
KS Møre og Romsdal har utarbeidd vedtekter for ei felles oppreisningsordning for tidlegare 
barnevernsbarn i Møre og Romsdal. 
 
På grunnlag av høyringsfråsegner frå kommunane og fylkeskommunen gjorde Fylkesmøte i KS slik 

vedtak i møte den 17.09.14: 
 

«Fylkesmøtet godkjenner vedtektene til oppreisningsordning som utarbeidd, med 
desse presiseringane: 
1. Alle som med heimel i Barnevernlova har vorte plassert i institusjonar, som 
barneheim og spesialskule, og som har vorte utsett for overgrep, omfattast av 
oppreisningsordninga. 

2. Nemnd/ sekretariat har fullmakt til å vurdere eventuelle grensetilfelle, når det ligg 
føre svært gode grunnar for det. 
3. Oppreisningsbeløpet vert sett til maksimalt kr. 400.000. 
4. Frist for framsetjing av søknad til denne ordninga er to (2) år. 
5. KS Møre og Romsdal meiner at både fylkeskommune og kommune har hatt ansvar i 
perioden 1.1.1980 til 1.1.1993 og bør dele oppreisningsbeløpet med halvparten på 
kvar for denne perioden. 

Fylkeskommunen hadde ansvaret for at barnevernsinstitusjonen vart sett i stand til å 
drive forsvarleg og at den einskilde bebuar fekk forsvarleg omsorg under opphaldet, 
medan kommunane hadde plasseringsansvaret. 

6. KS Møre og Romsdal ber om at Fylkesmannen tek kostnaden med å administrere 
denne ordninga.» 
 

I samsvar med pkt 5 i vedtaket, har saka vore lagt fram fylkestinget, som i sak T-71/14 gjorde vedtak 
om at:  
 

1.Møre og Romsdal fylkeskommune sluttar seg til Felles oppreisningsordning for 
tidligere barnevernsbarn under føresetnad av at kommunane sluttar seg til 
vedtektene som Fylkesmøtet i KS har tilrådd og med dei endringar som følgjer av pkt 
2 og 3 nedanfor. 

 
2. Møre og Romsdal fylkeskommune dekkjer 50 % av oppreisningsbeløp som er tilkjend 
etter opphald i Møre og Romsdal fylkeskommune sine barnevernsinstitusjonar i 
perioden 01.01.1980 – 01.01.1993. 
 

 
 

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 

  12009/2015/H32 Kristine Svendsen, 71 25 87 11  25.02.2015 
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Det er ein føresetnad for at fylkeskommunen skal dekkje 50 % av 
oppreisningsbeløpet at den kommunen som er ansvarleg for plasseringa, deltek i den 
felles oppreisningsordninga. 
 

Møre og Romsdal fylkeskommune dekkjer 40% av utgifter til administrasjon og 
oppreisningsutval. 
 

Heile vedtaket som fylkestinget gjorde følgjer vedlagt. Vidare er saksframlegget til fylkestinget og 
vedtekter for felles oppreisningsordning, slik dei lyder med dei tillegg som fylkesmøte i KS vedtok den 
17.09.14 og dei endringane som Fylkestinget vedtok i sak T -71/14, lagt ved. 
 

Status etter fylkestingets vedtak 

 
Etter vedtaket i fylkestinget 09.12.14, er situasjonen den at fylkeskommunen skal delta i ordninga på 
linje med dei kommunane som sluttar seg til felles oppreisningsordning.  Det inneber at 
fylkeskommunen dekker halvparten av dei oppreisningsbeløpa som blir tilkjent for plasseringar i 
tidsrommet 1980 – 1992. For plasseringar før 1980 skal heile beløpet dekkjast av den kommunen som 
var ansvarleg for plasseringa.  

 
Vidare har fylkeskommunen vedteke å påta seg ansvar for å bemanne og drifte sekretariatet, og vil 
dekkje 40% av sekretariatsutgiftene.  Dei resterande 60% skal dekkast av deltakarkommunane etter 
ein nærare avtalt fordelingsnøkkel. I fylkeskommunens andel ligg i tillegg andel av husleige, arkiv og 
øvrige kontorstøttefunksjonar. Desse utgiftene vil bli haldne utanfor beløpet som skal fordelast mellom 
fylkeskommunen og kommunane.  

 
Utgiftene til oppreisningsutvalet, som skal bestå av tre personar, skal dekkjast av fylkeskommunen og 
deltakarkommunane etter same fordelingsmodell. 
 

Spørsmålet om statlege midlar via fylkesmannen (skjønnsmidler) til dekning av kommunen sine 
utgifter til sekretariat, er ei sak mellom kommunane og fylkesmannen. Fylkeskommunen vil uansett 
måtte sende sine refusjonskrav til kommunane. 

 
Når det gjeld oversendingsframlegget som fylkestinget vedtok om å greie ut ei tilsvarande ordning 
med oppreisning til personar som har vore innlagt i sanatoriet på Reknes, vil det etter vår oppfatning 
vere mest hensiktsmessig å behandle denne heilt atskilt frå felles oppreisningsordning for tidlegare 
barnevernsbarn. Arbeidet med å iverksetje felles oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn vil 
difor halde fram uavhengig av fylkestingets vedtak om oversendingsframlegget. 
 

Etablering av sekretariat 
 
Det er fylkesmannen og fylkesrådmannen som skal setje i verk den felles oppreisningsordninga.  
Fylkesrådmannen er ansvarleg for å etablere sekretariatet.  
 

Det har vore halde eitt møte i januar 2015 der rådgivar May-Ann Brun i KS og direktør Helge Mogstad 

hjå fylkesmannen i Møre og Romsdal deltok, saman med rådgivar Kristine Svendsen frå 
fylkeskommunen.  Vi tek sikte på å halde slike kontaktmøte i tida framover. 
 
Det framgår av fylkesrådmannens saksframlegg til sak T- 71/14 at ein tek sikte på å tilsetje ein 
person i ei prosjektstilling med 3 års varigheit. Stillinga vil bli lyst ut så snart som råd, med sikte på å 
ha på plass ein person frå hausten 2015.  Den personen som blir tilsett skal setje ordninga i verk. 
Fram til ordninga blir kunngjort, vil arbeidet hovudsakleg bestå av å etablere tett kontakt med 

kommunane som har slutta seg til ordninga, og i samarbeid med deltakarakommunane utarbeide 
samarbeidsavtale, søknadsskjema, informasjonsmateriell, rutinar for saksbehandling, arkivering og 
reglar for utbetaling av oppreisningsbeløp og refusjonsordning mellom fylkeskommunen og 
deltakarkommunane.  
 
Fylkesrådmannen har sett i gang arbeid med søknad til Datatilsynet om konsesjon for å kunne ta imot 
og behandle søknader om oppreisningserstatning som vil innehalde personopplysningar av svært 

sensitiv karakter.  Vi tek sikte på å ha konsesjon på plass i god tid før oppreisningsordninga blir 

kunngjort. 
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Oppreisningsutval 
 
Fylkesmannen skal oppnevne utvalet. Utvalet skal ha 3 medlemer og må ha god kompetanse innafor 

barnevernsområdet. Leiaren skal vere jurist og fortrinnsvis vere kvalifisert til å vere dommar.  
Fylkesmannen har sett i gang arbeidet med å finne eigna kandidatar til leiarvervet.  
 
Kostnader  
 
Når det gjeld kostnader ved å delta i felles oppreisningsordning, er det vanskeleg å anslå desse. Slik 
det går fram av vedlagte saksframlegg til fylkestinget, har fylkeskommunen teke utgangspunkt i at 

det samla for heile fylket kjem inn 1,5 søknader pr 1000 innbyggjarar og at gjennomsnittleg 

oppreisningsbeløp vil vere kr 300 000. Fylkeskommunen dekkjer halvparten av den delen av beløpet 
som gjeld tidsrommet etter 1980. Etter dette vil samla oppreisningsbeløp for heile fylket anslagsvis 
vere kr 117 000 000. Av dette beløpet legg vi til grunn at fylkeskommunens andel utgjer 11 mill.  
 
Den enkelte kommune må gjere sine eigne vurderingar med omsyn til å berekne utgiftene til 
oppreisningsbeløp ved deltaking i ordninga. 

 
Vi har lagt til grunn at det er 1 person tilsett i heil stilling i sekretariatet. Utgifter til denne stillinga vil 
kunne påløpe frå hausten 2015, oktober-november, når vedkomande etter planen skal tiltre stillinga. 
Vi har anslagsvis sett kostnadene til sekretariatet til kr 1,2 mill årleg, tilsaman for 3 år, kr 3,6 mill. 
Utgiftene til denne stillinga skal fordelast mellom fylkeskommunen og kommunane. Vårt forslag 
inneber at fylkeskommunen dekkjer 40% av utgiftene og kommunane dekkjer 60%. I 

fylkeskommunens andel ligg i tillegg husleige, samt andel av arkiv og øvrige kontorstøttefunksjonar.  
 
Utgifter til oppreisningsutvalet skal inngå i beløpet som skal fordelast mellom fylkeskommunen og 
kommunane. Det er vanskeleg å anslå kva kostnadene med utvalet vil vere. I saksframlegget frå 

fylkesrådmannen til fylkestinget, er utgiftene anslått til kr 1,3 pr år, tilsaman for 3 år, kr 3,9 mill.  
Det er frå fylkeskommunens side ikkje lagt opp til at vårt bidrag til dekning av 
administrasjonskostnader, skal reknast ut  i forhold til antal saker som refererer seg til plasseringar 

som fylkeskommunen er ansvarleg for etter § 4 i vedtektene. 
 
Når det gjeld fordelinga kommunane imellom, er vårt forslag at dette skjer etter ein modell der alle 
kommunar betaler same grunnbeløp, og at det i tillegg blir betalt eit beløp frå kvar kommune basert 
på folketalet i kommunen. 
 
Spørsmålet om fordelingsnøkkel mellom kommunane og fylkeskommunen, og mellom 

deltakarkommunane, må avtalast nærare før oppreisningsordninga kan setjast i verk.   
Fylkeskommunen vil utarbeide forslag til samarbeidsavtale som blir drøfta med kommunane som 
sluttar seg til ordninga. Avtalen skal vere lik for alle kommunane, men det må takast omsyn til at 
Kristiansund eventuelt har ei meir avgrensa erstatningsordning. Samarbeidsavtalen må vere 
underskriven av alle deltakarkommunane før oppreisningsordninga blir kunngjort. 

 

I tillegg til å regulere fordeling av kostnader, vil avtalen innehalde bestemmelser om at kommunen er 
bunden av vedtak i oppreisningsutvalet, rutinar for utbetaling, refusjonskrav, plikt  til å oversende  
saksdokument osv.  
 
Tilslutning til felles oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn i Møre og Romsdal 
 
Etablering av oppreisningsordninga er motivert av eit ønskje om likskap, ut ifrå at fleire fylke har 

etablert ei ordning med oppreisningserstatning til barn som under opphald i barnevernsinstitusjonar 
opplevde manglande omsorg eller blei utsett for overgrep. Det er viktig for at ordninga skal tene si 
hensikt, at den omfattar innbyggjarane utan omsyn til kva for kommune dei er busette i. Det er difor 
viktig at kommunane sluttar seg til denne ordninga.  Dersom det skulle vise seg at det berre blir ein 
liten del av befolkninga i fylket som får tilbodet, vil det måtte vurderast på nytt om ordninga skal 
setjast i verk. Det er lagt til grunn at alle deltakarkommunane skal ha dei same vedtektene for 
ordninga slik at tilbodet er det same uavhengig av bustadkommune. 
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I samband med dette vil vi nemne at Kristiansund kommune har gjennomført eiga ordning. Tilbodet 
omfatta barneheimsplasseringar i kommunens barneheimar i tidsrommet 01.07.1954 – 01.01.1980. Vi 
legg til grunn at ordningar som er avslutta ikkje kan opnast opp att på nytt. Kristiansund kommune 
kan velje å slutte seg til ordninga for plasseringar etter 01. 01.1980. 

 
Vi anmoder med dette om at kommunen sluttar seg til Felles oppreisningsordning for tidlegare 
barnevernsbarn i Møre og Romsdal slik den går fram av vedtektene som ligg ved dette brevet.  
 
Kommunar som i samband med at dei har gitt høyringsfråsegn til KS sitt framlegg, har uttrykt at dei 
sluttar seg til ordninga,  blir også bedne om å svare på dette brevet.  Kommunane må sjølve vurdere 
om det er nødvendig med ny behandling i kommunestyret. 

 

Kommunane bes opplyse kven som skal vere kontaktperson for kommunen i det vidare arbeidet med 
å iverksetje ordninga. 
 
Fylkeskommunens kontaktperson er rådgivar Kristine Svendsen, tlf 71 25 97 11, mob 95 16 47 50,  e-
post: kristine.elisabeth.svendsen@mrfylke.no 
 

Svarfrist blir sett til 1. mai 2015. 
 
Vidare saksgang 
 
Fram til sekratiaratsleiaren begynner i stillinga, vil arbeidet med å førebu igangsetjing av 
oppreisningsordninga bli ivareteke av tilsette i fylkesrådmannens stab.  Etter utløpet av fristen 

01.05.15, vil det bli halde møte med kontaktpersonane i kommunane for å drøfte samarbeidsavtale og 
rutinar/prosedyrer for det praktiske samarbeidet.  Vi tek sikte på at samarbeidsavtaler skal vere 
inngått med alle deltakarkommunane innan utgangen av september 2015. 
 

Med helsing 
 
 

 
Ottar Brage Guttelvik 
fylkesrådmann 
 
         Kristine Svendsen 
         rådgivar 
 

 
Vedlegg 
1 Særutskrift - Oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn 
2 Vedtekter for en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn 

i Møre og Romsdal 
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saksframlegg 

 

 

 
Saksnr Utval Møtedato 

U 132/14 Fylkesutvalet 08.12.2014 

T 71/14 Fylkestinget 08.12.2014 

 

Oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn 
 
Bakgrunn 
 
Som fylkesutvalet er kjend med frå tidlegare saker, har KS Møre og Romsdal utarbeidd 
vedtekter for ei felles oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn i Møre og Romsdal. 
Fylkesutvalet har behandla sak om oppreisningsordning under sak 19/13 og i sak 10/14. 
Fylkesutvalet har i begge sakene lagt til grunn at Møre og Romsdal fylkeskommune ikkje skal 

delta i ordninga, men at fylkeskommunen skal administrere eit felles sekretariat mot at 
kommunane refunderer utgiftene.  
 
Etter at utkast til vedtekter har vore sendt til kommunane til høyring, blei saka lagt fram for 
Fylkesmøtet i KS til behandling i møte den 17.09.14. 
 

Fylkesmøtet i KS gjorde følgjande vedtak: 
 

«Fylkesmøtet godkjenner vedtektene til oppreisningsordning som utarbeidd, med 
desse presiseringane: 
 

1. Alle som med heimel i Barnevernlova har vorte plassert i institusjonar, som 
barneheim og spesialskule, og som har vorte utsett for overgrep, omfattast av 

oppreisningsordninga. 
2. Nemnd/ sekretariat har fullmakt til å vurdere eventuelle grensetilfelle, når det ligg 

føre svært gode grunnar for det. 
3. Oppreisningsbeløpet vert sett til maksimalt kr. 400.000. 
4. Frist for framsetjing av søknad til denne ordninga er to (2) år. 
5. KS Møre og Romsdal meiner at både fylkeskommune og kommune har hatt ansvar i 

perioden 1.1.1980 til 1.1.1993 og bør dele oppreisningsbeløpet med halvparten på 

kvar for denne perioden. 

Fylkeskommunen hadde ansvaret for at barnevernsinstitusjonen vart sett i stand til å 
drive forsvarleg og at den einskilde bebuar fekk forsvarleg omsorg under opphaldet, 
medan kommunane hadde plasseringsansvaret. 

6. KS Møre og Romsdal ber om at Fylkesmannen tek kostnaden med å administrere 
denne ordninga.» 

 
KS har i brev av 29.09.14 sendt saka over til Fylkesmannen i Møre og Romsdal og til 
fylkeskommunen for vidare oppfølging av arbeidet med oppreisningsordning. 
 
Fylkesrådmannen la saka fram for fylkesutvalet på nytt til behandling i møte 27.10.14 med 
innstilling om at fylkesutvalet heldt fast på tidlegare vedtak om å stå utanfor 
oppreisningsordninga, og påta seg driftsansvar for sekretariat og nemnd mot at kommunane 

refunderte utgiftene. 
 
Fylkesutvalet gjorde vedtak om å utsetje saka til fylkesutvalet 17. november og ba om at 
fylkesrådmannen la fram ny sak der det blir lagt til grunn at fylkeskommunen skal delta i 

oppreisningsordninga, samt dekke ein del av kostnadene med sekretariat og 
oppreisningsutval.(sak U 100/14) 
 

Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:  

17.11.2014 73216/2014 Kristine Svendsen  



 
 
 

Fylkesrådmannens merknader: 
 
Vedtektene som fylkesmøte i KS vedtok i møte 17.09.14 er lagt ved saka. 
 
Fylkesutvalet har i sak 10/14, uttalt seg som høyringsinstans til innhaldet i vedtektene og 

slutta seg til framlegget med dei merknader som framgikk av fylkesrådmannens 
saksframlegg. Vi går difor ikkje inn på alle bestemmelsene, men kommenterer kun dei 
endringane som er gjort i vedtektene gjennom Fylkesmøtet i KS sitt vedtak av 17.09.14. 
Vidare vil vi kommentere endringar som må gjerast på grunn av at fylkeskommunen skal 
delta i oppreisningsordninga og bere ein del av utgiftene til sekretariat og oppreisningsutval. 
 

§ 1 - Formål 

 
Fylkesmøtet vedtok følgjande tillegg til § 1:  
 
«Pkt 2. Nemda får fullmakt til å vurdere eventuelle grensetilfelle.  
 
Pkt 5. Fylkeskommunen og kommunen skal dele oppreisningsbeløp med ein halvpart på kvar 

for plasseringar i perioden 01011980 – 01011993.»  
 
Føremålsbestemmelsen må endrast dersom fylkeskommunen skal delta i ordninga på linje 
med kommunane.  
 
Vi finn grunn til å knyte nokre merknader til spørsmålet om kven ordninga skal gjelde for, 
samt kva tidsperiode ordninga gjeld. 

 

Målgruppe 
Vedtektene skal gjelde personar som var under barnevernets omsorg.  Dette kjem til uttrykk 
både i namnet på oppreisningsordninga, som er «Vedtekter for oppreisningsordning for 
tidligere barnevernsbarn»  og i føremålsbestemmelsen i § 1, første ledd. Det er kommunens 
beslutning med heimel i barnevernlov eller forløpar til barnevernlova, om å overta omsorg 
for barn og plassere barn i institusjon, som er grunnlaget for å kunne søkje oppreisning. 

Dette inneber at sjukehusinnleggelser, som helsetenesta har ansvar for, fell utanfor 
ordninga, da dette ikkje er vedtak om omsorgsovertaking og plassering etter barnevernlovas 
reglar.   
 
Det er grunnleggjande for denne ordninga at det er kommunen sitt ansvar etter 
barnevernlovgivinga som er fundamentet for den felles oppreisningsordninga, og heile 

prosessen i fylket så langt byggjer på denne grunntanken. Tillegget som kom inn gjennom 
pkt 2 i fylkesmøtet sitt vedtak, vil ikkje rokke ved dette prinsippet. Også dei tilfella som 
oppreisningsutvalet reint unntaksvis kan vurdere å ta inn under ordninga, vil måtte gjelde 

plasseringar som kommunen har gjort etter barnevernlovgjevinga.  
 
Det er også grunn til å merke seg at vedtektene ikkje omfattar plassering i fosterheim. Dette 
er i samsvar med fylkesutvalets vedtak i høyringssaka. 

 
Vidare vil ordninga heller ikkje gjelde personar frå Møre og Romsdal som er plasserte i 
barneverninstitusjonar i andre fylke. 
 
Tidsperiode 
I dei vedtektene som er godkjende av fylkesmøtet i KS, skal ordninga med felles 
oppreisningsordning gjelde omsorgsovertaking/plassering som skjedde før 01.01.93. På 

dette tidspunkt blei reglane om behandling av kommunens overtakelse av omsorg for barn 
vesentleg endra, ved at desse sakene skulle leggjast fram for Fylkesnemnda for sosiale 
saker, og på denne måten underleggjast behandling som tilsvarer domstolsbehandling. I 
fylkesutvalets møte 27.10.14, blei det peika på at fylkeskommunen hadde ansvar for 
barneverninstitusjonar i perioden frå 1980 til 2004. Når det gjeld grunngivinga for å 

avgrense ordninga til å gjelde fram til 01.01.93, da reglane om fylkesnemndsbehandling av 

omsorgsovertakelser etter barnevernlova blei sett i verk, viser vi til høyringssaka, sak U-
10/14, der fylkesutvalet har slutta seg til vedtektsutkastet på dette punktet. 
 



 
 
 

Det bør etter vårt skjønn etter dette ikkje vere aktuelt å lage ei eiga fylkeskommunal 
ordning, da det er ein føresetnad at deltakarane i ordninga har felles vedtekter. For øvrig har 
ikkje KS og heller ikkje kommunanen reist denne problemstillinga. 
 
§ 4 Vilkår for å søke om kommunal erstatning 

Bestemmelsen må endrast som følgje av at fylkeskommunen skal delta i 
oppreisningsordninga.  
 
Det må framgå av § 4 at Møre og Romsdal fylkeskommune, som ansvarleg for å etablere og 
drive barnevernsinstitusjonar i fylket i tidsrommet 01.01.80 - 01.01.93, kan gi oppreisning til 
den som har vore plassert av ein deltakarkommunes barnevern i fylkeskommunal 

barnevernsinstitusjon i denne perioden, og som kan dokumentere å ha vore utsett for 

overgrep eller omsorgssvikt.  
 
Oppreisningsordninga gjeld også for omsorgsovertaking og plasseringar i 
barnevernsinstitusjonar før 1980. Fylkeskommunen var ikkje ansvarleg for plasseringar i 
barnevernsinstitusjonar i fylket i perioden før 1980 og eventuell erstatning knyta til perioden 
før 1980, vil måtte dekkjast fullt ut av den/dei aktuelle kommunane. 

 
§ 6- Utmåling av oppreisning  
I vedtaket frå fylkesmøte i KS heiter det følgjande: 
 
«Pkt 3. Oppreisningsbeløpet som kan utbetalast til kvar søkjar kan maksimum vere kr 
400 000.» 
 

I høyringsutkastet var ramma for oppreisningsbeløp kr 200 000 - 750 000. Vi viser til vedtak 

i sak 10/14 om å setje maksimumsbeløpet til kr  300 000. Vi har ikkje merknader til foreslått 
endring i vedtektene på dette punkt. 
 
Når fylkeskommunen skal delta i oppreisningsordninga, må bestemmelsen også endrast slik 
at det går fram at fylkeskommunen skal dekkje 50 % av oppreisningsbeløp for plasseringar i 
fylkeskommunale barnevernsinstitusjonar i perioden 1980 – 1993. 

 
Det er eit vilkår for dekning frå fylkeskommunen at kommunen som har fatta 
plasseringsvedtaket, deltek i den felles oppreisningsordninga. Vilkåret går fram av ordlyden i 
§ 6, men bør kome klart fram i vedtak om å slutte seg til ordninga. 
 
§ 8 Frist for fremsetting av søknad – Fylkesrådmannens merknader: 

 
I vedtaket frå fylkesmøte i KS heiter det følgjande: 
 

«Pkt 4. Søknadsfristen skal vere 2 år.»  
 
I høyringsutkastet var søknadsfristen sett til 1 år. Kommunane blei oppmoda til å uttale seg 
til dette spørsmålet. 

 
Fylkesrådmannen har ikkje merknader til endringa i vedtektene. 
 
Kostnader 
 
For å kunne ha eit utgangspunkt for vurdering av kostnadsspørsmålet, legg vi fram på nytt 
tabell som fylkesrådmannen har sett opp på grunnlag av informasjon frå sluttrapportar frå 7 

fylkeskommunar som har hatt oppreisningsordningar.  Det er pr i dag 11 fylkeskommunar 
som har/har vore engasjerte i felles ordningar med kommunar. Frå sluttrapportane har vi 
henta ut opplysningar om kostnader ved ordninga, dvs antal søknader, samla 
oppreisningsbeløp, samt administrasjonskostnader. Fylkeskommunens kostnader er også vist 
i eiga kolonne i den grad dette går fram av rapportane. Tabellen viser at det er stor skilnad 

på antal søknader, og kva ordninga har kosta. Dette heng saman med forhold som ulik 

størrelse på oppreisningsbeløp, søknadsfristen lengde, størrelsen på andelen som 
fylkeskommunen har bidratt med, osv. Det kjem tydeleg fram at det er svært vanskeleg å 



 
 
 

forutsjå talet på søknader. Som tabellen viser var det få som søkte i Sogn og  Fjordane og 
Nord-Trøndelag, mens det kom inn mange søknader i Rogaland og Østfold.  

 

1. Tabell som viser kostnadene ved oppreisningsordninga i 7 fylke: 

 
Fylke Innkomne 

søknader/ 
innvilga 

Søknads-
periode 

Oppreisnings-
beløp 

Adm 
kostnad 

Antal 
nemnds-
møte 

Fylkes- 
kommunens 
utgifter 

Agderfylka1 421/247 3 år 149 mill Ikkje 
opplyst 

25 2 mill 

Nord-
Trøndelag2 

28/12 2 år 8 mill 1.9 mill Ikkje 
opplyst 

1.9 mill 

Rogaland3 775/637 3 år 379 mill 16 mill 32 26 mill, samt 
1.7 mill som 
andel av 
adm.kostn 

Sogn og 
Fjordane4 

57/37 2 år 22 mill 1.7 mill 10 2 mill 

Vestfold5 309/246 2 år 118 mill Ikkje 
opplyst 

32 7.5 mill 

Østfold6 532/350 2 år 205 mill 12 mill  12 mill 
 

 
Sekretariat 
Det må leggjast til grunn at ein person er tilsett i sekretariatet på heiltid. Det er ønskjeleg 
med god kompetanse og det er difor pårekneleg at lønn, sosiale utgifter, kontorhald m. vil 
utgjere oml 1,2 mill pr år til ei slik stilling. I og med at søknadsperioden er 2 år, må både 

sekretariat og oppreisningsutval arbeide utover dei 2 åra som ordninga skal gjelde for. Vi 

legg til grunn at det for sekretariatsleiaren må reknast 3 år, medrekna førebuingar før 
ordninga kan kunngjerast og arbeid med å ferdigstille saker etter at søknadsfristen er ute. 
 
I tillegg til denne stillinga, vil det påløpe kostnader ved at dokumentsenteret vil ha arbeid 
med journalføring og arkivering, økonomiseksjonen vil ha arbeid med utbetaling av 
oppreisningsbeløp, fakturering av refusjonskrav til deltakerkommunar osv. Det må også 
påreknast noko arbeid med informasjon som vil involvere informasjonsseksjonen. Vidare må 

det påreknast noko generell kontorstøtte.  
 
Det er lagt opp til at det skal tilsetjast sekretær så snart som mogleg, og at den personen 
som blir tilsett skal iverksetje ordninga. Stillinga vil vere definert som ei prosjektstilling med 
3 års varigheit. I den første perioden, fram til ordninga kan kunngjerast, vil det vere ei viktig 
oppgåve å rekruttere kommunane til å delta i ordninga. Erfaringane frå andre fylke, har vist 

at dette arbeidet tek tid. Vidare skal det utarbeidast samarbeidsavtale, som kommunane 
underteiknar ved tilslutning. Det skal også utarbeidast søknadsskjema. Vidare vil det vere ei 

viktig oppgåve å utarbeide informasjonsplan og informasjonsmateriell for å nå ut til flest 
mogleg med informasjon om oppreisningsordninga. Før ordninga kan setjast i verk, må det 
også vere på plass konsesjon frå Datatilsynet for behandling av sensitive 
personopplysningar, samt interne rutinar og prosedyrar for behandling av søknadene. 
 

Prosjektstillinga vil bli lyst ut på nyåret, og tiltredelse i stillinga kan skje i løpet av juli/august 
- 2015. 
 
Når det gjeld fordeling av utgiftene mellom deltakarkommunane og fylkeskommunen, vil vi 
foreslå ei 60/40-deling mellom kommunane og fylkeskommunen. I fylkeskommunens andel 

                                           
1 Begge fylkeskommunane deltok i ordninga 
2 Fylkeskommunen bidrog til ordninga ved å dekke administrasjonskostnadene 
3 Fylkeskommunen har dekt 50 % av beløp utbetalt for plassering etter 1980 
4 Fylkeskommunen har dekt 50 % av beløp utbetalt for plassering etter 1980 og 50 % av 

administrasjonskostnadene for saker etter 1980. 
5 Fylkeskommunen har dekt ein nærare fastsett andel av beløp utbetalt for plassering etter 1980 
6 Fylkeskommunen bidrog til ordninga ved å dekke administrasjonskostnadene 



 
 
 

ligg også husleige til sekretariatet, samt andel av arkiv og øvrige kontorstøttefunksjonar.  
Fordelinga mellom kommunane, bør gjerast slik at alle deltakarkommunane betaler same 
grunnbeløp, samt eit tillegg som blir rekna ut på grunnlag av folketal. 
 
Oppreisningsutvalet 

Utvalet skal ha 3 medlemer. Medlemene skal ha betaling for møta, samt for tid til førebuing 
og etterarbeid.  Det vil også måtte påreknast utgifter til forsikring, feriepengar og 
arbeidsgivaravgift. Reiseutgifter og utgifter til kost og losji kjem i tillegg.  Når det gjeld 
møtegodtgjering og tid til førebuing, kan det vere eit alternativ å ta utgangspunkt i dei 
offentlege salærsatsane for offentleg oppnemnde advokatar i straffesaker og etter 
rettshjelpslova. Salærsatsen etter desse reglane er pr i dag kr 965, pr time. Satsen dekker 

både godtgjersle og tapt arbeidsforteneste. 

 
Behovet for møte, avheng m.a. av talet på søknader og saksbehandlingskapasiteten i 
sekretariatet. I vedtektene § 5 om saksbehandling er det sagt at saksbehandlingstida skal 
vere så kort som mogleg, og skal uansett ikkje overstige eitt år. Når det gjeld antal møte, 
har Akershus fylkeskommune opplyst at utvalet der har møte kvar månad. Ut ifrå dei 
erfaringstala som framgår av tabellen ovanfor, blir talet på forventa antal søknader sett til 

1,5 pr 1000 innbyggjarar i fylket. (261 530 innbyggjarar pr 1. jan 2014) Det vil etter dette 
kunne kome oml 390 søknader. Det vil vere behov for møte 1 gong pr månad. 
 
Vi legg etter dette til grunn at med dei føresetnadar som er nemnd ovanfor, vil samla utgifter 
til oppreisningsutvalet vere 1,3 mill pr år.  
 
Samla kostnader for perioden på 3 år for oppreisningsutvalet og sekretariatet blir etter dette 

7,5 mill. 

 
Oppreisningsutvalet skal oppnemnast av fylkesmannen. Vi legg til grunn at utvalet blir 
oppnemnd i løpet av hausten 2015, og at det vil bli gjennomført maksimum eitt møte 
hausten 2015.  
 
Utgiftene til oppreisningsutvalet  skal inngå i det beløpet som skal dekkjast av 

deltakarkommunane og fylkeskommunen etter den fordelingsmodellen som er foreslått 
ovanfor. 
 
Oppreisningsbeløp 
 
Utifrå dei sluttrapportane som er tilgjengeleg frå andre fylke, er det vanskeleg å angi 

utgiftene til oppreisningsbeløp. Dersom det blir lagt til grunn at det kjem 1,5 søknadar pr 
1000 innbyggjarar, dvs 390 søknader og at gjennomsnittleg oppreisningsbeløp er kr 
300 000, vil samla oppreisningsbeløp vere kr 117 000 000. Av dette beløpet skal 

fylkeskommunen dekkje halvparten av den delen som gjeld tidsrommet etter 1980. Beløpet 
blir anslagsvis sett til 11 mill.  
 
Det blir lagt til grunn at oppreisningsordninga blir kunngjort i løpet av hausten og at det blir 

opna for å søkje oppreisning frå 1. november 2015.  
  

Forslag til vedtak: 

 
1. Møre og Romsdal fylkeskommune sluttar seg til Felles oppreisningsordning for 

tidligere barnevernsbarn under føresetnad av at kommunane sluttar seg til 
vedtektene som Fylkesmøtet i KS har tilrådd og med dei endringar som følgjer av pkt 
2 og 3 nedanfor. 
  

2. Møre og Romsdal fylkeskommune dekkjer 50 % av oppreisningsbeløp som er tilkjend 
etter opphald i Møre og Romsdal fylkeskommune sine barnevernsinstitusjonar i 
perioden 01.01.1980 – 01.01.1993. 

 



 
 
 

Det er ein føresetnad for at fylkeskommunen skal dekkje 50 % av 
oppreisningsbeløpet at den kommunen som er ansvarleg for plasseringa, deltek i den 
felles oppreisningsordninga. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune dekkjer 40% av utgifter til administrasjon og 

oppreisningsutval.  
 

3. Det blir gjort følgjande endring i vedtektene: (endringa er markert med 
understreking) 
§ 1- Formål: 
Endra 1. ledd: 

Deltakerkommunene og Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker med denne 

oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for, og gi en uforbeholden 
unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgsvikt i 
institusjon under plassering av deltakerkommunenes barnevern, eller forløperne til 
dette, i perioden fram til 1.1.1993.  
 
§ 4  Vilkår for å søke kommunal oppreisning.  

Nytt 2. ledd: 
Møre og Romsdal fylkeskommune, som ansvarlig for å etablere og drive offentlige 
barnevernsinstitusjoner i fylket i tidsrommet 01.01.1980 – 01.01.1993, kan gi 
oppreisning til personer som har vært plassert av deltakerkommunenes barnevern i 
fylkeskommununal barnevernsinstitusjon i denne perioden,og som kan dokumentere 
å ha vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt fra ansatt eller annet personale med 
omsorgs- eller tilsynsansvar under oppholdet. 

 

§ 6 utmåling av oppreisning 
Nytt 2.ledd: 
Møre og Romsdal fylkeskommune dekkjer 50 % av oppreisningsbeløp som blir 
tilkjent etter opphold i barneverninstitusjoner som Møre og Romsdal fylkeskommune 
hadde driftsansvar for i tidsrommet 1. 1.1980 . -1.1.1993 
 

4. Kostnadene ved å delta i Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn, blir 
innarbeidd i budsjett og økonomiplan for åra 2015, 2016, 2017 og 2018. 
 

5. Fylkesrådmannen får fullmakt til å tilsetje leiar for sekretariatet som 3-årig 
prosjektstilling med tiltredelse så snart som mogleg. 

 

 

 

Behandling i Fylkesutvalet - 08.12.2014  

Frank Sve (Frp) fremma følgjande oversendingsforslag: 

 

«Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen leggje fram eiga sak ang tildligare 

sanatoriebarn, jamf sak ang oppreisningsordning for tidlegare 

barnevernbarn.» 

 

Forslaget frå Frank Sve blei omgjort til eit felles oversendingsforslag. 

 

Votering: 

Tilrådinga blei samrøystes vedteke. 

 

Oversendingsforslaget frå utvalet blei samrøystes vedteke. 

 

Samrøystes tilråding frå Fylkesutvalet - 08.12.2014 
6. Møre og Romsdal fylkeskommune sluttar seg til Felles oppreisningsordning for 

tidligere barnevernsbarn under føresetnad av at kommunane sluttar seg til 

vedtektene som Fylkesmøtet i KS har tilrådd og med dei endringar som følgjer av pkt 
2 og 3 nedanfor. 



 
 
 

  
7. Møre og Romsdal fylkeskommune dekkjer 50 % av oppreisningsbeløp som er tilkjend 

etter opphald i Møre og Romsdal fylkeskommune sine barnevernsinstitusjonar i 
perioden 01.01.1980 – 01.01.1993. 
 

Det er ein føresetnad for at fylkeskommunen skal dekkje 50 % av 
oppreisningsbeløpet at den kommunen som er ansvarleg for plasseringa, deltek i den 
felles oppreisningsordninga. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune dekkjer 40% av utgifter til administrasjon og 
oppreisningsutval.  

 

8. Det blir gjort følgjande endring i vedtektene: (endringa er markert med 
understreking) 
§ 1- Formål: 
Endra 1. ledd: 
Deltakerkommunene og Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker med denne 
oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for, og gi en uforbeholden 

unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgsvikt i 
institusjon under plassering av deltakerkommunenes barnevern, eller forløperne til 
dette, i perioden fram til 1.1.1993.  
 
§ 4  Vilkår for å søke kommunal oppreisning.  
Nytt 2. ledd: 
Møre og Romsdal fylkeskommune, som ansvarlig for å etablere og drive offentlige 

barnevernsinstitusjoner i fylket i tidsrommet 01.01.1980 – 01.01.1993, kan gi 

oppreisning til personer som har vært plassert av deltakerkommunenes barnevern i 
fylkeskommununal barnevernsinstitusjon i denne perioden,og som kan dokumentere 
å ha vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt fra ansatt eller annet personale med 
omsorgs- eller tilsynsansvar under oppholdet. 

 
§ 6 utmåling av oppreisning 

Nytt 2.ledd: 
Møre og Romsdal fylkeskommune dekkjer 50 % av oppreisningsbeløp som blir 
tilkjent etter opphold i barneverninstitusjoner som Møre og Romsdal fylkeskommune 
hadde driftsansvar for i tidsrommet 1. 1.1980 . -1.1.1993 
 

9. Kostnadene ved å delta i Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn, blir 

innarbeidd i budsjett og økonomiplan for åra 2015, 2016, 2017 og 2018. 
 

10. Fylkesrådmannen får fullmakt til å tilsetje leiar for sekretariatet som 3-årig 

prosjektstilling med tiltredelse så snart som mogleg. 
Oversendingsforslag: 

Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen leggje fram eiga sak ang tildligare 

sanatoriebarn, jamf sak ang oppreisningsordning for tidlegare barnevernbarn.» 

 

 

 

 

 

Samrøystes vedtak i Fylkestinget - 09.12.2014 

1. Møre og Romsdal fylkeskommune sluttar seg til Felles oppreisningsordning 

for tidligere barnevernsbarn under føresetnad av at kommunane sluttar seg 

til vedtektene som Fylkesmøtet i KS har tilrådd og med dei endringar som 

følgjer av pkt 2 og 3 nedanfor. 

  

2. Møre og Romsdal fylkeskommune dekkjer 50 % av oppreisningsbeløp som er 

tilkjend etter opphald i Møre og Romsdal fylkeskommune sine 

barnevernsinstitusjonar i perioden 01.01.1980 – 01.01.1993. 



 
 
 

 

Det er ein føresetnad for at fylkeskommunen skal dekkje 50 % av 

oppreisningsbeløpet at den kommunen som er ansvarleg for plasseringa, 

deltek i den felles oppreisningsordninga. 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune dekkjer 40 % av utgifter til administrasjon 

og oppreisningsutval.  

 

3. Det blir gjort følgjande endring i vedtektene: (endringa er markert med 

understreking) 

§ 1- Formål: 

Endra 1. ledd: 

Deltakerkommunene og Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker med 

denne oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for, og gi en 

uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep 

eller omsorgsvikt i institusjon under plassering av deltakerkommunenes 

barnevern, eller forløperne til dette, i perioden fram til 1.1.1993.  

 

§ 4  Vilkår for å søke kommunal oppreisning.  

Nytt 2. ledd: 

Møre og Romsdal fylkeskommune, som ansvarlig for å etablere og drive 

offentlige barnevernsinstitusjoner i fylket i tidsrommet 01.01.1980 – 

01.01.1993, kan gi oppreisning til personer som har vært plassert av 

deltakerkommunenes barnevern i fylkeskommununal barnevernsinstitusjon i 

denne perioden,og som kan dokumentere å ha vært utsatt for overgrep eller 

omsorgssvikt fra ansatt eller annet personale med omsorgs- eller 

tilsynsansvar under oppholdet. 

 

§ 6 utmåling av oppreisning 

Nytt 2.ledd: 

Møre og Romsdal fylkeskommune dekkjer 50 % av oppreisningsbeløp som 

blir tilkjent etter opphold i barneverninstitusjoner som Møre og Romsdal 

fylkeskommune hadde driftsansvar for i tidsrommet 1. 1.1980 -1.1.1993 

 

4. Kostnadene ved å delta i Felles oppreisningsordning for tidligere 

barnevernsbarn, blir innarbeidd i budsjett og økonomiplan for åra 2015, 

2016, 2017 og 2018. 

 

5. Fylkesrådmannen får fullmakt til å tilsetje leiar for sekretariatet som 3-årig 

prosjektstilling med tiltredelse så snart som mogleg. 

 

Oversendingsforslag: 

Fylkesutvalet ber fylkesrådmannen leggje fram eiga sak ang tidligare 

sanatoriebarn, jf sak ang. oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn. 

 

 

 

 

Ottar Brage Guttelvik 

fylkesrådmann 

 

Gudmund Lode 

juridisk sjef 

 



 
 
 

 



Vedtekter for en 

 

Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal 
 

Vedteke av Fylkesmøte i KS i møte 17.09.14  og Fylkestinget i Møre og Romsdal  i møte 

09.12.14 (sak T-71/14) 

 

 

§ 1 Formål  

 

Deltakerkommunene og Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker med denne 

oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for, og gi en uforbeholden 

unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i 

institusjon under plassering av deltakerkommunenes barnevern, eller forløperne til 

dette, i perioden fram til 1.1.1993. 

 

Alle som med hjemmel i Barnevernloven har blitt plassert i institusjoner, som barnehjem og 

spesialskole, og som har blitt utsatt for overgrep, omfattes av oppreisningsordningen. 

 

Nemnd/ sekretariat har fullmakt til å vurdere eventuelle grensetilfeller, når det foreligger 

svært gode grunner for det. 

 

Eventuell oppreisning er ikke en erkjennelse av juridisk ansvar. 

 

 

§ 2 Oppreisningsutvalg  

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppnevner et felles oppreisningsutvalg.  

Utvalgets skal ha tre medlemmer med relevant kompetanse. Leder for utvalget skal være 

jurist, fortrinnsvis med dommerkvalifikasjoner. I tillegg skal det utpekes tre 

vararepresentanter. Dersom noen av de ovenfor nevnte personer må fratre i løpet av 

virkeperioden skal Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppnevne nye medlemmer/ 

vararepresentanter.  

 

 

§ 3 Sekretariat for oppreisingsutvalget  

 

Det skal opprettes et felles sekretariat for oppreisingsutvalget. Sekretariatet skal besitte  

nødvendig faglig kompetanse som for eksempel psykologfaglig og/eller barnevernfaglig 

kompetanse samt juridisk kompetanse. Sekretariatet er organisatorisk plassert i Møre og 

Romsdal Fylkeskommune, men er faglig underlagt oppreisningsutvalget. 

 

 

§ 4 Vilkår for å søke om kommunal oppreisning  

 

Personer som ble plassert i institusjon av deltakerkommunen i perioden fram til 1.1.1993, og 

som ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt, kan gis kommunal oppreisning når dette anses 

rimelig.  

 

 



Møre og Romsdal fylkeskommune, som ansvarlig for å etablere og drive offentlige 

barnevernsinstitusjoner i fylket i tidsrommet 01.01.1980 – 01.01.1993, kan gi 

oppreisning til personer som har vært plassert av deltakerkommunenes barnevern i 

fylkeskommunal barnevernsinstitusjon i denne perioden,og som kan dokumentere 

å ha vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt fra ansatt eller annet personale med 

omsorgs- eller tilsynsansvar under oppholdet. 

 

 

Ved vurdering av søknaden foretas en fri sivilrettslig bevisvurdering av den dokumentasjon 

som foreligger i saken. Det må kreves klar sannsynlighetsovervekt for at utvalget skal legge 

til grunn at søkeren har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under plasseringen 

iverksatt av det offentlige. Datidens normer for omsorg legges til grunn ved vurderingen av 

om omsorgssvikt har skjedd. 

Oppreisningen ytes bare til søker. Dersom denne dør før vedtak er truffet bortfaller 

oppreisningen.  

 

 

§ 5 Saksbehandling  

 

Personer som ble utsatt for overgrep eller opplevde omsorgssvikt, kan søke om kommunal 

oppreisning. Søknad om oppreisning fremsettes for sekretariat.  

 

Søknaden må fremsettes skriftlig. Videre må søknaden beskrive de forhold som ligger til  

grunn for kravet om oppreisning, og vedlegge eventuell dokumentasjon. Sekretariatet skal på 

forespørsel bistå søkerne ved utforming av søknadene.  

 

Søker må i forbindelse med søknaden frasi seg retten til å gå til søksmål mot 

deltakerkommunen for samme forhold som det er innvilget oppreisning for.  

 

Dersom det er nødvendig kan sekretariatet og/eller oppreisningsutvalget be søkerne om 

supplerende opplysninger for å sikre at søknaden blir så godt opplyst, at det er forsvarlig å 

treffe vedtak. 

 

Sekretariatet forbereder søknadene, og avgir begrunnet innstilling til oppreisningsutvalget.  

 

Oppreisningsutvalget holder møte til behandling av søknadene etter innkalling fra utvalgets  

leder. Møtene er lukket. Det føres protokoll fra møtene. Vedtakene skal begrunnes.  

 

Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages. 

Oppreisningsutvalget skal avvise søknader som faller utenfor ordningen.  

 

Saksbehandlingstiden skal være så kort som mulig og skal uansett ikke overstige ett år.  

 

Etter at oppreisningsordningen er avviklet, skal saksdokumenter behandles etter arkivlovens  

bestemmelser.  

 

 

§ 6 Utmåling av oppreisning 

 



Oppreisning kan ytes med et maksimalt beløp på kr. 400.000,- utmålt individuelt etter 

utvalgets skjønn. Det skal legges vesentlig vekt på søkerens egenerklæring.  

 

Møre og Romsdal fylkeskommune dekkjer 50 % av oppreisningsbeløp som blir 

tilkjent etter opphold i barneverninstitusjoner som Møre og Romsdal fylkeskommune 

hadde driftsansvar for i tidsrommet 1.1.1980 . -1.1.1993 

 

Ved vurderingen av om oppreisning skal gis, og størrelsen på oppreisningen, skal det særlig  

legges vekt på:  

 

 *Om vedkommende var utsatt for konkrete ulovlige og straffbare handlinger 

*Omfanget av overgrep  

*Graden av omsorgssvikt 

*Om søker har kommet spesielt uheldig ut i forhold til andre som var plassert på   

  barnevernsinstitusjon på samme tid  

*Om deltakerkommunen er å bebreide 

 

Oppreisningen ytes ikke for økonomisk tap.  

 

§ 7 Avkorting  
 

Dersom søkeren har mottatt erstatning/oppreisning fra annen kommunal, fylkesvis eller den 

statlige oppreisningsordning for det samme forhold skal det gjøres fullt fradrag for det beløp 

som er tilkjent tidligere.  

 

 

§ 8 Frist for fremsetting av søknad  
 

Søknader om kommunal oppreisning må fremsettes innen to (2) år fra den dato 

oppreisningsutvalget kunngjør at de tar imot søknader. Det gis ikke oppreisning for  

fristoversittelse. Oppreisningsutvalget fortsetter sitt arbeid inntil alle søknadene som er  

innkommet innen søknadsfristen, er behandlet. Etter dette faller ordningen bort. 



 

Nesset kommune Arkiv: 151 

Arkivsaksnr: 2014/502-85 

Saksbehandler:  Jan Karsten Schjølberg 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 12/15 12.05.2015 

Nesset formannskap  04.06.2015 

Nesset kommunestyre  18.06.2015 

 

Helse og omsorg - vurdering av tilbudet ved Vistdal bofellesskap og 

hjemmetjenesten. 

 

 

Rådmannens innstilling 

Driften ved Vistdal bofellesskap samt nivået på hjemmehjelpstjenesten i Nesset, videreføres foreløpig 

ut 2015. Driften ved bofellesskapet samt reduksjon i hjemmehjelpstilbudet vurderes på nytt i 

forbindelse med budsjettbehandlingen for 2016.  

 

Justering av budsjett 2015 vil bli lagt fram til politisk behandling i egen sak. 

 

 

Saksopplysninger 

Den 11.12. 2014 fattet kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen følgende vedtak. 

 

«Vistdal bofellesskap samt reduksjon i hjemmetjenesten med 50 % stilling vurderes på nytt i 

forbindelse med eiendomsskattegrunnlaget og kommunestyrets budsjettkorrigering i mai/juni 2015.» 

 

Helse og omsorgstjenesten ramme ble av kommunestyret vedtatt redusert med til sammen kr. 667.000 

for 2015 og kr. 1.800.000 pr. år i økonomiplansammenheng fra og med 2016.                                                           

Reduksjonen  for 2015 gjelder kr. 467.000 i forbindelsen med at bemanningen tilknyttet  Vistdal 

bofellesskap skal tas bort fra 1.9.15  samt  kr. 200.000 som gjelder reduksjon av 50 % stilling som 

hjemmehjelper fra 1.1.2015. 

En av årsakene til at kommunestyret ønsket å vurdere saken på nytt var bl.a. om behovet for videre 

drift av bofellesskapet på dagens nivå er tilstede.  

 

Det har så langt i 2015 vært 8 personer som har hatt tilbud ved bofellesskap. I dag (06.05.) er det 6 

beboere ved bofelleskapet. I desember 2014 da vedtaket om reduksjon ved bofellesskapet ble fattet var 



det 4 beboeren ved bofelleskapet. 3 av de 4 nye som har fått botilbud ved bofellesskapet kommer fra 

ytre distrikt.  

Nesset kommune hadde i løpet av 2014 problemer med å tilby institusjonsplass til innbyggere som 

hadde behov for dette. Dette resulterte i at kommunen måtte betale for 70 liggedøgn til sjukehuset for 

ferdig behandlede pasienter.   

 

Bemanningen tilknyttet Vistdal Bofellesskap ble etter vedtak i kommunestyret, redusert fra 1.9.2014.   

Reduksjonen innebar bl.a. at seinvakta ble tatt bort det samme med ressursen som var tilknyttet 

kjøkkenet. Etter reduksjonen er det nå dagvakt 7 dager i uka. Dagvakta har bl.a. ansvaret for 

tilrettelegging av felles måltider. Tilbudet på natt ble ikke berørt i forbindelse med reduksjonen 

1.9.2014. I tillegg til den fast tilknyttet bemanningen utfører hjemmetjenesten oppgaver ved 

bofellesskapet dersom beboerne har behov for individuell bistand og vedtak om dette er fattet. 

 

Hjemmetjenesten i kommunen ble som følge av budsjettvedtaket desember i 2014 redusert med kr. 

200.000. (50 % stilling som hjemmehjelper). Reduksjonen skulle gjelde fra 1.1.2015. 

Administrasjonen har ikke iverksatt reduksjoner i tilbudet til den enkelte pasient/bruker som følge av 

dette. Bakgrunnen for at reduksjonstiltak ikke er iverksatt er at saken skulle vurderes på nytt av 

kommunestyret i mai/juni 2015. Dette har resultert i at hjemmetjenesten så langt i år har bruk noe mer 

midler enn det som er budsjettert. Antatt merforbruk første halvår 2015 kr. 100.000. 

 

Vurdering 

I og med at det er flere som har fått botilbud ved bofellesskapet i Vistdal så viser dette at det foreløpig 

er behov for dette tilbudet i eldreomsorgen. En avvikling av den fast tilknyttet bemanningen ved 

Vistdal bofellesskap ville resultert i at 4 til 5 av beboerne måtte få et tilbud ved NOS.  Det er pr. i dag 

3 plasser ledig ved NOS. En bemanningsreduksjon fra 1.9.15 med påfølgende overflytting av beboere 

til NOS vil sannsynligvis resultere i at vi i løpet av høsten ikke kan gi et institusjonstilbud til de som 

virkelig trenger det. Det vil også være stor sannsynlighet for at en ville få utgifter i forbindelse med 

ferdigbehandlede pasienter som ligger på sykehus. Det vil derfor være riktig at dagens drift ved 

bofellesskapet videreføres i alle fall ut 2015. Behovet for videre drift bør vurderes på nytt i forbindelse 

med budsjettbehandlingen for 2016. Justering av budsjett for 2015 legges fram som egen sak for 

kommunestyret i juni 2015. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Enheten vil i løpet av juni 2015 får regnskapsført en inntekt på ca. 1.4 mill.  Denne inntekten er ikke 

lagt inn i budsjettet. Dette gjelder etterslep refusjon ressurskrevende brukere 2014. Deler av disse 

inntektene kan nyttes til å dekke opp de merutgifter enheten vil få i 2015 ved å videreføre driften ved 

bofellesskapet og nivået på hjemmehjelpsordningen på samme nivå som for 1.halvår 2015. Økte 

kostnader utgjør kr. 667.000. 

 

I kommunens økonomiplan er enhet helse og omsorg sin ramme redusert med til sammen kr. 1.8 mill 

fra og med 2016 med bakgrunn i at reduksjon/fjerning av bemanningen tilknyttet Vistdal bofellesskap 

og reduksjon i hjemmehjelpsordningen med 50 % stillingsressurs. 

 

Betydning for folkehelse 

Det beboerne som har flyttet inn den siste tiden har fått et tjenestetilbud tilpasset sitt funksjonsnivå.  
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