
Nesset kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur
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Marit-Solveig Finset Kari Gussiås
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Nordfjeldske Kontroll AS
Org. nr. 998 530 652 MVA

Til
Nesset kommune
Kommunehuset
6460 Eidsvåg i Romsdal

Bogøyvær, den 24. april 2013

Rapport vedr utførte ekstra skjenke- og røykekontroller.

Nordfieldske Kontroll AS har, jmfr norsk alkohol- og tobakkskadelov, utført salgs-, skjenke-
og røykekontroller i Nesset kommune i perioden 20. april 2013. Kontrollør har observert
følgende:

Alvorlige brudd på alkoholloven så som salg/skjenking av alkohol til mindreårige, eller
salg/skjenking av alkohol til åpenbart påvirkede personer, er ikke avdekket/observert. Salgs
og skjenketidene er overholdt.

Kavli Gård, fult hus og godt gjennomført arrangement.

Eira Gjestgård, denne gangen hadde de et privat arrangement, sykkelklubben for barn, og
ingen skjenking av alkohol.

Kontrollene er utført på forskjellige tidspunkter og observasjonene er gjort i forkant av og
rundt angitte tidspunkt på rapportskjemaet. Samtidig taes hensyn til risikobetonte steder,
aktivitet og tilbud til kunder, samt for eksempel ka& kontra pub/diskotek.

Vi viser for øvrig til vedlagte rapporter for ytterligere detaljer.

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

Kontrollørs navn og telefon nummer oppgis kommunen på forespørsel.

Vennlig hilsen
Nordfjeldske Kontroll AS Kontrollør IDNR: 220813

Thor Olaf M e

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

tholm hr online.no



Nordfjeldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Navn: 	

Adresse:  45. U.V4:t. 	

Styrer: \r• (k 


Stedfortreder: r-A1,-\ 


Salgsstedets
ansvarshavende
ved kontrollen: 	 C1/4riA. 


Følgende ble observert/registrert:
Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

Har butikken alkoholfritt øl?

Er det skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk?

Ble reklameloven for alkoholholdig drikk med mer en 2,50

volumprosent alkohol overholdt?

Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

' 13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Kontrollopplysninger:

Dato: 	

Klokkeslett: f 


Salgsstedets åpningstid: CDe,oc LL

Kontrollform anonym: s, 

Kontrollens varighet: 	

Kommune:

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfieldske
Kontroll AS

eksemplar

tg

Ja Nei

Ja Nei

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

Kommentar:

offset-Irykk.com

73

82
12

12

Kontrollør legitimerte seg for: JJ
Kontrollørs IDNR: 0 L3
Kontrollørs IDNR:



Nordfjeldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Navn: Ccyz,->	 \>(. 


Adresse: 	

Styrer: lrve_  MC,A.

Stedfortreder:

Kontrollopplysninger:

Dato:  OC-C—

Klokkeslett:

Salgsstedetsåpningstid: .......... 


C—

1C) 


Kontrollformanonym:

Kontrollensvarighet:

Kommune:

5Le-spNr\c,c,Salgsstedets
ansvarshavende "e:f"\-e_n 12-fbo\-ei, k11"01 
vedkontrollen:

Følgende ble observert/registrert:
Bledetobservertdrikkingpå salgsstedetsområde?

Sattmindreårigei kassenvedsalgavalkoholholdigdrikk?

Selgesalkoholholdigdrikktil åpenbartpåvirkedepersoner?

Selgesrusbrus,øl ellerlettøltil mindreårige?

Blealkoholholdigdrikkannonserttil redusertpris?

Blekommunenssalgstidoverholdt?

Harbutikkenalkoholfrittøl?

Er det skillemellomalkoholfri/ alkoholholdigdrikk?

Blereklamelovenfor alkoholholdigdrikkmedmeren 2,50

volumprosentalkoholoverholdt?

Er tobakksvarerusynliggjortforkunder?

Har salgsstedetet tilfredsstillendeIK-system?

Er styrer/ stedfortredertil stede?

Er ansvarshavendeenigi kontrollørsobservasjoner?




Ja

fl
fl
fl
fl
fl
Ja

Nei 1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordeldske
KontrollAS'

eksemplar




Ri




fl




Nei

fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl







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

to uker

Kommentar:

offset-trykk.com

73
82
12
12

Kontroller legitimerte seg for: F Kontrollørs IDNR: 2,1„69

Kontrollørs IDNR:



Nordfjeldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: COC:5 Ere..-Norct. 	 Dato:  a,C) L3
Adresse: 	 6 re Cd— 	 Klokkeslett: C",)

Styrer:  Salgsstedets åpningstid: 10-c„:0

Stedfortreder: 	 r-Nij 	 o Kontrollform anonym. 3 CL 


Salgsstedets Kontrollens varighet: 	
ansvarshavende
ved kontrollen: 	 r  Kommune: j\-) 


Følgende ble observert/registrert:
Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Nel

tx.

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfjeldske
Kontroll AS'

eksemplarBle kommunens salgstid overholdt?

Har butikken alkoholfritt øl?

Er det skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk?

Ble reklameloven for alkoholholdig drikk med mer en 2,50

volumprosent alkohol overholdt?

Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

ra

fl

Rapporten anses med dette mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale seg innen
iht. alkoholforskriften (08.06.05. nr 538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

to uker

Kommentar:

offsel-trykk.com

73
82
12
12

Kontrollør legitimerte seg for:

Kontrollørs IDNR: 0.8 \.3

Kontrollørs IDNR:
(lnnrIntP•rt j4ç R I



Nordfjeldske KontrollAS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet: Kontrollopplysninger:

V tr---.A.Z...4- %ø r'n-C)<\ 	 Dato: 	 .are-) ,.OLe — /3 
Navn:

Adresse: 	 6'1, E C> L  -ke,‘,,,b.-  Klokkeslett: 	 LeklbC) 


Styrer: .zc;Lr—cek, Er.\.«.-r  	 Kontrollens varighet: 	

Stedfortreder: C.N.Nt..  Cr..A.k.r-;,,c\-C,_it.e.;,r-e„... 	 Gjester; 1ite mye fullt: 	

Skjenkestedets
ansvarshavende
ved kontrollen: Kommune: 	

Skjenkerett for: [4øl IVin BrennevinSkjenkestedets åpningstid:  09,— -øp— 10100

121

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordijeldske
KontrollAS

eksemplar

Følgende ble observert/registrert:
Finnes det personer åpenbart påvirket av rustnidler i lokalet?

Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

Foregår skjenking til mindreårige?

Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

Nytes medbrakt alkohol?

Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

Røykes det i lokalet?

Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

Ble skjenketiden overholdt?

Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

Ble reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfrie og lette altemativer tilgjengelige?

Er alkoholfrie og lette altemativer oppført på skjenkekartet?

Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

offset-hykk.com

73
82
12
12

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

Kommentar:

Kontrollørs IDNR: 2L$::  

Kontrollør legitimerte seg for: Kontrollørs IDNR:
Onndatert 16.5.12



Nordfjeldske Kontroll AS
7282Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet: Kontrollopplysninger:

Navn: ..e‘,,U.?.fr- 	 (*---O'rd1—e>t—L L 	 Dato: c)) ' Ø(-1 (3 

Adresse: 	 614 (.10 Ec,c1su.6,-3 	 Klokkeslett: I 	

Styrer: 12x)c(Lc k cfRj • Kontrollens varighet: 	 -'.., nn..t;n 


Stedfortreder: eLau 4--;(:-cts(32-kg._r- Gjester; lite/mye/fullt: 	

Skjenkestedets
ansvarshavende
ved kontrollen: 'CP1 W2-it4k-r 	 Kommune:

Skjenkerett for: ZI-21 i_Brennevin Skjenkestedets åpningstid: .. 2100

Følgende ble observert/registrert:
Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

Foregår skjenking til mindreårige?

Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

Nytes medbrakt alkohol?

Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

Røykes det i lokalet?

Ja

Ja

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordtjeldske
Kontroll AS'

eksemplar

12

Nei
Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

Ble skjenketiden overholdt?

Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

Ble reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

Har skjenkestedet et tilfredsstillende 1K-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

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

Kommentar:

r 	 ?nade-c-
	 d1/45,5%. -skr.

EI

offset-bykk.com

73
82
12
12

Kontroilør legitimerte seg for:

Kontrollørs IDNR: )2)..3:3€ 16

Kontrollørs IDNR:
Onnrintert 16 R I



Nordfjeldske Kontroll AS
7282Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet: Kontrollopplysninger:

Navn:  k0e-(\ Dato: 	 Q0- CD1/1— 1,3 


Adresse: 6k i-(;) 	 S L J  rj 	 Klokkeslett: f 	 0 


Styrer: ' Z :54? C7N, LO--c•r  ,.--("1".:}-c-r\, 1-3i \.:!;CA,C:: \ de,.rr' Kontrollensvarighet: 	 «(:> ("frI
Stedfortreder:0 U.,3. c, ue.---‘),-c.-r-,ckze./-- 	 Gjester;lite/myeffullt:	

Skjenkestedets
ansvarshavende
vedkontrollen: t--,'  (-7 1 ec,...r-w.x--Qc-, 'QL-e-.7,der Kommune: 


Skjenkerettfor: H- (31VinBrennevin Skjenkestedetsåpningstid:	

Følgende ble observert/registrert:
Finnesdetpersoneråpenbartpåvirketavrusmidleri lokalet?

Serveresalkoholholdigdrikkavmindreårige?

Foregårskjenkingtil mindreårige?

Drikkermindreårigealkoholsomblir serverttil andre?

Foregårskjenkingtil åpenbartberusedepersoner?

Nytesmedbraktalkohol?

Medbringesalkoholut avgodkjentskjenkeområde?

Rzykesdet i lokalet?

Ja

Ja

Nei 1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfjeldske
Kontroll AS"

eksemplar

)(1
ri

i31

2c.
Nei

Ble/bliråpenbartpåvirkedepersonerbortvistførvidereservering?

Bleskjenketidenoverholdt?

Krevesdet legitimasjonvedtvil omalder?

Blereklameforbudetforalkoholoverholdt? 1)(
Er alkoholfrieoglettealternativertilgjengelige?

Er alkoholfrieoglettealternativeroppførtpå skjenkekartet?

Harskjenkestedetet tilfredsstillendeIK-system? il
Er styrer/ stedfortredertil stede?

Er ansvarshavendeenigi kontrollørsobservasjoner?

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

Kommentar:

	 Sv 1c., - 	 cx e_Cy

offset-trykkcom

73
82
12
12

Kontrollør legitimerte seg for:

Kontrollørs IDNR: n.-2-055) 1r

Kontrollørs IDNR:
Ooodatert 16.8.12



offset-trykk.com

73
82
12
12

Nordfjeldske Kontroll AS
7282Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet: Kontrollopplysninger:

Navn: Dato: 	 Q.C) 	

Adresse:6 >LI C'.›Ci•ds.S.UC: Klokkeslett: 	 i ---/ T--

Styrer: Pk(/\ 4eQl,  -.1). .f.--Is̀ en 	 Kontrollens varighet: 	 9--0 


Stedfortreder: i f-1%  V e dICAir., 	 Gjester; lite/mye/fullt: 	 1 4:-6-• 


Skjenkestedets
ansvarshavende
ved kontrollen: 	 \)` (>4t& Kommune: 	

Skjenkerett for: rennevin Skjenkestedets åpningstid: 	 0° 


Følgende ble observert/registrert:
Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

Foregår skjenking til mindreårige?

Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

Nytes medbrakt alkohol?

Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

Røykes det i lokalet?

Ja

Ja

Nei 1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfieldske
KontrollAS '

eksemplari)c

Nei
Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

Ble skjenketiden overholdt?

Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

Ble reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

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

Kommentar:

Kontrollers IDNR: 111,0%

Kontroller legitimerte seg for: Kontrollørs IDNR:
Oppdatert 16.8.12



Nordfjeldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Navn. LL,"(-Q, Cc± 4-ct-
Adresse:  6 (--(,(1- 

Styrer: LL-en 	 \--\C5 


Stedfortreder:

Kontrollopplysninger:

Dato:  -  —

K1okkeslett:

Salgsstedetsåpningstid:	

Kontrollformanonym. 


Salgsstedets
ansvarshavende
vedkontrollen: 	

Kontrollensvarighet:

Kommune:	

Følgende ble observert/registrert:
Bledet observertdrikkingpå salgsstedetsområde?

Sattmindreårigei kassenvedsalgav alkoholholdigdrikk?

Selgesalkoholholdigdrikktil åpenbartpåvirkedepersoner?

Selgesrusbrus,øl eller lettøltil mindreårige?

Blealkoholholdigdrikkannonserttil redusertpris?

Blekommunenssalgstidoverholdt?

Harbutikkenalkoholfrittøl?

Er det skillemellomalkoholfri/ alkoholholdigdrikk?

Ble reklamelovenfor alkoholholdigdrikkmedmeren 2,50

volumprosentalkoholoverholdt?

Ertobakksvarerusynliggjortforkunder?

Harsalgsstedetet tilfredsstillendeIK-system?

Er styrer/ stedfortredertil stede?

Er ansvarshavendeenig i kontrollørsobservasjoner?

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

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfieldske
Kontroll AS

eksemplar

Kommentar:

arscA-n t 


offset-trykk.com

73

82
12

I
Z

Kontrollor legitimerte seg for:

Kontrollørs IDNR:LcD -3

Kontrollørs IDNR:
Ovadatert 16.8.12



Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 22.05.2013

Svak sjukeheimsutbygging

Dei siste fem åra er det netto blitt berre 1.645 fleire sjukeheimsplassar og
heildøgns omsorgsbustader: Målet er tilsegn om 12.000 innan 2015. Desse
dramatiske tala går fram av bladet Kommunal Rapport si framstilling frå 21.03.13
(s.6).
Veksten i kommunane si utbygging av sjukeheimar og heildøgns omsorgsplassar
sokk betydeleg i fjor. Dette syner førebels Kostra-tal som Statistisk Sentralbyrå
publiserte i veke 11. Talet på heildøgns omsorgsplassar auka samla med 215, til
21.890 – ein vekst på berre 1 prosent. Talet på sjukeheimsplassar auka samla med
122, til 41.402 – tilsvarande 0,3 prosent vekst. Målet i regjeringa si Omsorgsplan
2015 var 12.000 heildøgns omsorgsplassar frå 2008 til 2015. Eit nytt
investeringstilskott skulle stimulere kommunane til å setje i gang. Kostra-tala syner
at målet er langt unna. Frå 2008 til 2012 er det blitt 1.576 fleire heildøgns
omsorgsplassar og 69 fleire sjukeheimsplassar – til saman berre 1.645 plassar.

Dette ser ikkje bra ut med tanke på den komande eldrebølgja. Situasjonen er rett
og slett urovekkjande! Samhandlingsreforma har og auka presset på kommunane.
Det kjem meir og meir fram at reforma har redusert liggjetida på sjukehusa
samstundes som behovet for omsorgstenester i kommunane har auka. Korleis er så
stoda i Møre og Romsdal? Ei undersøking utført for nokre år sidan av helseutvalet i
Pensjonistforbundet (PF) i Møre og Romsdal viser at dei fleste kommunane i fylket
vårt har ei underdekkjing som er under norma (PF) om at 25 prosent av dei eldre
som er over 80 år, skal ha rett til ein sjukeheimsplass ved behov. Resultatet frå
undersøkinga er såleis nedslåande. Svært få kommunar har nok sjukeheimsplassar
i høve norma.

Av Pasient- og brukarombudet i Møre og Romsdal si årsmelding for 2012 kan ein på
s.10 lese følgjande: “Fleire politiske parti og interessegrupper mener problemene
med å få sykehjemsplass kan løses blant annet ved å endre loven slik at
sykehjemsplass blir rettighetsfestet for enkelte grupper. Det er svært mange
kommuner som har for få sykehjemsplasser og dette er bekymringsfullt.” Under PF
sitt siste landsmøte for to år sidan blei det, etter framlegg frå Ålesund
Pensjonistforening, vedtatt å fremme krav ovafor regjeringa om lovfesta rett til
sjukeheimsplass. Fylkeseldrerådet sitt syn er at det må byggast fleire
sjukeheimsplassar snarast. Dette må følgjast opp med nok økonomiske midlar og
høgt kompetent personale. I mange kommunar vil fylkeseldrerådet tru det hastar
med å kome i gang.

Lykke til med oppgåva!



Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 22.05.2013

Redsel for sanksjonar mot pårørande

Årsmeldinga for 2012 frå Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal er nyleg
lagt fram. På side 11, 2. avsnitt i årsmeldinga kunne ein lese: “Det kan være høy
terskel for pårørende å klage, de frykter for at relasjoner skal ødelegges, at
situasjonen skal forverre seg, og redsel for at det utøves sanksjoner overfor deres
nære. Vi har opplevd at pårørende har ventet med å klage på kritikkverdige forhold
til etter at deres kjære har gått bort.” I ein merknad til nemnde sitat har
Brukarutvalet for helseføretak Møre og Romsdal uttale seg slik: “Brukarutvalet
meiner relevante bekymringar/kritikk/klage må kunne framberast av brukarar og
pårørande til institusjonsbebuarar utan frykt for moglege sanksjonar. Ei klage er eit
viktig bidrag til kvalitetsarbeidet for at pasientar og brukarar skal kunne sikrast
gode og hensiktsmessige tenester.”

Dette temaet er og tatt opp på førstesida til avisa Tidens Krav av 16. mars 2013.
Pasient- og brukarombod Runar Finvåg opplyser m.a. til avisa (s.14) at pårørande
kan oppleve at samarbeidsklimaet har blitt vanskelegare eller meir tilkneppa etter
at pårørande har sagt i frå om tilhøve som ikkje er bra for brukar/pasient. Slik skal
det etter fylkeseldrerådet sitt syn ikkje vere! Det skal vere trygt å seie frå om ting
som det kan rettast på. Fylkeseldrerådet meiner det står respekt av pårørande som
står fram og peikar på uheldige sider ved helse, pleie- og omsorgstilboda til sine
kjære. Mange gonger skal det stort mot til å seie i frå i slike samanhengar.

Pårørande som klagar må møtast med respekt. Det er inga god kjensle for
pårørande å kjempe mot ein kommune, når ein i tillegg er bekymra for sine kjære.
Pasient- og brukarombodet skriv i si årsmelding (s.12) at dersom ein klagar på
kommunale tenester bør klaga sendes til rådmannen som øvste ansvarlege for
tenestene i kommunen.

Etter fylkeseldrerådet si meining er pårørande ein viktig ressurs og kommunane bør
bli flinkare til å ta vel i mot desse når dei peikar på aktuelle manglar innan helse,
pleie- og omsorgstenestene.



Uttalelse

Nei til sentralisering av den offentlige tannhelsetjenesten 
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Interkommunal barnevernstjenesten - tjenesteanalyse

Vedlegg
1 Ad. Tjenesteanalyse for interkommunalt barnevernsamarbeid

Rådmannens innstilling

Den vedlagte tjenesteanalysen tas til orientering.

Det forventes å få framlagt en evaluering av barnevernsamarbeidet i løpet av 2013.

Saksopplysninger

Den interkommunale barneverntjenesten for Nesset, Sunndal og Tingvoll har deltatt i et toårig 
effektiviseringsnettverk sammen med 8 andre interkommunale barnevernssamarbeid. Ett av formålene 
med dette effektiviseringsnettverket var å utarbeide en tjenesteanalyse. Denne tjenesteanalysen som 
består av 34 sider følger vedlagt.  Tjenesteanalysen har som formål og få tydeliggjort hvordan 
tjenesten fungerer og hvilke utfordringer tjenesten står ovenfor. Det er i arbeidet med analysen nyttet 
kostratall fra 2011.  Det er foretatt brukerundersøkelser og analyser foretatt av konsulenter i KS.

Tjenesteanalysen er delt opp i følgende kapitel:
1) Innledning

2) Kvalitetsanalyse

3) Brukerundersøkelse

4) Ressursanalyse

5) Tjenesteprofiler

6) Forbedringsområder

Det går fram i innledningen at Nesset, Sunndal og Tingvoll er det barnevernssamarbeid som har lavest 
andel innbyggere fra 0 – 17 år av totalbefolkningen (20,6 %).  Ut i fra SSBs befolkningsframskrivinger 
vil denne andelen gå ytterligere ned i årene framover.  



I beskrivelsen av barneverntjenesten går det fram at tjenesten består av 8 saksbehandlere, 1 
hjemmekonsulent og 0,5 stilling som sekretær. Det er gitt tilskudd fra Fylkesmannen til å finansiere en 
av saksbehandlerstillingene. I rapporten går det fram av figur 3 at Nesset, Sunndal og Tingvoll har en 
bemanning tilsvarende landsgjennomsnittet når det gjelder stillinger med fagutdanning pr. barn med 
tiltak. I kommentarene under tabellen går det fram at hjemmekonsulent stillinga ikke skal være 
inkludert i denne bemanningen, derfor ligger vår samarbeidstjenesten en stilling under 
landsgjennomsnittet.

I avsnittet vedr. kvalitetsanalysen skiller vårt samarbeid seg ikke vesentlig ut i forhold til de øvrige 
interkommunale barnevernssamarbeidene, dette med unntak av det er en lav andel barn med tiltak som 
har fått utarbeide plan.
Det har vært foretatt brukerundersøkelse 47,1 % av barn og ungdom innenfor vårt område svarte på 
undersøkelsen gjennom å bli intervjuet.  Det går fram at vårt barnevernssamarbeid ligger over 
gjennomsnittet sammenliknet med de andre når det gjelder tilgjengelighet og respektfull behandling, 
men under når det gjelder informasjon og brukermedvirkning jfr. figur 9. Det er også foretatt en 
undersøkelse blant foreldre og foresatt, her er det en relativt lav svarprosent dvs. 29,7.

I avsnittet vedr.  ressursanalyse går det fram at vårt barnevernssamarbeid brukte i 2011 kr. 4.798,- i 
netto utgifter pr. innbygger i aldersgruppe 0 – 17. Landsgjennomsnittet uten om Oslo var på 6.192,-
jfr. figur 12. I figur 13 vil en se at dette skyldes at vi har mindre utgifter til administrasjon og til tiltak 
utenfor hjemmet sammenlignet med landet. En av årsakene til at vi ligger lavt på administrasjon 
skyldes i følge kommentarene at det har vært stort sjukefravær og turnover som ikke har vært 
kompensert ved innleie. Det går ellers fram av figur 15, at 50 % av undersøkelsessakene resulterer i 
tiltak innenfor den interkommunale barneverntjenestens område. 
Figur 24 gir en relativt god status for vår interkommunale barnevernstjeneste. Her ser en bl.a. at når 
det gjelder brutto driftsutgifter saksbehandling/administrasjon at vårt samarbeid ligger over 
gjennomsnittet.

I avsnittet vedr oppsummering er barneverntjenesten kommer det fram til følgende 
forbedringsområder:

Mål 1. Rett hjelp til rett tid
Tiltak

 Kvalitativ god kartlegging/ undersøkelse innenfor fristen 
 Alle barn skal ha utarbeidet tiltaksplan. Tiltakene skal være treffsikre og ha målbare 

tiltak som evalueres
 Fokus på tverrfaglig samarbeid i alle faser av jobben
 Sikre høy grad av brukermedvirkning
 Øke bemanningen med 1 saksbehandlerstilling

Mål 2. Høy faglig kompetanse
Tiltak

 Opplæring og implementering av Kvello modellen for alle ansatte
 Søkt kompetansemidler hos Fylkesmannen for 2013 som ønskes benyttet til veiledning, kursing i 

samtale med barn samt kurs om vold i nære relasjoner for alle ansatte

Mål 3. Organisering av tjenesten 
Tiltak

 For å oppnå pkt. 1 og 2 ønsker tjenesten en intern omorganisering av arbeidsoppgaver 
hvor en går fra generalist til å bli mer spesialisert

 Arbeidet er påstartet. Alle ansatte har vært involvert i prosessen. Målet er at vi skal i 
gang fra høsten 2013. (inndeling i to team, team 1, undersøkelse/ tiltak i hjemmet og 
team 2 tiltak utenfor hjemmet)



Ressursanalyse Nesset kommune.
Det statistiske materiale som framgår i vedlagte tjenesteanalyse fra barneverntjenesten viser tall og 
statistikker samlet for de tre kommunene som inngår i samarbeidet. Det vil være av interesse å se på 
tallene/statistikken for de enkelte kommunene i barnevernsamarbeidet. Kostratallene for 2012 er nå 
tilgjengelig på SSBs sider.

Folkemengde, antall - utvikling 2003 - 2013 - 2033

Grupper Nesset 
2003

Nesset 
2013

Nesset

2033
M & R
2003

M & R
2013

M & R
2033

Landet 
2003

Landet 
2013

Landet 
2033

Totalt 0-17 831 604 603 59103 58209 66455 1075711 1122897 1340970
Totalt 18-66 1856 1863 1628 149558 162760 177257 2871398 3255166 3711320
Totalt 67-79 355 335 482 23222 24760 39510 400080 451627 724866
Totalt 80-89 168 152 232 10707 11002 18937 177424 180524 325401
Totalt 90 + 34 41 46 1719 2673 3436 27639 41061 56946
Totalsum 3244 2995 2991 244309 259404 305595 4552252 5051275 6159503

Netto driftsutgifter pr. innbygger til barnevern 0 – 17 år.

Nesset Sunndal Tingvoll Landet uten Oslo
3.525,- 3.985,- 9.429 6.830-

Netto driftsutgifter pr. barn med tiltak.
Nesset Sunndal Tingvoll Landet uten Oslo
163.769 68.918 126.478,- 142.151,-

Andel barn med barneverntiltak pr. innbygger 0 – 17 år.
Nesset Sunndal Tingvoll Landet uten Oslo
2,2 % 5,8 % 7,5 % 4,8

Undersøkelser i barnevernet 2012
Nesset Sunndal Tingvoll Landet uten Oslo

Barn med undersøkelser i forhold 
til antall innbyggere 0 – 17 år.

2,0 % 5,3 % 3,9 % 3,9 %

Andel undersøkelser som fører til 
tiltak

0 60,9 33,3 48,1

Når det gjelder denne tabellen er tallene hentet fra SSB kostra tall, rapporter av 
barneverntjenesten. 

Vurdering

Dersom en tar utgangspunkt i den vedlagte tjenesteanalyse utarbeidet av barneverntjenesten i Nesset, 
Sunndal og Tingvoll skiller ikke de opplysninger som kommer fram vesentlig fra de 8 andre 
barnevernssamarbeidene. I brukerundersøkelsene blant barn og unge går det fram at vårt samarbeid 
scorer høgt på tilgjengelighet og respektfull behandling, men lavere på informasjon og 
brukermedvirkning. Dette har sannsynligvis sammenheng med at vårt samarbeid har en lav andel av 
barn på tiltak som har fått utarbeidet plan.
Behov for bemanningsøkning er et tilbakevendende tema i tjenesteanalysen. Dersom en tar høgde for 
at det er feilført en stilling (ført på funksjon 244 administrasjon, skal være på 251 tiltak i hjemmet) 



bruker vårt barnevernssamarbeid mindre nettoutgifter pr. barn som har tiltak. Det går ikke fram eksakt 
hvilke nettoutgifter vårt barnevernssamarbeid har hatt i 2011 når det gjelder hjemkonsulentstillingen. 
Dersom en derimot ser på bruttoutgiftene ligger vi over landsgjennomsnittet når det gjelder utgifter til 
saksbehandling/administrasjon pr. barn som har tiltak.

Når det gjelder de foreslåtte tiltak som barnevernet skal arbeide videre med på bakgrunn av 
tjenesteanalysen er det viktig at de barn som er under tiltak har sin tiltaksplan. Et annet og for Nesset 
kommune et viktig tiltak, er at det er fokus på tverrfaglig samarbeid i alle faser av jobben. Dette 
tiltaket burde vært mer konkret. 
Det foreslås å øke bemanningen med en saksbehandlerstilling. Bemanningen er økt med en stilling 
siden barnevernsamarbeidet ble etablert, en tilskuddsstilling fra Fylkesmannen. Intensjonen fra 
politikerne i Nesset ved etablering av det interkommunale barnevernsamarbeidet var at kommunen 
skulle få en bedre barneverntjeneste og at dette ikke skulle koste mer enn det kommunen ville få 
dersom en hadde en egen tjeneste. Når det gjelder å dele opp saksbehandlerne i to team, et team som 
arbeider med undersøkelser og tiltak i hjemmet og et team som arbeider med tiltak utenfor hjemmet, er 
dette vanskelig å ha synspunkter om dette bortsett fra at dette trolig vil gjøre tjenesten mindre 
fleksibel, og at dette igjen vil resultere i økt behov for bemanning.

Saksbehandler har tatt ut en del kostratall for 2012 bl.a. slik at en kan se tallene for den enkelte 
kommune i vårt barnevernsamarbeid. Konklusjonen med bakgrunn i de tall som beskriver kostandene 
er at Nesset kommune betaler langt mer enn hva vi får igjen. Dette kan leses ut i fra at vi har svært 
lave kostander pr innbygger 0 – 17 år, men svært høge kostnader pr. barn med tiltak. 
Den siste tabellen som viser antall undersøkelsessaker og hvorledes disse er fulgt opp. Saksbehandler 
stiller et spørsmål om riktigheten av denne tabellen. Tabellen innebærer at det har vært foretatt mellom 
10 og 12 barnevernundersøkelser (et barn en undersøkelse) vedrørende barn fra Nesset kommune. Det 
er ingen av disse undersøkelsene som har resultert i tiltak.  I Sunndal er andel barn som det har vært 
undersøkelse i forhold til på 5,3 % av antall innbygger 0 – 17 år, her har 60,9 % av disse resultert i 
tiltak. De tilsvarende tall for Tingvoll er 3,9 % og 33,3 %. 

Økonomiske konsekvenser

En eventuell stillingssøkning på en saksbehandler, forutsatt at det ikke blir gitt tilskudd fra 
Fylkesmannen, vil koste Nesset kommune årlig ca 165.000,-.

Betydning for folkehelse
Et godt og oppegående barnevern har stor betydning for folkehelsen. Det er også viktig og sette inn 
tiltak på et tidligst mulig tidspunkt. En forutsetning for å få dette til er at der er et godt tverrfaglig
samarbeid i alle faser. Det er derfor viktig at det tiltak som her foreslås i forhold til dette gjøres langt 
mer konkret. 
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1.0 INNLEDNING

I juli 2011 fikk kommunen et tilbud om å delta i et toårig effektiviseringsnettverk sammen 
med andre interkommunale barnevernssamarbeid.

Nesset, Sunndal og Tingvoll gikk inn i et interkommunalt barnevernsamarbeid 01.01.11.
Deltakelse i dette nettverket ble ansett som viktig for utvikling av gode tjenester overfor 
brukerne i vårt interkommunale barnevernssamarbeid.

Nettverksdeltakelse gir økt innsikt i egen tjeneste og et bedre grunnlag for endringsarbeid, 
samt erfaringsutveksling med andre interkommunale barnevernstjenester. 

Som en del av effektiviseringsnettverket skal det utarbeides en tjenesteanalyse. Formålet med 
dette slik vi ser det er å få dokumentert og tydeliggjort hvordan tjenesten fungerer og hvilke 
utfordringer vi har. Denne dokumentasjonen har vi fått gjennom bruk av kostratall, 
brukerundersøkelse og analyser gjort av konsulenter i KS. Vi ser på tjenesteanalysen som et 
viktig redskap i det videre utviklingsarbeidet for tjenesten, og vil bruke den både overfor 
politikere og innad i tjenesten. Tjenesteanalysen vil legges frem for politisk behandling i 
kommunestyrene i alle 3 kommunene.

1.1 Befolkningsgrunnlag

Befolkningsutvikling utfra et historisk perspektiv sammenholdt med prognoser for fremtidig 
utvikling danner grunnlag for planlegging av offentlige tjenester.
De siste innbyggertallene viser en befolkningsnedgang for Sunndal, mens det er en tendens til 
økning i folketallet for Nesset og Tingvoll. 

Dekningsgrad viser i hvor stor grad behovet for en bestemt tjenestegrad dekkes. Behovet kan 
sannsynliggjøres ved å definere aktuell målgruppe. I Kostra er dekningsgrad andel innbyggere 
i en avklart målgruppe som mottar tjeneste.

Befolkningsgrunnlaget avgrenses til målgruppen 0 – 17 år.  I den følgende figuren inndeles 
målgruppen i 0-17 år målt i % andel av befolkningen. 
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Figur 1. Aldersgruppen 0-17 år i % av totalbefolkningen
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Kommentar: Figuren viser at Nesset/Sunndal/Tingvoll har lavest andel for gruppen 0-17 år 
av totalbefolkningen i nettverket. Dette tyder på at det er mindre barnekull enn
gjennomsnittet, og flere eldre i våre kommuner. Fortsetter denne prognosen vil dette kunne få 
betydning for behovet for barneverntjenester. 

Figur 2. Andel innvandrerbefolkning 0-16 år
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Kommentar: Vårt bv. samarbeid ligger på 6,9 % som er under gjennomsnittet for landet 
utenom Oslo. Både Sunndal og Tingvoll har asylmottak, beboerne her regnes ikke med i 
statistikken fra Kostra, og gir dermed ikke et reelt bilde av antallet med innvandrerbakgrunn. 
Sunndal asylmottak er det tredje største asylmottaket i Norge, og er spesielt tilrettelagt for 
familier med barn. I tillegg er det en avdeling for enslige mindreårige ved asylmottaket. Disse 
gruppene har samme rettigheter til barneverntjenester, og ut ifra livssituasjonen de er i, vil 
behovet for våre tjenester være større enn i befolkningen for øvrig.

1.2 Beskrivelse av barneverntjenesten

Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll (IKT Nesset, Sunndal og 
Tingvoll) består av barnevernleder underlagt enhetsleder for helse- og barneverntjenesten, 8 
saksbehandlere, 1 hjemmekonsulent og 0,5 sekretær.

Barnevernleder har faglig-, økonomisk-, og personalansvar.

Saksbehandlerne arbeider etter generalistmodellen. Det vil si at alle arbeider med 
undersøkelser, tiltak i og utenfor hjemmet, samt barn i alle aldersgrupper. I forbindelse med at 
flere av saksbehandlerne har uttrykt ønske om å spesialisere seg i større grad, og arbeide i 
team, er det nå påstartet en prosess for å utrede styrker og svakheter med dette for tjenesten.

Hjemmekonsulenten arbeider hovedsakelig med tiltak som settes inn i hjemmet, men har også 
noen få klientsaker som følges opp.

Sekretær har merkantile oppgaver knyttet til sentralbordfunksjon, økonomi og arkiv.

Barneverntjenesten har stort fokus på tverrfaglig samarbeid. 

Sunndal kommune er vertskommune for samarbeidet. Nesset har 3004 innbyggere, Sunndal 
7211 innbyggere og Tingvoll 3116 innbyggere, pr. 01.10.12. Totalt 13.331 innbyggere i de 3 
samarbeidskommunene.

1.3. Mål for barneverntjenesten

Det overordnede styringsdokumentet i kommunen er kommuneplanen som går over fire år.
Hovedmålene i kommuneplanen er styrende for de overordnede målene i årsplanen som 
utarbeides hvert år. Årsplanen består av alle tjeneste- og stabsenheter i kommunen som har 
vært sitt kapitel. Kapitlet til helse- og barneverntjenesten består av visjon og hovedmål for 
hele tjenesten, og deretter delmål med tiltak innenfor det enkelte tjenesteområde, deriblant 
interkommunal barneverntjeneste.

Årsplanen og budsjett behandles politisk i fagutvalgene og godkjennes under behandlingen i 
kommunestyret i desember hvert år.

Interkommunal barneverntjeneste følger samme rapporteringssystem som de øvrige enhetene i 
kommunen. Det er månedlig rapportering på økonomi og resultatrapportering hvert tertial på 
tiltakene som er iverksatt for og nå oppsatte mål, måloppnåelse (jfr. mål 3 nedenfor).
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Økonomirapporteringen skjer månedlig til rådmannen og videre politisk behandling i 
fagutvalg. Tertialrapportering og årsmelding går i tillegg til kommunestyret.

Visjonen til helse og barneverntjenesten er ” ei hand å holde i for barn og unge ”

Hovedmål  
for helse- og 
barneverntj.

Målrettet og brukerorientert tjeneste gjennom:
- gi en kvalitativ god helse- og barneverntjeneste til innbyggerne
- profilere tjenesten på en god måte

Rapporteringsmål for årsplan og rapportering til de tre samarbeidskommunene

Mål 3. Interkommunal barneverntjeneste: 
           God hjelp til brukere av interkommunal barneverntjeneste, rapportert gjennom 
           målbare indikatorer for den interkommunale barneverntjenesten
Tiltak: 

1. Rapportere på fristoversittelser ved siste rapportering til fylkesmannen (pr. 31.06 og 
31.12)

2. Rapportere antall nye meldinger til barnevernet (pr. 31.06 og 31.12)
3. Rapportere antall barn på tiltak i og utenfor familien (pr. 31.06 og 31.12)
4. Sykefravær – nå den øvrige tjenestens målsetting om sykefravær under 7 %.
5. Satsningsområder 2013

            - Oppfølging av barn i fosterhjem
          - Samarbeid med andre instanser
          - Fristoversittelser
Resultatrapportering: Rapportering hvert tertial
Måloppnåelse:

I tillegg til disse overstående målene har barnevernet høsten 2012 jobbet frem disse målene. 
Alle ansatte har vært delaktig i utformingen av disse målene.

Barneverntjenestens overordnede mål, med delmål under:

 Rett hjelp til rett tid
- Kvalitativ god kartlegging/ undersøkelse innenfor fristen
- Treffsikre og målbare tiltak som evalueres
- Fokus på tverrfaglig samarbeid i alle faser av jobben

 Spesielt fokus på barna
- Vi skal se og høre alle barna
- Tydelig for alle involverte at vi jobber for barnets beste

 Høy faglig kompetanse
- Bevist på begrepet faglig kompetanse og videreutvikling
- Vi skal utnytte den enkeltes unike kompetanse
- Vi har en bred helhetlig; etisk, juridisk, psykologisk og 
samfunnsfaglig kompetanse
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2.0 KVALITETSANALYSEN

2.1 Kvalitetsbegrepet

Kvalitetsbegrepet omfatter både målt, objektiv kvalitet og opplevd, subjektiv kvalitet. 
Indikatorer for målt kvalitet finnes gjerne i nasjonale databaser som Kostra og Skoleporten og 
hos BLD. 
For å få indikatorer på opplevd kvalitet må man spørre de som er direkte berørt. I dette 
nettverket er brukerundersøkelser en del av opplegget. I regi av KS Effektiviseringsnettverk 
har vårt barnevernssamarbeid gjennomført brukerundersøkelser rettet mot barna direkte og til 
foreldre/foresatte. Det er benyttet kartleggingsverktøy for brukerundersøkelser på 
www.bedrekommune.no. 

Kvalitet i tjenesten er avhengig av forhold som saksbehandlingstid, planer, kompetanse, 
produktivitet og ikke minst brukernes tilfredshet. For å ha effektive endringsfokuserte tiltak i 
familier er det viktig med gode brukerstyrte tiltaksplaner. For å heve kvaliteten i tjenesten er 
det viktig at vi lytter til brukerne og at man arbeider aktivt med tjenesteutvikling.

2.2 Målt kvalitet

Figur 3. Stillinger med fagutdanning pr. barn med tiltak i barnevernet

0,077

0,061

0,074

0,065

0,057

0,075

0,042

0,065
0,061

0,064

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

Stillinger med fagutdanning pr. barn med tiltak i barnevernet

Kommentar: Vårt samarbeid ligger på landsgjennomsnittet. I antallet fagstillinger har vi
registrert inn hjemmekonsulent. Dette har vi blitt gjort oppmerksom på at er feil, vi vil derfor 
rette opp dette ved neste Kostrarapportering. Hjemmekonsulent skal registreres inn under 
funksjon 251 – tiltak i hjemmet, da dette ikke er noen saksbehandlerstilling. Reelt sett ligger 
vi dermed en stilling under landsgjennomsnittet. Det interkommunale samarbeidet har søkt 
om en ekstra saksbehandlerstilling, februar 2013, i forbindelse med statens satsning på 
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barnevern, da vi opplever en stram bemanning sett i fht. alle oppgavene som skal gjøres. Vårt 
samarbeid ble imidlertid ikke prioritert fra fylkesmannen i denne omgangen, da vi tidligere 
har fått en 1.0 ressurs.

Figur 4. Andel undersøkelser med behandlingstid innen tre måneder, prosent
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Andel undersøkelser m. behandlingstid innen tre måneder, 
prosent

Kommentar: Til tross for mye kritikk for fristoversittelser, viser denne tabellen at vi ligger
på landsgjennomsnittet. Vi ligger også på gjennomsnittet for nettverket. Etter tilsynet vi hadde 
vinteren 2012 har vi hatt økt fokus på å få ned fristoversittelsene. Ulike tiltak har blitt 
gjennomført bl.a at en av saksbehandlerne arbeider spesielt med undersøkelser, leder følger 
tett opp undersøkelser med fokus på frister.
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Figur 5. Andel barn med tiltak pr. 31.12. med utarbeidet plan, prosent
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Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan, prosent

Kommentar: 67 % av barna med tiltak i vårt samarbeid har fått utarbeidet plan. For landet 
utenfor Oslo ligger dette på 80 %. For nettverket er gjennomsnittet 75,9 %. Dette er en av 
utfordringene til vårt samarbeid, som det er satt fokus på og som det arbeides med å forbedre. 
Vårt samarbeid var uttatt til å være med i det landsomfattende tilsynet med 
barneverntjenestene i 2012. Dette punktet fikk vi avvik på fra tilsynet. Vi har utarbeidet en 
plan for hvordan dette avviket skal lukkes, som tilsynet har godkjent.

Figur 6. Meldinger pr. innbygger 0-17 år
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Kommentar: Figuren viser sum antall gjennomgåtte meldinger for 2. halvår 2011 og 1. 
halvår 2012 fordelt pr. innbygger i aldersgruppen 0-17 år pr. 31.12.2011. Det er store 
variasjoner. Variasjonen kan forklares dels med ulik praksis i de ulike nettverkene i fht. hva 
som blir registrert som nye meldinger. I vår barneverntjeneste blir det ikke registrert som ny 
bekymringsmelding når vi alt er inne i en undersøkelse på barnet,  eller det er iverksatt tiltak 
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rundt barnet. Dette betyr at det reelle antallet bekymringsmeldinger som kommer inn til 
tjenesten er høyere enn hva denne figuren viser.

Figur 7. Henleggelser meldinger i %
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Kommentar: Figuren viser andel henlagte meldinger i % av totalt antall gjennomgåtte 
meldinger for 2. halvår 2011 og 1. halvår 2012. Det er store variasjoner i nettverkene. Dette 
viser svært ulik praksis i vurderingen om en sak skal gå videre til undersøkelse eller ikke, og 
dermed terskelen for å iverksette undersøkelse på bakgrunn av meldingen. Alle 
bekymringsmeldinger blir tatt opp i det ukentlige barnevernmøtet hvor alle saksbehandlere 
deltar. Dette er med på å kvalitetssikre hvilke saker som blir konkludert med undersøkelse, og 
hvilke som blir henlagt. 

2.3 Oppsummering:

 Antall fagstillinger ligger under landsgjennomsnittet
 Hver saksbehandler har flere barn med tiltak enn landsgjennomsnittet
 Behandlingstiden på undersøkelser innen 3 måneder ligger på landsgjennomsnittet
 Barn med utarbeidet tiltaksplan ligger vi dårligere an enn landsgjennomsnittet
 Ca 80 % av alle bekymringsmeldinger gir grunnlag for undersøkelse
 Det er iverksatt tiltak for å få ned fristoversittelser og utarbeide tiltaksplan for alle 

barn
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3.0 BRUKERUNDERSØKELSEN

3.1 Gjennomføring av brukerundersøkelsen

Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll gjennomførte våren 2012 
en brukerundersøkelse som en del av deltagelse i KS effektiviseringsnettverk.

Barneverntjenesten ser det som viktig å få tilbakemeldinger fra brukerne om hvor fornøyde de 
er med tjenesten, og hvilke områder vi kan forbedre oss på.

Målgruppen for brukerundersøkelsen var som følger;
 Foreldre/ foresatte til barn (0-18 år) med frivillige tiltak i hjemmet (251)
 Barn og ungdom 9 – 18 år med frivillige tiltak i hjemmet (251)

Det ble sendt ut felles likelydende brev til alle familier i utvalget. Sammen med brevet ble det 
sendt ut kopi av spørreskjemaet. 

Alle foreldre/ foresatte til barn 0-18 år ble kontaktet og orientert om brukerundersøkelsen, og 
deretter ble spørreskjema sendt ut i posten. 

Når det gjelder barn og ungdom 9-18 ble foreldrene kontaktet og spurt om samtykke til at 
barna ble intervjuet. Hos oss ble intervjuene foretatt av familieveileder ved Sunndal 
helsestasjon, da det var viktig å benytte en person som ikke er knyttet til barneverntjenesten. 

Svarene som ble avgitt ble ikke sendt til barneverntjenesten, men til sentraladministrasjonen i 
Sunndal kommune som videresendte til KS utviklingsnettverk for behandling og analyse av 
spørreskjemaene. Bakgrunnen for dette er å ivareta anonymitet og personvern.

Vertskommunen for samarbeidet har vedtatt at det skal gjennomføres brukerundersøkelser i 
tjenestene hvert 4 år. Ny brukerundersøkelse innenfor barnevernet vil bli gjennomført i 2016.
Brukerundersøkelsen som ble gjennomført 2012 vil bli presentert for politikerne i de tre 
samarbeidskommunene. Brukerundersøkelsen er også presentert og diskutert blant de ansatte 
innenfor barneverntjenesten. 
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3.2 Opplevd kvalitet fra barn og unge

Figur 8. Svarprosent og antall svar - barn og ungdom
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Høylandet Leirfjord Lenvik Molde Oppdal Sunndal Vikna Kristiansund Overhalla

Svarprosent og antall svar

Svarprosent Antall svar

Kommentar: 47,1 % av barn og ungdom svarte på spørreundersøkelsen gjennom å bli 
intervjuet. Tabellen viser at det er store forskjeller i nettverkssamarbeidet, med et 
gjennomsnitt på 46,6 %. Selv om en skulle ønsket en høyere svarprosent, vil svarene kunne gi 
noen indikasjoner på hvordan barn og ungdom opplever tjenesten.

Figur 9. Gjennomsnittlig tilfredshet fra barn og unge barneverntjenesten IK Nesset, Sunndal 
og Tingvoll   
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Gjennomsnittlig tilfredshet Sunndal, Nesset, Tingvoll

Sunndal Snitt nettverk Høyeste kommune

Kommentar: Skalaen for barn går fra 1-4. Figuren viser gjennomsnittlig tilfredshet i hver av 
spørsmålsgruppene. Den røde streken er gjennomsnittet for de samarbeidene som deltar i dette 
nettverket.



13

Vårt samarbeid scorer over snittet for nettverket når det gjelder tilgjengelighet, respektfull 
behandling og den hjelpa de får (resultat for brukerne). Når det gjelder respektfull behandling 
kommer vårt samarbeid best ut av alle nettverkene, noe vi er godt fornøyde med. Klart laveste 
score får vårt samarbeid når det gjelder tiltaksplaner. Slik vi vurderer dette henger det 
sammen med informasjon og brukermedvirkning. Samlet scorer vi høyere enn gjennomsnittet 
i nettverket på tilfredshet. Dette tyder på at barn og unge er godt fornøyd med den hjelpa de 
får fra barnevernet.
Se gjennomsnittlig score på hvert enkelt spørsmål i neste tabell.
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Det er lett å komme i kontakt med barnevernet

Barnevernet har tid til å snakke med meg

Barnevernet har fortalt meg hvorfor de har kontakt med meg

Barnevernet har fortalt meg hva de kan hjelpe meg med

Jeg vet hvem som er min saksbehandler i barnevernet

Jeg får vite hva som står i planer som skrives om meg

De som jobber i barnevernet tar meg på alvor

Jeg får være med å bestemme hva jeg skal få hjelp til

Jeg får være med å bestemme hva som skal stå i planen min

Saksbehandleren min gjør en god jobb for meg

Jeg har fått det bedre etter at jeg og min familie kom i kontakt med
barnevernet

Hvis du skulle gi barnevernet ett smilefjes, hvilket ville du da velge?

Gjennomsnittlig tilfredshet Sunndal, Nesset, Tingvoll

Snitt nettverk Sunndal

Kommentar: Skalaen for barn går fra 1 til 4. Her finner du gjennomsnittlig skår på hvert av 
spørsmålene i brukerundersøkelsen. I dette diagrammet ser vi at vårt samarbeid scorer høyere 
enn snittet for nettverket på de aller fleste spørsmålsområdene. Dette viser at barn og unge er 
godt fornøyd med arbeidet barnevernet gjør. Barneverntjenesten har hatt stor fokus på det å 
snakke med alle barna, forklare barna hvem vi er og hva vi kan hjelpe med, vi tar oss god tid 
til å snakke med barna og er opptatt av å høre deres opplevelse av situasjonen og hva som skal 
til for å endre denne. Det vi scorer lavt på er knyttet opp mot tiltaksplanarbeidet. Dette henger 
sammen med at planen blir skrevet etter gjennomførte samtaler med saksbehandler uten at 
barn og unge er med i den direkte planskrivingen. Barn og unges tanker og ønsker er derimot 
med i planene. Det er foreldrene som skriver under tiltaksplanen. Vi ser at det kan være et 
behov for å forandre rutinene slik at barna får et forhold til tiltaksplanen.
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3.3 Opplevd kvalitet fra foreldre/foresatte 

Figur 10. Svarprosent og antall svar
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Kommentar: For nettverket er gjennomsnittet 30,0 %. Vårt samarbeid har en svarprosent på 
29,7 %. Det ble sendt ut purrebrev til alle foreldre/ foresatte som var med i undersøkelsen i 
vårt samarbeid. Selv om en skulle ønsket en høyere svarprosent, vil svarene kunne gi noen 
indikasjoner på hvordan brukerne opplever tjenesten.
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Figur 11. Gjennomsnittlig tilfredshet fra foreldre/foresatte Barnevern IK Nesset, Sunndal og 
Tingvoll 

5,0
4,5

5,2 5,1 4,9 4,9 5,0 5,0

1

2

3

4

5

6

Gjennomsnittlig tilfredshet BV Nesset, Sunndal, Tingvoll

Sunndal Snitt nettverk Høyeste kommune

Kommentar: Skalaen for voksne går fra 1-6. Figuren viser gjennomsnittlig tilfredshet i hver 
av spørsmålsgruppene.  Den røde streken er gjennomsnittet for de interkommunale 
barnevernsamarbeidene som deltar i dette nettverket. For vårt samarbeid viser denne tabellen 
at vi enten scorer som gjennomsnittet eller over gjennomsnittet på alle spørsmålsgruppene. 
Se gjennomsnittlig score på hvert enkelt spørsmål i neste tabell.
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Det er lett å komme i kontakt med barnevernet (telefon, e-post o.l)

Det er lett å få en timeavtale med saksbehandler

Det fysiske tilgjengeligheten til barnevernet er god (f.eks. trapp,
heis, bilparkering, barnevognparkering, beliggenhet m.m.)

De ansatte gir meg tilstrekkelig informasjon

Den skriftlige informasjonen fra barnevernet er lett å forstå

De ansatte i barnevernet behandler meg med respekt

De ansatte i barnevernet møter meg med vennlighet

De ansatte i barnevernet tar meg på alvor

De ansatte overholder taushetsplikten

De ansatte følger opp det vi har avtalt

Barnevernet tar hensyn til mine ønsker og behov

Barnevernet lar meg få være med å bestemme

Jeg får mulighet til å påvirke hvilke tiltak jeg/vi skal ha fra
barnevernet

Jeg får være med å bestemme innholdet i planen

Jeg er avhengig av at barnevernet samarbeider med andre

Barnevernet samarbeider godt med andre i forhold til meg og
barnet mitt

Barnevernet forstår min situasjon

Jeg er fornøyd med de tiltakene jeg får

Hjelpen fra barnevernet gjør det lettere for meg å gi god omsorg

Hjelpen fra barnevernet bidrar til at mitt barn utvikler seg på en god
måte

Barnevernet følger opp meg som foreldre/foresatt på en god måte

Helhetlig sett er jeg fornøyd med barnevernet

Gjennomsnittlig tilfredshet BV Nesset, Sunndal, Tingvoll

Snitt nettverk Sunndal

Kommentar: Skalaen for voksne går fra 1 til 6. Her finner du gjennomsnittlig skår på hvert 
enkelt av spørsmålene i brukerundersøkelsen. Gjennomsnittet for barnevernsamarbeidene i 
dette nettverket er markert med den mørkeste fargen. 
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Generelt scorer vårt samarbeid godt på spørsmålene. Vi vil spesielt trekke frem at foreldre/ 
foresatte opplever å bli møtt med respekt og vennlighet, de føler seg trygge på at 
taushetsplikten blir ivaretatt. Foreldre/ foresatte opplever at det tas hensyn til ønsker og behov 
og at de er fornøyd med tiltakene som iverksettes som gjør at barnet utvikler seg på en god 
måte. Helhetlig sett er de svært godt fornøyd med barnevernet (score 5,0 % mot 4,6 % i snitt).
Som for barn og ungdom kommer vårt samarbeid dårligere ut enn snittet når det gjelder 
tiltaksplanarbeidet. Når det allikevel er mye bedre enn for barn og unge så viser det at 
foreldrene er mer direkte involvert i arbeidet ved at tiltaksplanen gås i gjennom og 
underskrives av foreldrene.

3.4 Oppsummering

Barneverntjenesten opplever at brukerne gav en positiv tilbakemelding gjennom 
brukerundersøkelsen på kvaliteten i tjenesten, og at barnevernet holder en høy etisk standard i 
forhold til hvordan de blir møtt og behandlet. Vi ønsker å videreføre det gode arbeidet vi gjør, 
gjennom å ha fokus på dette blant annet i barnevernmøter og veiledning. Etter kommunens 
planverk vil vi gjennomføre en ny brukerundersøkelse etter fire år, i 2016 for å måle 
brukertilfredsheten på nytt. 

Utfordringen slik vi ser det er knyttet til deltakelse i tiltaksplanarbeidet. Dette kom også frem 
gjennom det landsomfattende tilsynet med barneverntjenestene, hvor vårt samarbeid fikk 
avvik da ikke alle har fått en tiltaksplan, noe som er lovpålagt.
Barnevernet har påstartet en prosess med å lukke avviket. Vi ser viktigheten av at brukerne er 
delaktige i utarbeidelsen og evalueringen av tiltakene, noe de i for liten grad har vært til nå. 
Med fokus på tiltaksplaner som et viktig og nødvendig verktøy i arbeidet med familiene, vil 
de oppleve større eierforhold til tiltaksplana.
En rutine for å oppnå dette er at saksbehandler skal utarbeide tiltaksplanen og evaluere 
tiltakene sammen med brukerne. Når barnevernleder godkjenner vedtak skal det foreligge en 
aktiv tiltaksplan.

Hovedfunn brukerundersøkelsen
 God tilfredshet både for barn, unge og foreldre/foresatte
 Scorer over gjennomsnittet for nettverket for barn og unge
 Scorer best av alle i nettverket for foreldre/foresatte

Utfordringer
 Hovedutfordring er å involvere barn og unge mer i tiltaksplanarbeidet, slik at de får et

eierforhold til planen.
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4.0 RESSURSANALYSEN

4.1 Innledning

Analysen tar utgangspunkt i KOSTRA og vurderer indikatorer og nøkkeltall i forhold til 
områdene prioritering, produktivitet og dekningsgrad. Vi bruker tabeller der våre egne data 
sammenstilles mot andre kommuner i nettverket og mot landssnitt. 
Prioritering gir en indikasjon på hvordan kommunepolitikere har valgt å bruke sine midler.
Produktivitet uttrykker ressursforbruk pr. produsert enhet.
Dekningsgrad gir et bilde av hvor stor andel av befolkningen som mottar ulike tjenester fra 
kommunen. 
Ressursanalysen skal gi en oversikt over hvordan vi bruker ressursene våre. 

Tjenesteanalysen baserer seg på data fra følgende kilder:
 KOSTRA tall og nøkkeltall for 2011 publisert den 15.juni 2012

 Kommunenes gjennomførte brukerundersøkelser i 2012 

 Barnevernsstatistikk fra kommunene

Mer informasjon, samt grunnlagsdata og nøkkeltall finnes på http://www.ssb.no/kostra/

Referansekommuner og datagrunnlag.

I utgangspunktet er alle nøkkeltall som blir brukt i utfordringsnotatet basert på Statistisk 
sentralbyrå sine  KOSTRA-faktaark.1

Statistisk Sentralbyrå har gruppert landets 429 kommuner inn i 29 kategorier, etter 
folkemengde og økonomiske rammebetingelser. 

Plassering i KOSTRA-gruppe har på ulike tjenesteområder betydning for ressursbruken og 
tjenestestrukturen. Det må tas hensyn til slike ”ufrivillige” forskjeller når nøkkeltallene tolkes.
Forskjeller i kommunens forutsetninger (størrelse m.m.), behøver nødvendigvis ikke å spille 
noen rolle for effektiv ressursbruk og god tjenesteyting.

Kostras funksjonsfordeling for barneverntjenesten er delt inn i følgende tre funksjoner:

244 Barneverntjenesten, inklusive oppfølging av vedtak som gjennomføres med ansatte eller 
personell engasjert i barneverntjenesten, barnevernberedskap samt utgifter til sakkyndig 
bistand/ advokat til utredning og saksbehandling.

251 Barneverntiltak i opprinnelig familie, støttekontakt, tilsynsførere, besøks- og 
avlastningshjem, hjemmekonsulent, avlastning i hjemmet, barnehageopphold, økonomisk 
hjelp til barn, foreldre/barn senter.
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252 Barneverntiltak utenfor opprinnelig familie, gjelder all plassering utenfor 
foreldrehjemmet dvs fosterhjem, barne- og ungdomshjem, beredskapshjem, akuttinstitusjon, 
inklusive midlertidige plasseringer. Inklusive hjelpetiltak iverksatt i tillegg til plassering.

Dekningsgrad viser i hvor stor grad behovet for en bestemt tjenestegrad dekkes. Behovet kan 
sannsynliggjøres ved å definere aktuell målgruppe. I Kostra er dekningsgrad andel innbyggere 
i en avklart målgruppe som mottar tjeneste.

Befolkningsgrunnlaget avgrenses til målgruppen 0 – 22 år.  I de følgende figurer inndeles 
målgruppen i følgende i 0-17 år og 0-22 år målt i % andel av befolkningen. 

4.2 Prioritering

Prioritering gjenspeiler hvordan kommunen (gjennom politiske vedtak) velger å disponere 
de tilgjengelige økonomiske ressursene.

For å synliggjøre kommunenes prioritering bruker KOSTRA netto driftsutgifter da dette viser 
hvordan de frie inntektene brukes. Nivået på disse nøkkeltallene vil være avhengig av behovet 
for barnevernstjenester og kommunens frie inntekter (rammetilskudd + skatt).

Figur 12. Nettoutgifter til barnevern pr. innbygger 0-17år. 
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Kommentar: Søylene i figuren viser nettoutgifter til barnevernstjenester fordelt på alle 
innbyggere i aldersgruppen 0-17 år i den enkelte barnevernstjeneste. Figuren viser store 
variasjoner. Snittet for landet er kr. 6192, mens det for vårt samarbeid er kr. 4798,-.
Dette viser at vårt samarbeid bruker mindre på barneverntjenester enn landsgjennomsnittet.
En årsaksforklaring til dette kan være at det har vært et stort sykefravær og turnover i 
barneverntjenesten fra sammenslåingen og til d.d. En har ikke fått kompensert for dette tapte 
arbeidet ved innleie av kompetent barnevernfaglig personell. En har imidlertid brukt noe av 
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ressursene på innleie av merkantil. Vårt samarbeid har også et lavere antall fagstillinger pr. 
barn i tiltak enn landet for øvrig. 

Figur 13. Nettoutgifter pr. innbygger 0-17 fordelt på funksjoner
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Barneverntjenesten, 244

Kommentar: Det er store variasjoner i hvordan ressursene brukes i de forskjellige 
interkommunale barnevernsamarbeidene. Et gjennomgående trekk er at de fleste i dette 
nettverket bruker mindre til administrasjon (funksjon 244) i faktiske kr enn landet. 

Videre er det et felles trekk at barn som bor utenfor sin opprinnelige familie (funksjon 252) 
trekker mest ressurser både i kr og relativt sett. 

Vårt samarbeid viser samme tendens. Vi bruker betydelig mindre enn gjennomsnittet for 
landet i administrasjon, og mer til tiltak utenfor hjemmet. En årsak til at vi har lave 
administasjonsutgifter (funksjon 244) kan skyldes et høyt sykefravær og turnover i vårt 
samarbeid i 2011/ 2012.
Når det gjelder funksjon 252 for vårt samarbeid kan dette skyldes at vi har noen relativt 
kostbare plasseringer utenfor hjemmet.

På funksjon 251 kommer vårt samarbeid høyere ut enn landet for øvrig. Dette tyder på at det 
er mange som får hjelpetiltak i hjemmet, men kostnadene pr. tiltak er lave.
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4.3 Dekningsgrader

Dekningsgraden skal vise i hvor stor grad behovet for en bestemt tjeneste dekkes. Behovet 
sannsynliggjøres ved å definere antall personer i aktuell målgruppe. I Kostra er dekningsgrad 
andel innbyggere i målgruppen som mottar tjeneste. 

Det er mange forhold som kan påvirke om en familie/et barn trenger assistanse fra 
barnevernet.  Innledningsvis vil vi peke på noen faktorer som i større grad enn andre vil kunne 
påvirke behovet for barnevernet sine tjenester, og ut fra dette; utgiftene og tilretteleggingen av 
tjenesten i den enkelte kommune. 

Hvor stor del av befolkningen i kommunen som er i den aktuelle alder for barnevernets 
inngripen, vil sannsynligvis være en slik faktor. Imidlertid vil barnet sin situasjon i heimen og 
familieforhold være avgjørende for behovet og om det opprettes barnevernssak. Vi vet at det 
er enkelte tilstander i familien som i større grad enn andre, kan skape behov for slike tjenester. 

Figur 14. Andel barn med undersøkelse i løpet av året i % av barn 0-17 år.
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Kommentar: Det er store variasjoner mellom barnevernsamarbeidene når det gjelder andel 
barn med undersøkelse i % av gruppen 0-17 år. Vår tjeneste ligger på 3,5 %.  Gjennomsnittlig 
andel for landet utenom Oslo er 3,9 %. Det er flere faktorer som virker inn på tallene i
diagrammet; det er et godt tverrfaglig samarbeid i alle tre kommunene og flere saker kan løses 
uten at det blir meldt til barnevernet og dermed vurdert for undersøkelse i barnevernet. Siden 
vårt samarbeid ligger tett opp imot gjennomsnittet for landet, kan det tyde på at det foretas en 
god og riktig vurdering av hvilke saker av de som blir meldt som det er behov for 
undersøkelse i.
Gjennom KS samarbeidet har en blitt kjent med at det er ulik praksis i fylkesmannsembetene i 
forhold til registrering i saker hvor barnevernet alt er inne. 
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Figur 15.  Andel barn omfattet av undersøkelse i % av innb. 0-17 år ifht andel avsluttede 
undersøkelser som fører til tiltak.
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Kommentar: 3,5 % av innbyggerne 0-17 år omfattes av undersøkelser og 50,7 % av disse 
undersøkelsene fører til tiltak i vårt samarbeid. Dette viser at bekymringsmeldingene til 
barnevernet er reelle og medfører behov for tiltak av forskjellig art, og at terskelen for å få 
nødvendig hjelp ikke er for høy. Barneverntjenesten er lydhør for behov som foreldre og barn 
uttrykker i undersøkelsesfasen.
Dette diagrammet tyder på at det kan være ulik terskel i de ulike samarbeidende for når/om en 
starter en undersøkelse, og om undersøkelsen fører til tiltak.
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Figur 16. Andel barn med tiltak i løpet av året i % av barn 0-17 år
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Kommentar: De blå søylene viser andel barn i % av barn 0 – 17 år med tiltak i opprinnelig 
familie (F251). De røde viser andel barn med tiltak utenfor opprinnelig familie (F252).  

Figuren viser at vårt barnevernssamarbeid har høy andel barn med tiltak i opprinnelig familie. 
Dette tyder på at samarbeidet vårt prioriterer å iverksette hjelpetiltak for å forebygge at 
vanskene blir for store.  Når det gjelder barn utenfor opprinnelig familie ligger vi på 
landsgjennomsnittet. Dette tyder på at terskelen for å gripe inn med tiltak overfor barn som 
lever i en alvorlig omsorgssituasjon er på et riktig nivå.
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Figur 17. Tre indikatorer vedr. befolkningssammensetningen som er indikasjoner på behov 
for BV-tjenester sett i forhold til netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år. 
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Kommentar: Faktorene skilte og separerte, andel med innvandrerbakgrunn og andel enslige 
forsørgere med stønad fra folketrygden kan indikere «behov», som har betydning for en 
kommunes «behov» for tjenester. Figuren viser at vårt barnevernssamarbeid er av de 
kommunene som har lavest netto driftsutgifter til barnevern i forhold til disse 
behovsindikatorene.
Dette gjelder bosatte i kommunene, og ikke beboerne på mottakene i Sunndal og Tingvoll. 
Dette tyder på at tiltakene som iverksettes er forholdsvis rimelige. Når det gjelder tiltak 
iverksatt overfor asylsøkere ved asylmottaket i Sunndal refunderes selve tiltaket fra 
vertskommunemidlene, mens i Tingvoll belastes dette barnevernsbudsjettet fult ut.
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4.3 Produktivitet.

Med produktivitet menes her forholdet mellom produsert mengde av tjenester og omfanget av 
innsatsfaktorer som er blitt brukt under produksjonen. Bruttodriftsutgifter brukes her fordi det 
er et uttrykk for de totale kostnadene knyttet til innsatsfaktorene som omfattes av tjenesten. 

Figur 18. Antall undersøkelser pr årsverk
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Kommentar: Her er det forutsatt at antall undersøkelser er lik antall barn. Indikatoren viser at
det er store forskjeller. Vi vet også at det er ulik praksis i nettverkene i fht. om det blir 
opprettet ny undersøkelse i allerede eksisterende saker hvor det er tiltak inne. Vi ser at 
barnevernstjenestene i Møre og Romsdal ligger noe lavere enn Trøndelag, noe som samsvarer 
med ulik praksis i fylkene. I Møre og Romsdal blir det ikke registrert som ny undersøkelse i 
allerede pågående undersøkelse, eller overfor barn hvor det alt er igangsatt tiltak versus 
Trøndelag hvor praksisen er annerledes.
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Figur 19. Årsverk pr. barn med tiltak/undersøkelse
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Kommentar: Tabellen viser at vårt samarbeid ligger på landsgjennomsnittet, men her er også 
hjemmekonsulenten iberegnet som er en ren tiltaksstilling, så i realiteten ligger vi under 
landsgjennomsnittet. Dette vil bli synliggjort i fremtidig statistikkføring. 

Figur 20. Årsverk pr. barn med tiltak i forhold til andel undersøkelser med behandlingstid 
innen tre måneder i %.
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Kommentar: Her ligger vi på landsgjennomsnittet. Se kommentar til figur 22.
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Figur 21. Brutto driftsutgifter pr. barn til saksbehandling/Årsverk pr. barn med undersøkelse
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Kommentar: 
Vårt samarbeid kommer ut med høyere brutto driftsutgifter enn landet for øvrig. En forklaring 
på dette er at hjemmekonsulentstillingen er ført på funksjon 244, og ikke funksjon 251 som er 
det riktige. Videre får vi refundert 1.0 saksbehandlerstilling gjennom statens satsning på 
barnevern samt 0.5 merkantil stilling som refunderes over vertskommunemidler for 
flyktninger og asylsøkere. I 2011 var det ca 20 % sykefravær noe som medførte at 
nettoutgiftene ble lavere pga refusjon fra NAV samt at vi ikke leide inn vikarer i tilsvarende 
ressurs. Iberegnet hjemmekonsulentstillingen ligger vi på gjennomsnittet for årsverk pr. 
registrert barn med tiltak/undersøkelse. Siden hjemmekonsulent skal registreres på en annen 
funksjon betyr dette at vårt samarbeid er underbemannet med en stilling i fht. 
landsgjennomsnittet.



28

Figur 22. Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie og brutto driftsutgifter pr. barn 
utenfor opprinnelig familie.
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Kommentar: Figuren synliggjør at brutto driftsutgifter til barn utenfor opprinnelig familie er 
den dominerende formen for ressursbruk og er betydelig større enn ressursbruken pr. barn i 
opprinnelig familie. Her ligger vi under landsgjennomsnittet i brutto driftsutgifter for tiltak 
både innenfor og utenfor hjemmet. Utgifter knyttet til barn utenfor hjemmet vil imidlertid 
variere alt etter hvilke saker en arbeider med. Barn som har vært i tiltak utenfor hjemmet over 
flere år, vil gjerne ha en mer stabil situasjon, enn barn som nylig har flyttet ut av hjemmet eks. 
i fht. frikjøp av fosterforeldre. Når det er bruttoutgifter som vises tas det ikke hensyn til 
refusjoner som vil kunne komme fra BUFetat og andre statlige forvaltningsorgan.

4.3 Oppsummering:

 Prioritering
- Samlede utgifter til barnvernet viser at vårt samarbeid har lavere nettoutgifter til 
barnevern enn landet for øvrig
- Det er forholdsvis høyest utgifter knyttet til tiltak utenfor opprinnelig familie

 Dekningsgrad
- Ca 50 % av alle undersøkelser ender med barnevernstiltak

 Produktivitet
- Ved korrekt statistikkføring ligger vi lavere enn landsgjennomsnittet med ca 1 
stilling i forhold til oppfølging av barn med tiltak
- Vi ligger på landsgjennomsnittet for gjennomføring av undersøkelse innenfor 
lovpålagte frister (73.2 %)
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5.0 TJENESTEPROFILER

5.1 Innledning

I dette kapitlet finnes en oppsummering/sammenstilling av utvalgte indikatorer for kvalitet og 
ressursbruk for interkommunal barneverntjeneste Nesset, Sunndal og Tingvoll. Denne 
sammenstillingen i form av et diagram er det vi omtaler som tjenesteprofil.   
Her vises styringsindikatorene både i tabellform og i diagrammet «tjenesteprofil» for vårt
kommunesamarbeid. Tabellen i forkant og diagrammet gir samme informasjon. Både tabellen 
og diagrammet viser også gjennomsnittet for dette nettverket av interkommunale 
barnevernsamarbeider samt lavest og høyeste verdi for hver indikator. Dette skal gjøre det 
lettere å se egen profil i forhold til nettverket. Deretter gis en kort kommentar i forhold til 
diagrammene.

5.2 Tabeller/Diagram

Figur 23. Styringsindikatorer IK Nesset, Sunndal og Tingvoll Barneverntjenesten, 2011
IK 

Nesset/Sunnd
al/Tingvoll

Snitt 
nettverk

Laveste 
kommune

Høyeste 
kommune

Prioritering/behov

Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år, barnevern 4798 5861 3958 8194

Andel barn 0-17 år av totalbefolkning 20,6 22,2 20,6 23,7

Dekningsgrader

Andel barn med undersøkelse i forhold til innbyggere 0-17 år 3,5 4,3 3,0 6,7

Andel barn med barnevernstiltak i opprinnelig familie (F 251) 4,1 3,6 2,5 5,9

Andel barn med barnevernstiltak utenfor oppr. familie (F 252) 1,4 1,5 0,9 2,0

Produktivitet/enhetskostnad

Brutto driftsutgifter pr. barn med undersøkelse/tiltak (F 244) 43857 37409 14368 52112

Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie (F. 251) 24306 40170 18555 142394

Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (F. 252) 249763 290679 212115 426963

Kvalitet/andre

Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder             73 74 54 96

Andel barn med tiltak med utarbeidet plan             67 76 39 98

Brukertilfredshet – barn og unge (skala 1- 4) 3,6 3,3 2,9 3,7

Brukertilfredshet - foreldre/foresatte (skala 1 – 6) 5,0 4,6 4,0 5,0
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Figur 24. Tjenesteprofil IK Nesset, Sunndal og Tingvoll Barneverntjenesten, 2011
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Kommentarer: Tjenesteprofilen viser at vi har 
- lavere netto driftsutgifter pr. innb 0- 17 år enn gjennomsnittet for nettverket.
- lavere bruttodriftsutgifter pr. barn i opprinnelig familie enn snitt for nettverket.
- høye brutto driftsutgifter pr. barn til administrasjon og saksbehandling (244) pga 1,5 
  stillinger som refunderes samt hjemmekonsulentstillingen som er ført feil.
- mange barn med tiltak i opprinnelig familie 
- høy tilfredshet med barnevernets tjenester for barn/ unge
- høy tilfredshet med barnevernets tjenester for foreldre/foresatte

5.3 Vurderinger

Prioritering/behov
Vårt samarbeid har færre andel barn og unge 0-17 år enn gjennomsnittet i nettverket. Dette 
kan tyde på at en større andel av befolkningen innen samarbeidet består av vokse og eldre 
(over 17 år). Selv om de to minste kommunene har en økning i folketallet, har Sunndal som 
den største kommunen i samarbeidet en nedgang i folketallet og antallet fødsler. Dette kan 
tyde på at det ikke vil bli et økt behov for barneverntjenester sett i forhold til 
befolkningsgrunnlaget.
Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år, barnevern ligger under snittet for nettverket. Dette 
er også i samsvar med at vi har færre antall barn 0-17 år av totalbefolkningen i nettverket. I 
denne sammenhengen er det ikke tatt hensyn til at det er to asylmottak innenfor vårt 
samarbeide hvor det bor mange barn og unge, noe som også virker inn på behovet for 
tjenester fra barnevernet. 

Det ble også søkt fylkesmannen om midler til en saksbehandlerstilling i forbindelse med 
statens satsning på barnevern pga det store presset som er i barnevernet. Behovet er der 
fortsatt selv om vårt samarbeid ikke ble prioritert i denne gangen fra statens side. Som 
beskrevet tidligere ligger vårt samarbeid under landsgjennomsnittet i forhold til bemanning.
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Dekningsgrad/ produktivitet/enhetskostnad
En ser at det er en variasjon i nettverket når det gjelder barn med undersøkelse i forhold til 
innbyggere 0-17 år. I vårt samarbeid blir det ikke registrert som en ny undersøkelse hvis vi alt 
er i gang med en undersøkelse på gjeldende barn, eller barnet allerede har tiltak fra 
barnevernet. Vi følger Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine retningslinjer på hvordan nye 
undersøkelser skal registreres. Vi har via dette nettverkssamarbeidet blitt kjent med at andre 
Fylkesmennsembeter har annen praksis. Dette betyr at barneverntjenesten reelt sett arbeider 
med flere bekymringsmeldinger og dermed undersøkelser,  enn det som reelt sett kommer 
frem på barnevernstatistikken.

Barneverntjenesten har også sett en utvikling hvor det kommer flere bekymringsmeldinger. I 
2011 mottok vi 90 bekymringsmeldinger mens det i 2012 kom totalt 127 
bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. I tillegg kommer bekymringsmeldinger i 
allerede pågående saker. En opplever at de bekymringsmeldingene som kommer inn i all 
hovedsak er reelle bekymringsmeldinger.

Vi har en større andel barn enn gjennomsnittet på tiltak i familien (f.251). Andel brutto 
utgifter for disse er lavere enn gjennomsnittet. Dette kan forstås at terskelen for å få hjelp er 
forholdsvis lav, mens tiltakene vi gir er forholdsvis rimelige. Vi har blant annet flere barn og 
foreldre som får råd og veiledningstiltak fra barneverntjenesten. Barneverntjenesten ser det 
som viktig å kunne komme inn så tidlig som mulig med endringstiltak. Det er imidlertid 
ressurskrevende å arbeide med endringstiltak, noe som gjør at hver enkelt saksbehandler ikke 
kan ha for mange saker å følge opp. Vi ser det også som viktig å ha økonomiske rammer til å 
sette inn tiltak av kompanserende karakter eks. støtte til barnehage, fritidsaktiveter etc.
Budsjettet er relativt stramt i dag, og ved behov for iverksetting av kostnadskrevende tiltak 
fører det til behov for økte budsjettrammer jfr. situasjonen som nå er i Tingvoll.

Alle samarbeidene har betydelig høyere utgifter til tiltak utenfor hjemmet (f.252). Det gjelder 
også vårt samarbeid. Våre utgifter ligger imidlertid under gjennomsnittet for nettverket.

Kvalitet/andre
Vårt samarbeid ligger på gjennomsnitt (73 %) for andel undersøkelser med behandlingstid 
innen tre måneder. 
Vi ligger under gjennomsnittet for andel barn med utarbeidet plan (67 %, snitt 74 %)
Disse punktene er de samme som vi fikk avvik på ved det landsomfattende tilsynet med 
barneverntjenester, gjennomført i januar 2012 for vårt samarbeide.

Vårt mål er at alle undersøkelser skal bli gjennomført innen tre måneder. Dette er et område 
vårt samarbeid har hatt spesiell fokus på siste året. Ulike tiltak er satt inn, blant annet har en
av saksbehandlerne som hovedarbeidsfelt undersøkelser. Barnevernleder er også tett på 
saksbehandlerne i forhold til å følge opp undersøkelsessakene som en del av internkontrollen 
bl.a med midtveisevaluering på barnevernsmøtene (etter 6 uker).
Når det gjelder tiltaksplaner er dette et viktig arbeidsverktøy for å få en god evaluering av 
tiltakene som settes inn rundt det enkelte barn. Etter tilsynet har barneverntjenesten hatt 
internopplæring med fokus på å innarbeide gode rutiner knyttet til brukermedvirkning og 
målbare tiltaksplaner. Som en del av internkontrollen skal tiltaksplanene som utarbeides av 
saksbehandler, godkjennes av leder samtidig som vedtaket fattes. Disse to tiltakene er også et 
ledd i få lukket avvikene fra tilsynet.
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Vi er svært glade og fornøyde over positiv respons på brukertilfredshet, fra både barn og unge 
samt foreldre/foresatte. Fra begge scoret vi over gjennomsnittet for nettverket. Barn og unge 
har en gjennomsnittlig tilfredshet med barnverntjenesten på 3.4  på en skala fra 1-4. 
Foreldre/foresatte har en score på 5 på en skala fra 1-6. Vi oppfatter at brukerne våre opplever 
at de får god og hensiktsmessig hjelp når de har bruk for våre tjenester. Brukertilfredshet 
vektlegger vi høyt i arbeidet, og har brukeren i sentrum som et gjennomgående fokus på alt 
arbeidet vi gjør. Vi vil følge opp med ny brukerundersøkelse hvert 4 år. Selv om 
svarprosenten er lav, mener vi at dette kan brukes som signaler for hva vi er dyktige på, og 
hva som bør skje av forbedringer. En ser at det er en sammenheng mellom det brukerne 
beskriver, ansatte i barnevernets erfaringer og det som kommer frem bl.a ved landsomfattende 
tilsyn med barneverntjenestene.

5.4 Oppsummering

 Lavere netto driftsutgifter pr. innb 0- 17 år enn gjennomsnittet for nettverket, og 
gjennomsnitt for landet utenom Oslo.

 Lav terskel for tiltak i familien
 Høy tilfredshet på brukerundersøkelsen for både barn/unge og foreldre/foresatte
 Behov for å øke opp bemanningen i barneverntjenesten tilsvarende 1 

saksbehandlerstilling
 Økning i antallet bekymringsmeldinger
 Flere barn i tiltak i familien enn i nettverker forøvrig, men utgiftene til tiltakene ligger 

under gjennomsnittet for nettverket
 67 % av barna har fått utarbeidet tiltaksplan, målet er at alle skal ha dette
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6.0 FORBEDRINGSOMRÅDER/ TILTAKSDEL

Tjenesteanalysen gir en oversikt over status slik situasjonen i vårt barnevern er pr. i dag, men 
den må følges opp med nye og flere analyser for å se at vi fortsetter på riktig kurs.
Barneverntjenesten får stadige nye utfordringer, som organisasjonen må være på offensiven 
for å møte. 

Tjenesteanalysen viser gjennomgående at det utføres et kvalitativt godt barnevernsarbeid i 
vårt samarbeid. Samlede utgifter til barnvernet viser at vårt samarbeid har lavere nettoutgifter 
til barnevern enn landet for øvrig. Brukerundersøkelsen viser at barn/unge og 
foreldre/foresatte er gjennomgående svært fornøyd med tjenestetilbudet og hjelpen som de 
mottar fra oss.

Deltakelse i effektiviseringsnettverk for interkommunale barnevern i regi av KS har stimulert 
til fokus på utviklingsarbeid blant de ansatte i vårt barnevernsamarbeid. Parallelt med dette 
effektiviseringsnettverket har barnevernleder fullført videreutdanning i barnevernledelse i regi 
av høgskolen i Nord-Trøndelag, med 15 studiepoeng. 

6.1 Oppsummering

Ut i fra dette har vi kommet frem til følgende forbedringsområder

Mål 1. Rett hjelp til rett tid
Tiltak

 Kvalitativ god kartlegging/ undersøkelse innenfor fristen
 Alle barn skal ha utarbeidet tiltaksplan. Tiltakene skal være treffsikre og ha 

målbare tiltak som evalueres
 Fokus på tverrfaglig samarbeid i alle faser av jobben
 Sikre høy grad av brukermedvirkning
 Øke bemanningen med 1 saksbehandlerstilling

Mål 2. Høy faglig kompetanse
Tiltak

 Opplæring og implementering av Kvello modellen for alle ansatte
 Søkt kompetansemidler hos Fylkesmannen for 2013 som ønskes benyttet til 

veiledning, kursing i samtale med barn samt kurs om vold i nære relasjoner for 
alle ansatte

Mål 3. Organisering av tjenesten 
Tiltak

 For å oppnå pkt. 1 og 2 ønsker tjenesten en intern omorganisering av 
arbeidsoppgaver hvor en går fra generalist til å bli mer spesialisert

 Arbeidet er påstartet. Alle ansatte har vært involvert i prosessen. Målet er at vi 
skal i gang fra høsten 2013. (inndeling i to team, team 1, undersøkelse/ tiltak i 
hjemmet og team 2 tiltak utenfor hjemmet)
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6.2 Behandling av tjenesteanalysen

 Tjenesteanalysen legges frem til orientering i fagutvalgene/ kommunestyrene i 
Nesset, Sunndal og Tingvoll innen utgangen av 2013.

 Barnevernleder utarbeider en rapport i forhold til måloppnåelse på 
forbedringsområdene i punkt 6.1 innen utgangen av 2014. Rapporten legges frem for 
fagutvalgene i samarbeidskommunene

 Ny brukerundersøkelse om 4 år
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Evaluering av interkommunal legevakt
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1 Molde interkommunale legevakt - evalueringsrapport
2 Interkommunal legevakt i Nesset 2013 - kommunelegens vurdering
3 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget for fastlegeordnigen 15.5.2013

Rådmannens innstilling

1. Nesset kommune deltar fullt ut i interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale 
legevakt.

2. Ordningen med lokal legevakt opphører. Nesset kommune avslutter dagens ordning med egen 
legevakt fra mandag til og med torsdag mellom kl 16. 00 og 21.00. 

3. Det forhandles frem ny avtale om kostnadsmodell for deling av utgifter i forbindelse med 
Molde interkommunale legevakt. Det settes ned en arbeidsgruppe som sammen med 
administrasjonen skal fremforhandle forslag til ny kostnadsmodell.

4. Nesset kommune forutsetter at samarbeidende kommune også nedsetter arbeidsgrupper med 
politisk og administrativ deltagelse slik at en sammen kan forhandle frem ny kostnadsmodell. 
Ny kostnadsmodell bør være fremforhandlet slik at den kan ligge som grunnlag for 
budsjettarbeidet for 2014.

Saksopplysninger

Nesset kommune startet arbeidet allerede i 2009 med å se på et interkommunalt samarbeid om 
legevakt. Bakgrunnen var svært ustabil legedekning med mange vakanser, høyt korttidsfravær, stor 
vaktbelastning og høy andel vikarleger. 



Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret 08.12.2011:

”Det vises til brev fra Molde kommune datert 05.01.2009 med invitasjon om å delta i et
interkommunalt samarbeid om legevakt.

1. Nesset kommune slutter seg til ordningen med interkommunal legevakt i samarbeid
med kommunene Molde, Fræna og Eide.

2. Nesset kommune tiltrer ordningen med interkommunalt legevaktsamarbeid mellom
kl. 2100 og kl 0800, og på helg.

3. Samarbeidet omfatter også overgrepsmottak som økonomisk er integrert i
legevakten.

4. Det legges til grunn av interkommunal legevakt starter opp 1. april 2012, og første
året skal være en prøveordning

5. Kommunens merutgifter til legevakt i 2012 på ca kr 200 000 er innarbeidet i
kommunens årsbudsjett for 2012.

6. Ordningen evalueres etter 1 års drift, herunder også valg av kostnadsmodell.
7. Interkommunalt legevaktsamarbeid på natt (kl 21.00-08:00) 7 dager i uken vurderes.

Følgende vedtak ble fattet i Formannskapet i sak 38/13:
Sak om evaluering av legevaktsamarbeidet skal opp til politisk behandling i juni.
Det settes ned ei arbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal jobbe med saken.
Arbeidsgruppen består av ordføreren, Mellvin Steinsvoll og Kari Petrine Fitje Øverås.

Høsten 2012 ble det igangsatt på privat initiativ en underskriftskampanje for å få tilbake den gamle 
ordningen med egen legevakt i Eidsvåg sentrum. Ordføreren har mottatt lister med over 3000 
underskrifter.

Det er utarbeidet evalueringsrapport av Molde interkommunale legevakt ved gjennomgang av egne 
data, innhenting av data fra Helfo og AMK, spørreundersøkelse blant brukerne og intervju av 
medarbeidere og andre. Erfaringer fra drift og evaluering er at antall legevaktbesøk har gått ned med 
23 %, ambulansebruken litt opp, publikum og ansatte er fornøyd med organisering, måten de blir møtt 
på, faglighet og tilgjengelighet, men har kritiske bemerkninger til lokalene. Personer fra Nesset er mer 
kritiske til avstand. Legevaktforumet anbefaler at ordningen videreføres og at det må tilrettelegges i 
bedre lokaler. (se vedlegg)

Kommunelegen i Nesset har gjort sine vurderinger og anbefaler at kommunen deltar fullt ut i 
interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale legevakt, og at ordningen med lokal 
legevakt opphører. (se vedlegg)

Vurdering

Alle norske kommuner er pålagt å ha en legevaktordning, jf. Lov om helsetjenesten i kommunene. 
Kommunehelsetjenesteloven §1-1: «Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle 
som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.»
Legevakt er et allmennmedisinsk behandlingstilbud beregnet på akutte tilstander utenom vanlig 
åpningstid for legekontorene. Det er ikke akseptabelt å benytte legevakta fordi pasienten ikke kan ta fri 
fra arbeidet og benytte egen fastlege i arbeidstiden.
Kommunene kan samarbeide om tilrettelegging av legevaktstilbudet.

Nesset inngikk interkommunalt legevaktsamarbeid april 2012 på bakgrunn av svært ustabil 
legedekning med mange vakanser, høyt korttidsfravær, stor vaktbelastning og høy andel vikarleger 
over flere år. Ordningen skal evalueres etter ett år og gjøres nå i denne saken.



Ansattes arbeidsforhold:

Forskrift om Fastlegeordningen i kommunene definerer fastleger som Lege som inngår avtale med en 
kommune om deltakelse i fastlegeordningen. 

§ 12 Vilkår for inngåelse av fastlegeavtale
Kommunen kan stille følgende vilkår for inngåelse av avtale:
a) At fastlegen påtar seg listeansvar for inntil et nærmere bestemt antall personer. Fra 1.januar 2001 
fastsettes antallet til 1 500 ved fulltids kurativ virksomhet. Ved deltidspraksis justeres øvre antall 
personer på listen forholdsmessig.
b) At fastlegen deltar i allmennmedisinsk offentlig legearbeid. Slik deltakelse gir fastlegen rett til 
forholdsmessig avkorting i listelengde pålagt etter bokstav a.
c) At fastlegen deltar i organisert legevaktordning utenfor kontortid og i kommunens organiserte 
øyeblikkelig hjelp tjeneste i kontortid, herunder tilgjengelighet i helseradionettet og ivaretakelse av 
utrykningsplikten.
d) At fastlegen deltar i veiledning av turnusleger.

Fastlegens plikt til deltakelse i legevaktordning jf. første ledd bokstav c, pålegges etter legeloven § 28 
annet ledd, og bortfaller ikke ved eventuelle konflikter.

Arbeidsgruppa hadde i møtet 8.mai invitert inn fastlegene for å høre deres synspunkt i saken. Her kom 
det klart frem fra fastlegene at de mente det var uforsvarlig å gå tilbake til gammel ordning med egen 
legevakt. Legene uttalte at vaktbelastningen ville bli for høy for den enkelte, og at det da kunne være 
aktuelt å finne seg en annen arbeidsgiver. 
Kommunen har i dag 3 fastleger og en turnuskandidat. En av fastlegene vil ha rett til unntak av 
legevaktdeltagelse pga alder. (Endring av Forskrift om Fastlegeordningen i kommunene, gyldig fra 
01.01.13) Det vil si at for å dekke lokal legevakt må legene i beste tilfelle ha 3- delt vakt med 2 
fastleger og 1 turnuskandidat. Ved sykdom, kurs og ferier vil det bare være to til å dele 
vaktbelastningen i egen legevakt. 3- delt vakt betyr at legene i tillegg til å ivareta sin stilling som 
fastlege må tiltre legevakt fra 16 til 08, 2-3 døgn i uka samt 3. hver helg. Dette mener legene ikke er 
akseptabelt. De mener at denne ordningen vil være alt for sårbar og ustabil både for innbyggere og 
ansatte og minnes forholdene i kommunen for noen år tilbake med høy dekning av innleide vikarer fra 
utlandet. Legene anser at det ikke vil være grunnlag for opprettelse av en ny fastlegeavtale for å 
forbedre vaktbelastningen da en ny fastlege ikke vil være nok til å sikre en robust og stabil 
legevaktordning. I tillegg vurderes det til at pasientgrunnlag ikke er stort nok til dette. Turnusleger er i 
kommunepraksis i 6 mnd. Det er viktig at det også er pasientgrunnlag for å opprettholde aktivitet for  
turnusleger.

Tilrådningen i SFS 2305 § 7.2 (Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening 
om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i
Fastlegeordningen) sier at belastningen ved legevakt normalt ikke bør være større enn 4-delt vakt.

Legene er godt fornøyd med dagens ordning. Spesielt nevnes fri i helgene, rolige vakter på 
ettermiddagen i uka (gj.snitt 1,7 henvendelse)hvor de også finner tid til administrativt arbeid i 
forbindelse med sin fastlegepraksis. Vaktbelastningen i interkommunal legevakt er travel, men få 
vakter (ca 30 leger er tilknyttet vaktordningen) og velregulert arbeidstid. Arbeidslokalene ansees ikke 
for å være tilfredsstillende.

Molde kommune har startet arbeidet med å finne nye og mer tilpassede lokaler til legevakten. Dagens 
legevaktlokaler er trange og ikke tilrettelagt for dagens aktivitet. I første fase av planleggingen av nye 
lokaler var Råkhaugen omsorgssenter den aktuelle plasseringen. I disse dager pågår en gjennomgang 
av driften ved alle Molde kommuners omsorgssentra. Her kan Kirkebakken komme til å bli valgt som 



plassering av Molde interkommunale legevakt. Plasseringen ved Kirkebakken vil være sentralt i byen 
og det vil være et godt alternativ ang. plassering i forhold til dagens sykehus og transport fra 
samarbeidende kommuner. 

Samhandlingsreformen

Det har vært stilt spørsmål om samhandlingsreformen og fremtidige oppgaver i kommunene vil føre til 
et større behov for leger enn i dag. Og at dette i tilfelle ville kunne avhjelpe legenes vaktbelastning i 
lokal legevakt. Det er rådmannens vurdering at ev fremtidig behov for en større kommunal 
legetjeneste ikke vil være av en slik størrelse at det vil kunne føre til en stabil legevakttjeneste med 
redusert vaktbelastning som kan være akseptabelt for legene.

Trygghet for innbyggere - bruk av dagens legevakt interkommunalt og lokalt

Legevakten skal ta i mot pasienter som har akutt behov for medisinsk hjelp utenom vanlig åpningstid 
for fastlegen. For mange av innbyggerne våre oppleves det trygt å ha kort vei til legevakten og det har 
vært mange tilbakemeldinger om ønske å gå tilbake til egen legevakt i Nesset. Ordføreren har mottatt 
underskriftslister med over 3000 underskrifter med krav om å få tilbake legevakten slik den var 
tidligere. Den tidligere legevakten hadde ikke sykepleier tilgjengelig og legen hadde sovende vakt om 
natten. En bør heller ikke glemme at manglende kontinuitet blant fastlegene førte til aktivt bruk av et 
stort antall innleide vikarer fra utlandet. En må spørre seg om det er dette som oppleves som trygghet?
Dagens legevaktsamarbeid har ført til en robust og stabil legevakt med faste sykepleiere og leger som 
er tilgjengelig hele tiden. Nærhet til sykehuset ansees som et pluss. I evalueringen av dagens ordning 
som er foretatt av Molde interkommunale legevakt, kommer det frem av resultatene fra 
spørreundersøkelsen, at befolkningen i Nesset gir uttrykk for lang vei til legevakten, men at dette ikke 
har resultert i kritiske situasjoner. De aller fleste som kontakter legevakten er fornøyd med 
oppfølgingen de får av lege og sykepleier samt den informasjonen som blir gitt.

Alle henvendelser som er mottatt ved vårt legekontor før kl 16 blir behandlet her. Alle henvendelser 
etter kl 16 alle dager samt i helg hele døgnet, blir mottatt av AMK sentralen. 

Tabell 2; registrerte henvendelser fra Nesset pr. døgn som fører til konsultasjon

Nesset lokalt mandag-
torsdag kl 16- 21

Molde legevakt 
+ Nesset lokalt 

Molde legevakt 
helg hele døgnet

Molde legevakt man-
torsdag kl 21 – 08 (natt)

Nesset 1,7 2,0 2,7 0,5

Som en ser av tallene er det generelt få henvendelser utenom ordinær kontortid for fastlegene. Det er 
gjennomsnittlig 1,7 henvendelse pr dag som fører til konsultasjon ved vårt lokale legevakt de 4 dagene 
i uka denne er åpent. Totalt i uka ca 7 konsultasjoner. 
Det er rådmannens vurdering at dagens ordning med lokal legevakt avsluttes på bakgrunn av at det er 
så få henvendelser i denne perioden og at en anser dette som unødig arbeidspress på våre fastleger. 
Skal ordningen opprettholdes er det å se på som ren service til våre innbyggere med en prislapp på ca 
kr 150.000- 200 000/ år. 

Øvrige tall viser at det er lite behov for egen legevakt i Nesset. Eksempelvis vil en lege på vakt på natt 
ha 1 konsultasjon annen hver natt. Når en ser dette i sammenheng med vaktbelastningen for legene er 
det rådmannens vurdering at vi ikke kan sette hele vår stabile fastlegeordning i fare selv om dette ville 
oppleves som trygghet for befolkningen. 

Befolkningen i Nesset reagerte massivt etter et dødsfall i kommunen som ble omtalt både i presse og i 
sosiale medier. En antar at denne hendelsen var bakgrunnen for underskriftsaksjonen som resulterte i 
over 3000 underskrifter. Fylkeslegen har i etterkant ført tilsyn i denne saken. Konklusjonen var at 
verken interkommunal legevakt eller kommunens hjemmetjeneste har opptrådt klanderverdig i 
forbindelse med denne hendelsen. 



En må anse at et kanskje viktigste i dag, er nærhet til ambulanse. Ambulansen er i dag vårt 
ambulerende sykehus med kvalifisert personale til å ta seg av akutt situasjoner hvor det ofte står om 
liv. At Nesset kommune har denne tjenesten sentralt plassert i kommunen er kanskje det aller viktigste 
for befolkningens trygghet, liv og helse!  

Økonomiske konsekvenser

Da avtalen om samarbeid ble inngått ble det lagt til grunn at fordeling av utgifter i forbindelse med 
drift av Molde interkommunale legevakt skulle fordeles etter den enkelte kommunes utgifter til egen 
legevakt. Nesset hadde da en dyrere legevakt enn de andre kommunene. Eide og Fræna hadde allerede 
på det tidspunktet en felles legevaktordning som gjorde at deres drift var langt rimeligere enn Nessets. 
Dagens fordelingsmodell ang. utgifter til drift at Molde interkommunale legevakt kan med bakgrunn i 
dette oppleves som urettferdig for Nesset kommune som må betale en større andel av utgiftene enn 
andel av innbyggerne.

Tabell 1; viser andel av innbyggere samt andel av utgiftsfordeling

Kommune Innbyggere 01.01.11 Dagens fordeling, 
andel av kostnader
regnskap 2011

Kostnader fordelt 
20 % fast, 80 % 
innbyggertall

Fordelt etter 100 
% innbyggertall

Molde 25 035 (61,3 %) 5 530 000 (53,7 %) 5 566 000 6 314 000
Nesset 3 011   (7,4 %) 1 597 000 (15,5 %) 1 125 000 762 000
Eide 3 434   (8,4 %) 989 000   (9,6 %) 1 207 000 865 000
Fræna 9 336 (22,9 %) 2 184 000 (21,2 %) 2 402 000 2 359 000
Sum 40 816  (100 %) 10 300 000  (100 %) 10 300 000 10 300 000

Nesset valgte i tillegg til å være tilknyttet den interkommunale legevakten å ha en egen ordning med 
lokal legevakt mellom kl 16.00 og 21.00 fra mandag til torsdag. Det ble budsjettert med kr. 200 000 til 
å dekke disse utgiftene.
Utgifter totalt for legevakt for Nessets innbyggere er kostbar i forhold til antall konsultasjoner. 

Det er rådmannens vurdering at det bør inngås forhandlinger om en ny fordelingsmodell mellom 
kommunene når det gjelder fordeling av utgifter til interkommunal legevakt. KS fikk i 2007 utarbeidet 
en rapport om fordeling av utgifter i interkommunale legevakter(IKL). Fra nesten alle IKL ble det 
innrapportert at de fordelte utgiftene etter folketall. Men en ser også at det er vanlig å kreve inn et fast 
beløp fra hver kommune og så fordele resten av utgiftene etter folketall. For Nesset kommune vil de 
fleste alternativene være rimeligere enn dagens ordning.

Samarbeidende kommuner:
Kommunene Molde, Eide og Fræna er alle spente på Nesset kommunes vedtak om videre 
interkommunalt samarbeid da dette har direkte innvirkning på legevaktens eksistens og de økonomiske 
konsekvenser det vil ha om en kommune faller fra.
Rådmannens vurdering er at velger Nesset kommune å gå ut av det interkommunale samarbeidet om 
legevakt, vil det være vanskelig å søke et slikt samarbeid igjen ved en senere anledning. Det blir fra de 
andre kommunene understreket at det var Nesset kommune som først ytret ønske om et slikt 
interkommunalt samarbeid.

Betydning for folkehelse
Det er flere elementer som vil være av betydning for folkehelsen. Opplevelse av trygghet, stabilitet og 
kvalitet på hjelp når en trenger det er viktig for alle. Men samtidig er kvaliteten på tilbudet avgjørende 
for resultatet.
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Molde interkommunale legevakt - evalueringsrapport

Sammendrag
Molde interkommunale legevakt startet opp i april 12 som et samarbeid mellom kommunene 
Eide, Fræna, Nesset og Molde. Ordningen skulle evalueres etter ett år. Evaluering er 
gjennomført ved gjennomgang av egne data, innhenting av data fra Helfo og AMK, 
spørreundersøkelse blant brukerne og intervju av medarbeidere og andre. Erfaringer fra drift 
og evaluering er at antall legevaktbesøk har gått ned med 23%, ambulansebruken litt opp, 
publikum og ansatte er fornøyd med organisering, måten de blir møtt på, faglighet og 
tilgjengelighet, men har kritiske bemerkninger til lokalene. Personer fra Nesset er mer 
kritiske til avstand. Legevaktforumet anbefaler at ordningen videreføres og at det må 
tilrettelegges i bedre lokaler der Råkhaugen synes å være det aktuelle stedet.

Bakgrunn
Molde interkommunale legevakt startet opp drift 11.04.2012 etter vedtak i kommunestyrene i 
Eide, Fræna, Nesset og Molde. Legevakta var felles i tidsrommet 16 – 08 på hverdager og 
hele døgnet i helg og høytider. I Nesset har de egen legevakt fram til kl 21 mandager tom 
torsdager. Legevakta har sin base på Lundavang i Molde. Én lege har vakt hele vaktperioden, 
i tillegg er det en bakvakt fra 18 – 22 på hverdager og 12 – 22 i helger. Vakthavende lege er 
til stede hele vaktperioden, det er også sykepleier. Legevakta avgjør selv om han skal rykke 
ut. Det er rundt 30 leger som deltar i vaktordningen, inklusive turnusleger. 

Før den interkommunale legevakten startet opp hadde Eide og Fræna et samarbeid etter 
ordinær arbeidstid, mens Nesset og Molde hadde sine egne legevakter basert på egne leger. 
Det var ikke tilstedevakt nattestid og det var ikke sykepleier på vakt på natt i noen av 
kommunene. Nesset hadde heller ikke sykepleier på kveld og helg.

Molde interkommunale legevakt skal evalueres etter ett års drift. Evalueringen er 
gjennomført av legevaktsforumet som også er styringsgruppe for driften. Den er gjennomført 
ved innhenting av data rundt kontakter, besøk og ambulansebruk. 20 personer er intervjuet i 
kommunene og blant ansatte og 400 brukere har fått tilsendt spørreskjema i perioden 1 – 14. 
oktober 2012.



Overgrepsmottak
Ved Molde sjukehus er det et eget overgrepsmottak. Det har ikke vært noen endringer rundt 
dette ved overgang til legevaktsamarbeid. I en tidlig fase hadde en drøftinger om 
kostnadsdeling ved overgrepsmottaket og reduksjon i kostnader ved legevaktsformidlingen, 
men dette er stilt i bero inntil flere element er avklart i Helseforetaket og Molde sjukehus.

Data, innformasjonsinnhenting
Vi ønsket å undersøke om etableringen av interkommunal legevakt endret folks bruk av 
legevakt og ambulanse i de fire samarbeidskommunene. Relevante data ble innhentet fra 
virksomhetsdata i egen legevakt, spørreundersøkelser til pasienter, samarbeidspartnere fra 
Helse Møre og Romsdal HF (AMK og ambulansetjenesten) og fra HELFO Midt-Norge. 

For Molde interkommunale legevakt har vi sammenlignet tre måneder fra 2011 for de 
kommunene som deltar i ordningen med tre måneder i 2012 (mai - juli). 

Deltakelse i legevakt 
Fastlegeforskriften som kom 1.1.12 ga leger over 55 år rett til fri fra legevakt. Dette medførte 
at fire leger i vårt distrikt kunne bli fritatt, men kun to ønsket dette. Eide og Nesset har nå for 
få leger til å ha egen vakt uten å engasjere eksterne vikarer.

Tall pr mars 2013
Molde Eide Fræna Nesset Sum

Innbyggere (1.1.11) 25.035 3.434 9.336 3.011 40.816
Fastleger og turnus (-11) 23 + 2 3 + 1 8 + 1 3 + 1 37 + 5
Fastleger og turnus (-12) 24 + 2 3 + 1 8 + 1 3 + 1 38 + 5
Vaktleger april 2012 19 4 6 4 33
Vaktleger mars 2013 17 3 6* 3 29
Herav vaktleger over 55 år 1 1 2

Status mars 2013:
Fritak over 55 7 1** 3 0 11
Fritak annet 2 0 0 1 3

* Inkludert vikar ** Fritatt for nattlegevakt

I september, oktober og november 2012 tok fastleger og turnusleger i kommunen alle vakter
unntatt 24. Dette tilsier en vaktdeltakelse fra de faste legene på 90,5 %. De 24 andre vaktene 
ble dekket av faste vikarer ved legevakten. I jul, påske og sommer tas det inn eksterne 
vikarer.

Legevaktkonsultasjoner 2011 og 2012
Talldata innhentet fra Helfo (takstbruk) viser følgende trend i forhold til antall konsultasjoner 
på legevakt, sykebesøk, telefoner til pasient (1bk) og telefon til kommunehelsetjenesten (1f):

Type aktivitet Juli- desember 2011 Juli-desember 2012 Endring

Konsultasjoner(2ak/2fk) totalt

Sykebesøk (11ak)

Telefoner til pasienter (1bk)

Telefon med kommunehelsetj (1f)

6111

286

796

119

4119

58

717

112

-32,5%

-79%

-10%

-6%



Konsultasjoner (Besøk på legevakta) og sjukebesøk (Hjemmebesøk av lege) fordelt pr 
kommune i tabell format, samme talldata som over, men fordelt pr kommune:

En ser av tabellene en generell nedgang i antall legevaktshenvendelser etter innføring av 
interkommunal legevakt. 

I forkant av oppstart av interkommunalt legevakt ble det gjennomført kampanje for å 
bevisstgjøre befolkningens bruk av legevakt som kan ha medført en redusert bruk.
Videre har en vært mer bevisst ved telefonhenvendelser om nødvendighet av 
legevaktkonsultasjoner. Andelen telefonhenvendelser er nær uendret og kan støtte opp under 
dette.

113 meldinger
Det er også undersøkt om antall 113 meldinger er endret etter innføringen av interkommunal 
legevaktssentral. 113 meldingene går direkte til AMK-sentralen:



Kommune 113 meldinger 2012 113 meldinger 2011

Molde 216 172

Fræna 103 106

Eide 23 29

Nesset 34 24

Det er av tabellen over en liten økning i 113 meldinger for Molde, en relativt stor økning for 
113 meldinger i Nesset kommune. Årsak er det vanskelig å si noe om da det er små tall en 
opererer med i et begrenset tidsrom. Spesielt gjelder dette de mindre kommuner. 

Ambulansetrafikk 
Data fra Helseforetaket viser en moderat økning i ambulansetrafikken for Molde (5,2% 
økning, mest for hasteturer), en marginal total økning for Fræna / Eide ( 0,7 %, men markant 
fall i vanlige turer og økning i akutturer) og en moderat til betydelig økning for Nesset (16,2 
%, både akutt og vanlige turer). En har ikke diskutert årsaken til økningen som observeres 
her, men dette følger andre distrikters utvikling med en økning i ambulansetrafikken etter 
iverksatt interkommunal legevakt. En annen mulig årsak er endret funksjonsfordeling mellom 
sykehusene i helseforetaket. Ambulansene er også flåtestyrt, så ambulanser med opphold et 
sted kan godt kjøre i andre distrikt hvis dette er hensiktsmessig. Dette gir også litt usikkerhet 
i tallene for den enkelte kommune. Det blir spennende å se utviklingen om denne også følger 
andre distrikt med et fall etter den første stigningen.

Oppsummering spørreundersøkelse til brukere av Molde interkommunale legevakt 
Alle som var i kontakt med legevakta i ukene 40 og 41 fikk tilsendt spørreskjema. Det ble 
purret én gang. 370 skjema ble sendt ut og det kom inn 164 svar. Dette gir en svarprosent på 
44,3 %. Dette vurderes som bra da man i lignende spørreundersøkelser andre steder i landet 
har hatt en svarprosent på drøyt 30 %. 
Brukerundersøkelsen er etter nasjonal standard og bruker dels kvantitative spørsmål, dels 
ikke-kvantitative spørsmål. Sistnevnte er stort sett delt inn i svaralternativene “ikke i det hele 
tatt”, “i liten grad”, “i noen grad, “i stor grad” og “i svært stor grad”. Et oppsummert 
spørreskjema ligger som vedlegg til rapporten.

Første kontakt med legevakten
De fleste pasienter tar kontakt med legevakten pr telefon og får så time ved legevakten (71
%). Svært få opplever at det er vanskelig å få kontakt med legevakten pr telefon (2,5 %). 
Personalet ved AMK sentralen som tar imot telefoner blir i stor grad opplevd som interessert 
i pasientens sykehistorie, faglig dyktig, tar pasientene på alvor og snakker til pasientene på et 
forståelig språk. 

Tilgjengelighet og ventetid 
61 % av pasientene har under ½ times reisetid til legevakten, 31 % har ½ - 1 times reisevei, 8 
% har over en time. 67 % av pasientene opplever reisetiden som akseptabel, mens 33 % er 
mindre fornøyd. 71 % venter under en halv time på undersøkelse / vurdering hos legen, 34 % 
under 10 minutter. 14 % venter over en time. 50 % er fornøyd med informasjonen om 
ventetid når de ankommer legevaktslokalet. 65 % synes ventetiden var akseptabel på 
legevaktslokalet

Organisering og fysiske omgivelser på legevaktslokalene
75 % har inntrykk av god organisering på legevakta. 50 % opplevde at venterommet var 
tilfredsstillende. 



Om legene
85 % av pasientene opplever å bli tatt på alvor av legene, omtrent like mange opplever at 
legen viser interesse for pasientens sykehistorie, gir god informasjon til pasientene og er 
faglig dyktig. 

Om sykepleierne 
72 % av pasientene hadde kontakt med sykepleier på legevakta. Av disse opplever mellom 80 
og 90 % at sykepleier har god omsorg, tar pasienten på alvor, er faglig dyktig og snakker til 
pasienter slik at de forstår ham / henne. 

Informasjon og oppfølging 
76 % mener de har fått tilstrekkelig informasjon om sin tilstand, mens 60 % mener de har fått 
tilstrekkelig informasjon om resultat av prøver og undersøkelser. 
34 % ble henvist videre til sykehus. Samme prosentvis antall pasienter ble henvist til fastlege 
for oppfølging. Ca 30 % ble ikke henvist videre.

Generelle vurderinger 
80 % er alt i alt fornøyd med den hjelpen de fikk fra legevakten. 94 % mener hjelpen var som 
forventet eller bedre. 
Knappe 2 % mener seg feilbehandlet på legevakten. 

Oppsummering av spørreundersøkelsen, vurdering
Alt i alt virker publikum rimelig godt fornøyd med Molde interkommunale legevakt. 
Tilgjengelighet på telefon er god, det er kort ventetid på undersøkelse og behandling og 2/3 
synes denne ventetiden er akseptabel. Organiseringen oppleves som rimelig god, men det er 
forbedringspotensiale på informasjon om ventetid og venteromsarealet. Langt de fleste er 
fornøyd med legene og sykepleierne, men en ser mulighet for forbedring i informasjon om 
resultat av prøver og undersøkelser. 

Oppsummering av intervju
Som en del av evalueringen ble det gjennomført 20 intervju med leger i ordningen, 
sykepleiere ved AMK og legevakt, ambulansepersonell, politikere og ansatte i 
helseadministrasjonen.

Hovedinntrykket etter å ha gjennomført intervjuene med aktører som er nært tilknytter MIKL 
fra Molde, Fræna og Eide er at de mener den nye ordningen fungerer godt og at en ønsker 
videreføring av er felles interkommunal legevakt. Bedre arbeidsvilkår for leger (kortere 
vakter og færre vakter), sykepleier til stedet hele vaktperioden sammen med tilstedeværelse 
av lege om natten nevnes også som en kvalitetsforbedring av flere aktører. Videre er nærhet 
til sykehuset nevnt som en fordel av flere.

Det trekkes frem avstand til legevakten for befolkningen i ytterstrøkene som en utfordring, 
men det kommer ikke frem at avstanden har medført kritiske situasjoner for pasientene. En 
opplever også at det i perioder kan være en utfordring med stor pasientpågang (dette gjelder 
både AMK, sykepleiere og leger på vakt). 

Tilbakemeldingene fra Nesset kommune er mer tilbakeholden. Det kommer fram klare 
synspunkt om at tidligere ordning blir oppfattet som bedre og at en ønsker tilbakeføring til 
tidligere ordning. For lang avstand til legevakt nevnes som hovedargument for dette. 
Unntaket fra Nesset er intervju med lege som ønsker videreføring av ordning slik den er pr i 
dag.

Det kom fram fra enkelte leger at lokalene oppleves for små og med for dårlige standard.



Økonomi
Kostnadene ved interkommunal legevakt er høyere enn summen av det enkeltkommunene 
tidligere har betalt. De samlede utgiftene er fordelt på deltakerkommunene prosentvis etter 
det hver kommune har brukt på legevakt tidligere, i tråd med kommunestyrenes vedtak. 
Samlet budsjettert kostnad for ett års drift er 10.300.000 inkludert formidlingskostnadene
(Kolonne 4). I kolonne 5 er 2010-kostnadene til legevaktformidlingen. Nettosummen 
framkommer i kolonne 6 etter fratrekk av formidlingskostnadene til Helseforetaket.

1 2 3 4 5 6
Innb. 1.1.2011 Regnskap 2010, 

grunnlag for 
fordelingsprosent

%-fordeling 
etter 2010-
kostnad

Kostnader legevakt-
formidling

Komm. kostnad 
legevakt 2011

Molde 25 035 (61,3%) 4.442.000 (53,7%) 5.530.000 1.454.000 4.076.000
Nesset 3.011 (7,4%) 1.277.000 (15,5%) 1.597.000 291.000 1.306.000
Eide 3.434 (8,4%) 798.000 (9,6%) 989.000 204.000 785.000
Fræna 9.336 (22,9%) 1.749.000 (21,2%) 2.184.000 582.000 1.602.000

Sum 40.816 (100%) 8.266.000 (100%) 10.300.000 2.531.000 7.769.000

Budsjettet er ikke justert for lønns- og prisvekst etter 2011. Regnskapet etter ni måneders 
drift viser et positivt avvik på ca 700.000. Dette skyldes periodisering ved at lønn stort sett 
utbetales to måneder etter at den er påløpt. Dette gjelder alle utbetalingene til legene, til 
ekstrahjelp og alle tillegg. Samlet sett ser det ut til at budsjettet balanserer.
I regnskapet er det ikke beregnet kompensasjon for utstyr som Molde har ført inn i 
ordningen, overheadkostnader som Molde har til ledelse, overordnet drift, lønn- og 
regnskapsføring.

De største utgiftene er fast lønn til lege på natt og lønnsutgifter til sykepleier på natt.

Lokaler
Lokalene ved Lundavang er ikke optimale. Det er dårlig ventilasjon, lytt mot venterom, ikke 
vindu på et av legekontorene og dårlige fasiliteter for de ansatte. Det er smitteutfordringer når 
pasienter med smitte kommer på venterommet.

Det har til tider vært stort press på legevakta. I jula var det tidvis tre samtidig arbeidende 
leger og to sykepleiere. Det var opptil 120 konsultasjoner i døgnet. Lokalene var fulle, 
pasienter ventet på fullt venterom og i korridor. Skiftestua måtte brukes som legekontor. 
Personer med smitte satt sammen med andre. Dette sammen med ventilasjon og størrelse på 
enkelte rom framtvinger nye lokaler. Det er en prosess i gang for å vurdere dette. Molde har 
mulighet til å tilby dette i tilknytning til Råkhaugen lokalmedisinske senter eller eventuelt 
ved andre sykehjem. 

Konklusjon
Legevaktsforumet konkluderer enstemmig slik:

1. Det interkommunale samarbeidet om legevakt i Eide, Fræna, Nesset og Molde 
videreføres som i dag.

2. Det tilrettelegges for nye lokaler snarest

På vegne av legevaktforumet,

Henning Fosse
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Spørreskjema, oppsummert
                                                                                    

Molde interkommunale legevakt

Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av 
legevakten – Påminning!!

Dette er en påminning om brukerundersøkelsen vi er i gang med på legevakta, og jeg håper vil svare 
på denne så raskt som mulig! Vi ønsker å evaluere Molde interkommunale legevakt. Hensikten med 
spørreundersøkelsen er å få vite mer om dine erfaringer, enten du hadde kontakt med legevakten på 
telefon, var på legevaktlokalet eller fikk sykebesøk hjemme. Du skal svare på bakgrunn av din siste
kontakt med legevakten. Dersom du er under 16 år, ber vi om at eventuelle pårørende som kontaktet 
eller fulgte deg til legevakten besvarer spørsmålene. Dersom du er 16 år eller eldre og har problemer 
med å svare selv, kan pårørende svare for deg eller hjelpe deg med å svare. Svarskjemaene returneres 
i vedlagte, frankerte konvolutt innen så snart som mulig. Undersøkelsen er anonymisert.
Ved svar på denne undersøkelsen deltar du i trekning av tre gavekort a kr 1000. Vinnerne trekkes ut 
på grunnlag av nummeret på svarkonvolutten. Konvoluttene skilles fra svarskjemaet så ikke de kan 
kobles til utfyller. Dersom du ikke ønsker å delta i trekningen kan du sladde ut nummeret eller bruke 
en nøytral konvolutt.

Del A. Fylles ut av alle

1. Hva slags kontakt hadde du med legevakten? (Sett kun et kryss)

Bare telefonkontakt 13
Telefonkontakt og deretter til legevaktlokalet 115
Direkte til legevaktlokalet uten telefon på forhånd 30
Telefonkontakt og deretter sykebesøk hjemme 0
Annet 3

Ja Nei

2. Var det denne type kontakt du ønsket? 147 8

3. Hvordan tok du/dere kontakt med legevakten? 123 På telefon  gå til spørsmål 4.

26 Kom direkte til legevaktlokalet uten å ringe 
på forhånd  gå til spørsmål 6.

3 Hadde sykebesøk hjemme  gå til 
spørsmål 16.
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Del B: Telefonkontakt

Del B (spørsmål 4-5) fylles ut dersom du hadde kontakt med legevakten på telefon.

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

4. Var det vanskelig å komme i kontakt med 

legevakten på telefon?
83 33 2 1 0

Om personalet du snakket med på telefonen

5. Spørsmålene nedenfor handler om den personen du snakket med på telefon da du ringte legevakten. Opplevde du 
at denne personen:

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Tok deg på alvor? 1 5 13 65 49
Var interessert i beskrivelsen av tilstanden din? 0 2 19 69 41
Snakket til deg slik at du forsto ham/henne? 0 0 10 63 58
Var faglig dyktig? 0 2 20 63 41

Del C. Kontakt på legevaktlokalet

Del C (spørsmål 6-15) fylles ut dersom du møtte opp på legevaktlokalet. Gå til del D dersom du ikke var på 
legevaktlokalet.

Tilgjengelighet og ventetid

Under 
1/2 time

1/2 - 1 
time

1 -2 
timer

2 - 4 
timer

Mer 
enn 4 
timer

6. Hvor lang tid brukte du til legevaktlokalet? 90 45 10 1 1

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

7. Synes du reisetiden til legevaktlokalet var 
akseptabel? 16 9 24 49 50

Under 10 
minutter

10 - 30 
min

30 - 60 
min

1 - 2 
timer

2 - 3 
timer

Mer 
enn 3 
timer

8. Hvor lenge ventet du fra du ankom 
legevaktlokalet til du kom inn til 
undersøkelse/behandling?

50 55 22 15 5 1

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

9. Fikk du tilfredsstillende informasjon om hvor 
lenge du måtte regne med å vente til du skulle få 
komme inn til undersøkelse/behandling?

18 23 32 41 31

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

10. Synes du tiden du måtte vente fra du ankom til 
du kom inn til behandling var akseptabel? 13 11 27 49 47
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Organisering og fysiske omgivelser på legevaktlokalet

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

11. Fikk du inntrykk av at legevakten var godt 
organisert? 2 7 32 76 32

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

12. Opplevde du at venterommet var 
tilfredsstillende? 6 13 51 53 24

Om legene på legevaktlokalet

13.
Spørsmålene nedenfor handler om ditt møte med legen(e) på legevaktlokalet (dersom du ikke møtte noen lege, gå 
videre til spørsmål 14). Opplevde du at han/hun:

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Tok deg på alvor? 2 6 15 69 58
Var interessert i beskrivelsen av tilstanden din? 1 7 17 66 57
Snakket til deg slik at du forsto ham/henne? 0 4 11 65 67
Var faglig dyktig? 1 3 19 67 56

Om sykepleierne på legevaktlokalet

Spørsmålene nedenfor handler om ditt møte med sykepleier(ne) på legevaktlokalet.  

14. Møtte du sykepleier? 102 Ja

40 Nei → gå videre til spørsmål 16.

15. Opplevde du at han/hun:

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Hadde omsorg for deg? 0 3 15 55 32
Tok deg på alvor? 0 3 13 52 38
Snakket til deg slik at du forsto ham/henne? 0 2 11 49 40
Var faglig dyktig? 0 3 12 51 36

Del D. Fylles ut av alle

Spørsmål 16-21 gjelder din samlede erfaring med din siste kontakt med legevakten.
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Informasjon og oppfølging

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Ikke 
aktuelt

16. Synes du at du fikk tilstrekkelig informasjon om 
tilstanden din? 3 8 24 68 43 7

17. Har du fått tilstrekkelig informasjon om 
resultater av prøver og undersøkelser? 7 15 22 37 26 45

Ja, 
sykehus

Ja, 
fastlege

Ja, 
andre Nei

18. Ble du henvist til eller bedt om å kontakte en 
annen instans innen helsevesenet for videre 
oppfølging?

51 49 7 44

Generelle vurderinger

Ikke i det 
hele tatt

I liten
grad

I noen 
grad

I stor
grad

I svært 
stor grad

19. Alt i alt, var hjelpen du fikk fra legevakten 
tilfredsstillende? 3 3 24 64 66

Mye 
dårligere 

enn 
forventet

Noe 
dårligere 

enn 
forventet

Som 
forventet

Noe bedre 
enn 

forventet

Mye 
bedre enn 
forventet

20. Alt i alt, hvordan opplevde du hjelpen du fikk 
fra legevakten? 3 7 90 32 29

Ikke i det 
hele tatt

I liten
grad

I noen 
grad

I stor
grad

I svært 
stor grad

21. Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet 
av legevakten (etter det du selv kan bedømme)? 126 19 10 0 3

Skriv gjerne ned mer om dine erfaringer med legevakten her:

Det er ønskelig at du skriver hvilken kommune du var i da du 
kontaktet Molde Interkommunale legevakt:

Tusen takk for at du tok deg tid til å svare!

Svarene returneres i vedlagte konvolutt. Ansvarlige for undersøkelsen er: Molde 
kommune, Helsetjenesten, Rådhusplassen  1, 6413 Molde. Tlf 71 11 12 44



Spørreskjemaet er utviklet av

Spørreskjema, tekstutskrift

Legevakten virker tilfredsstillende. Molde

Lett tilgjengelighet, grundig utspørring på telefon, god oppfølging etter ankomst. Molde 

Ansatte gjør sitt ytterste. Blir tatt på alvor. Molde

Svært godt tilbud. Molde

Imøtekommende, rask og faglig dyktig. Molde

Lite og kummerlige rom. Fræna

Ble møtt av en fantastisk sykepleier og en like fantastisk lege. Molde

Blir alltid godt mottatt og godt undersøkt. Molde

Ganske enkelt positivt. Molde

Fikk det jeg trengte av hjelp men tok utrolig lang tid. Andre fikk

slippe til før meg. Molde

Fikk ikke snakke med den jeg snakket med på telefon, er det flere instanser

som svarer på legevakten? Fræna

Kontakten med legevakten var en gledelig positiv opplevelse. Molde

Ringte 113, ambulanse kom og hentet meg. Fræna

I mitt tilfelle var ikke avstand til legevakten en kritisk faktor, men avstand 

Eresfjord – Molde er ikke akseptabelt ved kritiske tilfeller. Nesset

Jeg synes det interkommunale samarbeidet virker noe risikabelt pga. lang 

reisevei og begrenset kapasitet. Fræna

Ønsker legevakten tilbake til Nesset kommune. Avstanden for stor dersom en

må ha hjelp etter kontortid. Nesset

Legevakten var helt ok, men en god del ventetid. Eide

Jeg ble behandlet på en rolig og balansert måte trass i at det var hektiske 

øyeblikk. Molde

Godt fornøyd, hadde gjerne sett av ventetiden var kortere, men har stor 

forståelse for at det kan være press til tider Molde

Forventet god og imøtekommende behandling – og fikk det. Molde

Kunne tenke meg at legevakten var nærmere, er litt langt å reise fra Fræna til 

Molde midt på natten. Fræna

Veldig fornøyd, fikk den hjelpen jeg trengte og ble faktisk tatt på alvor. Fræna

Synes det er synd at det ikke lengre er legevakt i Fræna. 6 min til Elnesvågen, 

35 min til Molde. At man må bære med seg urinprøve gjennom venteværelse 

er for meg uakseptabelt. Fræna



Spørreskjemaet er utviklet av

Hadde tid med fastlegen min som hadde legevakt den dagen. Molde

Meget fornøyd med legene på Molde legevakt. Bedre ekspertise i Molde. Eneste 

minuset er kaldt venterom, litt lang ventetid og litt langt å dra. Fræna

Sykepleier som tok telefonen ville være helt sikker, så hun fikk lege til å ringe 

meg opp. Svært betryggende. Det var litt dumt det var kø på telefonlinjen, men 

det er slik som skjer. Eide

Jeg var fornøyd med legevakten. Gjemnes

Forventet å bli henvist til gyn/føden for å sjekke nøyaktig. Fræna

Legevakten må bestå, det var godt å komme dit. Fræna 

Møtte opp på legevakten lørdag formiddag uten å ringe først. Forventet kø 

men fikk tilstrekkelig info om ventetid. Fikk den hjelpen jeg trengte. Kjempe-

service fra legevakten i Molde. Aukra

Et svært positivt møte med legevakten! Med lege og sykepleier. Midsund

Eg var først i køen, derfor gjekk det fort og greit. Molde

Profesjonell, høflig. Molde

Legevakten var underbemannetetter mitt syn. Kunne vært en lege til. Ble 

godt mottatt. Molde

Kom fort inn. Hyggelig sykepleier og (kvinnelig) lege. God dialog og rask 

behandling. Veldig fornøyd! Fræna

Når du er sjuk er det en stor belastning å først reise mange mil for å komme 

til lege. Belastende med ukjente leger. Nesset

Jeg måtte vente noe utenfor da døren var låst og usikker på om ringeapparatet

virket. Da personalet senere låste opp, angav de at de ikke hadde hatt tid før 

pga mange oppgaver. Molde

Jeg har bare godt å si om legevakten i Molde Molde

En lang transport til legevakt. Fikk ingen ambulanse. Kjørt en time med 

pasienten til legevakten selv, er ikke bra, og helt sikkert ikke akseptabelt. 

Veien er for lang. Nesset må få sin egen legevaktordning igjen. Nesset

Min fastlege hadde vakt. Derfor positiv respons. Molde

Veldig fornøyd etter mitt første møte med legevakten i Molde. Mitt andre

besøk knappe to uker senere var motsatt. Molde

Tatt alvorlig – god hjelp. Trangt venterom, mange satt tett – mye hosting og 

virusene fløy. For dårlig å måtte sitte så innpå hverandre, burde vært bedre / 

mer i øyenfallende info om hygiene. Molde

Mitt besøk omhandlet en ordinær kontakt med fastlege. Måtte vente lenge 

utenfor i kulden før jeg slapp inn. Volda



Spørreskjemaet er utviklet av

Dårlig med tid. Diagnose viste seg senere å ikke stemme. Molde

Fungerer ypperlig for oss, alltid god service på telefon og legevakt. Fortsett 

med dette. Fræna

Alt i alt for lang ventetid. Både organisering og lokala bør forbedres, altså 

legevaktordningen må styrkes. Virket dårlig bemannet i forhold til førstelinje/

mottak av pasienter. For lydt toalett. Molde

Meget fornøyd med behandling jeg fikk på legevakten. Personalet opptrådte 

slik at jeg følte meg meget trygg. Molde

Alt i alt, helt ok erfaringer. Hyggelig og imøtekommende, hjelpsom. Men 

håpløst at ikke sykehuset har tilgang til undersøkelses- og prøveresultat utført 

på legevakt. Molde

Venterommet er begredelig, spesielt når man må vente lenge. Molde
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Sak: Vedr. Interkommunal legevakt i Nesset 2013. 

Kommuneoverlegens uttalelse. 

Tidsplan: 

Kommunestyre: 20.6

Formannskap: 6.6 

HOK: 21.5

Utvalg for eldre og funksjonshemmede: 22.5 

Kommunestyret vedtok i desember 2011, sak PS 140/11 at Nesset kommune skulle delta i 

interkommunalt legevakt samarbeid (Molde interkommunale legevakt, MIKL) fra 

1.4.2012.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 08.12.2011

Det vises til brev fra Molde kommune datert 05.01.2009 med invitasjon om å delta i et
interkommunalt samarbeid om legevakt.

1. Nesset kommune slutter seg til ordningen med interkommunal legevakt i 
samarbeid med kommunene Molde, Fræna og Eide.

2. Nesset kommune tiltrer ordningen med interkommunalt legevaktsamarbeid 
mellom kl. 2100 og kl 0800, og på helg.

3. Samarbeidet omfatter også overgrepsmottak som økonomisk er integrert i 
legevakten.

4. Det legges til grunn av interkommunal legevakt starter opp 1. april 2012, og første 
året skal være en prøveordning

5. Kommunens merutgifter til legevakt i 2012 på ca. kr 200 000 er innarbeidet i 
kommunens årsbudsjett for 2012.

6. Ordningen evalueres etter 1 års drift, herunder også valg av kostnadsmodell.

Interkommunalt legevaktsamarbeid på natt (kl. 21.00-08:00) 7 dager i uken vurderes.

Saken legges fram for kommunestyret snarest mulig i 2012 (2013?) 

Saken skal nå opp til ny behandling i kommunens politiske organer, med endelig 

beslutning i kommunestyret 20.6.2013. 

Her følger kommuneoverlegens vurdering mai 2013: 

Kommuneoverlegen ber om at ALLE dokumenter som fulgte saken i 2011 også blir vurdert 

pånytt. Kommuneoverlegens uttalelse fra den gang blir ikke gjentatt, men er uendret like 

relevant for saken. 

Styringsgruppa for Molde interkommunale legevakt har laget en evalueringsrapport, datert 

25.3.2013. Denne følger saken. Momenter i denne blir ikke gjentatt her, men er viktig! 

Sammendrag: 

 Nesset kommune startet arbeidet med interkommunalt legevaktsamarbeid i 2009 

pga. svært ustabil legedekning, mange vakanser og korttidsvikarer og altfor stor 

vaktbelastning for legene. Det var 19 vikarer på 5 år. 

 Molde interkommunale legevakt har vært i drift ca. 1 år, fra 11.4.2013. 

 Nesset har hatt lokal legevakt mandag-torsdag 16-21. 

 Det har vært omfattende motstand i befolkningen mot ny ordning, med 

underskriftslister og leserinnlegg i aviser.

 Ca 95-99% av legenes aktivitet skjer på dagtid, dvs. utenfor vakt, med arbeid 

legekontoret og samarbeid med kommunenes øvrige helse- og omsorgstjeneste og 

NAV. Legevakt må ses i sammenheng med totalaktivitet.

 Virksomhetsdata innhentet fra HELFO, Legevaktsentralen/AMK og Molde 

interkommunale legevakt for 2011 (før) og 2012 (etter). De er omtrent 

sammenfallende med nasjonale data.

o Ingen endring av aktivitet på legekontoret dagtid, målt etter antall 

konsultasjoner.

o Ca 25% reduksjon av henvendelser fra 2011 til 2012. Dette mest på 

helg, og vanlige henvendelser, dvs ikke hast. Uendret antall 

henvendelser 16-08 man-tors i 2011 og 2012. Dette stemmer overens 

med tall fra de andre kommunene i evalueringsrapporten. 

o Totalt antall henvendelser på legevakttelefon: 3,3 pr døgn

o Totalt antall henvendelser lokal legevakt i Nesset (man-tors 16-21): 2,1 

pr døgn.

o Totalt antall kontakter MIKL man-tors 21-08: 0,6 pr døgn

o Totalt antall kontakter MIKL helg (fre 16-man 08) 4,3 pr døgn, derav 2,7

konsultasjoner. 
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 Gjennomsnittlig reiseavstand til legevaktslokalet, uavhengig av organisering, for 

innbyggere i Norge er 53 min, dvs Eidsvåg ligger i helt gjennomsnittlig 

reiseavstand. 

 Av kommuner i Romsdal og Nordmøre er det bare Sunndal, Rauma og Vestnes 

(jobber for å få det nå) som ikke har interkommunalt legevaktsamarbeid

 Ny fastlegeforskrift gjeldende fra 1.1.2013 gir vaktfritak for leger etter fylte 55 år. 

1 av legene i Nesset har derfor vaktfritak. Gammel ordning vil gi 3-delt vakt som 

standard, med betydelig sårbarhet. Forsterket problemstilling i forhold til første 

runde.

 Legene har vært svært fornøyd med den nye ordningen. Å gå tilbake til gammel 

ordning vil føre til ny ustabilitet.

 Hvis Nesset trekker seg ut av ordningen, kan det bli vanskelig å knytte seg til 

ordningen påny hvis det skulle bli nødvendig.

Kommuneoverlegens tilråding: 

Nesset kommune går inn i fullt interkommunalt legevaktsamarbeid med Molde, i 

likhet med Molde, Fræna og Eide.  Ordning med lokal legevakt i Nesset mandag-

torsdag 16-21 opphører. 

 Hovedformålet med interkommunal legevaktordning er å sikre en stabil og god 

legetjeneste som del av den totale primærhelsetjenesten i Nesset kommune. 

 Dette vil gi en legevakt for fremtiden, en legevakt av god kvalitet, på lik linje med 

flertallet av Norges kommuner. 

 Ca.95-99% av kontakten med legetjenesten skjer på dagtid. Ustabil legedekning 

vil gi mye utrygghet, misnøye og fare for dårligere kvalitet. 

 Det har vært ca 25% reduksjon i antall henvendelser på legevakt etter innføring av 

ny ordning. Dette har vært vanlige henvendelser i helgene. Det har ikke vært økt 

pågang på legekontoret på dagtid. Kommuneoverlegen mener reduksjonen 

hovedsakelig skyldes «halvøyeblikkelig» problemstilling, som har vært tatt opp 

med fastlege som tilfeldigvis har vakt, og som ikke har medført dårligere 

oppfølging av pasientene.

 Lokal legevakt er godt service tilbud til kommunens innbyggere. Over halvparten 

av kontaktene med legevakt skjer i helgene, når legekontoret er stengt, og dermed 

må flesteparten uansett reise til Molde. Kommuneoverlegen foreslår derfor at 

denne ordningen avvikles. 

 Ny fastlegeforskrift gir vaktfritak for leger etter fylte 55 år. I likhet med de fleste 

andre kommuner får Nesset kommune store utfordringer for en forsvarlig 

vaktordning. 

 Evaluering etter ett års prøvedrift i Molde interkommunale legevakt viser at det 

fungerer godt, og det er ønske fra de tre andre deltakende kommunene og 

styringsgruppa at dette fortsetter. 

Mulige løsninger: 

1. Gå inn i fullt samarbeid som de andre kommunene i MIKL, med samarbeid 16-08 

man-fre og 08-08 helg/ høytid

2. Beholde prøveordning permanent, dvs lokal vakt i Nesset man-tors 16-21, ellers 

fullt samarbeid.  Evt varianter av denne. 

3. Gå tilbake til «gammel« ordning, si opp avtalen med interkommunalt 

legevaktsamarbeid  med Molde, Fræna, Eide .

4. Øke fastleger i Nesset med 1-èn- og gå tilbake til «gammel ordning».

Definisjon :

Legevakt defineres som arbeid UTENFOR vanlig arbeidstid, dvs kveld 16-08 og helg 

fredag kl 16 til mandag kl 08. 

Alle legene har minst 37,5 timers arbeidsuke, i tillegg flere timer pr uke til kontorarbeid 

som ikke er vaktarbeid. Alle leger i primærhelsetjenesten er pålagt vakt, unntatt ved fritak 

som er avtalefestet. Alt vaktarbeid kommer i TILLEGG til vanlig fastlegearbeid. For 

legene i Nesset har kontorarbeid som hører til fastlegejobben av praktiske årsaker 

hovedsakelig blitt gjort utenom arbeidstid mest når man likevel er bundet til vakt. Det skal 

være opp til den enkelte lege når dette kan gjøres, og er kommunen uvedkommende.

Vaktordningene:

«Gammel vaktordning»

Vakt 16-08:30 hverdager, helg fredag kl 16 til mandag kl 08:30. Beredskapsvakt/ 

hjemmevakt. Ikke hjelpepersonell. 
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3-delt vakt betyr vakt 2-3 døgn pr uke, i tillegg hver 3. helg. 2-delt vakt betyr 2 døgn pr 

uke, i tillegg 2. hver helg fredag kl 16:00 til mandag kl 08:30. 

Kostnad for «gammel vaktordning»: i 2010 ca 1,2 millioner: I tillegg til vaktgodtgjørelse 

etter tariff for døgnvakt, (ca 700,000,-) også arbeidsgiveravgift, 25% tillegg for 3-delt vakt

(Kun 3 leger som delte på vaktene) det meste av året, utgifter til vikarformidlingsbyrå, 

dekning av vikarers utgifter.  Dette betyr nesten dobling av kostnad for legevakt pga 

sårbarhet og vikarbruk. 

Ny ordning ved Molde Interkommunale legevakt , heretter kalt MIKL:

Man-fre 16-22 og  22-08 , bakvakt 18-22 , lør/ søn  08-22 eller 22-08 , bakvakt 12-22 

lør/søn. Bakvakt innkalles ved behov. Lege tilstede hele åpningstiden. Sykepleier tilstede 

hele åpningstiden. 

Lokal ordning i Nesset: lokal legevakt 16-21 mandag til torsdag. Legen i Nesset har fått 

noen færre kveldsvakter i Molde man-tors. 

Alle henvendelser til Nesset før vaktavslutning har vært håndtert lokalt, selv om 

avslutningstidspunkt for vakt er passert. 

Kostnad for nåværende prøveordning med lokal legevakt i Nesset: ca 110.000,- pr år i 

tariffestet vaktgodtgjørelse i TILLEGG til kostnad for full deltakelse i interkommunalt 

samarbeid. (viser til Rådmannens saksutgreiing). Dette tallet kan øke med 25% pga tre-delt 

vaktordning, saken vurderes i legeforeningen. 

Uendret: 

 Legekontoret er kommunens eneste legekontor. Åpningstid 08:30-16:00. All 

daglegevakt er helt uendret. 

 Legevaktsentralen (LV sentralen) og AMK: Håndterer alle som ringer 

legevaktnummer 712 32333 og 113 hele døgnet, og videreformidler til 

legekontoret (dagtid), legevakt i Nesset eller legevakt ved MIKL. Kan også starte 

aksjon uten kontakt med lege, ambulanse og helikopter koordinator. 

 Ambulanse: stasjonert i Eidsvåg. 

Den akuttmedisinske kjede: alt dette i tillegg til legevakt, enten legevakt er på dag eller 

kveld, Nesset eller Molde. 

Nye bestemmelser som har kommet etter desember 2011:

Revidert Forskrift om fastlegeordning i kommunene, gyldig fra 1.1.2013: 

Fastlegen har rett til fritak til legevaktdeltakelse etter første ledd bokstav a når legen:

a) er over 55 år, (tidligere 60 år) 

b) er gravid i de tre siste måneder av svangerskapet eller når graviditeten er til hinder

for deltakelse eller

c) ammer barn som er under ett år

Kommentar: Nesset kommune har 3 fastlegehjemler + 1 turnuslege. Med egen vaktordning 

vil pt kun to av fastlegene gå vakt, en er fritatt pga alder (55 år).  I beste fall 3-delt vakt, i 

ferier, /kurs/ fravær/sykdom kort og lang vil det bare være 2-delt. 

Sentral forbundsvis særavtale , SFS 2305 (2010-2012): 

Regulerer forhold vedr legevakt. Er under reforhandling i disse dager, ett år på overtid. Ett 

av hovedpunktene gjelder legevakt, og det forventes betydelige endringer vedr. legevakt. 

Gjeldende SFS 2305:

7.2 Belastningen ved legevakt bør normalt ikke være større enn firedelt vakt. (Godtgjøring 

for høyere vaktbelastning er +25% i vaktgodtgjørelse) . 

Turnuslegeordningen: 

Blir lagt om fra 2013. Turnus i distrikt blir nå søknadsbasert. Tidligere «plassering» etter 

trekning. Usikkert om vaktordning vil påvirke søknadene. Turnusleger er nyutdannet, stor 

mulighet for at kvinnelige turnusleger blir gravide- og dermed ute av vaktordning. Kan 

fullføre tjeneste med vaktsamarbeid. 

Pasientenes erfaringer: 

Se evalueringsrapporten fra MIKL. Det er ikke gjennomført egne undersøkelser fra Nesset

utover dette. Det var betydelig uro lokalt sommer/ høst 2012 etter en hendelse som fikk stor 

oppmerksomhet i avisen. Denne saken ble sendt som klage til Fylkesmannen/ 
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Helsetilsynet. Det har vært gjennomført aksjon med underskriftslister for å få tilbake 

«gammel ordning» og innlegg i avisa. 

Hovedbekymring har vært dårligere beredskap, lang reiseavstand og ukjente leger. 

Legenes erfaring: 

Legene er svært fornøyd med ny ordning. Spesielt nevnes fri i helgene. Rolige vakter i 

Nesset med få henvendelser (se under). Travle og arbeidskrevende vakter i Molde, men få 

vakter og velregulert arbeidstid. Greit med kveldsvakter i Nesset. Varierende, men generelt 

lite henvendelser, får gjort unna kontorarbeid for administrasjon av fastlegepraksis når de 

først har vakt og er bundet opp i tid.  

Møte i allmennlegeutvalget april 2013: 

De tre faste legene møtte.  

Kommuneoverlegen har vaktfritak pga alder etter den nye ordningen. Alle legene avviser 

tre-delt vakt som standard. Med så få leger som det er i Nesset er det altfor sårbart, og 

erfaring også fra siste året er at det stadig er endringer og ekstravakter lokalt pga kurs, 

ferier etc.  Belastning med lokal vaktordning, uansett ordning er mye beredskapstid og 

relativt lite pasientkontakter.

Avstemning:

Alle legene avviser «gammel ordning», også alternativet med en ekstra fastlegehjemmel.  

To leger stemmer for fullt vaktsamarbeid fra kl 16, på lik linje med de andre kommunene. 

En lege stemmer for at nåværende prøveordning skal bli permanent. 

Vedr ukjente leger: 

Dette gjelder ALLE interkommunale legevakter og alle kommuner. Gjelder også 
kommuner uten vaktsamarbeid, jo større kommunen er og jo flere leger som deltar i vakt.
(F.eks Sunndal med to legekontor og 5-6 fastleger). Molde har alltid hatt det slik, Fræna 
og Eide hatt det slik, også med mye vikarbruk.  Det er ikke til å unngå i interkommunalt 
LV samarbeid med flere deltakende leger.  
Det skal alltid tilstrebes god kvalitet på legevakt tjenestene. Faste leger er alltid viktigst på 
dagtid, både ifht fastlegejobben og i samarbeid med øvrig kommunale helse- og 
omsorgstjeneste.
Legevakt skal ikke være en fortsettelse av fastlegens arbeid med oppfølging av pasienter 
med kroniske sykdommer.

Virksomhetsdata for legevakt: 

1. Nasjonale estimat for legevakt (2006)

Kilde: …er hjelpa nærmast. Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt. Rapport nr. 1-
2009. Nasjonalt kompetanse senter for legevaktmedisin . s.29

2. Statistikk AMK /LV sentralen. 

(kilde: manuell opptelling fra LV sentralen- alle henvendelser er registrert.) Dvs. alle som 

ringer legevakttelefon og 113. 

a. Totalt antall henvendelser på LV telefon og 113 for Nesset kommune , gjelder 

1.1-31.12 : 

Pr 1000 
innb pr.år 

Overført Nesset 
kommune med 3000 
innb    

Forventet Nesset pr. 
døgn 

Konsultasjon med lege 250 750 2,0 

Avsluttet LV sentral, Råd 
fra sykepleier

73 (ca 20%) 219 0,6

Telefon med lege (uten 
kons) 

38  (ca 
10%) 

114 0,3

Totalt: 2,9 
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Tallene inkluderer feilringing, henvendelser på dagtid i legekontorets åpningstid (ca 10-

20%, ikke representativt for antall, de fleste ringer rett på legekontoret), telefoner som 

avsluttes / avklares med samtale med sykepleier (ca 20%), resten henvises til legevakt, som 

avsluttes med telefon med lege (ca 15-20%, konsultasjon eller sykebesøk ). Gjelder hele 

døgnet, også dagtid.

b. August –oktober 2011 og 2012. 

3 mnd=92 vaktdøgn totalt, 3 dager x12= 36 helgedøgn fre-man morgen, 92-36= 56 døgn 

man-tors . Ikke tatt med statistikk for 08-16, da de aller fleste kontakter legekontoret 

direkte, og tall fra AMK ikke er representative for pågang. Inkluderer også feilringing. 

2011, Aug-okt= 3 mnd, alt bare Nesset 

Akutt Haster Vanlig Totalt Pr. 
døgn 

Merknad

16-21 3 28 68 99 1,7 56 døgn
21-08 2 22 30 54 1,0 56 døgn
Fre16-man08 14 71 176 261 7,2 36 døgn
totalt 19 121 274 414 4,5 92 døgn 

2012: aug-okt= 3 mnd, Nesset og MIKL

Kommentarer: 

 Ca 25% reduksjon av henvendelser fra 2011 til 2012.fra 4,5 til 3,3 pr døgn. Dette 

er mest vanlige henvendelser, dvs ikke hast. Dette stemmer overens med tall fra de 

andre kommunene i evalueringsrapporten. Totalt antall henvendelser man-tors 16-08, 

er helt uendret, 153 i 2011 og 152 i 2012. Dvs det er helgene som har størst 

reduksjon i antall henvendelser. 

 Registrering fra AMK: ca 20% avsluttes uten viderehenvisning til lege, passer med 

nasjonale tall, se over. Regnet som 20% videre her.  

 Legevakt totalt 2012 for legevakt i Nesset og MIKL : (309) 3,3 minus 20% avsluttet 

uten viderehenvisning til lege = 2,7 pr døgn. Tallet inkluderer alle kontakter som er 

viderehenvist lege fra LV sentralen/ AMK, tiltak avsluttes med telefonråd fra lege eller 

konsultasjon. Telefonråd fra lege antas å avslutte ca 10-20% av henvendelsene, se 

under statistikk fra MIKL, dvs ca 2,1 tilses av lege pr døgn. 

 Nesset lokal legevakt man-tors  56 dager = totalt 118 henvendelser = 2,1 pr dag. Derav 

ca 20% avsluttet ved LV sentralen uten viderehenvisning til lege (se over). 

Gjennomsnitt antall kontakter: 1,7 pr dag. (Løses med telefon med legen, konsultasjon 

eller sykebesøk). 

 Totalt antall kontakter til MIKL = 92 dager:34+157=191.  Forutsatt at 20% avsluttes i 

LV sentral uten viderehenvising til lege, blir det 1,7 kontakter pr døgn. 

 MIKL helg, fre 16-man 08= 12 helger= 36 dager : 157 kontakter=4,3 pr døgn . Med 

lokal legevakt i Nesset i uken, vil de fleste kontakter med MIKL være registrert i 

helgene. Forutsatt at 20% avsluttes i AMK uten viderehenvisning til legevakt blir 157 

kontakter 3,4 pr døgn.   Forutsatt at ca 20% av disse løses med telefon råd fra legen (se 

under) blir det ca 2,7 konsultasjoner pr. døgn på MIKL i helgene. 

 MIKL kontakter man-tors 21-08 48 døgn : 34= 0,6 pr døgn, -20%= 0,5 viderehenvist 

til lege pr døgn.  Stemmer med statistikk fra MIKL. 

Pr år Pr mnd Pr døgn, hele 
døgnet

2011 1566 130 4,2

2012 1410 117 3,9

Akut
t

Haster Vanlig totalt Pr 
døgn

merknad

16-21 (Nesset) 6 33 79 118 2,1 Man-tors 56 
døgn

21-08 (MIKL) 5 14 15 34 0,6 Man-tors 56 
døgn

Fre16-man08 
(MIKL)

7 50 100 157 4,3 Fre-man 36 
døgn

totalt 18 97 194 309 3,3 92 døgn
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3. Statistikk Molde Interkommunale legevakt (MIKL). 

Kilde: Manuell opptelling av lister i MIKL

Alle Henvendelsene for aug,  sept og okt 2012 (3 mnd=92 dager) Nesset kommune

totalt (dvs telefoner som avsluttes med råd fra sykepleier på LV sentral er ikke med, er ca 

20%) 

Totalt Bare fre/lør/søn Bare man-tors Merknad 
Akutt (rød) 5 4 1
Haster 46 34 12
Vanlig 40 28 12
Telefon 30 22 24% avsluttes med 

telefon råd fra legen 
Totalt 121 88

Kommentar: 
 Totalt pr 3 mnd= 92 dager = 1,3 henvendelse pr døgn, inkl telefonhenvendelser som er 

vurdert av lege. Konsultasjoner (oppmøte) = 1,0 pr døgn. 
 Fredag/lørdag/ søndag pr 3 mnd= 12 helger = 36 dager. Med telefonhenvendelser = 2,5 

pr døgn. Konsultasjon/ oppmøte = 1,9 pr døgn. 
 Bare man-tors. Til sammen 25 pr 12 uker= 2 henv pr uke = 0,5 pr ukedag utenom helg.
 Noe lavere tall fra MIKL ifht AMK/ LV sentral. Kan skyldes manglende registrering 

fra MIKL?  Relativt sammenfallende tall for kontakter man-tors 21-08 (0,5 og 0,6 pr 
døgn). 

4. Statistikk takstbruk for legeaktivitet/ vakt HELFO 2011-2012
Kilde: HELFO etter forespørsel

a. Kontakter legevakt: 
Tall for 2011 gjelder gammel vaktordning, dvs hele døgnet inkl natt og helg, utenom 08-16 
hverdager man-fre. 

NB! 
HELFO opplyser at data for legevaktskontakter (ikke dagtid 08-16) for 2012 ikke klarer å 
skille ut data fra Nesset legevakt og Molde interkommunale legevakt for legene i Nesset 

som også jobber på MIKL. Det betyr at disse data ikke kan brukes for å finne 
virksomhetsdata for legenes legevaktaktivitet i Nesset i 2012. 

April –des 20211 totalt Pr døgn Merknad 

2ak+2fk (konsult 
vakt) 

1119 4,1 273 døgn på 9 mnd 

1 bk (telefon vakt) 288 1,0 20% avsluttes med telefon med lege 

11ak (sykebesøk 
kveld/vakt)

65 ca 7 pr mnd (både ø. hjelp og 
planlagte på kveld)

Kommentar: 
 Her er ikke medregnet kontakter som blir avsluttet med råd fra sykepleier i LV sentral/ 

AMK. De kommer i tillegg. 
 Stemmer omtrent med data fra LV sentral/ AMK for 2011, se over. 
 Lite sykebesøk, samme tendens som resten av landet. 

b. Konsultasjoner i legekontorets åpningstid: 

Utvikling i takstbruk fra 2011 (april – des) til 2012 (april – des) for takstene 2ad
(konsultasjon dag) og 11ad (sykebesøk dag) på dagtid for Nesset kommune.

2011 Pr dag 2012 Pr dag (180
arb.dager)

2ad (konsult) 4999 27 4515 25

11ad (sykebesøk) 25 37 Ca 4/mnd 

Kommentar: 
 en liten nedgang, ca 10%, ikke økning. Dette gjelder alle legene til sammen, inkludert 

turnuslege, vikarer etc. Gjennomsnitt uavhengig av ferie, fravær, kommunale 
oppgaver. OBS! Gjenspeiler IKKE den totale virksomhet, f. eks kommer alle enkle 
kontakter, telefoner, blodprøver uten samtidig time, etc utenom.

 Betyr at legevakt ordning ikke ser ut til å ha skjøvet mer over på dagtid. 
 Sykebesøk/hjemmebesøk, kan være både planlagt til kronikere og øyeblikkelig hjelp 

ca 1 pr uke. Små tall. 

5. Virksomhetsdata Nesset omsorgssenter, NOS 

Data ufullstendig. Ikke data fra demensavdeling og korttidsavdeling, men der er det 

erfaringsmessig få sykebesøk. 
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Sjukeheimsavdelinga: for perioden 1.4.2011-31.12.2011: 80 sykebesøk. Ufullstendige 

data fra 2012. 

6. Sammenstilling 2011 og 2012, legevakt kontakter pr. døgn 

(Data fra LV sentral/ AMK 2011 og 2012)  

Nasjonale 
estimat 
applisert 
på Nesset 

2011 
Nesset 

2012 
Nesset 
16-21

2012 
MIKL 
21-08

2012
MIKL  
fre16-
man 08

Totalt 2012 
Nesset+MIKL 

Tel avsl. Spl 
(20%)

0,6 0,9 0,5 0,9 0,6

Tel avsl lege 0,3 0,7 0,3 0,1 0,7 0,6
Konsultasjon 
/oppmøte 

2,0 2,9 1,3 0,5 2,7 2,1

totalt 2,9 4,5 2,1 0,6 4,3 3,3

Konklusjon virksomhetsdata:  

 Ca 25% reduksjon i antall henvendelser på legevakt i 2012, antas å være reell 

nedgang. Dreier seg om vanlige henvendelser i helgene, samme tendens som 

totaltall fra de deltakende kommunene.

 Sammenlikning av data fra forskjellige kilder tyder på 2-3 konsultasjoner pr døgn på 

legevakt, både i Nesset og Molde. Dette er uavhengig av uavhengig av plassering av 

legevakt og er sammenfallende med nasjonal statistikk.

 Høyest i helgene, når legekontoret er stengt. 

Ambulanse og helikopter statistikk 2011 og 2012, Nesset ambulansen : 
Kilde: ambulanse koordinator regionalt helseforetak og AMK

Helikoptertrafikk i Nesset:

2011: 15 ambulansehelikopter 2 redningshelikopter
2012: 21 ambulansehelikopter 0 redningshelikopter
Hittil i 2013 (4 mnd): 2 ambulansehelikopter 0 redningshelikopter

Kommentar: 

1. detaljer viser store variasjoner pr mnd:  

a. flere: 10 i mai, 22 i oktober og 16 i desember,

b. færre: 7 i april, 8 i august og 5 i september. 

Forklaring kan være f.eks kjøring av  dialysepasienter 3 dager pr uke enkelte måneder, 

gjør store utslag.  

2. Gradering av akutt og haster gjøres av AMK/ legevaktsentralen. En mulig forklaring er 

at flere turer som tidligere ble gradert til haster nå blir gradert til akutt. 

3. Betydelig mindre legefølge i ambulansen, men få turer. Kan variere betydelig fra år til 

år. Gjelder hele døgnet, dvs også legefølge i legekontorets åpningstid

4. Flåtestyring av ambulansen, brukes også i andre kommuner, tall kan gjelde andre 

kommuner også. Antar at det hovedsakelig dreier seg om Nesset.

Konklusjon: Disse tallene kan ikke indikere betydelig økt bruk av ambulansen grunnet 

endring i legevaktorganisering. 

Reiseavstand:

1. Legevaktorganisering i Norge

Kilde: Rapport nr. 6-2012, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin: 

 203 legevaktsdistrikter i Norge i 2011, redusert fra 236 i 2008

 I 2008: Kommunale 130 (30% av kommuner), redusert til 84 i 2011 (ca 20%).  Derav 

3 store (Oslo, Bergen, Trondheim) 32 middels store (10.000-99.000 innb) og 95 små 

(<10.000 innb.) Interkommunale: 106 (70% 2008)                                                          

 Gjennomsnittlig reiseavstand til LV lokale (uavhengig av organisering) for 

kommunestørrelse 2500-5000 innb: 53 min (maks 120 min). 30% av innbyggerei 

Norge kommer seg til legevaktslokalet innen 30 min, 80% innen 1 time.  Dvs:  

innbyggere i Nesset har reiseavstand sammenliknet med innbyggere i alle kommuner.

 Gjennomsnittlig reiseavstand ambulanse-pasient, kommunestørrelse 2500-5000: 44 

min (maks 110) (Nesset 0 min, maks 50 min) 

1.4-31.12 2012 2011 diff
Antall oppdrag   379 348 31
akutt 99 78 +21
haster 124 136 -12
vanlig 156 134 +22
legefølge 2 18 -16
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2. Interkommunale legevakter i vårt distrikt:  

a. Molde, Fræna, Eide, Nesset

kommune innb Avstand 
kommunesenter-
legevakt

Ytterpunkt 

Molde 25 035 0 31 km  Istad
Fræna 9 336 22 km  Elnesvågen 40 km   Farstad
Eide 3434 31 km  Eide 47 km  Vevang
Nesset 3011 53 km  Eidsvåg 97 km  Eikesdal, 73 Eresfjord, 89 

Vistdal

b. Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Gjemnes

Kristiansund 22447 0
Averøy 5593 16 km    Bruhagen 30 km  Kårvåg
Tingvoll 3101 57 km    Tingvoll 67 km  Meisingset
Gjemnes 2579 38 km    Batnfjordsøra 67 km Angvik

c. Legevaktsamarbeidet i Orkdalsregionene LIO: Orkdal, Agdenes, Frøya, Hitra, 

Meldal, Rindal, Skaun, Hemne, Snillfjord, Surnadal, Rennebu. 

Kommune Innb Reiseavstand 
kommunesenter-
legevakt

Merknad 

Orkdal 11429 0 
Surnadal 5952 87 km     Skei Lokal legevakt ukedager 19-20, lørdag 

11-13 
Rindal 2088 57 km     Rindal 

sentrum
Meldal 3924 35 km     Meldal 
Rennebu 2569 58 km     Rennebu tidligere vaktsamarbeid Oppdal
Frøya 4369 127 km  Frøya Lokal legevakt Hitra/Frøya man-fre 

16-20 og lør/søn/helg 10-20. 
Hitra 4399 114 km   Melandsjø Samme 
Agdenes 1715 34 km     Agdenes
Snillfjord 981 79 km    Snillfjord
Skaun 6941 26  km   Børsa
Hemne 4221 64  km   Kyrksæterøra 
Totalt innb: 48 588

Samarbeidet Aukra, Midsund, Sandøy: Legeskyssbåt imellom kommunene og sykehus 

Samarbeidet Aure, Smøla, Halsa: samme  Bruker delvis Orkanger sykehus

Kommuner UTEN vaktsamarbeid  Nordmøre og Romsdal:  Rauma , Sunndal , Vestnes 

(jobber med interkommunalt legevaktsamarbeid i disse dager) 

Hva med en lege til: 

Dvs 4 fastlegehjemler + 1 turnuslege: 

 Fremdeles bare i beste fall 4-delt ved bare en lege med fritak for alder. Sårbart for 

sykdom, ferie, graviditet etc. 

 Ikke nok legekontorer- må ha nye lokaler.

 Behov for mer hjelpepersonell

 Gjennomsnittlig listelengde pr lege blir 3000/4= 750. Korte lister er lite attraktivt for 

legene. Vanlige listelengder ligger rundt 1000-1250. Pr i dag er listelengdene 1250, 

900 og 800, stort sett fordelt etter legenes ønske. 

 Svært lite attraktiv arbeidsplass for turnusleger pga lite oppgaver.

 Mere kommunale timer med fastlønn og praksiskompensasjon: betydelig høyere 

kostnad for kommunen.

 En økning av legeressurs må være begrunnet i økte legeoppgaver på dagtid, ikke 

vaktbelastning.

 Fremdeles vanskelig å rekruttere leger da de fleste kommuner har interkommunale 

ordninger med betydelig mindre vaktbelastning. 

Kommuneoverlegens konklusjon: 
se øverst i dokumentet. 

Referanser: 

1. Det vises til alle dokumenter som gjelder sak PS 140/11, ephorte nummer 2008/32 

2. Molde Interkommunale elge4vakt Evalueringsrapport 25.3.2013. 

3. …er hjelpa nærmast! Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt  Rapport nr. 

1-2009 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin. 
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Fastsetting av oppholdsutgifter - institusjonsplasser NOS 

Rådmannens innstilling

Det fastsettes følgende oppholdsutgifter for institusjonsplasser i Nesset pr. måned for 2012:
Demensavdelinga       Kr. 86.416
Sykeheimsavdelinga   Kr. 67.916
Kortidsavdelinga        Kr. 51.193

De fastsatte oppholdsutgifter er også retningsgivende for 2013. Det skal før det blir foretatt 
etteroppgjør for 2013 foretas en ny fastsetting med utgangspunkt i endelige regnskapstall for 2013.

Saksopplysninger

I forbindelse med beregning av oppholdsbetaling for pasienter i institusjon går det fram at ingen skal 
betale mer enn det plassen koster.  Det bør derfor foretas en beregning for å fastsette en maks pris pr, 
plass.
Det går fram i forskrift om egenbetaling i institusjon at kommunen skal fastsette oppholdsutgiftene pr. 
institusjonsplass.  Det er nå relativt kort tid til at kommunen skal foreta etteroppgjør for 2012 for ca. 
65 pasienter, av den grunn bør kommune har fastsatt en oppholdsutgift pr. plass pr. måned for 2012.

Det er slik at den enkelte pasienter blir trukket direkte i trygden pr. måned for å dekke 
oppholdsutgiftene. Har den enkelte pasient pensjonsordninger i tillegg til den som blir utbetalt 
gjennom NAV blir det fakturert et månedlig beløp i tillegg. Når likningen foreligger året etter blir det 
foretatt et etteroppgjør der ligning og skatteoppgjør blir lagt til grunn.  Den enkelte pasient skal betale 
mellom 75 og 85 % av sine nettoinntekter til dekking av opphold i institusjon.
Det meste en pasient så lang har betalt gjennomsnitt pr. måned er kr. 20.600,-. Enhetsleder har hatt 
henvendelser fra pårørende i forhold til å dokumentere hva kostandene på en institusjonsplass er i 
Nesset.



Ved beregning av kostnader for institusjonsplass i forbindelse med oppholdsbetaling skal 
bruttokostnadene legges til grunn, men med fradrag av refusjon sykelønn og avskrivninger.
Regnskapstallene for Nesset kommune viser en oversikt over den enkelte avdelings utgifter. I tillegg
til dette har kommunen en del fellesfunksjoner som drift/ vedlikehold av bygg herunder vaskeri, 
kjøkken og ressurspool. Disse kostnadene må fordeles på den enkelte avdeling i forhold til antall 
plasser.

Kostnadsoversikt.
Demensavdelinga - 7 plasser (ansvar 3303) –
Kostnader regnskapsført avdeling 5.871.000
Andel fellesutgifter NOS ansvar 3300, Bygning og vaskeri   660.000
Andel utgifter Kjøkken ansvar 3307 627.000
Andel utgifter ressurspool ansvar 3309 280.000
Fradrag avskrivinger, (fortrinnsvis bygninger) - 180.000
Beregnet kostnader avdeling 7.258.000
Kostnad pr. plass pr år. 1.037.000
Kostnad pr. plass pr. måned 86.416

Sykeheimen – 30 plasser (ansvar 3302) –
Kostnader avdeling 18.217.000
Andel fellesutgifter NOS ansvar 3300 , Bygning og vaskeri 2.843.000
Andel utgifter Kjøkken ansvar 3307 2.688.000
Andel utgifter ressurspool ansvar 3309 1490.000
Fradrag avskrivinger, (fortrinnsvis bygninger) - 774.000
Sum kostnader avdeling 24.464.000
Beregnet kostnader pr. plass 815.000
Kostnad pr. plass pr. måned 67.916

Kortidsavdelinga – 19 plasser (ansvar 3301) –
Kostnader avdeling 7.999.000
Andel fellesutgifter NOS ansvar 3300 , Bygning og vaskeri 1.800.000
Andel utgifter Kjøkken ansvar 3307 1.701.000
Andel utgifter ressurspool ansvar 3309 890.000
Fradrag avskrivinger, (fortrinnsvis bygninger) - 490.000
Sum kostnader avdeling 11.900.000
Beregnet kostnader pr. plass 626.315
Kostnad pr. plass pr. måned 52.193

Ut i fra regnskapstallene ovenfor vil en se at gjennomsnittlig kostnad pr. institusjonsplass i Nesset 
kommune pr. år er kr. 781.732,- avskrivinger er fratrukket.

Gjennomsnittlig brutto kostnad pr, institusjonsplass pr. år inkl. avskriving kr. 805.000,-. I kostra-
tallene for 2012 går det fram at det tilsvarende tallet er 903.069. Bakgrunnen for forskjellen er at 
Nesset kommune hadde i 2012 en avlastningsbolig for barn med en relativ høg bruttokostnad. 

I og med at demensavdeling fra og med 2013 er økt fra 7 til 9 plasser og kortidsavdelinga er redusert 
fra 19 til 17 vil kostnadene pr. plass bli endret noe i 2013. Bl.a. vil kostnadene for demensavdelinga pr. 
plass bli lavere.



Vurdering

De fastsatte kostandene pr. plass er framkommet ved at det er brukt endelige regnskapstall for 2012. 
Det har som nevnt innledningsvis vært forespørsel i forbindelse med vedtak om oppholdsbetaling om 
hvilke kostander kommunen har pr. plass. Kommer det slike henvendelser som følge av 
oppholdsbetaling for 2013 vil det bli vist til denne saken, men opplyst at det vil bli foretatt en endelig 
fastsetting når regnskapstallene for 2013 foreligger. 
I og med at det er stor forskjell på kostnadene fra avdeling til avdeling synes det riktig at det det 
fastsettes kostnad pr. avdeling og ikke gjennomsnittlig ved hele NOS. 
Det skal svært mye til for at kommunen vil få en pasient som har så høy inntekt at 
vederlagsberegningen tilsier at oppholdsbetalingen overstiger kostnadene som kommunen har. 

Økonomiske konsekvenser

Vedtaket vil ikke påvirke budsjett og regnskapstall.
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Rådmannens innstilling

 Farmen Friluftsbarnehage godkjennes foreløpig som en heldagsbarnehage for barn i alderen 0-
6 år i henhold til vedlagte planer og søknad, med oppstart 15.08.2013. 

 Administrasjonen delegeres myndighet til å foreta den endelige godkjenningen av Farmen 
Friluftsbarnehage. Endelig godkjenning må foreligge før oppstart i august 2013

Følgende må foreligge før endelig godkjenning kan gis:
 Lovmessige godkjenninger fra de instanser som har dette ansvaret.
 Bemanning etter gjeldende lover og regelverk.
 Ute og inne areal er ferdigstilt og tilfredsstiller kravene til barnehagedrift. 



Saksopplysninger

Farmen Friluftsbarnehage søker om godkjenning etter lov om barnehager. Søkere er Reidun og 
Edmund Morewood. Selskapet som søker etablering, Essøraskule AS, eies 50/50 av Reidun og 
Edmund Morewood. Farmen Friluftsbarnehage organiseres som en underavdeling til selskapet.
Barnehagen skal etableres i lokalene til tidligere Eidsøra skole. Bygget er på flere etasjer, men 
barnehagen skal være i 1. etasje. Barnehagen vil ha dyrehold, som kaniner, kopplam, høner, ponni og 
gris som en viktig del av sin hverdag. 

Barnehagen søker godkjenning for 36 plasser, fordelt på to avdelinger, en storbarnsavdeling for barn 
over 3 år (18 plasser) og en småbarnsavdeling for 9 barn under 3 år (18 plasser). Det søkes om 
godkjenning av en heldagsbarnehage med åpningstid fra 07.00 til 16.45, med oppstart 15.08.2013. 

Lov om barnehager § 10. Godkjenning

”Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til 
formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2. Kommunen kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med 
hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Kommunens vedtak kan påklages til 
fylkesmannen”. (Lov om barnehager, Kunnskapsdepartementet)

§ 1 Formål

§ 1a Særlige formål

§ 2 Barnehagens innhold

Utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK) er delegert ansvaret for godkjenning av barnehager i 
kommunen.

Lokaler og uteområder.
Barnehagens fysiske rammer, dvs. lokaler og uteområde, må være egnet for barnehagedrift. Etter § 2 
skal barnehagen blant annet gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 
aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Dette pålegget stiller mange og varierte krav 
til barnehagens lokaler, uteområde og inventar, som må utformes på en måte som tar hensyn til små 
barns behov for fysiske utfordringer og som fremmer lek, læring og omsorg. I følge § 2 fjerde ledd 
skal barnehagen ta hensyn til barnas alder og funksjonsnivå, og tilgjengelighet for alle må være et 
viktig hensyn ved utforming av barnehagen. Barnehagens fysiske omgivelser må ha kvaliteter som 
stimulerer motorisk utvikling gjennom lek og fysisk utfoldelse og samtidig være trygge for barn i ulike 
aldersgrupper. Uteområdene må derfor være egnet, både i utforming og størrelse, for variert lek og 
utfoldelse under trygge forhold. (Godkjenning av barnehager, Kunnskapsdepartementet, 2006)

Lekeplassutstyr og annet utstyr i barnehagen er ikke gjenstand for godkjenning etter barnehageloven. 
Det er barnehageeier som har ansvaret for at det utvises aktsomhet og treffes tiltak for å forebygge 
skader, jf. Produktkontrolloven og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og forskrifter om 
internkontroll. 

Veiledende arealnorm
Departementet har gitt en veiledende arealnorm for antall kvadratmeter per barn i barnehagen. 
Arealberegningen ved fastsettelsen av leke- og oppholdsarealet skal ta utgangspunkt i de rommene 
som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter. Dette gjelder for eksempel lekerom, grupperom 
og sove- og hvilerom. Dersom barnas garderobe også egner seg som leke- og oppholdsrom, kan denne 
også medregnes. Det samme gjelder kjøkkenet, dersom dette reelt brukes til barnas aktiviteter. 



Personalrom, kontorer, stellerom, toaletter og lignende skal ikke tas med i beregningen. Den 
veiledende arealnormen får betydning for barnehageeieren ved dennes fastsettelse av leke- og 
oppholdsareal per barn og i forbindelse med kommunens godkjenning og tilsyn. (Godkjenning av 
barnehager, Kunnskapsdepartementet, 2006)

Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 
mer (ca. 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger 
så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Til dette arealet regnes ikke parkeringsplass, 
tilkjørselsveier og lignende.
Barnehagedriften er planlagt og søkt godkjenning for 27 barn i alderen 0-6 år, med totalt 36 plasser 
med et leke- og oppholdsareal på 124 m2 inne, og det totale leke og oppholdsarealet ute er 1301m2.   

Farmen Friluftsbarnehage har vedtektsfestet at de følger den veiledende normen for barnas leke- og 
oppholdsareal inne der det er 4 m2 per barn over 3 år og om lag 1/3 mer (ca. 5,3 m2) for barn under 3 
år. 

Bemanningsplan
Det er i barnehageloven stilt krav om at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet (§ 2 første 
ledd). Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk 
virksomhet (§18 femte ledd). Godkjenningsmyndigheten må derfor kunne stille krav om en 
bemanningsplan som viser at driften vil bli forsvarlig og at barnehagetilbudet kan oppfylle lovens og 
rammeplanens krav til barnehagens innhold. (Godkjenning av barnehager, Kunnskapsdepartementet, 
2006)

Pedagognormen for barnehager sier at det skal være en pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er 
over 3 år og en pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under 3 år og barnas daglige oppholdstid er 
over 6 timer. 

Farmen Friluftsbarnehage er ihht søknad om godkjenning medlem av PBL (Private Barnehagers 
Landsforbund), i hovedtariffavtalen mellom PBL og Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta 
vises det i punkt 4.6. om styrer til at styrer skal tilsettes i hel stilling og som hovedregel avsettes 35 % 
av styrerstillingen pr. avdeling til ledelse. 

4.6 Styrer
Styrer tilsettes i hel stilling.
Ved fastsettelse av tid til ledelse skal det som hovedregel avsettes 35 % styrerstilling pr avdeling. 
Ønsker eieren, som følge av barnehagens organisering, å bruke mindre tid til ledelse, skal dette
drøftes mellom partene lokalt. Blir partene lokalt ikke enige, drøftes dette mellom berørte 
organisasjoner og PBL-A sentralt. Oppnås ikke enighet, fastsettes tid i samsvar med PBL-As siste
tilbud.
Det forutsettes at ovenstående ikke fører til reduksjon av tidligere avsatt tid til ledelse/administrasjon.
Jf. generell merknad til kap 1.

Farmen Friluftsbarnehage har tilsatt styrer i 20 % stilling og 80 % stilling som pedagogisk leder, 
styrers tid til administrative oppgaver er 20 %. Vi ser at dette ikke er i tråd med regelverke og vil at 
barnehage til den endelige godkjenningen ser på dette. 

I punkt 4.7. i hovedtariffavtalen mellom PBL og Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta vises 
det til førskolelærer/ pedagogisk leder arbeidstid. 

4.7 Førskolelærer/pedagogisk leder
Den ordinære arbeidstid er 37,5 timer pr. uke hvorav 33,5 timer pr. uke skal være lagt til barnehagen.



For- og etterarbeid samt foreldrekontakt som ikke kan utføres innenfor rammen av de 33,5 timene gir 
ikke rett til overtidsgodtgjørelse.
I den utstrekning foreldremøter eller andre møter pålegges utenfor arbeidstiden skal medgått tid enten 
kompenseres med tilsvarende fritid eller med overtidsbetaling. I de tilfeller det kompenseres med fritid 
skal overtidstillegget utbetales.
Ved økt pedagogtetthet ut over lovens bemanningsnorm, skal barnehagen og organisasjonens lokale 
ledd avtale hvordan hele eller deler av den totale ubundne tiden skal disponeres. Herunder kan det 
avtales at arbeid i hele eller deler av den ubundne tiden kan legges til barnehagen. Kommer ikke 
partene til enighet, kan en av partene bringe uenigheten inn for partene sentralt. De sentrale parter 
behandler tvisten på grunnlag av uenighetsprotokollen, og kan fastsette ny avtale med bindende 
virkning. Blir de sentrale parter ikke enige videreføres pkt. 4.7 første ledd. Jf. generell merknad til 
kap. 1.

Farmen Friluftsbarnehage har lagt inn 4 timer ubunden arbeidstid til førskolelærer men ikke til styrer/ 
pedagogisk leder. 

Vedtekter
Barnehageeier skal etter § 7 fjerde ledd, fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi 
opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. I § 7 nevnes følgende; 
eierforhold, formål, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget og barnehagens 
åpningstid. (Godkjenning av barnehager, Kunnskapsdepartementet, 2006)

Politiattest
Barnehageloven § 19 og forskrift om politiattest fastsatt av Barne- og familiedepartementet 16. 
desember 2005 har nærmere regler om krav til tilfredsstillende politiattest. Det stilles krav om 
tilfredsstillende politiattest både fra personer som skal arbeide i barnehagen og fra andre personer som 
regelmessig oppholder seg i barnehagen. For å sikre at barnehageeier som selv skal arbeide i 
barnehagen ikke er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn er kommunen som 
godkjenningsmyndighet gitt myndighet til å kontrollere at tilfredsstillende attest foreligger. Det er et 
krav om at tilfredsstillende attest fra barnehageeier skal foreligge før godkjenning gis. Eier plikter da å 
levere attest på lik linje med andre som skal arbeide eller oppholde seg i barnehagen. For å sikre at 
personer som er til stede i barnehagen i åpningstiden ikke er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle 
overgrep mot barn, er kommunen som godkjenningsmyndighet gitt myndighet til å kontrollere dette. 
Tilfredsstillende attest skal foreligge før godkjenning gis. (Godkjenning av barnehager, 
Kunnskapsdepartementet, 2006)

Vurdering

Lokaler og uteområder:
 Uteområdet i henhold til tegninger fremstår som bra, med godt avgrenset område mellom der 

barna leker og dyra oppholder seg. Det er tenkt et leke- og oppholdsareal på fremsiden av 

bygget med spiseplass, lekestativ og sandkasse. Dette er et område som er flatt og dermed også 

greit for små barn og barn med nedsatt funksjonsevne. 

 I følge plantegningen for uteområdet er parkering godt ivaretatt. 

 Barnehagens lokaler er pr. i dag bare vurdert ut ifra plantegninger som forligger sammen med 

søknaden pga at lokalene i dag er under renovering. Befaring vil bli gjort når lokalene er 

ferdige, før oppstart. Lokalene skal godkjennes av Kystlab v/ Svein G. Drabløs og 

kommunelege, planlagt dato for befaring er 25.06.2013, med påfølgende tilsyn etter oppstart

(ifølge e-post fra Kystlabb).

 Mattilsynet skal også vurdere forholdene blant annet rundt dyrehold og matservering i mai 

(Tidspunkt i følge søknaden).



 Brannteknisk godkjenning vil foreligge når inspeksjonen av bygge er gjennomført etter avtale 

med Angvik prosjektering AS og eier i juli (Tidspunkt i følge søknaden).

 Forhåndsgodkjenning og samtykke fra Arbeidstilsynet blir ivaretatt av Angvik prosjektering i 

samarbeid med bygningsmyndigheter i april. (Tidspunkt i følge søknaden). 

Arealbruk:
 Samlet leke- og oppholdsarealet inne til Farmen friluftsbarnehage er 124 m2 og ivaretar 

dermed normen i Lov om barnehager m/ forskrift.

 Samlet leke- og oppholdsarealet ut til Farmen friluftsbarnehage er 1301m2 og ivaretar dermed 

normen i Lov om barnehager m/ forskrift.

Bemanning: 
Vurderingen er tatt ut ifra barnegruppa som er tatt inn i barnehage pr. 01.06.2013, det er da 9 barn 
hvorav 4 er under 3 år, og 5 over 3 år. 

Barnehagen har tilsatt 2 førskolelærer og en assistent. Den ene førskolelæreren skal ha styreransvaret i 
20 % og være pedagogisk leder i 80 %, i tillegg har de en førskolelærere i 100 %  og en assistent i 80
%. Dette vil si at barnehagen ut ifra antall barn som har fått plass i barnehagen har en høyere 
pedagogisk bemanning enn det normen for bemanning sier er minimum. 
Det vises i søknaden til at deler av personalet har god erfaring med dyrehold. 

Farmen Friluftsbarnehage er ihht søknad medlem av PBL (Private Barnehagers Landsforbund), i 
hovedtariffavtalen mellom PBL og Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta vises det i punkt 4.6. 
Styrer til at styrer skal tilsettes i hel stilling og som hovedregel avsettes 35 % av styrerstillingen pr. 
avdeling til ledelse. 
Farmen Friluftsbarnehage har tilsatt styrer i 20 % stilling og 80 % stilling som pedagogisk leder, 
styrers tid til administrative oppgaver er 20 %. Vi ser at dette ikke er i tråd med regelverke og vil at 
barnehage til den endelige godkjenningen ser på dette. 

I punkt 4.7. i hovedtariffavtalen mellom PBL og Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta vises 
det til førskolelærer/ pedagogisk leders arbeidstid. Farmen Friluftsbarnehage har lagt inn 4 timer 
ubunden arbeidstid til førskolelærer, men ikke noe til styrer/ pedagogisk leder. Vi ber også om at dette 
ses nærmer på til den endelige godkjenningen. 

Renhold:
Etter budsjettet for 2013/2014 er det lagt opp til en renholdsressurs på 5 % stilling, mens det i 
”Budsjett fullt belegg” (Vedlegg 9) er budsjettert med 25 % stilling. I samtale med eier uttaler de at de 
skal ta deler av renholde selv. 
Sammenheng mellom støv og helseplager hos følsomme individer og individer med astma og allergi er 
godt dokumentert. Hensikten med renhold er å redusere forekomsten av støvpartikler, allergener og 
smittestoffer. Renholdet har stor betydning for barn ettersom de er mer sårbare for forurensninger enn 
voksne. Renhold har også til formål å skape trivsel og velvære generelt. Små barn ligger mye på gulvet 
og vil derfor være mer utsatt for få i seg støvpartikler m.m. Det er også viktig å ha et ekstra fokus på 
renhold i forhold til dyrehold som Farmen Friluftsbarnehage skal ha.

Vurdering av barnehagens bemanning ut ifra en småbarnsavdeling med 9 barn (18 plasser) og en 
storbarnsavdeling 18 barn (18 plasser), totalt 36 plasser:

Barnehagen vil ha en styrer/ daglig leder, to pedagogisk ledere, to førskolelærer og to assistenter. 



Ut ifra vedlegg 3; Arbeidsliste Farmen friluftsbarnehage, vil bemanningen på 2 avdelinger, en 
småbarnsavdeling 9 barn (18 plasser) og en storbarnsavdeling med 18 barn (18 plasser), være dekt opp 
med 1 voksen pr 6 store barn og med 1 voksen pr 3 små barn. Den pedagogiske bemanningen vil være 
høyere en minimumsnormen og vil dermed kunne godkjennes. 
I følge vedlegg ”Budsjett fullt belegg” (Vedlegg 9) er det her lagt opptil en full styrerstilling i tillegg 
til den pedagogiske bemanningen på avdelingene. 

Barnehageeier må til enhver tid vurderes og sørge for at bemanningen er tilstrekkelig ut ifra antall barn 
som tas inn i barnehagen. 

Vedtektene:
Vedtektene inneholder alle de ovenfor nevnte punktene som Lov om barnehage § 7 sier vedtektene 
skal gi opplysninger om. 

Politiattester:
Politiattester er levert og funnet i orden på både eiere og personalet som er ansatt i barnehagen pr. 
01.06.2013.

Økonomiske konsekvenser

Selve godkjenningssaken gir ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, det er ingen automatikk 
i at en godkjenning av en barnehage fører til kommunalt tilskudd. 

Viser til sak 56/13 til formannskapet 06.06.2013, om behandling av søknad fra Farmen 
Friluftsbarnehage om tilskudd. 

Lov om barnehager 

§ 14. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager

      Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i 
kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren er blitt 
rammefinansiert. 

      Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren 
er rammefinansiert. 

      Godkjente ikke-kommunale barnehager, jf. første og andre ledd, skal behandles likeverdig med 
kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Kongen kan gi forskrifter med nærmere 
bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling. 

      Kommunen skal utbetale tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager som skal motta 
tilskudd etter første eller annet ledd forskuddsvis hvert kvartal inntil kommunen fatter endelig vedtak 
om tilskudd. 

      Kommunens vedtak etter annet ledd kan påklages til fylkesmannen.

Betydning for folkehelse
Grunnlaget for god helse legges i tidlige barneår, derfor er miljøet i barnehagen viktig. 
Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til utjevning av sosiale 
forskjeller. Den har også en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing.  Et 
fokus på friluftsliv, aktiv bruk av naturen og nærmiljøet gir mange muligheter. Naturen gir rom for et 
mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i allslags vær.  
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Dokumentet er en formell søknad om godkjennelse av Farmen Friluftsbarnehage – Eissøra, med inntil 
36 plasser. 
 
 
Søker:    Reidun og Edmund Morewood 
Eier:    Reidun Morewood 
Ansv. prosjekterende:  Angvik Prosjektering AS 
Ansvarlig prosess: Vekstkommuneprogrammet 
 
Dato:    22.4.2013 
Dato korrigert søknad: 31.5.2013 
  
 
 
Følgende vedlegg følger søknaden:  
 

- Forslag til vedtekter (korrigert)    (Vedlegg 1) 
- Forslag til årsplan (korrigert)    (Vedlegg 2) 
- Arbeidsliste (korrigert)     (Vedlegg 3) 
- Budsjett (korrigert)     (Vedlegg 4) 
- Beskrivelse og tiltak iht. lov og forskrifter  (Vedlegg 5) 
- Skisse uteområde     (Vedlegg 6) 
- Dokumentasjon Fuktmåling    (Vedlegg 7) 
- Fremdriftsplan arbeid     (Vedlegg 8) 
- Budsjett fullt belegg     (Vedlegg 9)  
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Farmen friluftsbarnehage  
 
Det søkes om godkjennelse av Farmen Friluftsbarnehage etter Lov om Barnehager. 
 
Utgangspunktet for etableringen er et ønske om å supplere de eksisterende barnehagene med et nytt og 
annerledes tilbud, som vil være positivt for nærmiljøet og det totale barnehagetilbudet i kommunen. 
Søker er kjent med at det foreligger planer for endring / forbedringer av de kommunale barnehagene 
og det kommunale barnehagetilbudet, uten at dette påvirker søkers motivasjon og ønske om etablering.  
 

Søker har hatt god kontakt og kommunikasjon med kommuneadministrasjonen gjennom hele 
prosessen. Behovet for fremtidig barnehagedekning er kartlagt og vurdert sammen med 
kommuneadministrasjonen opp imot behovet for flere barnehageplasser, og det ser ut for å bli 
god dekning fremover. Det er fremlagt foreløpige planer for etableringen med 36 plasser. 
Antall plasser danner utgangspunktet for tilrettelegging av de fysiske tilpassninger i bygning, 
mens driften vil tilpasses de antall søkere som takker ja til plass i barnehagen.  

 
Lokalene for etablering er gamle Eissøra skole som eies av Reidun Morewood. Skolen ble lagt ned 
som skolebygg for flere år siden, og har siden vært nyttet til forskjellige formål. Bygget er fortsatt i 
god stand, men skal oppgraderes til dagens standard iht. de byggtekniske kravene som etter forskrift 
gjelder for barnehager. Dette arbeidet ledes av Angvik Prosjektering AS, som er ansvarlig 
prosjekterende.  
Eiendommen eies av Reidun Morewood, mens selskapet som søker etablering eies 50/50 av Reidun og 
edmund Morewood. 
 
I søknaden er det lagt til grunn at vi søker om å tilrettelegge en barnehage for inntil 36 plasser med to 
avdelinger. Storbarnavdelingen for barn over 3 år med 18 plasser og småbarnsavdelingen med 18 
plasser for de under 3 år. Nå er det kjent at søknadene om plass i Farmen Barnehage ikke er i den 
størrelsesorden, men betydelig lavere. Det er allikevel ønskelig å få godkjent søknaden om etablering 
av en barnehage med 36 plasser iht. plan, da det er et mål å få komme opp i det antallet om noen år.  
 
 
 
Øvrig Informasjon 
 
Barnehagen har tegnet medlemskap i PBL (Private barnehagers landsforbund) www.pbl.no for å ha 
tilgang til ekstern rådgivning og bistand i forbindelse med etableringen, og videre i drift.  
 
Farmen Friluftsbarnehage har opprettet følgende kommunikasjonskanaler som vil bli brukt i 
forbindelse med generell informasjon ut til interesserte. Informasjon, bilder og lignende vil kunne 
legges ut på et passordbeskyttet område på hjemmesiden.  
 
Hjemmeside www.farmen.barnehage.no  
Facebook side (http://www.facebook.com/#!/pages/Farmen-
Friluftsbarnehage/533203503367190?fref=ts  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Reidun og Edmund Morewood  
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Dokumentasjon - dokumenter og referanser som har vært benyttet i arbeidet. 
 

- Lov om arbeidsmiljø, Arbeidsmiljøloven 
- Lov om barnehager, Barnehageloven 
- Lov om vern mot brann, Brannvernloven 
- Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Plan- og bygningsloven 
-  
- Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler, 

Arbeidsplassforskriften 
- Forskrift om Arbeidsmiljøutvalg og verneombud 
- Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning  
- Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet 

samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer 
- Forskrift om brannforebyggende tiltak 
- Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr 
- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, ”Barnas arbeidsmiljølov” 
- Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
- Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager 
- Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 
- Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage 

fra annen stat 
- Forskrift om pedagogisk bemanning 
- Forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven.  
- Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomhetene 

(Internkontrollforskriften) 

 

- Folkehelseinstituttet, http://www.fhi.no/eway/ 
- Mattilsynet, http://www.mattilsynet.no/ 
- Private barnehagers landsforbund, http://www.pbl.no/no/ 
- Etablere barnehage, http://www.etablerebarnehage.no/ 
- HMS i barnehagen, http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Barnehager/Helse-miljo--og-

sikkerhet-i-barnehagen-.html?id=462309 
- Arbeidstilsynet, 

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=207426#Skriftlig_dokumentasjon 
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Særlige forhold i Farmen Barnehage 

 
Farmen Friluftsbarnehage skiller seg ut fra en ”vanlig” barnehage, da den har dyrehold. Vårt mål med 
å ha dyr på bruket er at barna skal få trygge og positive opplevelser i nærkontakt med dyr og natur. Vi 
har som mål å gi barna gode forutsetninger for å lære kunnskaper, ferdigheter og verdier de vil dra 
nytte av gjennom hele livet. Dyr krever struktur og ansvar, de må fores, gis omsorg og stelles. Dette 
vil vi la barna, sammen med voksne, ha ansvaret for. De vil bli delt opp i mindre grupper, som hver har 
sine ansvarsoppgaver for dyrene. Dette mener vi vil gi barna ansvarsfølelse og styrker mestring- og 
selvfølelsen. Ved å dele barna inn i små grupper ved fjøsstell, vil den voksne få mer tid og mulighet til 
å kunne inngå nære samspillrelasjoner med det enkelte barnet. Dette vil gi barnet en god grobunn for 
læring. Vi mener også at dette kan resultere i en positiv språk- og identitetsutvikling, sterk sosial 
kompetanse, styrket empati, samt økt mestringsopplevelser for det enkelte barnet.  
 
Barna vil lære om de enkelte dyrene vi har på bruket, samt hvordan stell og håndtering av de 
forskjellige dyrene som trengs. De vil også lære hvordan man skal té seg sammen med dyrene, noe 
som vil gjenspeile gjensidig respekt, noe som er veldig viktig å ta med seg videre i livet. De har også 
fordelen med å lære i praksis; de ser hva dyrene spiser, hvilke lyder de lager, hvor store/små de 
faktiske er, hvordan de føles å klappe på, samtidig som de vil kunne si velkommen til noen nye, vil de 
også oppleve at det kan være nødvendig å ta farvel med noen gamle. “Barnehagen skal gi barn troen 
på seg selv og andre. Barns aktivitet, engasjement og deltakelse i barnehagens fellesskap gir barn 
kunnskap om seg selv i forhold til andre.” (Rammeplanen:s.29, 2006) 
 
Som Rammeplanen sier; gi barn troen på seg selv og andre. Det er dette vi vil oppnå, ved å ha dyr på 
Farmen Friluftsbarnehage. Dette mener vi er det som skiller oss fra en ”vanlig” barnehage; vi har dyr 
og natur i fokus, som vil få positive utfall for barna. 
 

Renhold 
 
Farmen barnehage vil være nøye og presise på godt renhold blant dyrene, og ett rent og tørt miljø både 
ute og inne. Barna vil også bli involvert hva gjelder rengjøring av fjøsen etc. Det skal være utstyr som 
spade, kost og trillebår/kostbrett, lett tilgjengelig på uteområdet, for å snarest kunne plukke opp det 
som et dyr eventuelt velger å gjøre fra seg. Dette for å unngå at barna tråkker i det, og i verste fall 
smaker på - og selvfølgelig for å unngå lukt. Innen kort tid skal barna lære å si fra dersom de finner 
avføring i uteområdet, fremfor å tråkke på, leke og eller spise på.  
 
Det vil være egen føsdresser både på barn og voksne, og tilgang til støvelbad/støvleovertrekk, som 
skal brukes før og etter fjøsbesøk - dette for å forhindre for mye bakterier inn og ut av fjøs. Det skal 
være gode rutiner mht håndvask med såpe og vann, etter berøring av dyr/fjøsstell, og da spesielt før 
måltid. 
 
Hva gjelder renhold, så vil de ansatte være konstant på vakt, og rutiner vil være ekstremt viktig. Dyr 
har andre bakterier enn mennesker, og spesielt kan barn lett ta disse til seg, da immunforsvaret ikke er 
fullt utviklet enda. Håndvask og generelt renhold rundt oss være ekstremt viktig, og som nevnt 
tidligere vil de ansatte være veldig obs på å innarbeide faste rutiner på dette. 
 

 
Kvalifikasjoner ansatte i forhold til dyrehold: 
 
Styrer/Ped.leder har grunnleggende kunnskap om dyr, litt erfaring fra barndom, da besteforeldre hadde 
gård med sauehold og hest. Vedkommende har også erfaring fra å vært samboer med en odelsgutt, i 
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to-tre år, hvor de bodde på kåret på gården og høstet i denne sammenheng erfaring fra enkel assistanse 
ved avløserjobb i fjøs, med høner, okser, hester, katter og hund.   
 
Førskolelærer har grunnleggende kunnskap om dyr, mye erfaring fra en barndom med besteforeldre 
med gård. Sauehold, kyr, høner, griser, hester, kanin, hund og katt. Begynte allerede å være med på 
jakt, fra åtte-ni årsalderen, tok jegerprøven i 2010. 
 
Assistenten har bred erfaring med dyrehold, da hun fra 2003 - 2011 drev et småbruk med sauer, hester, 
geiter, høner, katter og hunder. 

 
Styrer og pedagogisk personell 
 
Regelverket sier at det skal være en med godkjent pedagogisk utdanning i 100% stilling pr. 18 plasser. 
Det vil være to med godkjent pedagogisk utdanning på huset, så dette skulle holde. Det er litt tvetydig 
å forstå regelverket på akkurat dette området, men vi har kommet frem til at vi er godt innenfor selv 
om vi har styrer og pedagogisk leder stillingen delt opp i 20/80% stilling. 
 
Angående ubunden tid: Nye regler trådte i kraft fra august 2012, med ett prøveår, dvs at det kan bli 
endringer før oppstart, men sånn det er per dags dato så skal disse fire timene brukes på ”huset”. Før 

hadde man 6,3t per dag, mens nå har man 7,5t, med forbehold om å kunne bruke en time, fire ganger i 
uken, på kontor, dersom dette trengs, til planlegging. Dersom det ikke er anledning til å ta disse timene 
i arbeidstiden, så må det gjøres på fritiden, og da blir det regnet som overtid. (Dette i følge 
utdanningsforbundet sine sider; ”Dersom man må steppe inn som vikar, da man egentlig har en time 
på kontor, og på denne måten blir forhindret i å ta den timen, og det ikke finnes tid senere den uken, 
så kan man ta det på fritiden = overtid.”) 

 
 
Budsjett 2013 
 
Farmen barnehage har en stor motivasjon og intensjon om å starte barnehage basert på det unike 
opplegget med dyrehold, som en del av barnehagen og det pedagogiske opplegget. Med få barn er det 
vanskelig å då dette til å bli lønnsomt, motivasjonen er heller ikke å tjene store penger på 
barnehagedrift, men å få dette til å bli et godt alternativ til de andre barnehagene, samt en interessant 
og spennende arbeidsplass for de ansatte. 
 
For første driftssår med oppstart 15.8.2013 vil det bli et underskudd. Dette er en bevisst handling og 
eierns egen disposisjon, for å komme i gang. Underskuddet vil bli dekket opp av egne oppsparte 
milder og overført til drift av barnehagen det første året. Målet er at dette på sikt skal tjene seg inn 
igjen, slik at det blir en sikker og god arbeidsplass over tid. 
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Følgende arbeid og dokumenter planlagt utført. 
 

o Utarbeidelse av HMS perm (beskrivelse) Arbeidet utføres av de ansatte. Vi bruker HMS 
Perm som ligger på PBL sine hjemmesider. Denne er etablert og vil bli utarbeidet når 
barnehagen har startet, sammen med ansatte..  

 Ansvar:  Eier   
 Utøvende:  Daglig leder i samarbeid med de ansatte 
 Tidspunkt: Uken før oppstart 

 
o Internkontrollsystem implementeres som en del av HMS arbeidet i samarbeid med de 

ansatte.  
 Ansvar:  Eier  
 Utøvende:  Daglig leder i samarbeid med de ansatte  
 Tidspunkt:  Uken før oppstart 

 
 
Søknad om godkjennelse til andre instanser  

 
o Søknad til Arbeidstilsynet om samtykke og forhåndsgodkjennelse gjelder bygg som er 

søknadspliktig etter plan og bygningsloven. Dette blir ivaretatt av Angvik 
Prosjektering i samarbeid med bygningsmyndighetene.  

 Ansvar: Eier 
 Utførende:  Angvik Prosjektering AS 
 Tidspunkt:  April 
 

o ”Godkjenning i forhold til ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole” er 

det  Kystlabb som utfører for kommunelegen (her foreligger det en avtale med Nesset 
kommune)” (Tanja Bersås), barnehagen tar selv kontakt med Kystlabb for å få tilsendt 
en mal for søknadspapir og avtale tidspunkt for befaring.  

 Ansvar:  Eier 
 Utfører: Vekstkommuneprogrammet 
 Tidspunkt:  Mai, med befaring i juli 

 
o ”Nesset kommune har etter hva jeg forstår ingen konkret avtale med Mattilsynet” 

(Tanja Bersås). Altså tar barnehagen selv tar kontakt så vil de få hjelp til registrering. 
Her er det godkjenning i forhold til dyrehold, kjøkken og sanitærforhold.  

 Ansvar:  Eier 
 Utførende: Vekstkommuneprogrammet 
 Tidspunkt Mai  

 
 

o Brannteknisk godkjennelse vil foreligge når inspeksjon av bygg er gjennomført etter 
avtale med Angvik Prosjektering og Eier. 

 Ansvar: Eier 
 Utførende:  Angvik Prosjektering AS 
 Tidspunkt: Juli 
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Merknad til vedlegg nr. 5. 

Dette var fra en svært tidlig fase i planleggingen, og beregningen er ut fra et langt større antall barn 

enn det som er skrevet på dokumentet. I stedet for å endre dokumentet ønsker vi at budsjettet som er 

vedlagt i vedlegg 4, legges til grunn for behandlingen av søknadene for første år, og ønsker at dere 

også ser på vedlegg 9 som viser målsettingen og hvor fullt belegg med 27 barn er lagt til grunn. 

 

Korreksjoner i søknad 13.5.2013 

Korreksjoner i forhold til opprinnelig søknad etter møte med rådmann i Nesset kommune og 

enhetsleder for Barnehagene i Nesset Kommune. 

1. Vedtektene er endret og det er lagt inn krav om politiattest og taushetsplikt, samt endret 

oppsigelsestid. 

2. Årsplan er endret og litt mer utfyllende på området HMS, og håndtering av dyr.Fullstendig 

HMS rutiner vil bli etablert og ettersendt når bemanningen er på plass. Den er også endret mht 

dagsrytme.  

3. Arbeidslisten er oppdatert iht det antall barn som har valgt Farmen for året 2013/2014. 

4. Budsjettet er oppdatert med de nye (lavere) satsene. 

5. Søknaden er oppdatert med de ansattes kompetanse med dyr og dyrehold. 

6. Tegninger av bygget (hvilke områder som skal benyttes inne) samt bruk av uteområdet, 

ettersendes fra Reidun og Edmund Morewood så snart det er ferdig fra Angvik Prosjektering. 

 



 1 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 2 

Innholdsfortegnelse 

1) Forvaltning av barnehagen  

2) Formål 

3) Styringsform  
Foreldrerådet 
Arbeidsutvalg   
Samarbeidsutvalget 
Bemanning  

4) Arealnorm 
5) Åpningstid 
  Jul 
     Påske 

Ferieavvikling 
 Sykdom 
 Allergi 
6) Opptak 
 Opptakskriterier 
7) Helsekontroller 
8) HMS 
9) Taushetsplikt 
10) Påkledning, Klær og Utstyr 
11) Kost 
12) Dyrehold 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

1) Forvaltning av barnehagen 

Eies av Reidun og Edmund Morewood. 

 

2) Formål 

Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager §1. Rammeplanen for 

barnehagen ligger til bunn. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier i kristen 

og humanistisk arv og tradisjon. Hovedsatsingen til barnehagen vil være å la barna få 

utvikle empati og omsorg for andre mennesker, og for dyr og dyrehold. Barnehagen er 

hovedsakelig en utebarnehage, som vil bruke naturen og nærområdet flittig. Det vil 

være dyr på bruket, som barna skal være med å stelle og ta seg av. Dette vil være med 

på å styrke barnas egen identitet, ved at de tidlig lærer seg å ta vare på det som er i 

rundt oss, som dyr og natur.  

Barnehagens formål vil være å la barna utvikle grunnleggende kunnskap og 

ferdigheter, styrke empati og omsorgsfølelse for mennesker, dyr og naturen, samt 

bruke naturen rundt seg til å kunne utforske og utnytte sin naturlige nysgjerrighet og 

skapertrang, samt få mer sansemotorisk stimulanse. 

 

Det vil være 27 plasser i barnehagen, hvor 9 er tilegnet barn under tre år, og 18 over 

tre år. 

 

3) Styringsform 

Jfr. Lov om barnehager §4 skal en barnehage ha ett foreldreråd og ett 

samarbeidsutvalg. Dette for å ivareta ett godt samarbeid mellom barnehagen og  

barnas hjem.   

Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte av alle barna i barnehagen. For å skape et 

godt barnehagemiljø må man bidra til et samarbeid hvor fellesinteresser vil kunne 

fremmes.  

Samarbeidsutvalget (Su) består av foreldre/foresatte i barnehagen, samt ansatte i 

barnehagen, på den måten at hver gruppe blir likt representert. Eieren av barnehagen 

kan delta, men det skal ikke være flere representanter enn hver av de andre gruppene. 

Su skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Representanter 

til Su velges for to år i gangen. 
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Arbeidsutvalg: Foreldrenes arbeidsutvalg (Au) består av fire foreldre. Foreldrene som 

blir valgt inn i arbeidsutvalget, blir valgt for to år i gangen. Leder av Au, blir 

automatisk med i Su. Foruten å fremme samarbeidet mellom foreldrerådet og 

barnehage tar Au initiativ til foreldrestyrte aktiviteter som for eksempel juletrefest og 

sommerfest. Det er eieren av barnehagen sitt ansvar at saker av viktighet legges frem 

for foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 

Det vil være to foreldremøter per barnehageår, ett på høsten og ett på vårparten. 

Foreldresamtaler tilbys alle på høsten, men er hovedsakelig for de som er ny i 

barnehagen. På vårparten er foreldresamtale obligatorisk for alle. 

 

Bemanning: Barnehagen vil ha en stor pedagogisk tetthet blant personalet, som vil 

sikre barnas hverdag. Det vil være en daglig leder/styrer, to pedagogiske ledere, to 

førskolelærere og to assistenter med pedagogisk utdanning. Barnehagen har også en 

vaktmester/assistent. Det vil være minst én mann i personalet. 

Barnehagen har som nevnt tidligere 27 plasser, hvor 9 plasser er for barn under tre år, 

og 18 over tre år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Arealnorm 

STYRER/DAGLIG LEDER 

PEDAGOGISK LEDER 
 

PEDAGOGISK LEDER 

FØRSKOLELÆRER FØRSKOLELÆRER 

ASSISTENT MED 
PEDAGOGISK 
UTDANNING. 

ASSISTENT MED 
PEDAGOGISK 
UTDANNING. 

VAKTMESTER / ASSISTENT 
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4 kvadratmeter netto per barn over tre år, og om lag 1/3 mer (ca 5,3m2) per barn under 

tre år. 

 

5) Åpningstid 

Barnehageåret vil regnes fra ca 15.august det ene året, til 14. august året etter. 

Personalet vil ha ca 5 planleggingsdager per barnehageår. Tre på høstparten og to på 

vårparten. 

Barnehagen’s åpningstider vil være fra klokken 07.00 til klokken 16.45. Barnehagen 

vil ha kjernetiden fra kl 10 – 14, hvor vi oppholder oss ute.  

 

Åpningstider i jul og påske vil være avhengig av hvor mange barn som kommer. Det 

må være 4 eller flere påmeldte barn som kommer, for at barnehagen skal holde åpent. 

Dersom det holdes åpent i romjula og to dager i påskeuka, vil det bli redusert 

åpningstid. 

Ferieavvikling: Barna skal ha minimum tre uker sammenhengende ferie på sommeren, 

ca mellom 20. Juni og 15.august. Gjennom et barnehageår skal ett barn ha minimum 5 

uker ferie, inkludert planleggingsdager. 

 Sykdom: Ved sykdom, skal barn holdes hjemme pga smittefare. Dersom barnet ikke er 

i stand til å delta på barnehagens aktiviteter, skal det holdes hjemme. Etter 

oppkast/diare, bør barnet holdes hjemme i 48 timer.  

Sykefravær eller annen fraværsgrunn skal meldes til barnehagen snarest. 

Allergi: Det legges til rette for allergiske barn. Siden barnehagen har dyrehold, 

anbefales det at barn med kraftig dyreallergi, ikke søker om plass. 

 

 

6)  Opptak 

Ved tildeling av barnehageplass, gjelder det fra barnehageåret begynner rundt 

15.august, og frem til barnets skolestart, eller frem til foreldre/foresatte selv velger å si 

opp plassen. Ved opptak utenom ordinært opptak, gjelder barnehageplassen fra avtalt 

dato til barnets skolestart/oppsigelse.  

Opptak foretas i samarbeid med kommunen. Opptak i barnehagen forutsetter aksept av 

barnehagens vedtekter og de vilkår som oppstilles i akseptskjemaet foreldrene mottar 

ved tilbud om plass. Ved tildelt plass i barnehagen, inngås det derfor en kontrakt 
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mellom barnehagen og foreldre/foresatte, hvor tildelt plass og barnehagens vedtekter 

aksepteres skriftlig av foreldre /foresatte. 

 

Betaling skjer forskuddsvis på tilsendte betalingsgiroer. Juli måned er betalingsfri. 

Barnehagen forbeholder seg retten til å si opp plassen, med umiddelbar virkning, ved 

manglende foreldrebetaling utover 2 mnd.  

Oppsigelse av plassen må skje skriftlig med en måneders varsel. Oppsigelsesdato 

regnes fra den 1. den påfølgende måned. Oppsigelse sendes eier/styrer.  

 

Opptakskriterier som vil legges til grunn ved opptak:   

1. Barn med nedsatt funksjonsevne; jf. Lov om barnehager §13, samt barn det er 

fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenesten. Dokumentasjon fra barne- 

og familietjenesten og/eller sykehus. 

2. Alle 5-åringer uten ordinær barnehageplass.  

3. Søsken av barn som går i barnehagen. 

4. Barn av personalet, dersom det er nødvendig for å sikre et kvalifisert personale.  

 

 

7)  Helsekontroller 

§23 I Lov om Barnehager, omfatter helsekontroller av barn og personale. Dersom et 

barn har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan en erklæring om barnets 

helse legges frem for barnehagen, dersom foreldre ønsker dette.  

Jfr. §23 plikter barnehagens personale å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til 

gjeldene regelverk.  

 

 

8)  Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) 

Farmen Friluftsbarnehage er opptatt av sikkerhet i barnehagen, og vil jobbe 

kontinuerlig med risikovurderinger og ta arbeid med helse, miljø og sikkerhet alvorlig. 

HMS arbeid vil kreve jevnlige møter i HMS-utvalg, vernerunder, rutiner for 

internkontroll, risikovurderinger og avviksbehandlinger. Det vil utarbeides en intern 

HMS perm for ansatte og virksomheten. Et HMS-utvalg vil bestå av styrer/daglig 
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leder, eier og verneombud i barnehagen. 

 
 

9)  Taushetsplikt 

Barnehagen følger lov om barnehager §21 om taushetsplikt, samt §22 og §23 

opplysningsplikt til barnevernet. 

Ansatte er pliktige til å legge frem politiattest før ansettelse.  

 

10) Påkledning, klær og utstyr 

Siden Farmen Friluftsbarnehage er en utebarnehage, settes det store krav til barnas 

klær og utstyr. Barnas klær skal alltid være godt merket med navn. Det skal til enhver 

tid være godt med skifteklær i barnehagen, og barna bør ha gode varme uteklær, og 

gode sko. Det er også viktig med gode hodeplagg og votter. Ull er best å ha innerst på 

kalde dager. 

 

11) Kost 

 I foreldrebetalingen ligger kostpenger som dekker lunsj og fruktmåltid til barna. En 

fast dag i uken, serveres det havregrøt til frokost, dette ligger også inn i kostpengene.  

Frokost må bringes med selv, og barn som skal spise frokost i barnehagen må komme 

før 08.15. Frokosten begynner 07.15 og avsluttes 08.30.  

 

12) Dyrehold 

 Barnehagen er en utebarnehage med dyrehold. Det kan være dyr som høner, geiter, 

minigris, ponni, kopplam, samt smådyr på bruket. Barna skal være med å stelle 

dyrene. Vi bruker det dyrene gir oss, som egg og melk til å lage forskjellig mat fra 

bunnen av. Ved feiring av bursdagsbarn, kan det forekomme at vi lager is/kaker fra 

bunnen av. Vi baker egne brød, som barna hjelper til med. Matrester skal gå til dyrene. 
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FORORD 

 

Farmen Friluftsbarnehage er en barnehage som setter fokus på vitebegjær, kreativitet og natur. 

Barnehagen har dyrehold, som kaniner, kopplam, høner, ponni og gris, som en viktig del av 

barnehagens hverdag. Målet til barnehagen er å formidle kunnskap om natur og dyr til barna. 

Barna er med på fjøsstell, og omgås dyr hele dagen. På denne måten mener vi at barna vil 

kunne utvikle god forståelse for dyr og natur. Det vil legges til rette for de enkelte barnas 

alder og utviklingsnivå. Dette vil gi barna en omsorgsfølelse overfor det vi har rundt oss, som 

de igjen vil dra nytte av senere i livet. Barnehagen tilbyr gode kunnskapserfaringer i form av 

fjøsstell, kos med dyr, bruke naturen til formingsaktiviteter, samt det å lære barna å være glad 

i å leke utendørs. Naturen har mye å by på, og barnehagen vil bruke nærområdet til turer i 

skog og mark, men også bruke eget uteområde flittig; 

- for Farmen Friluftsbarnehage er nettopp det; en friluftsbarnehage.  

Vi er primært mest ute i løpet av dagen, men tilbyr også aktiviteter inne, i form av matlaging, 

frilek i blant annet gymsal, samt formingsaktiviteter, som tegning, klipping, liming, maling og 

leire. Barnehagen vil vise at det også er muligheter for å kunne gjøre ”inne aktiviteter” ute. 

Som for eksempel maling og matlaging ute i det  fri. 

 

Farmen Friluftsbarnehage har en årsplan for å kunne gi dere som foreldre/foresatte et innblikk 

i hvordan vi jobber i barnehagen vår. Ellers kommer det ut en periodeplan ca fire ganger i 

året, som omfatter mer konkrete temaer og hvordan vi vil jobbe de tre kommende månedene.  

 

Dersom dere foreldre/foresatte ønsker å ta opp noe med oss ansatte, er det bare å komme til 

oss – uansett hva det skulle være. Vi tar imot både ris og ros, for at vi skal kunne forbedre oss.  
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Det som er viktig for barna, er viktig for oss: Trygghet og Trivsel. Vi ønsker derfor å utvikle 

samhørighet i barnegruppen, der vennskap, konfliktløsning, toleranse, empati og gjensidig 

respekt er viktig.  

Vi ønsker med dette at vi får et godt barnehageår, hvor vi møtes i vår felles interesse: 

BARNAS BESTE.      

 

DAGSRYTME 

I en barnehage er dagsrytmen viktig. Den er en fast ramme som gir trygghet og forutsigbarhet 

for barna. Den er også et godt verktøy for oss voksne, da den er et utgangspunkt for 

planlegging av barnehagedagen. Barnehagen følger dagsrytmen, men det er viktig at det også 

er fleksibilitet hvor den kan avvikes for eksempel ved lengre opplagte turer og lignende.  

 

 

 
07.00 BARNEHAGEN ÅPNER 

 
Frokost forberedes. Vi møter 
hvert enkelt barn med fokus 
på en god start på 
dagen 
 

07.30-08.30 FROKOST 
En fast dag i uken , serveres 
havregrøt.  

De barna som ønsker å spise 
frokost i barnehagen har 
med egen matpakke. 
Frokosten avsluttes kl. 08.30. 
Barn som skal spise frokost i 
barnehagen må være i 
barnehagen senest kl. 08.15 
 

08.30 / 08.45 VI GÅR UT - UTETID Vi begynner å kle på oss, for 
å gå ut.  
Utetid innebærer: Fjøsstell, 
tilrettelagte aktiviteter, turer 
og frilek. 
 

09.00 09.30 FJØSSTELL Fjøsstell, hvor barna er med 
og bidrar. 
 

09.30 SAMLINGSTUND, foregår 
ute. 
 

Vi samler barna 
avdelingsvis. Vi har opprop 
og forbereder barna på hva 
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som skal skje i løpet av 
dagen.  
Vi synger og leser bøker om 
ting som barna er opptatt av. 
 

10.00 -14.30 VI GÅR PÅ TUR 
 
 
 

Vi bruker nærområdet, både 
fjell, skog og fjøre. 
Vi er tilbake i barnehagen 
senest 14.30, dersom ikke 
noe annet er avtalt med 
foresatte.  
Dersom ikke tur, blir vi 
værende i uteområdet. 
 

11.15 LUNSJ 
 

Vi spiser mat i rolige 
omgivelser ute i 
lavvo/utehus. Barnehagen 
serverer maten. 
 

12.00 
 

SOVING De minste legger seg for å 
sove. Barna har med egen 
vogn med tilbehør i 
barnehagen. 
Muligheter for å sove inne, 
men sover i utgangspunktet i 
egen vogn ute. Væravhengig. 

14.30 FRUKTMÅLTID 
 

Barnehagen serverer frukt, 
yoghurt og/eller 
knekkebrød.  
Serveres ute. 

15.15 – 15.30 Mulighet for å trekke inn, 
dersom man ikke velger å 
være ute resten av dagen. 
Væravhengig. 
 

 
 
 

15.15  FRILEK 
 

Frilek, eventuelt tilrettelagte 
aktiviteter med lydbok, 
lesestund, musikk eller 
lignende. 
 
 
 

 
15.15  

 
HENTING 
 

 

 
1645 

 
BARNEHAGEN STENGER 
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RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER 

 
I barnehagen berører de fleste aktivitetene/temaene flere av rammeplanens syv fagområder. 

Vil nå nevne litt om hva vi vil satse på, for å nå målet om at barna gjennom året skal innom 

alle fagområdene i rammeplanen, og at det skal være progresjon uti fra alder og modning.  

 

1. Kommunikasjon, språk og tekst 

”Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold.” 

(Rammeplanen2006, s.34) 

 

- De voksne skal være gode språklige forbilder, som vektlegger dialogen og 

tilrettelegger for aktiv bruk av språket i alle rutinesituasjoner og aktiviteter. 

- Daglig høytlesning/historiefortelling for alle barna, der den voksne er bevisst på at vi 

har to målformer i Norge og at vi plukker litteratur, dikt, gåter og lignende fra ett 

flerkulturelt perspektiv. 

- Begrepssamlinger for de minste. 

- Ukentlige språksamlinger for 3 – 5 åringer. 

- Snakkepakken, språksprell og lignende. 

        

2. Kropp, bevegelse og helse 

”Barn er kroppslige aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig 

aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. ” (Rammeplanen2006, s. 35) 

 

- Uteaktiviteter, skogsturer, fjellturer, vandring i fjøra, samt vinteraktiviteter, som ski og 

aking. 

- Måltid med fokus på sunt kosthold og hygiene, både inne og ute. 

- Faste turdager. 

- Gymsal tilgjengelig, med varme i gulv. 

- Fellesskap – opplevelser gjennom sangleker og regelleker. 
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3. Kunst, kultur og kreativitet 

”Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg 

estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til 

samhørighet.” (Rammeplanen2006, s. 36) 

 

- Bruke dyrene, til for eksempel å farge ulla til sauen, klippe den av, for så å tove den.  

- Tilrettelegge for kreativ aktivitet, gjennom bevisst utforming av det ”pedagogiske 

rom”.  

- Sammen med barna besøke kommunens biblioteket. 

- Lage utstilling for foreldre/foresatte, både i ute og inneområde.  

 

4. Natur, miljø og teknikk 

”Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk.” 

(Rammeplanen2006, s. 38) 

 

- Aktiv bruk av natur og nærmiljø gjennom hele året. 

- Ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, utforskertrang, interesser og stimulere til 

undring over ulike fenomener i naturen. 

- Begynnende forståelse og undring for samspillet mellom mennesket og naturen. 

- Fjellturer og vandring i fjæra. 

 

5. Etikk, religion og filosofi 

”Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. (..) Barnehagen skal reflektere og 

respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med 

seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven.” (Rammeplanen2006, s.39) 

 

- Formidle innholdet i aktuelle religiøse høytider. 

- Voksne som skal støtte barnas undring og refleksjon. 

- Sette fokus på identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse i møte med religioner og 

kulturer som er representert i barnehagen. 
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- Fokusere på prososial adferd og empati. 

 

6. Nærmiljø og samfunn 

”Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. 

Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og 

kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett.” (Rammeplanen2006, s. 41) 

 

- Bruke barnehagens nærmiljø aktivt. 

- Utvikle respekt for omgivelsene. 

- Være nysgjerrig på ting som foregår i nærmiljøet. 

 

7. Antall, rom og form 

”Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på 

jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler 

barna sin matematiske kompetanse.” (Rammeplanen2006, s. 42)  

 

- Gi barna erfaring med ulike former, antall og størrelser. 

- Tilgang på utstyr og materiell, tid og rom og læring via utforskning og undring. 

 
 

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER 

1. FRILUFTSLIV 

Som friluftsbarnehage legger vi stor vekt på aktiviteter i skog og mark. Vi vil bruke 

nærmiljøet aktivt, både med fjellturer og vandring i fjæra. Med dette håper vi å oppnå at 

barna skal bli glad i naturen, og at vi er med på å gi dem en grunnleggende forståelse for 

ulike sammenhenger i naturen. Uansett årstider og vær, vil naturen kunne tilby oss mange 

opplevelser og spennende aktiviteter som vi håper barna vil dra nytte av, også senere i 

livet. Naturen tilbyr også utfordringer til alle mennesker uansett utviklingsnivå og 

ferdigheter, og alle kan mestre noe ut fra sine egne forutsetninger. Det vil legges til rette 

for de enkelte aldersgruppene, angående turer, utetid og dyrehold. Utelivet vil være 

tilpasset barnas alder og utviklingsnivå. Småbarnsavdelingen vil ha vogner, som benyttes 
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ved turer. Både grov-og fin motorikken får stimulanse ute i naturen, da det alltid er noe 

man kan bryne seg på. Det er viktig å la barna undre seg over ting og få utforske ting de 

finner interessante. Både barn og voksne vil fungere i samspill med hverandre, hvor 

opplevelser blir satt i sentrum. Barnas totale utvikling vil bli preget av fine 

naturopplevelser, som vil oppleves positivt i det lange løp. 

 

 

  

 

 

2. DYREHOLD 

Barna vil daglig omgås dyr, i fjøset elle ute i det fri. Det vil være ponni, minigris, 

kopplam, geit og høner som oppholder i barnehagens område. Farmen 

Friluftsbarnehage ønsker å formidle at mennesker og dyr trenger hverandre, og 

hvordan vi på mange områder kan gjøre nytte av naturen. Vi mener at det er viktig å 

formidle positive holdninger og kunnskaper om dyr og natur. 

For å oppnå dette får barna: 

- Ta del i det daglige stellet av dyrene. 

- Tilgang til å være i fjøset, for å besøke dyrene, prate om og med dem, kose og stelle 

dem. 

- Ri på ponnien. 

- Forming med ull og naturmaterialer. 

- Være med på planting, dyrking og innhøsting av grønnsaker og bær. 

- Ta del i matlaging, og se at vi får mat av dyrene, som egg og melk, samt det naturen 

gir oss etter dyrking av grønnsaker og bær. 
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- Lære ulike sanger, rim og regler om gårdsdyr, og bruke dyrene på bruket i eventyr, 

fortellinger og lek. 

 

Renhold i forhold til dyrehold:  

Vi vil være nøye og presise på ett godt renhold blant dyrene, og ett rent og tørt miljø, 

både ute og inne. Her vil vi også involvere barna. Vi rengjør flittig fjøsen, for avføring etc. 

Vi vil også ha utstyr, som spade, kost og trillebår/kostbrett, lett tilgjengelig på uteområdet 

vårt, for at vi skal kunne plukke opp snarest, dersom ett dyr velger å gjøre fra seg. Dette 

for å unngå at barna tråkker i det, og i verste fall smaker på, og selvfølgelig for å unngå 

lukt. Vi mener at vi innen kort tid skal kunne lære barna å si fra dersom de finner avføring 

i uteområdet, fremfor å tråkke på, leke og eller spise på. Vi kommer til å ha egne 

fjøsdresser, på både barn og voksne, og tilgang til støvelbad/støvleovertrekk, for å bruke 

før og etter fjøsbesøk, dette for å forhindre for mye bakterier inn og ut av fjøs. Vi vil være 

streng med håndvask, med såpe og vann, etter berøring av dyr/fjøsstell, og da spesielt før 

måltid. 

Hva gjelder renhold, så vil de ansatte være konstant på vakt, og rutiner vil være ekstremt 

viktig. Dette fordi vi vet at dyr har andre bakterier, og spesielt barn kan lett ta disse til seg, 

da immunforsvaret ikke er fullt utviklet enda. Samtidig tror vi at man etter hvert vil bli 

immun, om ikke annet få styrket immunforsvaret, ved å venne seg til andre bakterier. 

Uansett vil spesielt håndvask, og generelt renhold i rundt oss være ekstremt viktig, og som 

nevnt tidligere vil de ansatte være veldig obs på, og gjøre en innsats for å oppnå dette. 

 

 

3. SOSIAL KOMPETANSE 

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. 

Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og voksne. 

Gjennom handlinger og opplevelser, utvikles sosial kompetanse kontinuerlig. De voksne 

oppfattes som rollemodeller som gjennom sin væremåte skal bidra til barns læring av sosiale 

ferdigheter. Grunnlag for utvikling av sosial kompetanse er anerkjennelse og støttende 

relasjoner. Glede, humor, omsorg og gode følelsesmessige opplevelser er viktige i 

barnehagens hverdag.  

Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og barnas 

omsorg for hverandre, og for dyrene. Det å gi barn mulighet til å gi hverandre og det å ta imot 
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omsorg, er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse og er et viktig bidrag i et livslangt 

læringsperspektiv. 

Det er viktig at vi voksne er bevisst vår rolle, da mye av den direkte kontakten mellom barn 

og voksne utspilles i hverdagsaktiviteten. Kulturens skikk og bruk, vaner og vurderinger vil 

da formidles. Gjennom hverdagsaktiviteter og hvordan de gjennomføres får barna en 

grunnleggende oppfatning av seg selv i forhold til andre. 

 

4. BARNS MEDVIRKNING 

”Barns rett til medvirkning. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 

barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 

planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal 

tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.” (Lov i barnehager, §3.) 

 

Barns medvirkning i barnehagen er en rett som er lovfestet, og det innebærer blant annet at de 

ansatte i barnehagen må jobbe med å få til et miljø hvor barn og voksne har like stor verdi, og 

hvor de ansatte betrakter og behandler barna som likeverdige mennesker. Hvor omfattende 

medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av 

barns alder og funksjonsnivå. 

Begrepet medvirkning er et samlebegrep som også omfatter medbestemmelse: det å få være 

med å ta avgjørelser sammen med andre mennesker, og selvbestemmelse: det å få bestemme 

noe selv.  

   

 

 

 

  



 12 

            

PRIMÆRBARN 

 
Hvert barn har sin primærkontakt i personalgruppa. Det vil si at hver av de ansatte har et 

utvidet ansvar for ”sine” barn. Ved å dele barnegruppa mellom de voksne, sikrer vi at alle 

barna blir sett. 

Vi kan også bruke disse gruppene når hele barnegruppa drar på tur. 

I tilvenningsperioden er primærkontakten spesielt viktig, fordi en da har ansvaret for barnets 

inntreden i barnegruppa. Primærkontakten skal stå for trygghet og nærhet, samt hjelpe barnet 

til å fungere sammen med resten av barnegruppa. Den har også ansvaret for å gjøre 

observasjoner av barnet. Disse vil bli tatt med på foreldresamtalene på våren. 

 
 
 

DOKUMENTASJON 

Vi vil dokumentere barnas hverdag via dagbøker/permer. Det vil bli tatt bilder gjennom dagen 

og barna skal ha tilgang til å kunne ta egne bilder. De får være med å velge hvilke bilder de 

vil ha, for så å skrive de ut, og ha de i permer. Permene skal være tilgjengelige for barna og 

foreldre/foresatte. De ansatte har ansvar å hjelpe sine primærbarn. 

 

 

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 

Farmen Friluftsbarnehage er opptatt av sikkerhet i barnehagen, og vil jobbe kontinuerlig med 

risikovurderinger og ta arbeid med helse, miljø og sikkerhet alvorlig. Det vil jobbes 

systematisk på området både i forhold til barn, personale og ved dyrehold. HMS arbeid vil 

kreve jevnlige møter i HMS-utvalg, vernerunder, rutiner for internkontroll, risikovurderinger 

og avviksbehandlinger. Et HMS-utvalg vil bestå av styrer/daglig leder, eier og verneombud i 

barnehagen. Det vil informeres om HMS arbeidet på foreldremøter, og vi vil trygge dere som 

foresatte på at vi ivaretar dette i hverdagen. Beredskapsplan/HMS permen vil være lett 

tilgjengelig, for ansatte og foresatte. 
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Noen punkt som er særlig viktige: 

- Dyr og barn omgås daglig, det vil alltid være en voksen tilstede sammen med barna.  

- Renhold i fjøs og uteområde: Vi har utstyr lett tilgjengelig, for å kunne plukke opp 

avføring etter dyr. Vi vil være nøye på ha ett rent og tørt miljø rundt dyrene i fjøset. Vi 

lærer barna på kort tid at dyreekskrementer er ”æsj, æsj”, og at det er noe som skal 

fjernes snarest, uten å leke med, tråkke eller smake på. Barn kan godt få være med å 

koste dette opp, og fjerne det.  

- Renhold av barn etter kontakt med dyr: Vi har egne fjøsdresser, som brukes ved 

fjøsstell, dette for å beskytte egne klær, samt det å ikke dra med for mange bakterier 

inn og ut av fjøset. Det vil være støvelbad tilgjengelig utenfor inngangen til fjøsen, 

hvor vi tramper av oss, evt støvelovertrekk tilgjengelig. Håndvask er en selvfølge etter 

nærkontakt med dyr, spesielt før ett måltid. Vi vil ha fast rutine på å vaske godt 

hendene med vann og såpe før måltid, men også lære barna at hendene kan være 

skitne, selv om det ikke er synlig. Etter fjøsstell må hendene vaskes. En vask med såpe 

og papir vil være lett tilgjengelig etter fjøsstell.  

- Daglig sjekk av uteplass: Her skal en voksen gå rundt i uteområdet, og fjerne dype 

vanndammer, sjekke at grinda er lukket, sjekke området for tomflasker/glasskår, 

sigarettpakker og eventuelle andre skadelige stoffer fjernes, se over lekestativ og at 

disse er forsvarlig sikret, og generelt sikre uteområdet før barna slippes ut. Skjema, 

som skal henges opp ved utgangsdør, underskrives av den som har sjekket uteområdet, 

hver morgen. 

 

FORSIKRING 

Barna vil være forsikret. 
 
 
 

ÅRSKALENDER 
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AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 
TEMA: TILVENNING TEMA: TEMA: 

- Tilvenning for barn 
og ansatte. 

-  

- Oppstart for 
skoleklubben 

- Foreldremøte 

- 2 Planleggingsdager 
- Foreldrekaffe 

 
 
 

 
 
 
 
NOVEMBER DESEMBER JANUAR 
TEMA: TEMA: JUL TEMA: VINTER 
 - Luciafeiring 

- Julegudstjeneste 
- Besteforeldrekaffe 

- 1 planleggingsdag 
 
 
 

 
 
 
FEBRUAR MARS APRIL 
TEMA: TEMA: TEMA: PÅSKE 

- Karneval 
-  

 

- Foreldremøte - Påske 

 
 
MAI JUNI JULI 
TEMA: VÅR TEMA: VÅR TEMA: SOMMER 

- 1 planleggingsdag 
-  

- Avslutning for 
skoleklubben 

-  

- Minner om at alle barn 
skal ha tre uker 
sammenhengende ferie 
i løpet av sommeren. 

-  
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Oppsatt liste i forhold til full barnehage – 27 plasser. 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

AVDELING 1:      

VOKSEN 1 TV SV MV TV SV 

VOKSEN 2 MV TV SV MV TV 

VOKSEN 3 SV MV TV SV MV 

AVDELING 2:      

VOKSEN 1 TV SV MV TV SV 

VOKSEN 2 MV TV SV MV TV 

VOKSEN 3 SV MV TV SV MV 

 
 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

AVDELING 1:      

VOKSEN 1 SV MV TV SV MV 

VOKSEN 2 TV SV MV TV SV 

VOKSEN 3 MV TV SV MV TV 

AVDELING 2:      

VOKSEN 1 SV MV TV SV MV 

VOKSEN 2 TV SV MV TV SV 

VOKSEN 3 MV TV SV MV TV 

 
 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

AVDELING 1:      

VOKSEN 1 MV TV SV MV TV 

VOKSEN 2 SV MV TV SV MV 

VOKSEN 3 TV SV MV TV SV 

AVDELING 2:      

VOKSEN 1 MV TV SV MV TV 



VOKSEN 2 SV MV TV SV MV 

VOKSEN 3 TV SV MV TV SV 

07.00 – 16.45 = 9 T 45 MIN 
 

- En vakt: 8 timer – 0,5 t pause = 7,5 t 
- Førskolelærerne/pedleder: Har ubunden tid. Se parantes.  
- Man jobber på tvers av avdelingene ved åpning og stenging.  

 
 
TV:  07 – 15  (07.00 – 14.00) 
MV: 08 – 16  (09.00 – 16.00 / 08.00 – 15.00) 
SV: 08.45 – 16.45  (09.45 – 16.45)  
 
 



Arbeidsliste iht antall søker for året 2013 / 2014 

 
 

TV: Tidlig Vakt 
MV Mellom Vakt 
SV: Sein Vakt 
 
 
 
 

 MANDAG 
 

TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG TIMER 

PED. LEDER 
/STYRER 
(80% / 20%) 
 

07.00 – 14.30 
TV 

09.15 – 16.45 
SV 

08.15 – 15.45 
MV 

07.00 – 14.30 
TV 

09.15 – 16.45 
SV 

 

 7,5 t. 7,5 t. 7,5 t. 7,5 t. 7,5 t. 37,5 t. 
FØRSKOLE
LÆRER 
(100%) 
 

08.15 – 15.45 
MV 

07.00 – 14.30 
TV 

09.15 – 16.45 
SV 

08.15 – 15.45 
MV 

07.00 – 14.30 
TV 

 

 7,5 t. 7,5 t. 7,5 t. 7,5 t. 7,5 t. 37,5 t. 
ASSISTENT 
(80%) 
 

11.45 – 16.45 
SV 

08.30 – 15.30 
MV 

07.00 – 13.00 
TV 

11.45 – 16.45 
SV 

08.30 – 15.30 
MV 

 

 5 t. 7 t. 6 t. 5 t. 7 t. 30 t. 



Inntekter Antall barn  Satser Mnd / år  Sum 

Foreldrebetaling 8,9 2 300,00kr             11,00kr                        225 170,00kr                        

Foreldrebetaling (et måltid pr dag) 8,76 200,00kr                11,00kr                        19 272,00kr                          

Drift / admins. Over 3 år, > 41 time 5,7 102 880,00kr         1,00kr                          586 416,00kr                        

Drift / admins. under 3 år, > 41 time 3,06 208 035,00kr         1,00kr                          636 587,10kr                        

Kapitaltilskudd 8,76 4 618,00kr             1,00kr                          40 453,68kr                          

Andre inntekter  kr                           -   

Renteinntekter  kr                           -   

Fratrekk søskenmoderasjon 5 -300,00kr               11,00kr                        -16 500,00kr                         

SUM INNTEKTER 1 491 398,78kr                    

Utgifter:

Styrer 0,2 473 300,00kr         94 660,00kr                          

Førskolelærer 1 361 500,00kr         361 500,00kr                        

Pedagogdisk leder 0,8 378 000,00kr         302 400,00kr                        

Assistenter 0,8 302 700,00kr         242 160,00kr                        

Vikarer 0,1 302 700,00kr         30 270,00kr                          

Renhold 0,05 400 000,00kr         20 000,00kr                          

Vaktmester 0 400 000,00kr         -kr                                      

SUM LØNN 1 050 990,00kr                    

Sosiale kostnader 0,3 315 297,00kr                        

Sosiale kostnader 315 297,00kr                       

Husleie ( inkl. renter) 72 500,00kr                          

Lys og varme 45 000,00kr                          

Vedlikehold bygg -kr                                      

Leker og materiell -kr                                      

SUM HUSKOSTANDER 117 500,00kr                       

Dyrefor 5 000,00kr                            

Driftsmateriell 5 000,00kr                            

Kontorrekvisite 5 000,00kr                            

Annonsekostnader -kr                                      

Telefon 12 000,00kr                          

Abbonnement 3 000,00kr                            

Regnskap og revisjon -kr                                      

Matutgifter 25 000,00kr                          

SUM ADMINISTRATIVE KOSTNADER 55 000,00kr                         

Reisekostnader ansatte 5 000,00kr                            

Møter og kurs 5 000,00kr                            

SUM ANDRE PERSONALKOSTNADER 10 000,00kr                         

Kontingenter 5 000,00kr                            

Gaver 1 500,00kr                            

Forsikringer 20 000,00kr                          

Bankgebyr 1 000,00kr                            

Sum tap på fordringer 5 000,00kr                            

Divers uforutsatt 15 000,00kr                          

SUM DIVERSE KOSTNADER 47 500,00kr                         

Sum inntekter 1 491 398,78kr                     

Sum driftskostnader 1 596 287,00kr                     

RESULTAT -104 888,22kr                 









































































Vedlegg 6: Skisse uteområdet. 

 

Uteområdet er ikke 100% nøyaktig inntegnet, men skissen som under viser hvordan uteområdet skal 

bli til slutt.  PG som jobber med etableringen sammen med eier ser ikke hensikten i å bruke ressurser 

på å detaljere uteområdet nærmere, derfor vil dette være skissen som tilsier hvordan uteområdet se ut. 

 

 

 







Inntekter Antall barn  Satser Mnd / år  Sum 

Foreldrebetaling 27,00kr                           2 300,00kr             11,00kr                        683 100,00kr                       

Foreldrebetaling (et måltid pr dag) 27,00kr                           200,00kr                11,00kr                        59 400,00kr                         

Drift / admins. Over 3 år, > 41 time 18,00kr                           112 000,00kr         1,00kr                          2 016 000,00kr                    

Drift / admins. under 3 år, > 41 time 9,00kr                              223 000,00kr         1,00kr                          2 007 000,00kr                    

Kapitaltilskudd 27,00kr                           4 618,00kr             1,00kr                          124 686,00kr                       

Andre inntekter  kr                           -   

Renteinntekter  kr                           -   

Fratrekk søskenmoderasjon 5,00kr                              300,00kr                11,00kr                        -16 500,00kr                        

SUM INNTEKTER 4 873 686,00kr                   

Utgifter:

Styrer 1,00kr                              473 300,00kr         473 300,00kr                       

Førskolelærer 2,00kr                              361 500,00kr         723 000,00kr                       

Pedagogdisk leder 2,00kr                              378 000,00kr         756 000,00kr                       

Assistenter 2,00kr                              302 700,00kr         605 400,00kr                       

Vikarer 0,15kr                              302 700,00kr         45 405,00kr                         

Renhold 0,25kr                              400 000,00kr         100 000,00kr                       

Vaktmester 0,25kr                              400 000,00kr         100 000,00kr                       

SUM LØNN 2 803 105,00kr                   

Sosiale kostnader 0,30kr                              840 931,50kr                       

LØNN INKLUSIV SOSIALE KOSTNADER 840 931,50kr                      

Husleie ( inkl. renter) 400 000,00kr                       

Lys og varme 120 000,00kr                       

Vedlikehold bygg 50 000,00kr                         

Leker og materiell 25 000,00kr                         

SUM HUSKOSTANDER 595 000,00kr                      

Dyrefor 55 000,00kr                         

Driftsmateriell 20 000,00kr                         

Kontorrekvisite 10 000,00kr                         

Annonsekostnader 5 000,00kr                           

Telefon 12 000,00kr                         

Abbonnement 3 600,00kr                           

Regnskap og revisjon 50 000,00kr                         

Matutgifter 59 400,00kr                         

SUM ADMINISTRATIVE KOSTNADER 215 000,00kr                      

Reisekostnader ansatte 25 000,00kr                         

Møter og kurs 25 000,00kr                         

SUM ANDRE PERSONALKOSTNADER 50 000,00kr                        

Kontingenter 5 000,00kr                           

Gaver 1 500,00kr                           

Forsikringer 40 000,00kr                         

Bankgebyr 1 000,00kr                           

Sum tap på fordringer 5 000,00kr                           

Divers uforutsatt 100 000,00kr                       

SUM DIVERSE KOSTNADER 152 500,00kr                      

Sum inntekter 4 873 686,00kr                    

Sum driftskostnader 4 656 536,50kr                    

RESULTAT 217 149,50kr                 









ARBEIDSLISTE,	FARMEN	FRILUFTSBARNEHAGE

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG TIMER

PED.	LEDER
(80%)

07.00	– 14.30
TV

09.15	– 16.45
SV

08.15	– 15.45
MV

07.00	– 14.30
TV

09.15	– 16.45
SV

PÅ	AVD: 07	– 12.00 09.15	– 16.45 08.15	– 09.15
11.45	- 15.45

07.00	– 12.00 09.15	– 16.45 30 t.

STYRER	
/KONTOR
(20%)

12.00	- 14.30
(2,5	t)

09.15	– 11.45
(2,5	t)

12.00	– 14.30
(2,5	t)

7,5	t.

ANTALL	TIMER 7,5	t. 7,5	t. 7,5	t. 7,5	t. 7,5	t. 37,5	t.

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG TIMER

FØRSKOLE
LÆRER
(100%)

08.15	– 15.45
MV

07.00	– 14.30
TV

09.15	– 16.45
SV

08.15	– 15.45
MV

07.00	– 14.30
TV

PÅ	AVD: 08.15	– 15.45 07.00	– 09.15
10.15	– 13.30

09.15	– 16.45 08.15	– 15.45 07.00	– 09.15
10.15	– 13.30

33,5	t.

UBUNDEN	
TID/
KONTOR:

09.15	– 10.15
13.30	- 14.30
(2	t)

09.15	– 10.15
13.30	– 14.30
(2	t)

4	t.

ANTALL	TIMER 7,5	t. 7,5	t. 7,5	t. 7,5	t. 7,5	t. 37,5

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

ASSISTENT
(80%)

11.45	– 16.45
SV

08.30	– 15.30
MV

07.00	– 13.00
TV

11.45	– 16.45
SV

08.30	– 15.30
MV

ANTALL	TIMER 5	t. 7	t. 6	t. 5	t. 7	t. 30	t.

ANTALL	
BARN

8 7 8 7 8
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