
 
 
 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 20.11.2017 

Tidspunkt: 09:00 – 12:00 

 
 
 
 
 
 
 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. 

 
Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 

Mellvin Arvid Steinsvoll Vivian Høsteng 
leder sekretær 

 
 



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 22/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 23/17 Referatsaker   

RS 22/17 Møteprotokoll fra møte i rådet for likestilling og 
funksjonshemma 13.9.17 

 2015/1381 

RS 23/17 Møteprotokoll fra møte i fylkeseldrerådet 20.09.2017  2015/1381 

RS 24/17 Reform - Leve hele livet  2017/411 

RS 25/17 Et mer demensvennlig samfunn  2017/1394 

RS 26/17 Høringsuttale fra Nesset kommune - En mer effektiv og 
fremtidsrettet hjelpemiddelformidling - for økt deltakelse og 
mestring 

 2017/388 

RS 27/17 Oppnevning til brukerutvalg ved institusjonene i Nesset  2016/280 

RS 28/17 Helse og omsorg - oppgaver og tjenester  2017/536 

RS 29/17 Omsorgsboliger/legesenter/helsehus - spørsmål og svar i 
kommunestyret 19.10.2017 

 2016/638 

PS 24/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - 
Detaljprosjekt 

 2016/638 

PS 25/17 Helse og omsorgsplan  - oppfølging og uttale til budsjett og 
økonomiplan 

 2017/536 

PS 26/17 Pleie og omsorgstjenesten -  endring av tidspunkt for 
måltidene 

 2017/1345 

PS 27/17 Demenstilbudet i Nesset kommune - kort orientering  2010/527 

PS 28/17 Informasjonsmøte vedrørende velferdsteknologi  -  samarbeid 
mellom Nesset pensjonist forening og eldrerådet 

 2016/440 

PS 29/17 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - uttale i forbindelse 
med høring 

 2017/1033 

PS 30/17 Kommunale eldrerådet i Møre og Romsdal - sammendrag 
kartlegging av rammevilkår 2017 

 2017/1020 



PS 22/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 23/17 Referatsaker



 
 
 
 
 
 
 

Møteprotokoll 

 

 

 
 
 

Utval: Rådet for likestilling av funksjonshemma 
Møtestad: Spjelkavik ungdomsskole, Ålesund, Musikkrommet A114 
Dato: 13.09.2017 
Tid: 10:30 
Protokoll nr: 3/2017 

 
 

Faste medlemer som møtte:   
Namn Funksjon Representerer 
Monica Molvær Leiar H 
Leif Elde Nestleiar SAFO 
Bjarne Kvalsvik Medlem UVS 
Per Vidar Klee Kjølmoen Medlem AP 
Asbjørn Gausdal Medlem FFO 
Kari Wiik Medlem FFO 
Sidsel Rykhus Medlem AP 

 
 

Faste medlemer som ikkje møtte:  
Namn Funksjon Representerer 
Erik Husby Medlem NAV 
Cine Finstad Austnes Medlem FRP 

 
 

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: 
Namn Stilling 
Paula Næss Skår rådgivar likestilling, eldre og funksjonshemma 
  

 
  



2 
 
 
 
 
Rådet for likestilling av funksjonshemma møtte på Spjelkavik ungdomsskole, 
Ålesund, Musikkrommet A114, kl. 10.30. 
 
 
Rådgivar Paula Næss Skår presenterte dei førebelse resultata frå kartlegginga av 
rammeføresetnadane for dei kommunale råda. 
 
 
Roy Austerslått frå rådet for likestilling av funksjonshemma i Ålesund kommune  
deltok i første del av møtet og på omvisinga ved skolen.  
 
 
Undervisningsinspektør Jan Remme og rektor Arne Sunde ønska medlemene 
velkomne til Spjelkavik ungdomsskole og tok rådet med på ei omvisning i bygga.  
 
 
 
 
Rådet for likestilling av funksjonshemma sitt møte starta kl.10.45 på Spjelkavik 
ungdomsskole, Musikkrommet A114 under leiing av utvalsleiar Monica Molvær (H). 
 
 
Cine Finstad Austnes (FRP) og Erik Husby (NAV) hadde meldt forfall. Ingen av 
varamedlemene til Cine Finstad Austnes hadde høve til å møte. 
Møtet vart sett med 7 medlemer. 
 
 
Innkallinga vart godkjent utan merknader.  
 
 
Til saklista: 

 Asbjørn Gausdal, FFO fremma sak om «Manglande service frå busselskap» 
som  tillegg til saklista   

 
Saklista med endringar vart godkjent. 
 
 
Utdelt i møte: 
Tilleggssak utdelt i møtet 
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Saksnr Innhald  
   
FF 13/17 Oversikt over tildelte tilskot til friluftsanlegg i Møre og 

Romsdal 2015-2017 
 

FF 14/17 Møteplan 2018 - Rådet for likestilling av funksjonshemma  
FF 15/17 Landskonferanse for fylkesråd for funksjonshemma 2017 - 

påmelding 
 

FF 16/17 Vedtak av Fagplan bibliotek 2017-2020  
FF 17/17 Vedtak av Regional delplan for museum 2017 - 2026  
FF 18/17 Desentralisert ordning for lokale kulturbygg - spelemidlar 

kulturbygg 2017 
 

FF 19/17 Region Ålesund - søknad om tilskot til styrking av samspelet 
i byregionen Ålesund 

 

FF 20/17 Søknad frå Ungt Entreprenørskap - Sosialt entreprenørskap i 
skolen 

 

FF 21/17 Tettstadprosjekt i Langevåg  
FF 22/17 Mellom bygningar i Volda, del B - turveg og bruer mellom 

sentrum og Presteholmen 
 

 
FF 23/17 
 
RS 9/17 

 
Manglande service frå busselskap 
 
Budsjettoppfølging - FF-utvalet - Periode 2017-08 

 

  
Godkjenning av protokoll 

 

 
 
 

FF 13/17 Oversikt over tildelte tilskot til friluftsanlegg i Møre 
og Romsdal 2015-2017 

Forslag til vedtak: 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek oversikt over tildelte tilskot til 
friluftsanlegg i Møre og Romsdal 2015-2017 til orientering.  
 
Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 13.09.2017  
Rådet drøfta seg fram til følgjande forslag til vedtak: 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek oversikt over tildelte tilskot til 
friluftsanlegg i Møre og Romsdal 2015 – 2017 til orientering, og ber om at 
universell utforming så langt som mogleg skal vere med i grunnlaget for tildeling i 
framtida. 
 
Før neste tildeling, ber rådet om å få saken til behandling før kultur- og 
folkehelseutvalet behandlar saken.  
 
Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 13.09.2017 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek oversikt over tildelte tilskot til 
friluftsanlegg i Møre og Romsdal 2015 – 2017 til orientering, og ber om at 
universell utforming så langt som mogleg skal vere med i grunnlaget for tildeling i 
framtida. 
 
Før neste tildeling, ber rådet om å få saken til behandling før kultur- og 
folkehelseutvalet behandlar saken.  
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FF 14/17 Møteplan 2018 - Rådet for likestilling av 
funksjonshemma 

Forslag til vedtak: 
Møteplan 2018 for rådet for likestilling av funksjonshemma blir fastsett slik: 
 
31. januar - 1. februar 
29. mai 
2. oktober 
14. november 
 
Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 13.09.2017  
Saka vart utsett til neste møte.    
 
Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 13.09.2017 
Saka vart utsett til neste møte.  
 
 
 

FF 15/17 Landskonferanse for fylkesråd for funksjonshemma 
2017 - påmelding 

Forslag til vedtak: 
Rådet for likestilling av funksjonshemma gjer vedtak om at følgjande medlemer av 
rådet blir påmeldt landskonferansen for fylkesråd for funksjonshemma 2017: 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 
Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 13.09.2017 
Rådet for likestilling av funksjonshemma gjer vedtak om at følgjande medlemer av 
rådet blir påmeldt landskonferansen for fylkesråd for funksjonshemma 2017: 
Kari Wiik, Leif Elde, Sidsel Rykhus, Monica Molvær, Asbjørn Gaustad og Per Vidar 
Klee Kjølmoen. 
 
 
 

FF 16/17 Vedtak av Fagplan bibliotek 2017-2020 

Forslag til vedtak: 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek sak KF 29/17 Vedtak av Fagplan 
bibliotek, til orientering. 
 
Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 13.09.2017 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek sak KF 29/17 Vedtak av Fagplan 
bibliotek, til orientering. 
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FF 17/17 Vedtak av Regional delplan for museum 2017 - 2026 

Forslag til vedtak: 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek sak KF 28/17 Vedtak av Regional 
delplan for museum 2017-2026, til orientering.   
 
Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 13.09.2017  
Monica Molvær (H) fremma følgjande forslag som tillegg til vedtaket: 
 
 «Rådet ber om å bli involvert tidlegare i slike saker.» 
 
Votering: 
Tilrådinga frå fylkesrådmannen, inkl. forslaget frå Monica Molvær, blei samrøystes 
vedteke. 
 
Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 13.09.2017 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek sak KF 28/17 Vedtak av Regional 
delplan for museum 2017-2026, til orientering.   
 
Rådet ber om å bli involvert tidlegare i slike saker. 
 
 
 

FF 18/17 Desentralisert ordning for lokale kulturbygg - 
spelemidlar kulturbygg 2017 

Forslag til vedtak: 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek sak KF 25/17 Desentralisert ordning 
for lokale kulturbygg – spelemidlar kulturbygg 2017, til orientering. 
 
Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 13.09.2017 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek sak KF 25/17 Desentralisert ordning 
for lokale kulturbygg – spelemidlar kulturbygg 2017, til orientering. 
 
 
 

FF 19/17 Region Ålesund - søknad om tilskot til styrking av 
samspelet i byregionen Ålesund 

Forslag til vedtak: 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek sak RN 61/17 Region Ålesund – 
søknad om tilskot til styrking av samspelet i byregion Ålesund, til orientering. 
 
Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 13.09.2017 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek sak RN 61/17 Region Ålesund – 
søknad om tilskot til styrking av samspelet i byregion Ålesund, til orientering. 
 
 
  



6 
 
 

FF 20/17 Søknad frå Ungt Entreprenørskap - Sosialt 
entreprenørskap i skolen 

Forslag til vedtak: 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek sak KF 27/17 Søknad frå Ungt 
Entreprenørskap – Sosialt entreprenørskap i skolen, til orientering.  
 
Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 13.09.2017 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek sak KF 27/17 Søknad frå Ungt 
Entreprenørskap – Sosialt entreprenørskap i skolen, til orientering.  
 
 
 

FF 21/17 Tettstadprosjekt i Langevåg 

Forslag til vedtak: 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek sak RN 60/17 Tettstadprosjekt i 
Langevåg, til orientering. 
 
Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 13.09.2017 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek sak RN 60/17 Tettstadprosjekt i 
Langevåg, til orientering. 
 
 
 

FF 22/17 Mellom bygningar i Volda, del B - turveg og bruer 
mellom sentrum og Presteholmen 

Forslag til vedtak: 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek sak RN 59/17 Mellom bygningar i 
Volda, del B – turveg og bruer mellom sentrum og Presteholmen, til orientering. 
 
Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 13.09.2017 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek sak RN 59/17 Mellom bygningar i 
Volda, del B – turveg og bruer mellom sentrum og Presteholmen, til orientering. 
 
 
 

FF 23/17 Manglande service frå busselskap 

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 13.09.2017  
Asbjørn Gausdal (FFO) la fram ein artikkel frå Nernett i Volda som handla om at ein 
rullestolbrukar vart nekta å bli med buss.  
 
Asbjørn Gausdal fremma følgjande forslag til vedtak: 
 
 «Fylkesrådet viser til oppslag i Nernett 08.09.2017 
 
 Rådet ber samferdselsavdelinga/utvalet undersøke nærare om dei faktiske 

forholda er som beskrevet og eventuelt følgje vidare opp. 
 
 Rådet ber om tilbakemelding.»  
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Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 13.09.2017 
Fylkesrådet viser til oppslag i Nernett 08.09.2017 
 
Rådet ber samferdselsavdelinga/utvalet undersøke nærare om dei faktiske forholda 
er som beskrevet og eventuelt følgje vidare opp. 
 
Rådet ber om tilbakemelding. 
 
 
 

RS 9/17 Budsjettoppfølging - FF-utvalet - Periode 2017-08 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 13.09.2017 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering. 
 
 
 

Godkjenning av protokoll 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 13.09.2017 
Rådet for likestilling av funksjonshemma gjekk gjennom og godkjente samrøystes 
protokollen frå møte 13.09.2017. 
 
 
 
 
 
Møtet slutt kl. 13.45.



 
 
 
 
 
 
 

Møteprotokoll 

 

 

 
 
 

Utval: Eldrerådet 
Møtestad: Hadartun, Hareid kommune 
Dato: 20.09.2017 
Tid: 12:30 
Protokoll nr: 3/2017 

 
 

Faste medlemer som møtte:   
Namn Funksjon Representerer 
Jon Skarvøy Leiar  
Anne Lise Hessen Følsvik Nestleiar  
Kari Ristesund Medlem  
Gerd Misfjord Medlem  
Mellvin Steinsvoll Medlem AP 
Ann Elida Solheim Medlem FRP 

 
 

Faste medlemer som ikkje møtte:  
Namn Funksjon Representerer 
Jakob Strand Medlem  
   

 
Varamedlemer som møtte: 
Namn Møtte for Representerer 
Norunn Heggebakk Steinnes Jakob Strand  
   

 
Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: 
Namn Stilling 
Paula Næss Skår rådgivar likestilling, eldre og funksjonshemma 
  

 
Sekretariat: 
Namn Stilling 
Gunn Elin Nygård konsulent 
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Eldrerådet møtte på Hadartun i Hareid kommune kl. 10.30. 
 
Utvalsleiar Jon Skarvøy ønska medlemene i utvalet og representantane frå 
eldreråda i Hareid, Sande og Vanylven velkomne. Han orientererte innleiingsvis om 
sine tankar om framtida for dei eldre i kommunane.  
 
Følgjande representantar frå eldreråda deltok:  
 
Hareid eldreråd 
Judith Pilskog 
Svein Johs. Flø 
Ove Liaset 
Asbjørn Vatne, leiar 
Sissel Nevstad, utvalssekretær 
 
Sande eldreråd 
Bergljot Tødenes 
Arne Dyrhol, leiar 
 
Vanylven eldreråd 
Åge Sørdal 
Leif Vik 
Lena Landsverk Sande, ordførar Sande 
 
 
Ordførar Anders Riise orienterte om status og utfordringar i Hareid kommune og om 
spesielle tiltak/prosjekt som er relevant for dei eldre i kommunen. 
 
Leiar i Hareid eldreråd Asbjørn Vatne orienterte generelt om eldrerådet og om 
arbeidet i Hareid eldreråd.  
 
Ordførar og medlem i Vanylven eldreråd Lena Landsverk Sande orienterte generelt 
om eldrerådet og om arbeidet i Vanylven eldreråd. 
 
Leiar i Sande eldreråd Arne Dyrhol orienterte generelt om eldrerådet og om 
arbeidet i Sande eldreråd.  
 
I etterkant av orienteringane utveksla representantane erfaringar frå arbeidet i 
eldreråda i dei respektive kommunane.  
 
 
 
Eldrerådet sitt møte starta kl. 12.30 på Hadartun under leiing av utvalsleiar Jon 
Skarvøy. 
 
Jakob Strand hadde meldt forfall. Norunn Heggebakk Steinnes møtte som 
varamedlem. 
Møtet vart sett med 7 medlemer. 
 
Innkallinga vart godkjent utan merknader.  
 
Til saklista: 

 Orientering om den kulturelle spaserstokken. Rådgivar likestilling, eldre og 
funksjonshemma Paula Næss Skår orienterte. 

 
Saklista med tillegg vart godkjent utan merknader. 
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Saksnr 

 
 
Innhald 

 

   
E 14/17 Handlingsprogrammet for fylkeseldrerådet - tiltak i 2018  
E 15/17 Vedtak av Regional delplan for museum 2017 - 2026  
E 16/17 Vedtak av Fagplan bibliotek 2017 - 2020  
E 17/17 Fylkeseldrekonferansen 2017  
E 18/17 Møteplan 2018 - Eldrerådet  
 
RS 9/17 

 
Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2017-08 

 

  
Godkjenning av protokoll 

 

 
 
 

E 14/17 Handlingsprogrammet for fylkeseldrerådet - tiltak i 
2018 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 20.09.2017 
Eldrerådet drøfta forslag til handlingsplan og kom fram til følgjande nye punkt til 
handlingsprogrammet for valperioden: 
 

 kommunereforma – sentralisering – herunder legevakt 
 brukarmedverknad, brukarinnflytelse eldreråd 
 eldre som ressurs  
 utadretta verksemd 

 
Eldrerådet drøfta seg fram til å ha særskilt fokus på følgjande punkt i det nye 
handlingsprogrammet for 2018: 

 
 helsepersonell – utdanning, læringar, rekruttering og språk 
 brukarmedverknad, brukarinnflytelse eldreråd 
 eldre som ressurs 
 utadretta verksemd 

 
 
 

E 15/17 Vedtak av Regional delplan for museum 2017 - 2026 

Forslag til vedtak: 
Eldrerådet tek sak KF 28/17 Vedtak av Regional delplan for museum 2017-2026, til 
orientering. 
 
Behandling i Eldrerådet - 20.09.2017  
Mellvin Steinsvoll (AP) fremma forslag om følgjande tilleggspunkt: 
 
 «Eldrerådet beklagar at regional delplan for museum 2017 – 2026 ikkje låg føre 

så tidleg at eldrerådet hadde høve til å gje ein uttale.» 
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Votering: 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke. 
 
Forslaget frå Mellvin Steinsvoll vart samrøystes vedteke. 
 
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 20.09.2017 
Eldrerådet tek sak KF 28/17 Vedtak av Regional delplan for museum 2017-2026, til 
orientering. 
 
Eldrerådet beklagar at regional delplan for museum 2017 – 2026 ikkje låg føre så 
tidleg at eldrerådet hadde høve til å gje ein uttale. 
 
 
 

E 16/17 Vedtak av Fagplan bibliotek 2017 - 2020 

Forslag til vedtak: 
Eldrerådet tek sak KF 29/17 Vedtak av Fagplan bibliotek, til orientering. 
 
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 20.09.2017 
Eldrerådet tek sak KF 29/17 Vedtak av Fagplan bibliotek, til orientering. 
 
 
 

E 17/17 Fylkeseldrekonferansen 2017 

Forslag til vedtak: 
Eldrerådet tek orienteringa om fylkeseldrekonferansen til orientering.  
 
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 20.09.2017 
Eldrerådet tek orienteringa om fylkeseldrekonferansen til orientering.  
 
 
 

E 18/17 Møteplan 2018 - Eldrerådet 

Forslag til vedtak: 
Møteplan 2018 for eldrerådet blir fastsett slik: 
19. mars  
23. mai  
26. september 
13. november 
 
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 20.09.2017 
Møteplan 2018 for eldrerådet blir fastsett slik: 
19. mars  
23. mai  
26. september 
13. november 
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RS 9/17 Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2017-08 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 20.09.2017 
Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 
 
 
 

Godkjenning av protokoll 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 20.09.2017 
Eldrerådet gjekk gjennom og godkjente samrøystes protokollen frå møte 
20.09.2017. 
 
 
 
 
 
Møtet slutt kl. 14.15. 
 
 

 



















NESSET KOMMUNE

UB NOV 2017
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.iiNesset pensjonistforening

28. oktober 2017

Nesset kommune

Enhet for Helse og omsorg

Jan Karstein Schjølberg

Kråkholmvegen 2

6460 EIDSVÅG

Sak:  Brukerutvalg ved institusjonstjenesten  i  Nesset  —  invitasjon til deltakelse  i

styret.

Viser til møte 3. oktober 2017 der brukerutvalg ved institusjonstjenesten  i  Nesset ble etablert.

Nesset Pensjonistforening har  i  styremøte 24. oktober foretatt følgende oppnevning:

Styrerepresentant: Anne Marie Lervoll

Smehagvegen  5  - 6470 Eresfjord

Tlf.: 988 91 136

E-post: anmle@online-no

Vararepresentant: Gerd Myklebust

Eidsvågvegen  95  - 6460 Eidsvåg

Tlf.:  950  02  469

E-post: gerdmykle@hotmaiI.com

Med vennlig hilsen

Nesset Pensjonistforening

Ivar Trælvik [s[

Leder  
Nesset Pensjonistforening, Ivar Trælvik Ljøsmyrvegen 13 -  6460  EIDSVAG - tlf. 90696797  — e-post: ivarhen@hotmail.com



Enhet:  HELSE OG OMSORG. 
 
Tjenester og oppgaver: 
Enhet helse og omsorg består av følgende oppgaver og tjenesteområder: 
Nesset Omsorgssenter 

 Sjukeavdeling 30 plasser herav 2 plasser avsatt til korttidsopphold/avlastning. Etter 
ombyggingen er ferdig vil det i tillegg til disse 30 plassene være 2 ekstra rom til 
rehabilitering. 

 Korttidsavdelinga 9 plasser fram til ca.  oktober 18 (da avvikles kortidsavdelinga). 
 Demente avdeling 8 til 9 plasser, gjelder fram til ombyggingen er ferdig. Etter 

ombyggingen ca. oktober 2018 vil det være 2 demensavdeling hver på 8 plasser.  
 Eget kjøkken som produserer mat til beboerne ved NOS, i tillegg er det kapasitet til å 

produsere gjennomsnittlig 35 middager daglig ute på bygda og til de på dagtilbud.  
Eget vaskeri, vasker alt tøy selv bl.a. pasientenes tøy, beregnet ett årsverk til dette. 

 Renhold, kommunen har egne tilsatte. Ansvaret for renhold er overført til teknisk fra 
1.9. 2015.  

 Det er fra høsten 2017 opprettet eget brukerutvalg ved NOS, bestående av 
representanter fra brukerorganisasjoner, brukerne og tilsatte. 

 
Vistdal Bofellesskap. 

 I forbindelse med ombyggingen ved NOS er det lagt inn i budsjettet tilstrekkelig 
midler slik at bofellesskap har døgnkontinuerlig bemanning.  Dette innebærer at det 
ved bofellesskapet er 9 plasser der det er tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. 

 
Eldresenter/dagsenter for demente.: 

 Tilbud til institusjonsbeboere og hjemmeboende ved eldresenteret 2 dager pr. uke: Det 
er mulig å gi tilbud til ca.12 personer pr. dag med dagens bemanning og dagens 
funksjonsnivå på brukerne.  (dette gjelder det som i dagligtale kalles eldresenteret) 

 Dagtilbud for demente, 3 dager i uka kapasitet inntil 7 brukere pr. dag, i spesielle 
situasjoner kan det gis avlasting i pasientens hjem.  

  
Botjenesten og avlastingstjenesten Holtan / avlastnings tjenesten for barn 

 Brukere av denne tjenesten er stort sett mennesker med en psykisk 
utviklingshemming. 

 Holtan Bofellesskap I med  8  leiligheter/brukere  (  6  + 2 ) 
 Holtan Bofellesskap 2 med foreløpig plass til 2 brukere.  I løpet av høsten 2018  4 

leiligheter inkludert fellesareal og personalbase i et nytt bygg.   
 Avlastningsbolig for barn (2 leiligheter) 
 Boveiledning, yter også pleie og omsorg ved behov fortrinnsvis i bofellesskapet, men 

har ellers kapasitet til å ta på seg boveiledning  2 til 4 oppdrag utenfor bofellesskapet. 
Det er ellers forutsatt at personalet ved Holtan yter støttekontaktvirksomhet med inntil 
500 timer i løpet av 2018 innenfor planlagt bemanning.  

 Oppgaven med å organisere 5 omfattende avlastningstiltak for funksjonshemma 
barn/ungdom gjelder både på dag, kveld, natt og helg etter oppsatt turnus.   Det er for 
2 av disse budsjettert med 2 tilsatte pr. ungdom på dag og kveld.  

 
Omsorgsboliger/seniorboliger  ( boliger ikke tilrettelagt for tilsyn og pleie) 



 Holtan  1  og  2  ( 8 leiligheter.)   Myra   2   (  4 leiligheter). Etter at det nye 
bofelleskapet  er tatt i bruk vil det igjen være 10 leiligheter disponibel til 
omsorgsboliger/seniorboliger på Holtan området. 
 

 
Hjemmetjenesten  

 Hjemmetjenesten i hele kommunen er samlet i en avdeling med en felles 
avdelingssjukepleier. 

 Kommunens hjemmetjeneste tar sikte på å kunne gi bistand hele døgnet. Herunder 
besøk som følge av at noen trykker på sin trygghetsalarm.  Fra 1.10.2017 er det 
etablert egen nattevakt i hjemmetjenesten, dette har resultert i at hjemmetjenesten på 
natt kan betjene hele kommunen.   

 Hjemmetjenesten har årlig fra 150 til 160 brukere ca. 1/3 av disse er under 67 år. 
Dersom en tar høgde for at 65 % av betalte timer går til direkte brukerrettet tjeneste 
innebærer budsjettet for 2017 at det kan ytes hjelp i hjemmet i et omfang av 380 timer 
pr. uke.  Dette gjelder heimesjukepleie, hjelp til medisiner og hjemmehjelp. I tillegg til 
dette kommer den nevnte tjenesten på natt   

 Kommunen har gjennom heimesjukepleien, ergoterapitjenesten og 
hjemmevaktmesteren muligheten for å hurtig tilrettelegging i brukernes hjem slik at 
det der kan gis omfattende tjenester.  

 Hjemmevaktmestertjeneste har ellers som oppgave å installasjon og vedlikeholde 
trygghetsalarmer, utkjøring/montering /reparasjon av hjelpemidler, kontroll, tilsyn og 
mindre vedlikehold av omsorgsboliger.  Organisering av hjemmevaktmester tjenesten 
er lagt til aktivitetstjenesten. Det er i budsjettet ikke forutsatt at brukerne skal betale  
ved oppsett av nye trygghetsalarmer.  

 Omsorgslønn, kommunen er i budsjettet lagt inn lønn tilsvarende 11 avtaler om 
omsorgslønn,  Omsorgslønn er delt inn i 3 satser, sats 1 kr. 3138 ,-   sats 2   kr. 4394,-   
sats 3 kr. 6277,-. 

 
Helsestasjonstjenesten 0-20 år. 

 Det er budsjettert med 2 årsverk som helsesøster og 0,5 årsverk som jordmor.  
Aktuelle oppgaver:  

 Helsefremmende og forebyggende arbeid. 
 Svangerskapsomsorg ved jordmor, samt foreldreforberedende 2 kurs pr. år. 
 Helsestasjons virksomhet, herunder oppfølging etter fødsel 10 ganger i løpet av første 

leveår, så etter 15 måneder, etter 18 måneder, etter 2 år og etter 4 år. 
 Skolehelsetjeneste. Helsesøster har fast treffetid ved samtlige skoler, helse-

undersøkelser i 1.og 8 klasse, lenge og vektmåling 3. og 7. klasse.  
 Forebyggende psykososialt arbeid.  
 Vaksinering (alle aldre) 
 Helsetjenester i tilknytning til arbeidsinnvandrere, bosatte flyktninger og i forbindelse 

med familiegjenforening. 
 
Fysioterapitjenesten / ergoterapitjenesten. 

 Det er budsjettert med 2,7 årsverk fysioterapi- og 0,5 årsverk ergoterapitjeneste. 
 Aktuelle oppgaver  

 Tiltak overfor barn, unge og voksne ved akutt sykdom, kronisk sykdom og varig 
funksjonshemming. 



 Forebygging, habilitering, rehabiliteringsvirksomhet herunder hverdagsrehabilitering 
og veiledning til ulike samarbeidspartnere. 

 Poliklinisk behandling/hjemmebehandling, institusjonsvirksomhet og 
gruppebehandling 

 Tilretteleggingstiltak i kommunale og private boliger herunder også formidling av 
hjelpemidler. 

 Tverrfaglig og tverrsektorielt forebyggende arbeid overfor grupper i befolkningen og 
inn mot enkeltpersoner. Fysioterapitjenesten har bl.a. ansvaret for at to 
treningsgrupper for aldersgruppen 65 + fungerer.  Dette er et samarbeid med 
pensjonistforbundet  tiltaket Sterk og Stødig ).   

 
Barnevernstjenesten 

 Interkommunal barneverntjeneste, med Sunndal som vertskommune.  
 
Psykisk helse  

 Psykisk helsearbeid er tiltak rettet mot mennesker med psykiske lidelser, deres 
familier og nettverk. Gjelder også barn og ungdom herunder forebyggende arbeid i 
skolen.  Det er for 2017 budsjettert med 1,5 årsverk. 

 
 
 
Støttekontakttjenesten/fritidsaktiviteter 

 Budsjettet gir muligheter til å innvilge støttekontakt i et omfang av 2000 timer i løpet 
av 2017. Dette gjelder brukere over 18 år. 

 Det er i budsjettet lagt inn midler til deltagelse i vinterlekene i Surnadal. 
 I samarbeid med Sunndal diskotek for funksjonshemma 6 ganger pr. år. 
 Fellessamling for brukere av botjenesten, ved Holtan bofellesskap hver onsdag, lørdag 

og søndag.  
 
Aktivitetstjenesten 

 Aktivitetstjenesten oppgaver er å gi arbeidstrening til personer med behov for 
tilrettelegging 

 Dagtilbud til funksjonshemma inntil 7 brukere pr. dag 
 Aktivitetssenteret har kjøkken, arbeidsstue og ute gruppe der de kan tilby brukerne 

habilitering og rehabilitering: Aktivitetssenteret har muligheter til å gi tilbud til ca. 20 
brukere pr, dag. 

 
Miljøbil/transport   

 transport av eldre og funksjonshemma, bl.a. henting og hjemkjøring i forbindelse med 
dagaktivitetene, kjøring av funksjonshemma i forbindelse med fritidsaktiviteter. 

 utkjøring av varmmat 
 

 
Legetjenesten  

 3  fastleger  en turnuskandidat, 2,5 årsverk hjelpepersonell. 
 Interkommunalt legevaktsamarbeid med Molde, Eide og Fræna, gjelder fra kl. 21 til 

kl. 08.00 på hverdager, samt på helg og helligdager. Ordningen er under evaluering. 
 Interkommunalt øyeblikkelig hjelpetilbud, tilknyttet  legevakten i Molde  oppstart fra 

1.1.2016 ( Kirkebakken).  



 Ikke ventetid ved legekontoret. Fra mandag til og med torsdag fra kl. 16.00 til 21.00 
har Nesset egen legevakt. 

 Legene har deltidsstillinger ved institusjonene, helsestasjon og smittevern og 
forebyggende helsearbeid til sammen ca  1 årsverk. 

 
Administrasjon: 
Enhet helse og omsorg består av 172  tilsatte fordelt på 8 avdelinger (avdelingsledere).   Det 
er til sammen 132,63 faste årsverk i tillegg turnuskandidat i 100 % stilling samt 3 lærlinger i 
100 % stilling. Enheten har enhetsleder i 100 % stilling, fagutvikler i 10 %, leder for 
koordinerende enhet 70 % stilling og ”fagansvarlig”data 20 % stilling. 
 
Helse og omsorgsplan: 
Kommunestyret i Nesset godkjente i juni 2011 kommunens helse og omsorgsplan. Planen ble 
rullert/oppdatert i oktober 2014.  Planen ligger på kommunens hjemmeside. Denne gir en mer 
omfattende beskrivelse av tjenestene innen helse og omsorg. 
 
Strategisk kompetanseplan 
Enheten har vedtatt strategisk kompetanseplan. Årlig rullering. 
 



Spørsmål fra Kristelig folkeparti v/Svein Atle Roset 
Omsorgsboliger/legesenter/helsehus  
 

  

  

Det vises til sak PS 90/17 Formannskapet. Planstrategi for Nesset kommune 2018–2020, 
høring. Videre vises det til aktuelle planlegging av omsorgsboliger/ legesenter/ helsehus i 
Nesset. Dessuten informasjon om Helse og omsorgsplan fra rådmannen i Molde under 
siste møtet i Fellesnemnda samt oppslag i Romsdals Budstikke lørdag 14.okt om 
oppfølging av helse og omsorgsplan samt eldreplan i Molde.  

  

Vurderer ordføreren saken slik at vi i Nesset kommune har tilstrekkelig tempo på 
utbyggingen som trengs for heldøgns omsorgsplasser (sykehjemsplasser) for å 
opprettholde tilstrekkelig kapasitet også etter 2020? Kan det opplyses noe om Eldreplan 
som del av Helse og omsorgsplan for kommunen allerede fra 2018? Vurderer ordføreren 
investeringer i heldøgns omsorgsplasser og realisering av et mest mulig fullverdig helsehus 
i Eidsvåg som den viktigste investering Nesset nå kan satse på?  

 

 Ordføreren svarte:  

Vi har saken på sakskartet i dagens møte. Og det som nå etter min mening er viktig å få 
avklart før vi går videre med saken er om vi kan et bygge et helsehus med omsorgsboliger på 
parkeringsplassen her på kommunehuset, og hva det skal inneholde. Det jeg tenker på er 
spesielt nødvendige avklaringer med NVE i forhold til stormflo og hvem som vil bli med 
videre som leietakere inn i et nytt helsehus. Det som har vært nevnt så langt er legesenteret, 
fylkestannlegen, hjemmesykepleien og ambulansestasjonen.  Nå er det satt fart på saken. 
Rådmannen ser at skal vi kunne gjennomføre byggingen av helsehus de neste par årene så er 
det behov for flere planleggingsressurser. Følgelig er det lyst ut en prosjektstilling både for å 
få fortgang på planene for Helsehuset og andre investeringsprosjekt som brannstasjonen i 
Eresfjord. Det var litt om tempoet i saken. Så var det spørsmålet om vi har nok plasser: Vi ser 
at fram mot 2030 vil antall eldre over 80 år være 22% større enn i dag.  I forbindelse med 
rulleringen av Helse og omsorgsplanen i 2015 vedtok kommunestyret det løpet vi nå kjører 
med utbygging av 2 demensavdelinger på NOS og 16 omsorgsboliger i sentrum og blant 
annet 2 rehabiliteringsplasser ved NOS. I etterpåklokskapens lys så ser vi det at 
omsorgsboligene burde ha vært ferdige før vi satte i gang med ombyggingen på NOS, men 
slik er det ikke.  Sammen med Vistdal Bofellesskap utgjør dette i sum 48 sjukehjemsplasser 
og 27 omsorgsplasser tilrettelagt for tilsyn og pleie. Om det er for lite eller for mange plasser 
for framtiden er usikkert da det er sannsynlig at behovene vil kunne endre seg fram mot 
2030. Den tendensen vi ser er at stadig flere ønsker å bo hjemme lengst mulig.  Så var det 
spørsmål om eldreplan som en del av Helse og Omsorgsplanen: Her skal det i løpet av 2018 



legges fram for kommunestyret en rullering av Helse- og omsorgsplanen. Har også oppfattet 
det slik at det i den forbindelse skal arbeides med en Eldreplan. Det skal også her nevnes at 
Molde er i gang med arbeidet med en Helse- og omsorgsplan. Vi og Midsund er invitert til å 
delta i dette arbeidet. I Fellesnemnda blir det også arbeidet med å legge fram en felles 
planstrategi for Nye Molde. Nettopp for å kunne begynne med å samordne planverkene i de 
tre kommunene.   Til det siste spørsmålet om Helsehuset var den viktigste investeringen i 
Nesset de neste par årene? Vi har fortsatt mange og viktige investeringsprosjekt vi skal 
gjennomføre. Blant annet brannstasjon i Eresfjord. Det er ikke tvil om at omsorgsboliger med 
heldøgns- pleie og omsorg er det viktigste investeringsprosjektet fram mot 2020.  Det vi nå 
må få avklart med NVE er om vi kan bygge på tomta i forhold til risikoen for stormflo og 
hvilke leietakere som skal inn i helsehuset. Dette synes jeg er viktig for et hus som i stor grad 
skal være selvfinansierende.  Tror rådmannen har svar på noen av disse spørsmålene når vi 
skal behandle saken i dag. Så vil det være kommunestyret som bestemmer løsningene og 
farta videre.   



 
 

 
 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 24/17 20.11.2017 
Utvalg for helse og omsorg 24/17 20.11.2017 
Utvalg for oppvekst og kultur  29.11.2017 
Utvalg for teknisk, næring og miljø  30.11.2017 
Nesset formannskap  07.12.2017 
Nesset kommunestyre  14.12.2017 

 
 
 
 

Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - Oppstart 
detaljprosjekt 
 

Vedlegg 
1 Uttale fra sektormyndighetene 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018. 
 
Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig 
legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet 
 
 
 
Saksopplysninger 
Det vises i denne saken til tidligere behandlinger i Nesset kommunestyre; PS 31/15 den 26.03.2015, PS 
150/15 den 17.12.2015, PS 87/16 den 22.09.2016, PS 11/17 den 16.02.2017, og PS 70/17 den 19.10.2017. 
 
Bakgrunnen for at det nå legges frem sak om oppstart av detaljprosjekt for nybygg helsesenter, 
omsorgsboliger og hjemmetjeneste, er at Nesset kommunestyre i PS 11/17 som ble behandlet den 
16.02.2017, vedtok at det skulle arbeides videre med løsninger innenfor de økonomiske rammer 
maksimert til alternativ 1, med de justeringer som ville fremkomme undervegs. 
 
Vedtak i PS 11/17 den 16.02.2017 
Administrasjonen har arbeidet med å gi svar på punktene som fulgte vedtaket i PS 11/17 den 16.02.2017. 
Punktene er følgende gjengitt, samt tillagt svar; 

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2016/638-44 

Saksbehandler: Anita Marie Meisingset  



a) Gjennom politisk behandling siden vedtaket i sak PS 31/15 har det hele tiden vært opprettholdt 
behov for minst 16 omsorgsboliger. Dette ligger fast i bestillingen og budsjettvedtakene. 

  16 omsorgsboliger fastholdes. 
 

b) Administrasjonens tilråding om bygging i kommunal regi jfr. Pkt a i sak PS 87/16 virker å være 
den løsningen som samsvarer best med Husbankens regler for tilskudd og som best sikrer 
momskompensasjon for investeringene. 

  Bygging av helsehus planlegges i kommunal regi. 
 

c) Av hensyn til praktisk gjennomføring av utbyggingen av omsorgsboliger i kommunal regi anser 
kommunestyret det mest tjenlig med alt samlet i en bygningsmasse. 

 
Alt i ett bygg er også mest hensiktsmessig i forhold til et samlet fagmiljø, samt for å kunne 
gi beboerne de beste tjenestene. Samtlige fag som er tenkt inn i det nye bygget peker på de 
positive sidene ved å være samlokalisert og få et samlet og sterkt fagmiljø. Noe som man 
også ser for seg vil være positivt for fremtidig rekrutering av arbeidskraft. 
 

d) Både Rådet for eldre og funksjonshemma og utvalg for Helse - og omsorg peker på følgende: «Det 
haster med utbygging av omsorgsboliger, og at den løsning som velges gir muligheter for videre 
påbygging hvis behovet oppstår på grunn av økende antall eldre slik prognosene viser.» 

 
Prosjektet har hatt høy prioritet i administrasjonen.  
 
Ved å legge det nye bygget på parkeringsplassen ved kommunehuset, vil det være gode 
muligheter for videre utvikling/ utbygging av bygget i fremtiden. Skissene til nytt bygg er 
utarbeidet med tanke på å kunne bygge til ytterligere en etasje over legesenter/ 
tannhelsesenter, med inntil 7 leiligheter. Det vil også være tilrettelagt for en mulig 
sammenbygging med kommunehusets vestfløy/ administrasjonsfløy, om fremtiden skulle 
vise behov for det. 
 

e) For øvrig vises til formannskapets vedtak om mulig rehabilitering av Østfløyen i kommunehuset, 
samt avklaringer omkring ny ambulansestasjon. 

 
Det er av rådgivende konsulent gjennomført en tilstandsrapport av østfløyen ved 
kommunehuset. Denne rapporten viser betydelige kostnader ved en eventuell renovering 
av østfløyen. En flytting av østfløyens funksjoner under en renoveringsfase vil gi økte 
driftsutgifter til midlertidige lokaler og tilpasninger, samt at det vil være til ulempe for 
publikum/ brukerne. Det har tidligere vært pekt på fordelene ved å legge kostnadene som 
en rehabilitering av østfløyen vil koste, inn i et nytt bygg. På denne måten kan funksjonene 
som østfløyen huser være lokalisert i dagens lokaler, og dermed slippe midlertidig flytting, 
frem til nytt bygg står klart til innflytting. Deretter saneres østfløyen/ helsefløyen til fordel 
for parkering.  
 
Det arbeides med avklaringer omkring ny ambulansestasjon. Helse Møre og Romsdal HF 
er for tiden i en prosess med å avklare fremtiden i den eksisterende ambulansestasjonen. 
Om de skal tre ut av dagens avtale, er de særs interessert i å få tilrettelagt nye lokaler i det 
nye helsehuset. Helse Møre og Romsdal HF sier at de ved et eventuelt behov for ny 
ambulansestasjon, har primært et ønske om å bli samlokalisert med legesenteret. Helse 
Møre og Romsdal HF ønsker at vi planlegger nytt helsehus med ny ambulansestasjon 
inkludert, men at selve ambulansestasjonen legges som en egen opsjon i 
anbudskonkurransen. Dette vil gi dem tid til å avklare dagens situasjon.  
 



f) Det tas kontakt med Husbanken for avklaring omkring mulighetene for gode tilskuddsordninger 
for et «komplett helsehus» inneholdende de ulike elementene som saksutredningen beskriver; 
Omsorgsboliger, legekontor, tannlegekontor, base for hjemmetjeneste med tilhørende garasjer, 
ambulansestasjon nå eller tilkoplet senere. Den såkalte «Nesset-modellen» som allerede har vært 
nevnt i korrespondanse med kommunen. 

 
Hos Husbanken vil kommunen kunne få tilskudd til bygging av omsorgsboliger.  De 
maksimale tilskuddssatsene hos Husbanken er for en omsorgsbolig kr 1 415 000. Totalt vil 
dette kunne utgjøre kr 22 640 000 for vårt prosjekt. Ved å tilrettelegge for et nytt 
dagsenter for eldre vil man kunne få inntil 55% av anleggskostnadene for 10 kvadratmeter 
pr bruker med vedtak om dagsentertjeneste. For de øvrige arealene, slik som 
hjemmetjeneste og legesenter vil Nesset kommune kun få momskompensasjon. Husbanken 
har for øvrig ingen innsigelser i forhold til samlokalisering av omsorgsboliger, legesenter, 
tannhelsesenter, ambulanse og annet. De peker kun på at omsorgsboligene bør ha egen 
inngang, adskilt fra de øvrige funksjonene. 
 

g) Videre snarlige avklaringer med hensyn til kostnader med behov for peling og spørsmål om 
egnethet på tomtevalget ved rådhuset for byggeløyve (fylkesmann, annen off. myndighet). 

 
Kostnader forbundet med peling kommer an på byggets dimensjoner. Det reelle 
kostnadsbildet vil først fremkomme etter anbudskonkurransen. Det vil også være opp til 
entreprenør å velge løsning for å sikre at forholdene i grunnen blir ivaretatt, og at bygget 
reises på en sikker og stabil fundamentering. 
Ut i fra kalkyle programmet vårt og med et anslag på om lag 50 peler, ved det minste 
alternativet som har vært skissert, vil kostnadene med peling ligge på om lag 700 000,- 
inkl mva., og om lag det dobbelte ved vinkelbygget. 
Kostnader forbundet med peling er ikke tatt inn i kostnadsberegningene for noen av 
alternativene, dog må et bygg med dette omfang uansett fundamenteres forsvarlig, 
uavhengig av plassering i Eidsvåg sentrum. 
 
NVE har gitt tilbakemelding om at de ikke har noen merknader til at tomten benyttes, så 
fremt at kommunene holder seg til de kravene til tiltak som er gitt i reguleringsplanen for 
området. 
 
Statens vegvesen har ikke vesentlige merknader til at det bygges omsorgsboliger på det 
aktuelle arealet. De ber oss om at vi ser på muligheten for å knytte området øst for den 
gamle brannstasjonen til samme avkjøring ved å anlegge en intern veg. 
 
Fylkeskommunen har ikke vesentlige merknader til at reguleringsplanen for området 
endres. De råder Nesset kommune til å behandle byggeprosjektet som en mindre endring 
av reguleringsplanen. 
 
Fylkesmannen har ut i fra sine ansvarsområder ingen vesentlige merknader til endringene 
i planen, og kommunen kan for deres del gå videre med planarbeidet med endringene som 
grunnlag. 
 

 
h) Omfang av besparelser ved valg av enklere garasje/bod løsninger som ble presentert for utvalg for 

Helse – og omsorg må avklares før endelig vedtak. 
 

Tabell 1: Ved alternativ mindre bygg kan kostnadene bli som følger;  
Areal disponering Areal, m2 BTA m2 pris Sum 



Omsorgsboliger 1745 26 000 45 370 000 
Hjemmetjeneste 367 26 000 9 568 000 
Legesenter 438 26 000 11 388 000 
Boder/ garasjer til 
omsorgsboligene 

 Stipulert 4 500 000 

Sanering Østfløyen 778 Stipulert 1 000 000 
Opparbeidelse av 
parkeringsareal  Stipulert 600 000 

Sum eks mva     72 426 000 
MVA   18 106 500 
Sum inkl mva   90 532 500 
Tilskudd fra 
Husbanken   22 640 000 

Refusjon MVA   15 000 000 
Økt lånebehov   52 892 500 

 
Dette viser at ved å bygge det minste alternativet vil Nesset kommune spare om lag kr 21 000 000 i økt 
lånebehov. Derimot vil Nesset kommune få betydelige leieinntekter ved et helsehus, noe som betyr at 
helsehuset skal være så godt som selvfinansierende. Lokaler til hjemmetjeneste og dagsenter for eldre vil 
ikke være inntektsgivende. Kostnader forbundet med disse funksjonene vil dermed være en utgift Nesset 
kommune får, uavhengig om man velger å gå for et større helsehus med flere funksjoner, eller om man kun 
velger å bygge omsorgsboliger, hjemmetjeneste og legesenter. 
 
Det reelle omfanget av prosjektet vil først fremkomme etter at anbudskonkurranse er gjennomført. Det 
presiseres at realisering av prosjektet kun vil skje ved at prosjektet godkjennes politisk etter 
anbudskonkurransen. Det vil bli tatt forbehold i konkurransen om at prosjektet må godkjennes politisk før 
igangsetting, og at hele eller deler av prosjektet kan endres eller avlyses om prosjektet ikke får 
finansiering. 
 
Tomtevalg 
Tomtevalget for nytt helsehus på sør og østsiden av parkeringsplassen ved kommunehuset kan bebygges. I 
forbindelse med det pågående forprosjektet for nytt helsehus, ble det av Norconsult AS gjennomført en 
grunnundersøkelse av aktuell tomt høsten 2016. Denne undersøkelsen viser at tomten kan bebygges, men at 
direkte fundamentering ikke er å anbefale. Det anbefales at bygget pelefundamenteres. Prosjektet har i 
løpet av forprosjektet vært presentert for sektormyndighetene, de har ikke vesentlige merknader til 
utbygging av aktuelt areal. De viser kun på noen forhold som bør vurderes i forbindelse med planlegging 
av bygget. Tomten har en sjønær plassering, med god utsikt og gode solforhold. Tomten er sentrumsnær og 
beboerne i omsorgsboligene vil ha gode muligheter til å selv å kunne nå servicefunksjoner slik som butikk, 
frisør, bibliotek og annet på egenhånd. Tomten er også godt tilrettelagt for brukere med behov for rullator 
eller rullestol. Dette gir frihet og mestring for beboerne. Tomten er tilknyttet strandpromenaden, noe som 
gir gode muligheter for fysisk aktivitet.  
 
Helsehuset 
Det nye helsehuset planlegges med en tofløyet vinkelformasjon, hvor omsorgsboligene legges i den fløyen 
som plasseres helt mot sør av dagens parkeringsplass, og hvor tannhelse- og legesenter legges i den fløyen 
som plasseres helt mot øst av dagens parkeringsplass. Ved å bygge et såkalt helsehus, hvor flere funksjoner 
innenfor tilnærmet samme fagområde er lokalisert og har tett samarbeid, vil Nesset kommune være godt 
rustet for fremtiden. Ved å ha et velfungerende og sammensatt tilbud til innbyggerne, samt ved å sikre 
fremtidige arbeidsplasser, vil Nesset kommune være et attraktivt alternativ i forhold til bosetting og 
etablering. 



Innendørs parkeringshus for beboere i omsorgsboligene og hjemmetjenesten, anlegges i første nivå under 
omsorgsboligene. Parkeringshuset vil også ha plass for vaktmesternes biler som kompensasjon for at deres 
garasje må tas bort ved etalering av nytt helsehus. Parkeringshuset vil kun være tilgjengelig for de med 
parkeringsareal der, noe som vil hindre skad- og hærverk på kommunens biler i hjemmetjenesten og 
vaktmestertjenesten. Ekstra boder for beboerne i omsorgsboligene, til for eksempel lagring av rullestol til 
utebruk, vil også finnes i dette nivået.  
Omsorgsboligene tilrettelegges for en svært sammensatt brukergruppe med ulike behov, noe som betyr at 
boligene planlegges noe større enn minimumskravet til en omsorgsbolig. Dette for at boligene skal være 
mest mulig funksjonell, uavhengig av behov for hjelpemiddel. Det planlegges sågar også en omsorgsbolig i 
hver etasje med to soverom. Omsorgsboligene vil være tilknyttet hjemmetjenesten som skal kunne yte 
heldøgns pleie og omsorg til beboerne. Beboerne i omsorgsboligene vil få mulighet til å benytte felles 
utearealet på sørsiden av bygget ned mot sjøen. Området oppgraderes med uteplass og lekeplass. Det 
tilrettelegges for at beboerne ved omsorgsboligene skal få en skjermet uteplass på taket av bygget. Denne 
uteplassen kommer over annen bebyggelse i sentrum, noe som vi gi svært gode sol og utsiktsforhold. 
Dagsenter for eldre vil bli tilrettelagt med inngang via helsefløyen, noe som gjør at også brukere med 
vedtak ute i distriktet kan benytte dette. Dette vil bli et tilbud som man må ha vedtak om dagsentertilbud 
for å kunne benytte, som blir tilrettelagt for brukerne. En del av brukerne av dette tilbudet vil nok også 
være beboere ved de nye omsorgsboligene. Det blir da et lett tilgjengelig tilbud, hvor de kan få mulighet til 
å utføre ulike aktiviteter, ha mulighet for å kjøpe seg lunsj og middag, samt en sosial arena hvor de vil møte 
andre. 
Hjemmetjenesten vil få en egen avdeling tilknyttet både helsefløyen og omsorgsboligene som vil være 
tilrettelagt for deres behov og drift. De vil også få en egen base i hver etasje med omsorgsboliger hvor de 
vil ha mulighet til å avlevere avfall, skittentøy, smittevernutstyr og annet for oppsamling/ henting.  
Den offentlige tannhelsetjenesten vil få felles pauserom og garderobe med den private tannhelsetjenesten 
og med legesenteret. Noe de alle har ønsket. Den offentlige tannhelsetjenesten vil få tilrettelagte lokaler 
som styrker den videre driften i Nesset kommune. Lokalene tilpasses deres ønsker og behov. Arealer som 
kan være felles med den private tannhelsetjenesten planlegges. Dette vil kunne være blant annet venterom, 
maskinrom for kompressor og bøttekott. 
Den private tannhelsetjenesten vil få felles pauserom og garderobe med den offentlige tannhelsetjenesten 
og med legesenteret. Den private tannhelsetjenesten vil få tilrettelagte lokaler for videre drift, tilpasset 
ønsker og behov. Nye og moderne lokaler vil gjøre det mer attraktivt for private aktører å drive 
tannhelsetjenester i Nesset kommune. 
Legesenteret vil ha felles pauserom og garderobe med den offentlige og private tannhelsetjenesten. 
Legesenteret vil få arealer tilrettelagt for deres drift og behov. Blant annet vil de få en skadestue/ skiftestue 
mer enn hva de har i dagens lokaler, noe som det ofte viser seg å være behov for, særlig i forhold til 
akuttbehandling. Lokalene blir tilpasset universell utforming, noe som vil gjøre det lett tilgjengelig for alle 
brukerne. Legesenteret vil også få en sluse ved resepsjonen for å kunne ivareta pasientsikkerheten i forhold 
til sensitive opplysninger på en bedre måte enn ved dagens situasjon, hvor området for resepsjon/ 
timebestilling også benyttes til venterom. 
Ambulansestasjon blir planlagt i enden av helsefløyen, lengst opp mot veien. Ambulansestasjonen legges 
til i anbudskonkurransen som en opsjon. Fra ambulansegarasjen vil det være direkte adkomst til en 
akuttkorridor for mottak av pasienter, tilknyttet legesenterets skadestuer. Ambulansegarasjen vil dermed 
fungere både som garasje for ambulansene, og som akuttmottak. Dette vil gi en skjerming av pasienter ved 
flytting mellom ambulanse og legesenter, noe som vil bli en stor forbedring fra dagens situasjon hvor 
pasientflyttingen skjer uskjermet og utendørs på parkeringsplassen ved legesenteret/ kommunehuset. 
Ambulansestasjonen vil være en del av helsebygget som kun realiseres om en kontrakt for langtidsleie 
inngås før bygging av helsehuset påbegynnes. Alternativet til ambulansestasjon er et overbygget og 
skjermet akuttmottak. 
 
Leietakere 
Det har vært gjennomført møter/ samtaler med de aktuelle leietakerne, og alle er positive til å bli med inn i 
det nye helsehuset. Alle peker på de positive virkningene av å være samlokalisert med de øvrige leietakerne 
og hjemmetjenesten. Noe som gjør at en får et sammensatt og bredt fagfelt på en plass. Leietakerne ser det 
også som svært positivt at de slipper å flytte til midlertidige lokaler mens oppussing/ renovering av dagens 



lokaler pågår. Derimot har alle påpekt at de tar forbehold om svært økte leiepriser. De er forberedt på noe 
økning basert på økt standard, men ikke en uforholdsmessig økning. 
De aktuelle leietakerne er; 

 Legesenteret 
 Den offentlige tannhelsetjenesten 
 Den private tannhelsetjenesten 
 Helse Møre og Romsdal HF (ambulansestasjon) 

 
Videre prosess og innhold 
For å kunne utlyse anbudskonkurranse for prosjektet, må prosjektet funksjonsbeskrives av rådgivende 
konsulenter. Dette utføres i første halvdel av 2018. Utlysning av anbudskonkurranse skjer deretter så snart 
som mulig. En realistisk oppstart av hovedprosjektet/ gjennomføringen vil da kunne være årsskiftet 2018/ 
2019, med mulig ferdigstillelse i løpet av 2020. Oppstart og ferdigstillelse vil være avhengig av valgt 
tilbyder/ entreprenør. 

 
Nytt vinkelformet samlebygg plassert på sør og østsiden av kommunehusets parkeringsplass vil få følgende 
innhold; 

o 16 omsorgsboliger fordelt på 2. og 3. etasje. 
o Parkeringshus for hjemmetjeneste, vaktmestertjeneste, og beboere i omsorgsboligene. 

Innendørs adkomst fra omsorgsboligene via heis. 
o Innendørs boder for beboere i omsorgsboligene. 
o Hjemmetjeneste i 2. etasje i tilknytning til både omsorgsboligene og helsesenteret. 
o Legesenter i 1. etasje. 
o Mulig ambulansestasjon i tilknytning til legesenter.  
o Akuttmottak fra ambulansegarasje og direkte inn i skadestue/ behandlingsrom ved 

legesenter. 
o Privat og offentlig tannhelsesenter i 2. etasje over legesenter. 
o Mulighet for påbygging av flere omsorgsboliger ved behov på den østlige delen av bygget. 

 
Tabell 2; Anslåtte kostnader og arealer i helsehuset;  

Areal disponering Areal, m2 BTA m2 pris Sum 
Omsorgsboliger 1615 26 000 41 990 000 
Hjemmetjeneste 350 26 000 9 100 000 
Legesenter 480 26 000 12 480 000 
Ambulansestasjon 244 26 000 6 344 000 
Dagsenter for eldre 150 26 000 3 900 000 
Privat tannhelsetjeneste 94 26 000 2 444 000 
Offentlig tannhelsetjeneste 136 26 000 3 536 000 
Parkeringshus 1030 15 000 15 450 000 
Sanering Østfløyen 778 Stipulert 1 000 000 
Opparbeidelse av parkeringsareal  Stipulert 600 000 
Sum eks mva     96 844 000 
MVA   24 211 000 
Sum inkl mva   121 055 000 
Mulig tilskudd til omsorgsboliger fra 
Husbanken   22 640 000 

Mulig tilskudd til dagsenter fra 
Husbanken   2 680 000 



Refusjon MVA   21 700 000 
Økt lånebehov   74 035 000 

 
Prisene pr m2 er snittpriser av alle kostnader for bygging fordelt på antall kvadratmeter. Felleskostnader 
som prosjektering, prosjektadministrasjon, fundamentering, grunnarbeid, tekniske installasjoner, 
etasjeskillere, yttervegger og tak, med mere inngår i snittprisene pr. kvadratmeter. Kostnader for areal som 
parkeringshuset vil være noe lavere enn for øvrige arealer, dette på grunn av mindre behov for tekniske 
installasjoner, mindre inndelinger og enklere utførte overflater. Kostnaden for parkeringshus vil likevel 
kunne virke noe høy, men det presiseres at også snittprisen for areal til parkeringshus vil måtte ta sin del av 
felleskostnadene, på lik linje som de øvrige arealene. 
 
   
Tabell 3, Mulige leieinntekter i helsehuset; 

Enheter Antall 
enheter 

Leie pr 
enhet 

Total 
leie pr 
måned 

Total leie pr 
år 

Antall år  Total leie i 
perioden 

Omsorgsboliger, 1 sov 14 7 500 105 000 1 176 000 40 50 400 000 
Omsorgsboliger, 2 sov 2 8 500 17 000 192 000 40 8 160 000 
Garasjeplasser 13 1 000 13 000 156 000 20 3 120 000 
Ambulansestasjon 1 40 000 40 000 480 000 40 19 200 000 
Legesenter 1 100 000 100 000 1 200 000 50 60 000 000 
Tannhelsesenter privat 1  6 500 6 500 78 000 50 3 900 000 
Tannhelsesenter offentlig 1 15 000 15 000 180 000 50 9 000 000 
Hjemmetjeneste 1 0 0 0 50 0 
Dagsenter for eldre 1 0 0 0 50 0 
Totale leieinntekter i 
nedskrivingsperioden   296 500 3 558 000  153 780 000 

 
Lokaler til hjemmetjeneste og dagsenter for eldre vil ikke være inntektsgivende. Kostnader forbundet med 
disse funksjonene vil dermed være en utgift Nesset kommune vil ha, uavhengig om man velger å gå for et 
større helsehus med flere funksjoner, eller om man velger andre løsninger. 
 
Vurdering 
Ved å samlokalisere flere helsetjenester og omsorgsboliger i et felles helsehus vil Nesset kommune kunne 
gi gode og fremtidsrettede helsetjenester til sine innbyggere. Dette gir kommunen gode muligheter for gi 
svar på de utfordringene som den nasjonale samhandlingsreformen gir. Nesset kommune får dermed en 
unik mulighet til å kunne yte riktig hjelp til riktig tid, med helsepersonell med høy kompetanse.  
Tomten ses på som ideell i forhold til plassering av omsorgsboliger, basert på beboernes muligheter til å 
selv kunne utføre daglige gjøremål slik som handling, og benyttelse Eidsvåg sentrum sine tjenester.  
Sett helheten og mulighetene samlet, har rådmannen vurdert prosjektet dit hen at det mest hensiktsmessige 
for Nesset kommune er å samlokalisere de aktuelle tjenestene i ett større helsehus sammen med 
omsorgsboliger, som vist i alternativ 1 i PS 11/17. Rådmannen har innarbeidet prosjektet i økonomiplanen 
for 2018-2021. Derav kr 2 000 000 til gjennomføring av detaljprosjekt i 2018.  
For å kunne beholde forventet og ønsket fremdrift i prosjektet, er det viktig å få på plass et vedtak for å 
kunne komme videre med prosjektet. 
 



Økonomiske konsekvenser 
Prosjektet vil være svært kostnadskrevende, med høye låneopptak. Prosjektet vil kunne motta betydelige 
tilskudd fra Husbanken. De fleste arealer vil være for utleie, noe som vil gi leieinntekter til Nesset 
kommune. Samlet sett forventes det at bygget skal være tilnærmet selvfinansierende sett over tid. Lokaler 
til hjemmetjeneste og dagsenter for eldre vil ikke være inntektsgivende. Nesset kommune har også i dag 
utgifter forbundet med drift av hjemmetjeneste og dagsenter for eldre, men man vil måtte påregne noe økte 
kostnader i forhold til drift. 
 
Betydning for folkehelse 
På bakgrunn av de erfaringer administrasjonen har i forhold til hvem som søker om kommunal 
omsorgsbolig, så er dette en svært sammensatt gruppe, hvor mange behov skal dekkes. Noen av søkerne vil 
ha mindre behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter at de har fått en egnet bolig med mulighet 
for å lett komme seg til nødvendige servicefunksjoner. Andre vil være avhengig av tilsyn og pleie mer eller 
mindre gjennom hele døgnet, og av flere fagpersoner samtidig. Behovet for tekniske hjelpemidler, 
teknologi og varslingstjenester vil også variere i stor grad. Ved å samlokalisere omsorgsboliger, 
hjemmetjeneste, legesenter, tannhelsesenter og eventuelt ambulansetjenesten kan Nesset kommune tilby 
beboerne ved omsorgsboligene et sterkt og samlet helseteam. Også for øvrige innbyggere i Nesset 
kommune er det en styrke å kunne tilby et samlet og tverrfaglig helseteam. Ved å legge opp til 
parkeringshus med innendørs adkomst fra heis vil man kunne hindre fallulykker ved at beboerne slipper ut 
på is og snødekt areal for å nå bilene sine. Ved å bygge et helsehus som også kan fungere som sosial 
møteplass, vil man forebygge sosial isolasjon og ensomhet.
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 25/17 20.11.2017 

 
 
 
 

Helse og omsorgsplan - oppfølging og uttale til budsjett og økonomiplan 
 

 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram for utvalget for evt. uttale.   
 
 
Saksopplysninger 
Det vises til tidligere sak i rådet for eldre og funksjonshemma vedrørende arbeidet med helse og 
omsorgsplan / eldreplan. 
Kommunestyret skal nå vedta budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018- 2021.   Budsjett og 
økonomiplanen for 2018 – 2021 skal behandles i formannskapet den 23.11.17 og deretter legges ut på 
høring før behandling i kommunestyret den 14.12.17.  Rådet har ikke planlagt møte i perioden som 
budsjettet ligger ute på høring.  En mulighet for rådet for å få fram sitt synspunkt til den videre behandling 
av budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021 kan være å ta fatt i de forslag til tiltak som rådet ønsker å få 
med i rulleringen av helse og omsorgsplan å be om at disse blir prioritert i budsjett og økonomiplan 2018 – 
2021. 
I skissen til arbeidet med rullering av kommunens helse og omsorgsplanen (behandlet i utvalgene 5.9. 
2017) er det satt opp følgende investeringsprosjekter. 

1) Ombygging ved NOS (arbeidet er startet opp) 
2) Nye sentrumsnære omsorgsboliger,16 leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie., 

lokaler for hjemmetjenesten i samme bygg. 
3) Oppgradering av legekontoret, 
4) Nytt bofellesskap med 4 leiligheter, målgruppe mennesker med psykisk utviklingshemming 
5) Bygging av 2 til 3 leiligheter tilrettelagt for eldre og funksjonshemma i Eresfjord. 

 
Inventar og utstyr: 

1) Digitale trygghetsalarmer i hjemmetjenesten (60 stykk), finansiert i 2017 
2) Takheiser ved NOS sjukeheimen. 

 
 
 
Styrking/tilpassing av tjenestetilbudet. 

1) Styrke bemanningen i botjenesten (3 nye brukere), stort sett full finansiert i vedtatt 
økonomiplan. 
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2) Styrke bemanningen ved aktivitetstjenesten 3 nye brukere, stort sett full finansier i vedtatt 
økonomiplan 

3) Stillings økning ergoterapeut, 50 % stilling, lagt inn i vedtatt økonomiplan for 2018 (vedtatt 
des. 2016) 

4) Styrke hjemmetjenesten på natt 1,8 årsverk, oppstart 1.10.17, stort sett finansiert i vedtatt 
økonomiplan. 
 

Etter innspill  fra rådet for funksjonshemma og helse og omsorgsutvalget ble enheten i 
budsjettbehandlingen for 2017 tilført kr. 600.000,- ekstra, men kun gjeldende for 2017. 
Signalet fra utvalget var at følgende skulle styrkes: 

1) Fysioterapitjenesten   
2) Hjemmetjenesten. 

Disse kr. 600.000,- er for 2017 nyttet i samsvar med helse og omsorgsutvalgets og kommunestyrets 
føringer. 
I helse og omsorgsutvalgsmøte den 5.9. 2017 (siste møte) der bl.a. helse og omsorgsplanen ble drøftet var 
leder for hjemmetjenesten tilstede denne mente at hjemmetjenesten måtte styrkes framover, dette var 
spesielt: 

1) Heimesjukepleien, ressurser for bl.a. oppfølging av medikamenter – e- meldinger – 
journalarbeid samt økt bemanning på helg. 

2) Øking av dagtilbudet for demente en dag i uka (40 % stilling) 

I arbeidet med budsjett og økonomiplanen ser en så å si hvert år at det oppstår endringer i forutsetningen 
for eksempel at inntekten fra staten blir redusert, utgifter til interkommunale tiltak øker, eller at kostnadene 
for videreføring av enkelte tjenester øker.  Dette har også skjedd i 2018. Alternativet er enten å styrke 
enhetens ramme eller å redusere eksisterende tjenester/tilbud. Dette er noe administrasjonen har arbeidet 
med før budsjettet legges fram for behandling i formannskapet. Det som var spesielt for 2018 var at de 
tiltak som ble igangsatt i løpet av høsten 2017 dessverre ikke var helt fullfinansiert. 
Et av tiltakene som er nevnt ovenfor «takheiser ved sjukeheimen» lar seg ikke gjennomføre uten at det 
blir foretatt et omfattende arbeid på hvert enkelt rom. Dette arbeidet bør utsettes til omsorgsboligene i 
sentrum er tatt i bruk.  
 
, 
Vurdering 
I og med at budsjett og økonomiplansaken enda ikke er behandlet og lagt ut på høring er det vanskelig å 
komme med en uttale til budsjett og økonomiplan, men en mulighet er å vise til de planer og tiltak som 
utvalget har satt opp plansammenheng og be om at disse blir prioritert 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 26/17 20.11.2017 
Utvalg for helse og omsorg 22/17 20.11.2017 

 
 
 
 

Pleie og omsorgstjenesten -  endring av tidspunkt for måltidene 
 

 

Rådmannens innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
Saksopplysninger 
I kommunestyret møtet den 10.10.17 ble det stilt følgende spørsmål i kommunestyret fra Høyre v/ Edit 
Bjerkeset  til ordføreren vedrørende middagsmåltidet  på kommunens institusjoner. 
 
« Det har vært mye fokus på underernæring hos eldre. Noe som statsminister Erna Solberg tok opp i sin 
nyttårstale.  Sen middag gir økt aktivitet og bedre ernæring, og middag bør serveres ved middagstid. Ved 
de steder de har gjort dette, har det gitt gode resultater. Skåla og Kleive sykehjem i Molde har gjort dette 
siden mars, Bergmo eldresenter fra august. De har endret på rutinene uten ekstra kostnader.  Kan dette 
gjennomføres i Nesset? «  
 
 Ordføreren svarte:  
#Det er en veldig god ide å flytte middagstiden for de eldre. Administrasjonen bes forberede sak om dette 
til Råd for eldre og funksjonshemma og Utvalg for helse og omsorg.»   
 
Ordføreren svar tilsier at dette må følges opp av administrasjonen, rådet for eldre og funksjonshemma og 
helse og omsorgsutvalget.   
Dette med omlegging av måltidene har for øvrig vært en sak avdelingene på NOS sammen med kjøkkenet 
har arbeidet med mer eller mindre siden i vår.  Det var for øvrig straks før at en ordning med middag rundt 
kl. 16.00 ble igangsatt for demensavdelingens 9 brukere.  Dette var tenkt som en prøveordning.  
Igangsettingen ble stoppet på grunn av at en ønsket å avklare hva som skal til og som må drøftes for at hele 
NOS kan bli med på ordningen. 
Bakgrunnen for at det er mulig å igangsette ordningen ved demensavdelinga er at det er relativt få brukere 
der og at bemanningen er lik på dag og kveld.  
 
De utfordringer en så lagt har kartlagt og som en må løse er bl.a. følgende: 

a) Bemanningen ved sjukeheimen må trolig økes på nivå med institusjonene i Molde for å få 
dette til.  ( lik bemanning på dag og kveld).  

b) Molde kommunen har noe de kaller for boligassistenter, disse utfører renhold og hjelper til 
rundt måltidene. I Nesset har vi renholdere, ved sjukeheimen er det 1, 5 årsverk. Disse hører 
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inn under enhet Teknisk, Næring og Miljø..  I Molde er det boligassistent ressursen større pr. 
plass enn renholds ressursen i Nesset er pr. plass. 

c) NOS kjøkken leverer også mat til kommunens to dagsenter, ca 8 til 10 porsjoner daglig 
(dagsentrene har åpningstid mellom ca. 10.00 og 15.00). I tillegg blir det utkjørt daglig til 
brukernes hjem i overkant av 30 porsjoner daglig.  Hvorledes skal en organisere dette når 
middagsmåltidet blir flyttet til senere på dagen.  

d) En endring av tidspunkt for måltider bør også gjøres gjeldene ved bofellesskapet i Vistdal, 
hvorledes skal en få dette til innenfor gjeldene turnus.  

Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede dette, bestående av avdelingssjukepleiere på NOS,  
avdelingsleder ved NOS kjøkken samt hovedtillitsvalgt i sykepleierforbundet.  Arbeidsgruppe vil måtte 
konsultere både leder for hjemmetjenesten og aktivitetstjenesten/ dvs matkjørerne..  
Arbeidsgruppa har fått mandat fra enhetsleder å utrede dette herunder komme med forslag om hvorledes de 
utfordringer som bl.a. er nevnt ovenfor kan løses.  Frist for arbeidsgruppa for levering av utredning er satt 
til 15.2. 2018. Saken vil etter dette bli lagt fram for politisk behandling.  
Det har de siste årene vært ekstra stor fokus på ernæring i forhold til eldre.  Det er lang tid mellom 
kveldsmat og  frokost dagen etter.  Det er også slik at de aller fleste av oss er vant til å spise middag 
mellom kl. 16.00 og kl. 17.00.  
 
 
Vurdering 
Representanten fra Høyre som tok opp dette i kommunestyret stiller følgende spørsmål: 
Er det mulig å få til dette i Nesset ? ( dvs. det samme som i Molde ved at middag blir servert senere på 
dagen og at en går over til 4 måltider pr. dag). Det er klart at dette er mulig  har Molde fått dette til må vi få 
det til. Arbeidsgruppe som er satt på dette vil ta fatt i saken på ny og komme med forslag om hvorledes 
dette kan løses.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Selve utredning vil ikke få økonomiske konsekvenser.  En omlegging av måltidene vil etter all 
sannsynlighet gi økte kostnader, 
 
Betydning for folkehelse 
En omlegging å tidspunktene for måltidene og en overgang til 4 måltid pr. dag ved institusjonene og 
bofellesskapene vil etter all sannsynlighet bidra til at beboerne ved disse institusjoner vil få en bedre helse.  
Det er bl.a. en del forsking som tilsier dette.
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 27/17 20.11.2017 

 
 
 
 

Demenstilbudet i Nesset kommune - kort orientering 
 

 

Rådmannens innstilling 
Rådet for eldre og funksjonshemma tar  saken til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Leder i rådet for eldre og funksjonshemma ønsker å få en orientering om tilbudet til demente, og da spesielt 
institusjonstilbudet.  
Nesset kommune har pr. i dag en demensavdeling på 9 plasser.  I tillegg har vi en gruppe ( 8 plasser ) ved 
sjukeheimen der målgruppen er demente som må ha hjelp til forflytning. En god del av pasientene som har 
dette tilbudet har tidligere vært ved Kåret. (demensavdelingen).  
 
Det vi etter hvert har sett er at antall demente øker i kommunen dette er for øvrig ingen overraskelse 
dersom en ser på befolkningssammensetningen. Dette har resultert i at  demensavdelingen med 9 plasser 
blir forliten.  Dette kan resultere i at aktive og svært gangføre demente gis et tilbud ved sjukeheimen. Dette 
kan av og til resultere i ulemper for andre pasienter. Det å blande somatisk syke som er demens friske og 
demente syke er ofte en dårlig løsning. Dette gjelder spesielt når lokaliteten ikke er tilrettelagt for denne 
brukergruppen. 
Dette er ikke noe nytt ved Nesset omsorgssenter. Dette var også årsaken til at helse og 
omsorgsadministrasjonen var aktive pådrivere for å få gjennomført ombyggingen ved NOS snarest mulig, 
og da før den planlagte byggingen av 16 omsorgs boliger i sentrum.  I løpet av neste høst vil NOS ha 16 
plasser tilrettelagt for demente.  
 
Ellers er kommunen nå i ferd med i langt større grad enn tidligere å legge til rette slik at demente kan bo i 
egen bolig lengst mulig. Av tiltak som er igangsatt i det siste er dagtilbudet for demente og egen nattvakt i 
hjemmetjenesten. Det er stort behov for å økte antall åpningsdager ved dagtilbudet.  En oppgradering av 
trygghetsalarmene med bl.a. røkmelder vil være det neste tiltaket.  
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Informasjonsmøte vedrørende velferdsteknologi -  samarbeid mellom 
Nesset pensjonist forening og eldrerådet 
 

 

Rådmannens innstilling 
Eldrerådet arrangerer  sammen med Nesset pensjonistforening et tema møte der velferdsteknologi innen 
pleie og omsorgtjenesten settes på dagsorden. 
Utgiftene belastes eldrerådets budsjett. 
 
Saksopplysninger 
Det er kommet et initiativ fra Nesset pensjonistforening om eldrerådet sammen med pensjonistforeninga 
kan stå bak et informasjonsmøte vedrørende bruk av velferdsteknologi i pleie og omsorgstjenesten. 
Velferdsteknologi blir tatt fram i stort sett alle sammenheng når tjenestene til eldre og funksjonshemma er 
tema. 
Nesset kommune er med i ROR kommunens spredningsprosjekt av velferdsteknologi. Det er i tilknytting til 
dette prosjektet tilsatte en prosjektleder Helge Storøy. 
Pensjonistforbundet har en tilsatt som bl.a. har som oppgave å informere medlemmene om de muligheter 
som i dag finnes i velferdsteknologien. Nesset pensjonistforening har invitert henne til Nesset i 
begynnelsen av 2018. 
Nesset pensjonistforening har fra før av et årlig samarbeid med eldrerådet om arrangement på eldredagen. 
 
Vurdering 
Velferdsteknologi er et meget aktuelt tema i dag.  Målgruppen for dette arrangementet bør utvides fra ikke 
bare å gjelde pensjonistene. Helse og omsorgsutvalget og faggruppa som er med i spredningsprosjektet her 
i Nesset burde også inviteres til møte. 
Prosjektlederen for spredningsprosjektet i ROR bør også inviteres til å delta.   
Det bør innledningsvis også være plass til en kort orientering om hva som skjer innenfor helse og 
omsorgstjenesten i Nesset.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Utgiftene til arrangementet dekkes innenfor eldrerådets budsjett.  
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Betydning for folkehelse 
Temaet som tas opp vil i framtiden ha meget stor betydning for folkehelsen.
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Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - uttale i forbindelse med høring 
 

Vedlegg 
1 Særutskrift Handlingsplan mot vold i nære relasjoner -  høring 
2 Nesset kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommunestyre godkjenner handlingsplanen for vold i nære relasjoner. 
 
 
Saksopplysninger 
Nesset kommune har sammen med ROR kommunene samt Sunndal og Gjemnes utarbeidet en 
handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Planen består av en generell del, som stort sett er lik for alle 
kommunene, og en lokal del som gjelder Nesset kommune. De nevnte kommuner som sammen har 
utarbeidet planen er alle eierkommuner av Krisesenteret for kvinner og menn i Molde. Fagpersoner ved 
krisesenteret og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), har 
bistått kommunene i arbeidet med denne planen. 
Representantskapet for Krisesenteret i Molde tok for ca. 3 år siden initiativ for å få utarbeidet en slik plan.  
Tilsatte ved krisesenteret i Molde har deretter fulgt dette opp og vært pådriver for å få utarbeidet planen.  
Krisesenteret har gjennom sitt arbeid sett viktigheten av at kommunene har økt fokus på dette arbeidet.  
Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og utgjør et kriminalitets- og et folkehelseproblem.  
Personer i alle aldre kan utøve vold og utsettes for vold.  
Handlingsplanen har vært tema på kommunens ledermøte.  Samtlige kommuner v/rådmannen var invitert i 
forbindelse med at det ble orientert om planen på et større seminar på Høgskolen i Molde.  
Helsesøster Johanne Silset Bakken og Jordmor Marianne Aspås har deltatt i arbeidsgruppa i forbindelse 
med planarbeidet. 
Handlingsplanen følges opp med et omfattende kompetanse tiltak.  Tiltaket går over noe flere måneder og 
inneholder flere samlinger med ulike tema.  På den første samlingen deltok flere fagpersoner fra Nesset 
kommune (flyktningkontoret, helsestasjon, psykisk helse, skolehelsetjenesten, barnehagene).   
Planen beskriver bl.a. hva fagpersoner skal gjøre dersom en mener at noe blir utsatt for vold. 
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Vurdering 
Det er viktig at denne handlingsplanen blir en brukt plan, en plan som alle fagpersoner i Nesset som 
arbeider i forhold til mennesker kjenner til. Dette vil da resultere i at kommunens fagpersoner vil ha økt 
fokus på dette området noe som resultere at det flere tilfeller der noen blir utsatt for vold  blir avdekt.  Ved 
bruk av planen vil også den enkelte fagperson få opplysninger om hvorledes denne skal håndtere slike 
saker. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Dette er en høringsuttalelse, denne vil ikke gi økonomiske konsekvenser. 
 
Betydning for folkehelse 
Aktiv bruk av en slik plan vil styrke innsatsen innenfor et området som for noen utgjør et betydelig 
folkehelseproblem.  
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Handlingsplan mot vold i nære relasjoner -  høring 

Vedlegg 
1 Nesset kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

 

Rådmannens innstilling 
Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner legges ut til høring. 
Høringsfrist 15.11. 2017. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner legges ut til høring. 
Høringsfrist 15.11. 2017. 
 
Saksopplysninger 
Nesset kommune har i samarbeid med ROR kommunene samt Sunndal og Gjemnes kommune utarbeidet 
en handlingsplan mot vold i nære relasjoner.  Denne kommunale delplanen har en generell del, som stort 
sett er lik i alle de nevnte kommunene, og en lokal del (Nesset kommune). De nevnte kommuner som har 
samarbeidet for å få laget denne planen er alle eierkommuner i Krisesenteret for kvinner og menn i Molde. 
Fagpersoner ved krisesenteret og ressurssenteret RVTS –Midt har bistått i arbeidet med denne planen. 
Initiativet for å få laget en slik plan kom bl.a. fra Krisesenteret i Molde. Krisesenteret  ser gjennom sitt 
arbeid at det er viktig at kommunene  har økt fokus på dette området. 
Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og utgjør et kriminalitets- og et  folkehelseproblem. 
Personer i alle aldre, både barn, voksne og eldre kan utøve vold og utsettes for vold. 
Helsesøster Johanne Silset Bakken og jordmor Marianne Aspås har representert Nesset i den 
interkommunale prosjektgruppen som har arbeidet med denne planen.  
Planen ble lagt fram til orientering og for tilbakemelding på siste møte i kommunens ledergruppe. 
 
Planens overordnede mål er bl.a. følgende: 
Kommunen skal styrke handlingskompetansen til å kunne forebygge, avdekke og stoppe vold i nære 
relasjoner mot personer i alle aldre. Planen skal sikre etablering og samordning av tiltakene som er rettet 
mot både voldsutsatt og voldsutøver.  
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Økonomiske konsekvenser 
Planen legges i første nå i første omgang ut på høring, dette innebærer ingen økonomiske konsekvenser. 
 
Betydning for folkehelse 
Dette er en plan som skal resultere i at kommunen styrker innsatsen innenfor et område som utgjør et 
betydelig folkehelseproblem. 
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Forord

Vold i nære relasjoner er et betydelig problem i alle landets kommuner. Det kommunale tje-
nesteapparatet er pålagt et stort ansvar og er viktige aktører for å nå vår felles visjon om nullto-
leranse for vold.

Når vold avdekkes skal det kommunale tjenesteapparatet kunne bidra med riktig hjelp til rett tid 
og ha et godt samarbeid med aktører også utenfor de kommunale tjenestene. Arbeid mot vold i 
nære relasjoner er sektorovergripende og har særlige utfordringer som kommunen må sikre hel-
hetlige tiltak overfor.

Gjennom samarbeid og samordning sikres en bedre utnyttelse av faglige og økonomiske ressur-
ser i hele regionen. Med felles mål, regionale og kommunale tiltak vil arbeidet bli systematisert og 
kvalitetssikret, noe som igjen fører til økt handlingskompetanse.

Med denne felles handlingsplanen setter alle 10 kommunene arbeid mot vold i nære relasjoner 
på dagsorden, slik at vi når målsettingen om å kunne forebygge, avdekke og stoppe vold i nære 
relasjoner mot personer i alle aldre i vår region.

Ingrid Husøy     Ole Bjørn Moen
Rådmann i Aukra     Rådmann i Eide 

Anders Skipenes    Birgit Eliassen
Rådmann i Fræna    Rådmann i Gjemnes 

Kjetil Ugelvik     Arne Sverre Dahl
Rådmann i Midsund     Rådmann i Molde 

Anne Grete Klokset    Oddbjørn Vassli
Rådmann i Nesset     Rådmann i Rauma

Randi Dyrnes     Tone Roaldsnes
Rådmann i Sunndal     Rådmann i Vestnes 
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1.0 Innledning

ALLE har rett til å leve et liv uten vold. Økt 
oppmerksomhet rundt vold i nære relasjoner 
vil kunne bidra til å styrke det forebyggende 
arbeidet i kommunen, at flere voldsutsatte og 
voldsutøvere får nødvendig hjelp; og at flere 
situasjoner der mennesker utsettes for vold blir 
avdekket og avverget. 

Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang 
og utgjør et kriminalitets- og et folkehelsepro-
blem. Bruk av vold er i strid med norsk lov, 
og et angrep på grunnleggende menneske-
rettigheter. Vold i nære relasjoner er straffba-
re handlinger på lik linje med vold som skjer 
i andre sammenhenger. Personer i alle aldre, 
både barn, voksne og eldre, kan utøve og ut-
settes for vold.

God hjelp og behandling til rett tid kan motvirke 
de alvorlige konsekvensene av vold. Et viktig 
mål med handlingsplanen mot vold i nære re-
lasjoner er å forebygge og iverksette gode hjel-
petiltak, både for voldsutsatte og voldsutøvere.     
                                               
Det fremheves også som viktig at vi arbeider 
målrettet og kunnskapsbasert, setter oss treff-
sikre forebyggende mål og samarbeider på 
tvers i arbeidet med å bekjempe vold.

Omfattende forskning viser at vold i nære re-
lasjoner, enten det er å være vitne til vold eller 
å bli utsatt for direkte vold, seksuelle overgrep 
eller mobbing, kan føre til omfattende negative 
konsekvenser på kort og lang sikt. Vold i nære 
relasjoner, enten det er mot barn, unge, voks-
ne eller eldre, er derfor en folkehelseutfordring. 
I tillegg til de helsemessige konsekvensene, 
vet vi at vold i nære relasjoner også har store 
sosiale konsekvenser. Den enkeltes mulighet 
til å delta aktivt i samfunnet reduseres, og kan 

blant annet føre til isolasjon, tap av selvfølelse 
og selvtillit, økonomiske problemer og arbeids-
ledighet.

Vold som foregår i nære relasjoner medfører 
noen særlige utfordringer. Det kan være van-
skelig å anmelde en nærstående, og den ut-
satte kan heller velge å skjule volden. Det gjør 
det utfordrende å avdekke og stoppe volden, 
og å hjelpe partene. 

Både de helsemessige konsekvensene og om-
fanget av vold i nære relasjoner, tilsier at vi står 
overfor et alvorlig folkehelseproblem.               
                                                                   
Folkehelsearbeidet omfatter både helsefrem-
mende og forebyggende arbeid. Helsefrem-
mende arbeid omhandler hvordan folk er i 
stand til å bedre og bevare sin helse. Det fore-
byggende arbeidet er tiltak som rettes mot å 
redusere sykdom eller skader, og/eller risiko-
faktorer som bidrar til sykdom, skader eller for 
tidlig død. Folkehelsearbeidet skal ifølge fol-
kehelseloven være systematisk, langsiktig og 
kunnskapsbasert.

Handlingsplanen skal være et verktøy til hjelp 
når situasjoner oppstår der det kan være fare 
for eller mistanke om vold, avverge at vold 
skjer eller der bruk av ulike former for vold blir 
avdekket. Planen skal vise til viktige prosedy-
rer og rutiner som skal følges når situasjoner 
av denne karakter oppstår. Den skal styrke og 
samordne innsatsen både mellom berørte par-
ter, frivillig sektor og offentlige tjenester.

• Vold i nære relasjoner koster det norske 
samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kro-
ner årlig (Vista Analyse, 2012)
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2.0 Bakgrunn og planprosess 

FÅ av kommunene i vår region hadde utarbei-
det en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 
Med dette som bakgrunn gav krisesenterets re-
presentantskap oppdraget med å utarbeide en 
felles plan for vår region til krisesenteret i sam-
arbeid med eierkommunene. 

De regionale ressurssentrene om vold, trauma-
tisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) 
har som del av sitt mandat, «å bistå kommuner 
som ønsker å utarbeide egne handlingsplaner 
mot vold i nære relasjoner». Krisesenteret inn-
gikk avtale med RVTS –Midt om bistand og 
samarbeid i planprosessen, og inviterte eier-
kommunene til orienterings- og oppstartsmøte 
for utarbeidelse av kommunal/interkommunal 

handlingsplan i november 2013. Politiet var 
også til stede på dette møtet og har vært en vik-
tig bidragsyter i planprosessen. Prosjektgrup-
pa for handlingsplana, Krisesenteret og politi-
et har lang erfaring, høy kompetanse og mye 
kunnskap om vold i nære relasjoner. Sammen 
inviterte de alle kommunene til felles kick-off 
for utarbeidelse av kommunal handlingsplan i 
april 2014. Kommunene fikk i oppdrag å velge 
1 medlem hver til å sitte i prosjektgruppa for ut-
arbeidelse av handlingsplana. I tillegg til valgte 
kommunale representanter, har gruppa bestått 
av familievoldskoordinator fra politiet, leder for 
SMISO (Senter mot incest og seksuelle over-
grep), veileder fra RVTS og representanter fra 
Krisesenteret for Molde og omegn IKS. 
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Planen skal være «et levende dokument» som 
får en faktisk verdi for kommunene som skal 
bistå og hjelpe voldsutsatt, voldsutøver og 
eventuelle andre berørte parter. 

Vi har brukt tid på planprosessen slik at kom-
munene skulle få tilstrekkelig tid til å arbeide 
med kartlegging og forankring av prosjektet i 
egen kommune. 

Prosjektgruppa har bestått av: 
Aukra: Marit Thorsen 
Eide: Marry Holsbøvåg og Anders Høe 
Fræna: Iren Stranden 
Gjemnes: Torill Johansen og Carl Gunnar Orset 
Midsund: Sissel T. Orvik 
Molde: Tone Haukebø Silseth
Nesset: M. Aspås og J. Bakken 
Rauma: Sylvia Mittet 
Sunndal: Ragnhild Bakken 
Vestnes: Helene Brendeløkken 
Politiet: Anniken Stormyr 
SMISO: Svanhild Lillebostad 
Krisesenteret: Marit Fagerli Paulsen og 
Ingrid Horsgård (prosjektleder)
Rådgiver: Siri Leraand (RVTS)
 
Nesset kommune
Innbyggere: 2970 pr. 01.01.2016.

Nesset kommune er en pendlerkommune, 
mellom 350/400 mennesker pendler til Molde 
eller Sunndalsøra.

Vi har arbeidsplasser innen kommunale tje-
nester , landbruk og handelsnæring.
Nesset kommune er en friluftskommune og 
har et positivt idrettsmiljø.

Bosetting av 50 flyktninger, derav 19 barn 
pr . i dag, med familiegjenforening.
Fraflytting og synkende fødselstall.
Arbeidsledighet 3,6%

En av de største utfordringene Nesset kom-
mune har er utvikling av det lokale næringsliv, 
få flere arbeidsplasser og økt tilflytting.

Kommunenes verdier er: APRIL –Annerkjen-
nelse-Pålitelighet-Respekt-Interessert-Løs-
ningsorientert

Mandatet
Nesset kommune er en av flere kommuner 
som er tilsluttet Krisesenteret for Molde og 
omegn IKS. Krisesenteret inngikk en avtale 
med RVTS – Midt om bistand og samarbeid i 
å utarbeide regional og kommunal handlings-
plan mot vold i nære relasjoner. Eierkommu-
nene ble invitert til orientering og oppstartmø-
te for utarbeidelse av regional – og kommunal 
handlingsplan mot vold i nære relasjoner i 
april 2014.

Avdeling Helse- og forebygging fikk delegert 
oppgaven med å utarbeide en kommunal 
handlingsplan fra assisterenede rådmann, 
våren 2014. Avdelingsleder/helsesøster 
Johanne Silset Bakken og kommunejordmor 
Marianne Klokset Aspås har vært med i den 
interkommunale prosjektgruppen for utar-
beidelse av planprosjektet. Vi har hatt faste 
møter siden april 2014 sammen med krise-
senteret og ressurssenteret RVTS – Midt, og 
kommunene som er tilsluttet Krisesenteret.  
Det har også vært fortløpende møter i den 
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kommunale arbeidsgruppen. Arbeidet har be-
stått i å være med å utarbeide både regional 
og kommunal handlingsplan om « Vold i nære 
relasjoner»
I Nesset kommune ble det gjennomført Kick 
– off. møte om » Vold i nære relasjoner» 
på Nesset prestegård i 2014. Alle etatene i 
kommunen og frivillige organisasjoner var in-
viterte, 42 personer møtte. Vi ønsket å sette» 
Vold i nære relasjoner» på dagsorden for å få 
engasjement om temaet.

Videre har det vært gjennomført informasjons-
møte til kommuneledelsen v / rådmann. 
Informasjonsmøte til utvalget for oppvekst og 
kultur. 
Informasjonsmøte i avd. Helse – og fore-
bygging.
Oppstartmøte i tverrfaglig arbeidsgruppe  
19.02.15 

Arbeidsgruppen består av:
• Avdelingsleder/helsesøster Johanne Silseth 

Bakken
• Kommunejordmor Marianne Klokset Aspås
• Psykisk helsearbeider: Morten Kjøs
• Fra Lions quest: Olav Bjerkesmoen
Representanter fra samarbeidende  etater 
som barnehage,skole,barnevern, hjemmetje-
nesten, pleie - og omsorg og enheten helse – 
og omsorg har vært  med i arbeidsprosessen.

2.1 Visjon 
«Nulltoleranse for vold i nære relasjoner»

 
2.2 Overordnet mål  
Kommunen skal styrke handlingskompetan-
sen til å kunne forebygge, avdekke og stoppe 
vold i nære relasjoner mot personer i alle al-
dre. I tillegg til kunnskap krever dette mot, vilje, 
trygghet og evne til å handle. Planen skal sikre 
etablering og samordning av tiltakene.
Kommunen er pliktig til å ha prosedyrer for 
varsling ved kunnskap eller mistanke om alle 
former for vold. 

2.3 Forankring 
Arbeidet må forankres på ledernivå slik at de 
som jobber i førstelinjen har klare retningslin-

jer for hvordan de skal agere. Skal vi lykkes i 
arbeidet med å forebygge og bekjempe vold i 
nære relasjoner og vold og seksuelle overgrep, 
er det av avgjørende betydning at dette temaet 
kommer på dagsorden i den øverste politiske 
og administrative ledelsen i kommunene. 

Handlingsplanen er forankret i den enkelte 
kommunes forutsetninger, ressurser og behov 
for tiltak. En hovedutfordring for kommunene 
er ofte å se behov, konkrete målsettinger og 
nødvendig tjenestetilbud innenfor temaområ-
det «vold i nære relasjoner» i sammenheng. 
En kommunal handlingsplan skal omhandle 
og ta utgangspunkt i de samme overordnede 
målsetninger som regjeringenes handlings-
plan.
Nesset kommune vil med denne handlingspla-
nen rette oppmerksomhet mot synliggjøring 
mot vold i nære relasjoner og de som utset-
tes for den.Utvikling av tilbud og iverksetting 
av tiltak må i størst mulig grad innarbeides i 
eksisterende tjenesteapparat.
De som utsettes for vold eller utøver vold skal 
få et helhetlig og samordnet hjelpetilbud.
Informasjon og oversikt over hjelpe og be-
handlingstilbud skal være lett tilgjengelig for 
våre innbyggere. (Kommunens hjemmesider, 
informasjonsbrosjyre)
Det kommunale hjelpeapparat skal ha nød-
vendig kunnskap, kompetanse, kapasitet for 
å kunne avdekke og følge opp de som lever 
med vold i nære relasjoner.
Barn som lever med vold skal ha rett til hjelp 
til rett tid.

Det skal gis tilstrekkelig hjelp og støtte til den 
voldsutsatte , dette ut i fra prinsipper om med-
virkning, selvstyring og mestring.
Det kommunale hjelpeapparatet skal ha kunn-
skap om og samhandle med behandlingstilbu-
det til voldsutøver. 

Planverk og dokumenter som grunnlag for 
vår plan
Kommuneplan for Nesset 2012 -2020.
Helse og omsorgsplan 2011 -2030
Boligsosial handlingsplan.
Ruspolitisk Handlingsplan.2016- 2018
Plan for psykisk helsearbeid. 2011-2015.
Plan for skoleutvikling. 2015 -2018.
Ungdata u.s. for Nesset kommune. 2017 .
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Sentrale føringer:
•  Regjeringens Handlingsplan mot vold i nære 

relasjoner 2014 – 2017, Et liv uten vold 
•  Regjeringens tiltaksplan mot vold og seksu-

elle overgrep mot barn og ungdom 2014 – 
2017, En god barndom varer livet ut 

•  Regjeringens strategi for å bekjempe vold 
og seksuelle overgrep mot barn og ungdom 
2014–2017, Barndommen kommer ikke i re-
prise 

•  St.meld.nr.15, Forebygging og bekjempelse 
av vold i nære relasjoner 2012–2013, Det 
handler om å leve 

• Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønns-
lemlestelse og alvorlige begrensninger av 
unges frihet 2013 – 2016 

•  Veileder for utvikling av kommunale handlings-
planer, Justis- og politidepartementet, 2008

• Vedrørende beredskapsråd og vold i nære 
relasjoner/vold og seksuelle overgrep mot 
barn i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Jus-
tis- og beredskapsdepartementet 2016.

• FNs verdenserklæring om menneskerettig-
heter

• Den europeiske menneskerettighetskonven-
sjonen (EMK)

• FNs barnekonvensjon

2.4 Fra tanke til handling 
Skal vi kunne nå vårt mål og oppfylle vår visjon 
blir det avgjørende å gi kommunene, den en-

kelte tjeneste og den enkelte ansatte nødven-
dig handlingskompetanse. For å oppnå dette 
kreves det utarbeidelse av ulike tiltak både 
regionalt og lokalt. Planen inneholder nødven-
dige forebyggende tiltak, kompetansetiltak og 
hjelpetiltak. 
Med økt handlingskompetanse, vil vi ha langt 
større mulighet til at alle personer som står i 
fare for, eller er utsatt for vold i nære relasjo-
ner; skal oppleve å få den støtte og hjelp de 
trenger for å få en trygg livssituasjon uten vold. 
Dette innebærer også at det gis hjelp til den 
som er utøver av volden. 

Handlingsplanen skal være et verktøy som bi-
drar til å sikre et tilbud som er kunnskapsbasert 
og samordnet. Vi ønsker å styrke kunnskaps- 
og samhandlingsgrunnlaget gjennom å etable-
re forpliktende samarbeid mellom faggrupper, 
sektorer, forvaltningsnivå og kommuner. Det 
er utarbeidet regionale og lokale målsettinger 
som skal være utgangspunkt for tiltakene. Det 
er bred enighet om at det er viktig med en mer 
systematisk og bredere kunnskap for at tilbudet 
til voldsutsatte skal bli godt nok. Det er også av 
stor betydning at tiltakene blir evaluert. 

2.5 Målgruppe 
Alle som oppholder seg i kommunen. 

3.0 Definisjoner 
3.1 Vold i nære relasjoner 
Vold i nære relasjoner handler om vold der 
voldsutøver og voldsutsatt er knyttet til hver-
andre ved nære familiebånd, står i et avhen-
gighetsforhold til hverandre eller på annen 
måte betyr mye for hverandre i hverdagen. 
Isdal (2000) definerer vold i nære relasjoner 
som enhver handling rettet mot en annen per-
son, som gjennom at denne handlingen ska-
der, smerter, skremmer eller krenker, får denne 
personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte 
å gjøre noe den vil. 

3.2. Ulike typer vold

3.2.1 Fysisk vold 
Er enhver handling som skader eller kontrol-
lerer et menneske. Det kan være slag, spark, 
dytting, lugging, biting, knivstikking, brenne-
merking, kveletak eller angrep med ulike gjen-
stander. All fysisk mishandling inneholder også 
psykisk mishandling. Drap/forsøk på drap er 
ekstreme former for fysisk vold.
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3.2.2 Psykisk vold 
All bruk av ord, stemme eller handling eller 
mangel på handling som kontrollerer, skader 
eller krenker en annen. Det kan være utskjel-
ling, direkte trusler, indirekte trusler, isolering, 
gjentatt sårende kritikk, ignorering, ydmykel-
ser, utagerende sjalusi, framsetting av uriktige 
anklager og «forhør». 

3.2.3 Seksuell vold 
Er vold som utføres for å krenke, ydmyke el-
ler kontrollere et annet menneske. Det kan 
for eksempel være uønsket seksuell berøring, 
påtvunget seksuell aktivitet, smertefull sek-
suell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle 
handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med 
andre og påtvunget seksuell aktivitet mens an-
dre ser på. Den seksuelle volden er svært psy-
kisk nedbrytende fordi den rammer det mest 
private hos et menneske. 

3.2.4 Latent vold 
Er vold som virker i kraft av sin mulighet. I 
nære relasjoner der det har forekommet vold, 
kan den latente volden utvikle seg til å bli den 
dominerende voldsformen. Risiko for ny vold 
kan styre alt den voldsutsatte gjør uten at det 
foreligger noen aktiv trussel. Det å ha opplevd 
vold gjør at en vet at det kan skje igjen. 

3.2.5 Materiell vold 
Går ut over ting og gjenstander. Dette inklude-
rer for eksempel å knuse eller ødelegge vin-
duer og dører, kaste gjenstander (på noen), 
ødelegge ting andre er glade i/som betyr noe 
for dem, rive i stykker klær, kaste og rasere in-
ventar. Særlig hvis vedkommende tidligere har 
utøvd fysisk vold, vil den materielle volden vir-
ke skremmende og lammende. 

3.2.6 Økonomisk vold
Def.: «Vold som kommer til uttrykk ved at part-
neren forhindres i å ha rådighet over sin egen 
økonomi» (St.mld om forebygging og bekjem-
pelse av vold i nære relasjoner (2012.2013)).
Som med andre typer vold er den økonomis-
ke volden en metode for å kontrollere sin part-
ner. Økonomisk avhengighet av voldsutøver vil 
også medføre større vansker med å bryte ut 
av et mishandlingsforhold. Den økonomiske 
volden skjer i alle samfunnslag, og kan f.eks 

bestå i at den voldelige partneren:
• Forbyr sin partner å arbeide, eller saborterer 

sin partners jobb- og/eller karrieremuligheter
• Forhindrer at partner har adgang til eget 

bankkort, felles konti
• Nekter å arbeide eller bidra til familiens øko-

nomi, tilbakeholder penger slik at familien 
ikke har råd til mat, klær, faste utgifter, aktivi-
teter

• Stjeler partners ID, eiendom, arv
• Tar opp felles gjeld, og ødelegger partners 

kredittverdighet
• Unnlater å underskrive søknad om 
separasjon, og fratar partners økonomiske 
rettigheter ved samlivsbrudd, betaler ikke 
barnebidrag, forsøker å skjule aktiva i skifte-
oppgjøret 

3.2.7 Usunn kontroll 
Når noen krever kontroll over deg og livet ditt. 
Kontrollen kan dreie seg om tid, aktivitet, øko-
nomi, informasjon, sosial kontakt, påkledning, 
atferd og vaner. Kontrollen skjer også ofte i 
form av utspørring eller «forhør». 

3.2.8 Digital vold 
Digital vold gjennom sosiale medier er et 
økende problem som følge av økende bruk 
av sosiale medier. I en europeisk studie fra 
2015, som omhandler vold i nære relasjoner 
blant ungdommer; svarer 38 % av jentene i 
Norge at de har opplevd digital vold, mens 
20 % av guttene hadde opplevd det samme 
(http://stiritup.eu/). Digitale medier kan brukes 
til mobbing, trusler, utstøting og ulike straff-
bare handlinger. Den største forskjellen på 
tradisjonell mobbing og digital mobbing er at 
sistnevnte kan utføres anonymt og ofte via 
offentlige medier. 

3.2.9 Mobbing 
Det er mobbing når en person gjentatte gan-
ger og over tid utsettes for negative handlinger. 
Dette kan dreie seg om trakassering, plaging, 
utfrysing, sårende erting og lignende. Det er 
typisk for situasjonen at den utsatte ikke er i 
stand til å forsvare seg. Når det gjelder barn/
unge, viser undersøkelser at det i gjennomsnitt 
er én til to elever i hver klasse som utsettes 
for mobbing. Alle kan bli utsatt for mobbing og 
mobbing rammer forholdsvis tilfeldig; både de 
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sårbare – og de misunnelsesverdige pene og 
flinke som utmerker seg positivt på skolen eller 
i idrett etc. 

3.2.10 Æresrelatert vold 
Handler om vold mot et individ som er med-
lem i et samfunn med patriarkalsk struktur 
med kollektivt verdisett. Æresrelatert vold kan 
utarte seg på mange ulike måter, som trusler, 
utstøtelse, frihetsberøvelse, tvangsekteskap, 

kjønnslemlestelse, drap, samt å bli presset til 
selvmord. Målet med æresrelatert vold er å for-
hindre ærestap eller å gjenopprette tapt ære til 
storfamilien. 

3.2.11 Prostitusjon/trafficking 
Personer som utsettes for menneskehandel. 
Menneskehandel innebærer grove mennnes-
kerettsbrudd.

4.0 Omfang
LOKALT politi, Krisesenteret i Molde og om-
eng og støttesenter mot incest og seksuelle 
overgrep (SMISO) er samstemte om at alle 
kommunene i regionen gjenspeiler resten av 
samfunnet i forhold til at vold i nære relasjoner 
er et alvorlig samfunns problem. 

Den alvorlige volden (4%) er stabil eller går noe 
opp. Den alvorlige volden er knyttet til rus, psy-
kisk lidelse, fattigdom. Det bidrar til stor kom-
pleksitet. Den alvorlige volden krever avansert 
og kompetent samarbeid over tid. Mossige og 
Stefansen (2007-2015) viser til at den milde/
moderate volden mot barn går ned.

4.1 Voksne
En undersøkelse gjennomført av NIBR og 
NTNU i 2005 viser at hver fjerde kvinne har 
vært utsatt for en eller annen form for vold eller 
trusler om vold i Norge. Samme undersøkelse 
viser at en av ti kvinner har etter fylte 15 år 
opplevd voldtekt, og 2 av 10 har opplevd vold-
tektsforsøk. I 2014 kom den andre omfangsun-
dersøkelsen på vold og voldtekt i Norge utført 
av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress (NKVTS). Denne viser at 
like mange menn (16,3 prosent) som kvinner 
(14,4 prosent) rapporterte mindre alvorlig part-
nervold noen gang i livet (kløpet, klort, lugget 
eller slått med flat hånd) (NKVTS 2014). Flere 
kvinner (8,2 prosent) enn menn (1,9 prosent) 
hadde vært utsatt for alvorlig vold fra partner 

(sparket, tatt kvelertak på, banket opp). 2/3 av 
både kvinner og menn som var utsatt for alvor-
lig vold fra partner var også utsatt for kontrolle-
rende atferd fra partner.

Tall fra politiets nasjonale rapport om anmeldt 
kriminalitet og straffesaksbehandling viser at 
det i 2014 ble registrert 3075 anmeldelser to-
talt for mishandling i familieforhold.

4.2 Spesielt sårbare grupper
Vold i nære relasjoner har både en alders- og 
en kjønnsprofil: Vold er fortsatt en sentral del 
av mange barns hverdag og oppvekst. Kvinner 
er i langt større utstrekning enn menn utsatt 
for vold i nære relasjoner. Stortingsmelding 
nr.15 (2012/2013) Forebygging og bekjempel-
se av vold i nære relasjoner viser at gravidi-
tet, funksjonsnedsettelse, utviklingshemming, 
psykiske lidelser og rusmisbruk samt religion 
kan være risikofaktorer for å bli utsatt for vold. 
Innsatte i fengsel, innvandrere og flyktninger, 
samer og andre nasjonale minoriteter, eldre, 
lesbiske, homofile, bifile og transpersoner kan 
også i større grad stå i fare for å bli utsatt for 
vold i nære relasjoner.

4.2.1 Barn og unge 0-18 år 
Som samfunn har Norge kommet et godt styk-
ke på vei i arbeidet med å beskytte barn og 
ungdom mot vold, seksuelle overgrep og mob-
bing. Det har vi oppnådd gjennom politiske 
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beslutninger, lovgivning, kunnskapsutvikling, 
offentlige diskusjoner, fagpersoners, foreldres 
og barns egen innsats samt medias oppmerk-
somhet. Omfattende forskning viser hvor alvor-
lig det kan være å bli utsatt for vold, enten det er 
å være vitne til vold mot en av foreldrene, eller 
selv å bli utsatt for direkte vold, seksuelle over-
grep eller mobbing. Det kan blant annet føre til 
omfattende kognitive, sosiale, psykiske og fy-
siske problemer både på kort og lang sikt. Vold 
mot barn og unge er en folkehelseutfordring. 

Barn blir utsatt for ulike former for vold. Det 
kan være fysisk og psykisk vold eller seksuelle 
overgrep. I dag vet vi at mange barn og unge 
blir utsatt for plaging, trusler og trakassering 
på sosiale medier. Barn kan også bli rammet 
indirekte ved å se, høre eller ane vold eller 
konsekvensene av den. ”Når noen angriper og 
skader den barnet er knyttet til, avhengig av 
og glad i, så angriper og skader vedkommende 
barnet selv” Per Isdal (2000). Både den skrem-
te og den skremmende forelder skaper utrygg 
desorganisert tilknytning hos barnet. Stefan-
sen og Mossige finner også at ungdommer 
som har foreldre med innvandrerbakgrunn er 
mer utsatt for vold og vitneerfaringer enn andre 
ungdommer. I Kalve og Dyrhaugs rapport «Inn-
vandrerbarn i barnevernet 2009» (publisert 
2011) kommer det fram at det finnes en klar 
overvekt av saker om fysisk mishandling av 
barn blant første generasjon innvandrerbarn i 
barnevernet. I en studie om voldsutsatte barn 
og unge i Oslo fra 2009 konkluderes det med 
at de alvorligste tilfellene av seksuelle krenkel-
ser og overgrep skjer i kjæresterelasjoner. 

Regjeringens tiltaksplan mot vold i nære rela-
sjoner «En god barndom varer livet ut», inne-
holder 43 tiltak for å bekjempe vold og sek-
suelle overgrep mot barn og unge. Tiltakene 
i denne og forutgående handlingsplaner har 
hatt som mål å legge til rette for at politiet, ut-
danningsinstitusjonene og hjelpeapparatet blir 
bedre skolert, mer samordnet og dyktigere til å 
forebygge, avdekke og hjelpe, og for øvrig iva-
reta de mange og sammensatte problemstillin-
gene som vold i nære relasjoner reiser. 

Regjeringen prioriterer dette arbeidet høyt 
gjennom flere års systematisk innsats for å 

styrke likestillingen og synliggjøre volden. I 
planen står det at å bekjempe vold og overgrep 
mot barn og unge er Norges viktigste bidrag for 
å oppnå trygge oppvekstforhold som gir barn 
god helse og livskvalitet. 

Tabuer skal brytes. Vi skal ha kunnskap og mot 
til å se barns smerte – også når den ikke er 
lett synlig. Deretter skal vi handle, og vi skal 
vite hvilken hjelp som er den rette i hvert enkelt 
tilfelle. Voksne har et ansvar for å avdekke og 
forhindre at barn og ungdom blir utsatt for vold, 
overgrep og mobbing. For å oppnå dette, skal 
barneperspektivet styrkes. Kunnskap og kom-
petanse skal utvikles i tråd med barn og unges 
behov. Utsatte barn skal føle seg ivaretatt, sett 
og hørt. Deres innspill skal ha betydning for 
politiske føringer og utforming av tiltak. 

Barn, ungdom og deres familier skal få riktig 
hjelp til rett tid. Tjenesteapparatet skal være 
tilgjengelig, og tjenestene skal samarbeide på 
tvers av faggrensene til det beste for barnet. De 
aller fleste kan få hjelp hjemme, i barnehagen 
og på skolen. Noen barn må plasseres utenfor 
hjemmet fordi barnet trenger annen omsorg og 
beskyttelse. Strategien og de tiltakene som pre-
senteres her er et resultat av samarbeid for å 
oppfylle barnekonvensjonens forpliktelser. 

Vold påvirker hjernens utvikling. At barnas ut-
vikling påvirkes av relasjonstraumer, dels i al-
vorlig grad, understrekes av nevropsykologis-
ke funn. En barndom med vold gir utfordringer 
som voksen. Man finner også sammenheng 
mellom traumatisering i barndommen og en 
rekke tilstander som kan vise seg i voksen al-
der som blant annet rusmisbruk, ulike person-
lighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, angst 
og depresjon, somatoform lidelse (en tilstand 
med kroppslige symptomer og tegn uten at det 
foreligger en konkret sykdom), hjerte- og kar-
lidelser, immunologiske lidelser og seksuelle 
vansker. Barn som har blitt traumatisert kan ha 
konsentrasjonsvansker og høy indre uro.

25% av alle barn i Norge oppgir å ha opplevd 
minst ett tilfelle av fysisk vold fra en forelder, 
mens 7% oppgir å ha opplevd fysisk vold fra 
begge foreldrene
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Nesset kommune:
Tallene som er beskrevet er basert på tall fra 
nasjonal statistikk når det gjelder vold, omgjort 
til Nesset tall 2016.

Om omfangstall i Nesset kommune
• Barn og unge 0-19 år (683)
• 25% av barna har opplevd minst ett tilfelle av 

fysisk vold fra en av foreldrene.
• Det tilsvarer 170 barn i Nesset kommune.
• 8% har vært utsatt for grov vold.
• Det tilsvarer ca.16 barn i Nesset kommune.

Kvinner
• Rapport fra 2005 viser at nesten 10% av 

kvinner>15år,har vært utsatt for vold av nå-
værende eller tidligere kjærester.

• Det tilsvarer 59 kvinner mellom 16 og 54 år i 
Nesset (594)

Menn
• 2% av menn har vært utsatt for vold i part-

nerforhold mellom 15 -54 år.
• Det tilsvarer 15.menn i Nesset kommune 

(789)

• Eldre >65.år.
• I Nesset kommune tilsvarer 5% av befolknin-

gen >65 år 31personer. (629)
• Det kan være fysisk vold, psykisk trakasse-

ring, sosial isolering, økonomisk/materiell 
utnytting, omsorgssvikt, seksuelle overgrep.

Nesset kommune har interkommunal barne-
vernstjeneste sammen med Sunndal og Ting-
voll. Barneverntjenestene rapporterer på 4 ka-
tegorier for vold og overgrep i nære relasjoner 
til SSB som grunnlag for undersøkelse etter lov
om barneverntjenester.

Disse kategoriene er;
1 Vold i hjemmet/barnet vitne til vold i nære re-

lasjoner.
2. Barnet utsatt for fysisk mishandling.
3. Barnet utsatt for psykisk mishandling.
4. Barnet utsatt for seksuelle overgrep.

Oversikt bekymringsmeldinger til barne-
vernet som omhandler vold/ overgrep

2013 2014 2015 2016
Meldinger 
vold/overgrep

8 2 2 5

Meldinger totalt 24 18 10 17
% av meldinger 
omhandlet vold/
overgrep*

33,3 11,1 20,0 29,4

Tallene er fra barn bosatt i Nesset kommune.
*Tallmaterialet gir svar på hvor mange ganger minst 1 av
nevnte kategorier inntreffer. Flere av kategoriene kan inn-
treffe for hver melding.
Tallene gjelder pr barn, ikke pr. familie. 

   
Nesset kommune har pr. i dag  bosatt 50. flyk-
ninger derav 19 barn, flere venter på familie-
gjenforening.

Det er registrert 19. personer med psykisk 
utviklingshemming > .16 år.
  

4.2.2 Barn og unge med bekymringsfull og 
skadelig seksuell atferd
Omfanget av overgrep mot barn og unge be-
gått av unge under 18 år, er ukjent i Norge. Fra 
andre land foreligger det undersøkelser som 
peker på at en tredjedel av kjente overgrep 
mot barn og unge er begått av unge under 18 
år. Omtrent halvparten av voksne overgripere 
har rapportert om avvikende seksuelle interes-
ser fra tidlig ungdom. Dette er et tabubelagt 
område som det finnes lite forskning på.

4.2.3 Gravide  
Gravide som gruppe er ikke mer utsatt for vold 
enn kvinner forøvrig. Imidlertid er gravide som 
tidligere har vært utsatt for vold eller seksuelle 
overgrep, kvinner som har et uønsket eller ikke 
planlagt svangerskap og svært unge gravide 
spesielt sårbare for å bli utsatt for vold i svan-
gerskapet. Opplevelsen av skyld og skam blir 
forsterket av kvinnens ansvar for fosteret og 
den sosiale stigma som volden fører med seg. 
Nasjonal faglig retningslinje for svangerskap-
somsorgen – Hvordan avdekke vold (IS 2181) 
ble vedtatt i april 2014 der det anbefales at hel-
sepersonell som ledd i svangerskapsomsor-
gen stiller spørsmål til alle gravide kvinner for 
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å avdekke vold og seksuelle overgrep. Der det 
synes nødvendig bør kvinnen spørres ved fle-
re svangerskapskontroller. Det anbefales at en 
eller flere svangerskapskontroller forbeholdes 
mor alene.

Kvinner bør få individuell oppfølging når vold 
og seksuelle overgrep avdekkes, og de må få 
mulighet til å være med på å bestemme tiltak 
og hjelp. For risikovurdering og sikkerhetsar-
beid må helsepersonell samarbeide tverrfag-
lig, og anvende vedtatte prosedyrer. 

• Vold påvirker hjernens utvikling. 

Det er viktig at helsepersonell har grunnleg-
gende kunnskap og kompetanse om vold og 
seksuelle overgrep, samt avdekking av vold og 
oppfølgning av utsatte for vold. 

Det anbefales at helsepersonell i svangerskap-
somsorgen gir informasjon til alle gravide og 
deres partnere om helsekonsekvenser ved 
vold og seksuelle overgrep (på generelt grunn-
lag)». 

• Vold påvirker fosterets utvikling.

En landsomfattende NIBR-undersøkelse, fant 
at fire prosent av kvinnene som var mødre 
hadde vært utsatt for vold under ett eller fle-
re svangerskap (Haaland, Clausen og Schei 
2005). I et forsøk i fire kommuner med rutine-
messig å stille spørsmål om vold som del av 
svangerskapsomsorgen, opplyste to prosent 
av kvinnene at de var utsatt for fysisk vold i 
løpet av inneværende svangerskap. I de fleste 
tilfellene hadde mishandlingen startet før gra-
viditeten, men i enkelte tilfeller var graviditeten 
den utløsende årsaken. En rekke undersøkel-
ser viser at vold under graviditet kan gi alvorli-
ge helsemessige følger, ikke bare for den gra-
vide, men også for barnet. En har også funnet 
at forløpet av graviditeten og selve fødselen 
påvirkes negativt av å utsettes for vold, i form 
av ufrivillige aborter, for tidlige fødsler, lavere 
fødselsvekt hos barnet og dødfødsler. Gravide 
som utsettes for vold fra partneren er sårbare 
på mange områder. Skamfølelsen kan være 
stor, og det kan være enda vanskeligere å for-

telle om volden de blir utsatt for mens de er 
gravide. Under graviditeten kan kvinnen være 
emosjonelt og praktisk mer knyttet til partne-
ren, og det blir vanskelig å forlate forholdet.

4.2.3 Eldre (over 65 år)
Vold mot eldre kan være fysiske, psykiske, 
seksuelle og økonomiske overgrep eller om-
sorgssvikt. Det kan dreie seg om enkelthendel-
ser, gjentatte handlinger og mangel på riktige 
handlinger, som i sin tur forårsaker skade, nød 
eller lidelse. Den som utøver volden, er ofte 
en den eldre har tillit til, er avhengig av eller 
er sterkt knyttet til. Vold og overgrep mot el-
dre skjer i alle lag av befolkningen, og rammer 
begge kjønn. 

Vold i nære relasjoner og vold mot eldre er 
et underkommunisert samfunnsproblem. Ver-
dens helseorganisasjon, WHO, slår fast at 4–6 
% eldre over 65 år daglig utsettes for vold og 
overgrep. Mange føler skyld og skam for det de 
utsettes for, eller at det er en privatsak og et fa-
milieanliggende som de ikke ønsker å snakke 
med andre om. Er voldsutøver ens eget barn 
eller barnebarn kan det være ekstra vanskelig 
å be om hjelp til å beskytte seg. Spesielt sår-
bart i forhold med demensproblematikk, samt i 
familier der voksne barn har rus- og/ eller psy-
kiatriproblematikk.

 • Mange utsatte ønsker også at den som 
utøver volden skal få hjelp. Andre kan være 
redde for at konsekvensen av å melde fra 
kan være at de blir isolerte eller at volden 
blir verre.

4.2.4 Personer med funksjonsnedsettelse 
Vold mot personer med funksjonsnedsettelse 
ser ut til å vare over lengre tid enn hva som er 
vanlig for vold mot personer generelt, samtidig 
kan volden ha visse særtrekk. Særtrekkene 
kan forklares med at personer med funksjons-
nedsettelse utsettes for flere risikofaktorer enn 
personer generelt, blant annet som følge av 
at enkelte er avhengige av hjelp og støtte fra 
andre personer. Flere faktorer kan forklare at 
mennesker med funksjonsnedsettelse er mer 
sårbare. En betydelig del av dem som har 
funksjonsnedsettelse, befinner seg i en av-
hengighetssituasjon til voldsutøver og/eller er 
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avhengig av offentlige tjenester, assistanse og 
pleie. Slik avhengighet innebærer en betydelig 
maktforskjell og dermed også økt sårbarhet. 
Noen bor på institusjon eller i bofellesskap og 
er utsatt for vold fra andre beboere. Mange, 
især personer med utviklingshemming, kan 
være isolerte. Det kan derfor være vanskelig 
for utenforstående å oppdage hva som skjer.
Resultater fra ulike undersøkelser er noe spri-
kende, men heller likevel i retning av at per-
soner med funksjonsnedsettelse er mer utsatt 
for vold i nære relasjoner enn personer uten 
funksjonsnedsettelse.

4.2.5 Personer med utviklingshemming 
Forskning viser at volden som mennesker med 
utviklingshemming utsettes for, kan ramme på 
arenaer der de burde kunne føle seg trygg, og 
utøves av mennesker de burde kunne ha gode 
relasjoner til. Mennesker med utviklingshem-
ming regnes i de fleste sammenhenger som mer 
sårbare for vold og overgrep enn mennesker i 
befolkningen for øvrig. En av grunnene til dette 
er den intellektuelle og mentale kapasiteten. 

Mennesker med alvorlig grad av utviklings-
hemming er mer sårbare når det gjelder å 
beskytte seg selv mot vold og seksuelle over-
grep. Likevel ser det altså ut til at det å ha en 
mildere form for utviklingshemming også kan 
utgjøre en særlig risiko for å utsettes for slike 
handlinger.

Generelt kan man imidlertid si at personer 
med utviklingshemming er mer sårbare enn 
andre på mange områder i livet. Det finnes 
liten kunnskap om omfang av vold mot perso-
ner med utviklingshemming i Norge. I en stu-
die fra 2001 anslås det at forekomsten av al-
vorlige seksuelle overgrep mot personer med 
utviklingshemming er mer enn dobbelt så stor 
som hos befolkningen for øvrig. Forekomsten 
estimeres til 12 prosent for kvinner og seks 
prosent for menn (Kvam 2001). Internasjona-
le studier tyder imidlertid på at personer med 
utviklingshemming er tre til fire ganger mer 
utsatt for ulike former for vold og overgrep 
enn den øvrige befolkningen. Det er noe usik-
kerhet knyttet til omfangstallene, blant annet 
på grunn av kommunikasjonsutfordringer og 

problemer med å besvare spørsmål i spør-
reundersøkelser. Mangelfull kunnskap om 
grensesetting og egen fysisk integritet kan 
samtidig representere en hindring i forhold til 
å forstå og uttrykke at det har skjedd et over-
grep. Personer med utviklingshemming vil, på 
samme måte som personer med andre former 
for funksjonsnedsettelser, i større utstrekning 
enn befolkningen forøvrig befinne seg i en 
avhengighetssituasjon til overgriper. Dette 
gjør det vanskelig å anmelde eller varsle om 
overgrep og å benytte ordinære kanaler og 
systemer for slik varsling.

4.2.6 Personer med psykiske og/eller 
rusrelaterte utfordringer 
Personer med psykiske lidelser og/eller rus-
relaterte utfordringer, kan ha en høyere risiko 
og være mer sårbare for vold enn andre per-
soner. En kartlegging av voldserfaringer blant 
personer under behandling for rusavhengighet 
viste at 21 av 26 kvinner hadde vært utsatt for 
vold i en nær relasjon. For 16 av kvinnene var 
voldsutøveren nåværende eller tidligere part-
ner (ATV og Tyrilistiftelsen 2010).

Undersøkelsen gir en indikasjon på de store 
utfordringene disse gruppene har. Rusmisbruk 
og psykiske lidelser opptrer ofte sammen. Det 
dreier seg ofte om svært kompliserte samspill 
mellom en rekke faktorer som genetisk sårbar-
het, oppvekstforhold, livshendelser og sosiale 
faktorer som sosialt nettverk og fattigdom.

4.2.7 Personer med flyktninge- eller 
innvandrerbakgrunn 
Migrasjon er en av flere faktorer som kan bidra 
til å øke sårbarheten til enkeltpersoner eller 
grupper av mennesker. Flyktning- og innvan-
drernes livssituasjon og posisjon i samfunnet 
kan gjøre dem ekstra sårbare. Sosial isolasjon 
og manglende sosial integrering kan øke risi-
koen for at volden får fortsette og tilta, uten at 
andre kan bidra til å stoppe den. Personer med 
flyktningebakgrunn er særlig utsatt for vold og 
overgrep både før, under og etter flukt fra krigs- 
eller konfliktsituasjoner. I tillegg til traumer etter 
opplevelser før og under flukt, er tap av familie, 
nettverk, status og identitet, samt endringer av 
relasjoner, vanlige følger.
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Flertallet av de som i dag benytter seg av kri-
sesentrenes botilbud er er personer med inn-
vandrerbakgrunn. I 2001 utgjorde kvinner med 
innvandrerbakgrunn en tredjedel av brukerne, 
i 2006 over halvparten (56 prosent), og i 2011 
var 62 prosent av brukerne kvinner med et-
nisk minoritetsbakgrunn. Rundt en fjerdedel av 
kvinnene var utsatt for vold fra en etnisk norsk 
partner (Sentio Research 2012). 

I 2015 ble det regisrert 2447 dagbrukere og 
9744 dagsbesøk ved landets krisesentre (Sen-
tio). Antallet er det høyeste i perioden fra 2005. 
Sammenliknet med beboerne, hadde en lave-
re andel dagbrukere innvandrerbakgrunn (67% 
mot 47%). Det var 232 mann lige dagbrukere i 
2015. Dette utgjør 11%.

4.2.8 Lesbiske, homofile, bifile og 
transpersoner (LHBT)
LHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, 
bifile og transpersoner. Det er et samlebegrep 
for disse minoritetsgruppene, og brukes oftest 
som forstavelse; for eksempel lhbt-personer, 
lhbt-perspektiv og lhbt-forskning.
LHBT-personer er mer utsatt for voldshandlin-
ger fra jevnaldrende og i nære familie, enn an-
dre. LBTH-ungdom med innvandrerbakgrunn 
sliter med tilleggs-utfordringer, blant annet risi-
ko for trusler, tvangsekteskap og utstøting fra 
familiefellesskapet.
NOVA-rapporten Vold og overgrep mot barn 
og unge fra 2007 viste at mange unge lesbiske 
og homofile tenåringer oppga å ha vært utsatt 
for vold fra egne foreldre. Blant heterofile ten-
åringer var andelen som oppga å ha opplevd 
hjemmebasert vold to prosent av jentene og 
tre prosent av guttene. Blant LHBT-ungdom-
mer var andelene fire ganger større (Mossige 
og Stefansen 2007). Generelt er kunnskaps-
grunnlaget begrenset når det gjelder vold mot 
LHBT-personer. Fagfeltet har til nå i stor grad 
vært preget av at heteroseksuell orientering 
stort sett alltid utgjør en implisitt forutsetning i 
det som skrives om samliv, parforhold og fami-

lieliv. Når det gjelder behov for mer forsknings-
basert kunnskap om LBHT-personers utsatthet 
for vold i nære relasjoner er det spesielt tre 
områder som peker seg ut. Det første dreier 
seg om vold i lesbiske og homofile parforhold. 
Dette er et tema som det knapt nok er forsket 
på i Norge. LHBT-ungdom som opplever vold i 
parforhold og som bor hjemme og fremdeles er 
avhengig av familien, kan være særlig sårbare 
da de ikke nødvendigvis kan regne med støt-
te og aksept fra sine egne. Det andre området 
dreier seg om vold utøvd av personer i egen 
familie, eksempelvis søsken eller foreldre, mot 
LHBT-personer som står fram eller avsløres. 
Dette gjelder særlig barn og unge.

4.3 Voldsutøver 
Det finnes ingen enkle modeller for å forstå 
et voldssystem i hjemmet, det kan ha mange 
variasjoner. Det kan være snakk om en vol-
delig ektemann, en voldelig kone, en voldelig 
ektemann og en kone som tar igjen med vold, 
et par hvor begge bruker vold jevnbyrdig, en 
voldelig ektemann som også er voldelig som 
far, en voldelig kone som også er voldelig som 
mor, søskenvold, vold mot sine foreldre. 

En voldsutøver regulerer ofte egen frykt, angst 
og sviktende selvbilde ved å regulere og kon-
trollere sin partner, Ikke nødvendigvis fordi de 
selv tenker de er spesielt engstelige eller usi-
kre, men fordi de mener at partneren ikke er til 
å stole på. I en slik familiestruktur etableres et 
voldssystem i hjemmet – der voldsutøver øn-
sker kontroll for ikke å bli sviktet – og der part-
neren lever i et konstant traume.

I et behandlingsperspektiv er det viktig å for-
stå at vold handler om voldsutøvers måte å 
regulere følelser på. Volden har ikke oppstått 
på grunn av familieproblemer, men det vil ska-
pes familieproblemer av dette voldssystemet. 
(Isdal, Per; Meningen med volden, kommune-
forlaget 2000).
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5.0 Tjenester  
Alle ansatte i alle tjenester har ansvar for å 
forebygge, avdekke og stoppe vold. De kom-
munale hjelpetjenestene skal bidra til at volds-
utsatt, voldsutøver og andre berørte får et til-
rettelagt og helhetlig hjelpetilbud. (Se skjema/
prosedyrer/annet verktøy i skjema-bank)

For Nesset kommune:
http://www.nesset.kommune.no/

På Nesset kommunes hjemmeside finner du 
en oversikt over kommunale tjenester, andre 
offentlige tjenester og noen frivillige tjenester.

5.1 Politiet  
Politiets innsats er helt avgjørende for å lykkes 
i arbeidet for å forebygge og bekjempe vold i 
nære relasjoner. Politiets oppgave er å fore-
bygge, beskytte, etterforske og iretteføre saker 
som omhandler vold i nære relasjoner. Politi-
ets arbeid, slik som beskrevet over, vil i seg 
selv ha en forebyggende effekt. Politiet har tatt 
i bruk et nytt risikovurderingsverktøy Spousal 
Assault Risk Assessment - SARA. Verktøyet er 
et rent forebyggende tiltak som har som mål 
å identifisere høyrisikosakene, og igangsette 
tiltak. På denne måten vil politiets forebyggen-
de innsats bli satt i system. Politiet kan bidra 
med beskyttelsestiltak for voldsutsatte: Mobil 
voldsalarm, besøksforbud, kontaktforbud ved 
dom, omvendt voldsalarm ved dom, adres-
sesperre, kode 6 og 7, samt bistå ved reloka-
liseringer. 

Politiet har mulighet til å fremme saker ved of-
fentlig påtale. Dette betyr at saker som politiet 
arbeider med, blir etterforsket uavhengig av 
anmeldelse fra den fornærmede part. 
Politiet: 02 800

5.2 Legevakt 
Alle kommuner i Norge har en legevaktordning 
for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Når du 
ringer 116 117 kommer du i kontakt med lege-
vaktsentralen i området der du oppholder deg.
Legevakt: 116 117

 
5.3 Barnevernvakt  
Barnevernvakt for kommunene Molde, Aukra, 
Midsund og Eide. Barnevernvakta besvarer 
henvendelser, utenfor ordinær kontortid, fra 
barn, unge og andre som er bekymret for at 
barn og unge befinner seg i en krisesituasjon. 
Barnevernvakta er en «passiv vakt» utenfor 
barneverntjenestens kontortid på ukedager. 
På ettermiddag og kveld fredag og lørdag har 
Barnevernvakta aktiv tjeneste. 

Mer informasjon kan finnes på Molde kommu-
nes hjemmeside: www.molde.kommune.no 
Barnevernvakta: tlf 976 01 616 

5.4 Krisesenteret  
1.januar 2010 trådte Lov om kommunale kri-
sesentertilbud (krisesenterlova) i kraft. Loven 
pålegger alle kommuner å være tilknyttet et 
krisesentertilbud. Kommunene skal sørge for 
et godt og helhetlig tilbud til kvinner, menn og 
barn som er utsatt for vold eller trusler om vold 
i nære relasjoner. 

Krisesenteret har en spesiell oppgave med å 
ivareta voldsutsatte sin trygghet og sikkerhet 
i en spesielt sårbar og vanskelig livssituasjon. 
Krisesenteret er et lavterskeltilbud som er 
åpent hele døgnet hele året, med en perso-
nalgruppe med høg og flerfaglig kompetanse. 
Senteret har fokus på helhetlig tenkning, sam-
arbeid og samhandling til det beste for sine uli-
ke brukergrupper med sammensatte og kom-
plekse hjelpebehov. 

Krisesenteret arbeider kunnskapsbasert med 
støtte fra forskning innen krise- og traumefeltet. 
Det legges spesielt vekt på stabiliserende tiltak 
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i arbeidet med brukerne. Forskning viser at 
samtaler om traumatiske opplevelser kan føre 
til gjenopplevelser og retraumatisering dersom 
vedkommende ikke er tilstrekkelig stabilisert. 
Vårt mål er derfor å stabilisere brukeren for å 
kunne øke personens evne til å regulere eget 
symptomtrykk og håndtere egen situasjon.
Veiledning i samtaler skjer på dagtid. Fokus i 
døgnavdelingen er målrettet miljøarbeid.

Barn regnes som egne rettsubjekter og selv-
stendige brukere av Krisesenteret, med egne 
særskilte behov. Vi jobber etter prinsippet «bar-
nets beste», og Krisesenteret har derfor egne 
spesialtilpassede tilbud til barna. Foruten lek 
og aktiviteter, omfatter dette også tilbud hvor 
barnets foresatte ikke er tilstede, herunder 
samtaler med barna.

Som ressurssenter med spisskompetanse på 
vold i nære relasjoner er Krisesenteret også et 
viktig tilbud til andre etater i arbeid med volds-
utsatte og deres familier. Volden har mange 
fasetter, og kan føre til alvorlige konsekvenser 
for både utsatte og utøvere. Partenes rettighe-
ter og plikter skal ivaretaes, blant annet innen  
det strafferettslige, det barnevernrettslige, det 
familierettslige og det helserettslige. Dette stil-
ler spesielle krav til krisesenterets arbeid med 
den enkelte bruker/familie, og kartleggings- og 
observasjonsarbeidet er spesielt viktig. 

Krisesenteret er i første rekke et bo- og veiled-
ningstilbud, men har også en viktig oppgave 
med å formidle og koordinere bistand fra andre 
deler av hjelpeapparatet. Både voldsutsatte og 
hjelpeapparatet benytter seg av krisesenterets 
veiledningstilbud. Krisesenteret gir også mu-
lighet for politi og barneverntjeneste til akutt-
plassering av barn på senteret. Personer som 
oppsøker Krisesenteret i forbindelse med at de 
har vært utsatt for vold i nære relasjoner gis, 
etter avtale, mulighet for juridisk bistand. 

Krisesenteret er døgnåpent, tjenesten er gratis 
og ingen henvisning er nødvendig. 

Krisesenteret for Molde og omegn IKS: 
tlf 71 25 66 66 

5.5 Familievernkontoret  
Familievernet er et tilbud til mennesker med 
ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Par 
og familier med samlivsproblemer eller høyt 
konfliktnivå etter brudd har behov for rask hjelp 
av høy kvalitet uavhengig av bosted. Familie-
vernkontoret skal ha et tilbud av høy kvalitet for 
personer utsatt for vold i nære relasjoner. Til-
budet er gratis, og det er ikke nødvendig med 
henvisning. Både enkeltpersoner, par og fami-
lier kan ta kontakt. Familievernkontoret foretar 
de fleste meklingene ved samlivsbrudd og for-
eldrekonflikter, alle par med barn under 16 år 
må gjennomføre mekling ved samlivsbrudd. 

Familievernkontoret i Molde gir også tilbud om 
sinnemestringskurs og individuell sinnemest-
ringsveiledning for foreldre. 

Fra littsint.no kan du laste ned en gratis E-bok 
«Foreldreveileder i sinnemestring». Målet med 
hjemmesiden littsint.no og E-boken er å nå ut 
med psykologisk kunnskap og metode til for-
eldre, som et verktøy til å hjelpe seg selv med 
å skape en tryggere og mer forutsigbar hver-
dag for barna. 

Familievernkontoret i Molde: 466 17 490 
Familievernkontoret i Kristiansund: 466 17 480

5.6 Overgrepsmottak  
Overgrepsmottaket ved sykehusene i Molde, 
Kristiansund og Ålesund. 

Molde: 711 20 000 / 711 21 330 
Kristiansund: 711 21 360 
Ålesund: 701 62 000 
Legevakt: 116 117

5.7 Statens barnehus  
Et tverrfaglig kompetansehus med tilbud til 
barn og unge ved mistanke om at de kan ha 
vært utsatt for, eller vært vitne til, vold eller 
seksuelle overgrep. Målgruppen omfatter også 
voksne med en utviklingshemming. 

Tilbudet er også for ungdom under 18 år som 
kan ha vært utsatt for tvangsekteskap. 
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Utgangspunktet for å kunne komme til Barne-
huset er en anmeldelse til politiet. Politiet kan 
som en del av etterforskningen velge å gjøre et 
avhør av den som kan ha vært utsatt. 

Målet er å styrke barns rettssikkerhet og sørge 
for god ivaretakelse av barn og familier. Barne-
huset i vår region ligger i Ålesund. 
Statens barnehus: 701 18 850

5.8  Distrikts psykiatrisk senter 
 (DPS)  
Helse Møre og Romsdal har i alt fem dis-
triktspsykiatrisk sentra (DPS) hvor ett ligger i 
Molde. Senteret består av to seksjoner, en DPS 
poliklinikk og et DPS døgntilbud som samar-
beider nært. DPS Molde betjener primært inn-
byggere i kommunene Rauma, Vestnes, San-
døy, Misund, Aukra, Fræna, Eide, Gjemnes, 
Nesset, Sunndal og Molde. Allmennpsykiatrisk 
poliklinikk ligger i Knausensenteret i Molde. 
Psykiatrisk poliklinikk skal gi spesialisert utred-
ning, diagnostikk og behandling innenfor et 
bredt spekter av psykiatriske lidelser. 
Knausen DPS: 711 20 000 

Poliklinikken har ambulant akutteam, samar-
beider nært med DPS døgnseksjonen, og kan 
bistå kommunehelsetjenesten med veiledning 
og kompetanseutvikling. De tilbyr individual-, 
gruppe-, og dagbehandling. DBT-poliklinikken 
R.O.B.U.S.T. er et spesialisert team for pasien-
ter som har store vansker med følelsesregule-
ring og som skader seg. 

DPS Molde - Ambulant akutteam Psykiatrisk 
akutteam yter rask, tidsavgrenset intervensjon 
og skal bistå pasienter, pårørende, kommune-
helsetjenesten og andre i håndtering av akutt-
psykiatriske saker. De utgjør et lavterskeltil-
bud, som ikke er avhengig av legehenvisning. 

Det vil si at alle som er berørt av akutte psy-
kiske -helseproblem/ -krise kan ta direkte kon-
takt med Ambulant akutt-team. Gir tilbud til alle 
kommuner i vår region. 

Åpningstid: 08.30–21.30 mand. – fredag. 
Ambulant akutteam: 992 14 099 

5.9 Poliklinikk for psykisk helsevern 
for barne og unge (BUP)  

Klinikk for barn og unge i Helse Møre og Roms-
dal, som gir tilbud til barn og ungdom fra 0 til 
18 år. Avdelinga har seksjoner i Kristiansund, 
Molde, Ålesund og Volda, og har i tillegg opp-
søkende virksomhet i kommunene. BUP skal 
være med på å legge til rette for at barn og 
unge som har utfordringer med tanker, følelser 
og atferd skal få et godt og helhetlig tilbud. Det-
te innebærer også å legge vekt på de positive 
sidene ved barnet/ ungdommen. Tilbudet er 
tverrfaglig og det legges stor vekt på deltakel-
se fra pårørende og andre viktige personer for 
pasienten der dette kan være til nytte. 

Familieseksjon BUP er en del av Avdeling for 
psykisk helsevern barn og unge, Helse Møre 
og Romsdal HF. Den ligger på Knausensen-
teret, Molde sjukehus. Familieseksjonen har 
samtalerom, skole, barnehage og kontorer i 
hovedbygningen. 

Seksjonen har også en frittstående tomanns-
bolig hvor to familier bor i hver sin leilighet. De 
tar imot familier fra hele fylket til et tre ukers 
opphold. 

Når noen i familien har utfordringer vil det be-
røre alle i familien. Dersom tiltak fra det loka-
le hjelpeapparat og BUP poliklinikk ikke fører 
fram, kan det i noen tilfeller, være hensikts-
messig med et opphold ved familieseksjonen, 
for hele familien. Ved å komme bort fra sitt van-
te miljø, kan det være lettere å se nye måter å 
løse problemer på. Henvisningen til familiesek-
sjonen går gjennom de fire poliklinikkene i Av-
deling for psykisk helsevern for barn og unge, 
BUP, Helse Møre og Romsdal HF. 

5.10 Habiliteringstjenesten  
Personer med funksjonsnedsettelse er en 
svært sårbar gruppe når det gjelder risiko for 
å bli utsatt for vold i nære relasjoner. I disse 
situasjonene vil habiliteringstjenesten være en 
svært viktig etat for å få viktig og riktig hjelp. 
Det er egne habiliterings-tjenester for voksne 
og barn/unge. 
Habiliteringstjenesten: 711 20 000
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5.11 Senter mot incest og seksuelle  
overgrep Møre og Romsdal 
(SMISO)   

Senteret er et lavterskeltilbud til hele fylket. 
Smiso sitt tilbud: Brukere kan benytte seg av 
Smiso sitt innomstikk tilbud, og delta på aktivi-
teter sammen med ansatte og andre brukere 
av senteret. 

Brukere kan få enesamtaler med en fagperson 
med kunnskap om seksuelle overgrep, hjelp til 
selvhjelp og traumesensitiv omsorg. Senteret 
driver utstrakt gratis undervisningsvirksomhet 
til fagpersoner, ungdomsskoleelever og av-
gangselever i VGS i fylket. De tilbyr også vei-
ledning av faggrupper og privatpersoner i en-
keltsaker om seksuelle overgrep 
Smiso: 71 11 51 55 

5.12  Konfliktrådet i Nordmøre og 
Romsdal   

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som bistår 
for å løse konflikter – enten mellom private 
parter eller mellom fornærmede og gjernings-
person der en kriminell handling har funnet 
sted. Hensikten er at partene gjennom dialog 
kan finne fram til løsninger, enten det gjelder 
å gjøre opp for konkrete lovbrudd – eller gjen-
opprette mellommenneskelige relasjoner. Kon-
fliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder 
og er en gratis tjeneste.
Konfliktrådet:  22 77 71 95 

5.13 RVTS - midt (Regionalt senter 
mot vold og traumatisk stress og 
selvmordsforebygging)     
Tilbud for alle som i sitt arbeid møter mennes-
ker berørt av vold og seksuelle overgrep, trau-
matisk stress, tvungen migrasjon eller selv-
mordsproblematikk. RVTS Midt er et regionalt 
ressurssenter for Midt-Norge. 
Fokus er fagområdene selvmordsforebyg-
ging, flyktninge- og migrasjonshelse, vold og 
seksuelle overgrep. Kunnskap om traumer og 
traumatisk stress er en sentral del av deres 
arbeidsområde. Senteret består av personer 
med ulik fag- og yrkesbakgrunn. De jobber 
tverrfaglig, og bistår ulike etater i regionen med 
kompetanseheving. 

Samarbeidspartnere er helse- og sosialtjenes-
tene i kommunene, spesialisthelsetjenesten, 
offentlige, private og frivillige organisasjoner 
som tilbyr hjelp til volds- og kriserammede. 
De bidrar til kompetanseutvikling gjennom 
forskning og fagutvikling. De tilbyr veiledning, 
konsultasjon, undervisning, kurs og konferan-
ser. De har som mål å være lett tilgjengelig. 
RVTS: 72 82 20 05 

5.14 Vern for eldre (VFE)   
Vern for eldre hjelper de som står i fare for el-
ler er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og 
du kan være anonym. Alle over 62 år som er 
utsatt for overgrep, kan ringe oss for å få råd, 
veiledning og hjelp. Også pårørende eller an-
dre som har mistanke om overgrep mot eldre, 
kan benytte dette nummeret.
Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196, mandag 
– fredag kl. 09.00 – 15.00 

5.15 Alternativ til vold (ATV)   
Behandlings. Og kompetansesenter på vold, 
med særlig fokus på vold i nære relasjoner. 
ATV har tre virksomhetsområder:
• Drive behandlingstilbud som retter seg til 

både utøvere av vold og utsatte for vold i 
nære relasjoner. Tilbudet gis til både voksne 
og barn

• Kunnskapsutvikling (forskning og klinikkba-
serte metodeutviklingsprosjekter)

• Kunnskapsformidling/utadrettet virksomhet
ATV: 22 40 11 10 

5.16 Reform (Ressurssenter for 
menn)    
Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumen-
terer og formidler kunnskap om menns og gut-
ters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk 
likestillingspolitikk. 

Ring om du ønsker å snakke om: 
•  Samlivsproblemer 
•  Skilsmisse og samværsproblematikk 
•  Egen aggresjon og voldsbruk 
•  Vold eller overgrep du har vært utsatt for 
•  Ensomhet og isolasjon 
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•  Konflikter eller andre situasjoner som opple-
ves vanskelige i livet ditt, gi faglige råd og 
være et kompetansesenter for kommunene 
og myndighetene.

Reform: 22 34 09 50

 
5.17 Pro-senteret   
Nasjonalt kompetansesenter for kvinner og 
menn med prostitusjonserfaring. 
tlf 23 10 02 00   

  
5.18 Rosa-prosjektet   
Gir råd og veiledning til ansatte i førstelin-
jetjenestene i konkrete saker som omhandler 
tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre 
former for æresrelatert vold og kontroll. 
Tlf 478 09 050/ Et hjelpe- og botilbud for voks-
ne som er ofre for menneskehandel. 

5.19  Integrerings – og mangfolds 
direktoratet (IMDI-midt) 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) 
er gjennomføringsorgan for integreringspolitik-
ken, og er underlagt Justis- og beredskapsde-
partementet. 

IMDIs hovedoppgaver er blant annet å: 
• Samarbeide med kommuner om å bosette 

flyktninger
• Følge opp introduksjonsloven
• Forvalte viktige økonomiske virkemidler 

innenfor integrerings- og mangfoldsarbeidet
• Være nasjonal fagmyndighet for tolkning i 

offentlig sektor
• Følge opp tiltak i regjeringens handlingsplan 

mot tvangsekteskap
• Være en pådriver for offentlige tjenester som 

er tilpasset mangfoldet i befolkningen
IMDI: 24 16 88 00

5.20 Kompetanseteamet mot 
tvangsekteskap og kjønns-
lemlestelse  

Gir råd og veiledning til ansatte i førstelin-
jetjenesten i konkrete saker som omhandler 
tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre 
former for æresrelatert vold og kontroll. Kom-

petanseteamet administrerer botilbudet for 
unge utsatt for æresrelatert vold.

5.21 Røde-kors telefonen  
Nasjonal informasjonstelefon om tvangsekte-
skap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold 
for foreldre, utsatte og hjelpeapparatet. Innrin-
ger kan være anonym. Har hjelpe- og oppføl-
gingstilbud. Tilbyr undervisning, råd og veiled-
ning, samt bistår i familiekonflikter og gir råd.  

5.22  International organization for 
migration (IOM)  

Et retur- og re-integreringsprogram for frivillig re-
tur til opprinnelsesland. Har et eget program for 
retur og re-integrering av sårbare migranter, ek-
sempelvis ofre for menneskehandel, tvangsek-
teskap og vold i nære relasjoner. Her vil den en-
kelte få dekket hjemreise og deler av utgiftene 
for å re-integrere seg, eksempelvis gjennom ut-
danning eller ved å starte egen virksomhet.
IOM: 800 37 484 / 23 10 53 20

5.23 Tolketjeneste  
Tilrettelagt kommunikasjon gjennom tolk er 
i noen tilfeller helt nødvendig for å kunne gi 
forsvarlig helsehjelp og likeverdige helse- og 
omsorgstjenester. Helse- og omsorgsperso-
nell har plikt til å vurdere behovet for og bestil-
le tolk med nødvendige kvalifikasjoner i møtet 
med pasient, bruker eller pårørende som har 
begrensede norskkunnskaper. Det kan være 
vanskelig å vurdere når det er behov for tolk. 
Som regel vil det være behov for å bestille tolk 
når brukeren «snakker litt norsk». 

For hjelp ved bestilling av tolk, se Veileder om 
kommunikasjon via tolk for ledere og personell 
i helse- og omsorgstjenestene. 

Pasient og tolk - en brosjyre om tolk i helsetje-
nesten, kan lastes ned og deles ut til pasien-
ter med behov for tolk. Bruk kvalifiserte tolker! 
Barn eller andre familiemedlemmer skal ikke 
brukes som tolk. Helse- og omsorgspersonell 
har ansvar for å forklare pasient eller bruker 
som ikke selv ønsker å bruke tolk, hvorfor tolk 
er nødvendig. For å sikre best mulig kvalifisert 
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tolk anbefales det å bruke Nasjonalt tolkeregis-
ter på tolkeportalen.no. 

5.24 Dinutvei.no   
Nettportalen dinutvei.no gir informasjon til ut-
satte for vold, overgrep og voldtekt, pårøren-
de og bekymrede, de som utøver vold og til 
fagpersoner. dinutvei.no gir oversikt over hjel-
petilbud over hele landet. Her finner du også 
fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste hvor 
du kan stille spørsmål og få svar anonymt. 

5.25 NAV    
NAV tilbyr tjenester du tidligere fikk fra NAV ar-
beid, NAV trygd og kommunes sosialtjeneste. 
NAV ønsker å få flere i arbeid og aktivitet og 
færre på stønad. De ønsker å bidra til et inklu-
derende samfunn med muligheter for alle de 
som kan og vil.

NAV utfører følgende tjenester: 
Veiledning og oppfølging av arbeidssøkere. 
Oppfølging og bistand til sykemeldte og dens 
arbeidsgiver. Råd og veiledning i forbindelse 
med søknader om barnetrygd og grunn- og 
hjelpestønad. Råd og veiledning i bidragssa-
ker. Råd og veiledning for å bidra til økono-
misk trygghet, herunder vurdere økonomisk 
sosialhjelp. Økonomisk rådgivning/gjeldsråd-
givning. Husbanktjenester som boligtilskudd 
og bostøtte, samt tilbud om midlertidig bolig 
(nødsituasjon).
NAV kontaktsenter: 55 55 33 33

5.26  Møre og Romsdal fylkeskom-
mune, tannhelseavdelingen, 
Fylkestannlegen   

Fylkeskommunen sitt samfunnsoppdrag på 
tannhelsefeltet er å organisere forebyggende 
tiltak og gi et regelmessig og oppsøkende til-

bud om tannhelsetjenester til prioriterte grup-
per i befolkninga. Den offentlige tannhelsetje-
nesten i Møre og Romsdal skal sørge for hjelp 
til hele befolkningen som bor eller oppholder 
seg i fylket. De gir gratis tannhelsetjenester til 
barn og ungdom 0-18 år, psykisk utviklings-
hemmede, eldre og uføre i institusjon og hjem-
mesykepleie. I tillegg får 19-20 åringer tilbud 
om undersøking og tannbehandling til 25% av 
offentlige takster. De gir også tilbud om under-
søking og tannbehandling for fengselsinnsette 
og personer i kommunal og statlig rusomsorg. 
Klinikkene gir også tilbud til voksne betalende 
pasienter.

5.27 Fastlege   
Fra juni 2001 ble fastlegeordningen innført i 
Norge. Alle innbyggere som i folkeregisteret 
er registrert som bosatt i en norsk kommune, 
har rett til en fastlege. Fastlegen har ansvaret 
for legetilbudet til de innbyggerne han eller hun 
har på sin liste. For å se hvilke leger som har 
ledig plass på sine lister, gå til Min Fastlege.

Dersom du har rett til fastlege, kan du selv fin-
ne og bytte til ønsket lege på helsenorge.no. 
Nå kan du også sette deg på venteliste dersom 
legen du ønsker ikke er ledig. 

Ønsker du å bytte fastlege kan du gjøre det 
ved å ringe tlf. 810 59 500.

For behov for øyeblikkelig hjelp utenfor ar-
beidstid ringes legevaktnummeret 116 117.
De fleste legekontorene har egne hjemmesider.
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6.0 Formelle bestemmelser

FOR å styrke hjelpere gjennom kunnskap og 
samhandling har Ressurssenter om vold, trau-
matisk stress og selvmordsforebygging, regi-
on Midt utarbeidet brosjyrer om taushetsplikt i 
barnehage, skole, SFO, andre forvaltningsor-
gan og for helsepersonell. Brosjyrene har føl-
gende tekst:

6.1  Taushetsplikt i barnehage, 
 skole, SFO eller andre 

forvaltnings organ
Som offentlig ansatt i barnehage, skole eller i 
SFO (eller andre forvaltningsorgan) har du en 
pålagt, lovfestet taushetsplikt. Grunnelementet 
i denne er forbudet mot å gi opplysninger om 
barn og foreldre til andre. Hvis du som offent-
lig ansatt fraviker eller bryter taushetsplikten 
uten å være innenfor de lovlige rammer som 
er nevnt ovenfor, kan det medføre straffereak-
sjoner i form av bot eller fengsel. Men i noen 
tilfeller må du fravike taushetsplikten. I andre 
tilfeller har du rett, men ikke plikt til å fravike 
taushetsplikten. Da vil enten opplysningsplikt, 
meldeplikt, avvergeplikt, taushetsrett eller opp-
lysningsrett være gjeldende.
6.1.1 Opplysningsplikt 
Du har opplysningsplikt hvis barnevernet ber 
om opplysninger i en sak hvor de har mistanke 
om omsorgssvikt, fysisk mishandling, seksuel-
le overgrep m.m., jf. Opplæringsloven § 15-3 
og Barnehageloven § 22. 

6.1.2 Meldeplikt 
Ved meldeplikt gjelder det samme som ved 
opplysningsplikt, med den forskjell at det er DU 
som må ta initiativ og melde fra hvis du har en 
mistanke om omsorgssvikt eller overgrep.

6.1.3 Avvergeplikt 
«Avverge» vil si å forhindre en eventuell fram-
tidig straffbar handling. Du har ikke plikt til å 
melde fra om straffbare handlinger som alle-
rede er utført. Avvergeplikten gjelder generelt, 

der du vet med sikkerhet – eller anser det som 
mest sannsynlig – at en person vil foreta sek-
suelle overgrep, påføre noen alvorlig skade 
(inkludert alvorlig psykisk mishandling) eller 
ta livet av et annet menneske, jf. Straffeloven 
§ 196. Det finnes også en mer spesiell form 
for avvergeplikt som omhandler mistanke om 
snarlig kjønnslemlestelse av jenter og kvinner, 
jf. Straffeloven § 284. Ved avvergeplikt kan du 
straffedømmes for å unnlate å varsle til politiet. 

6.1.4 Opplysningsrett og taus hetsrett 
Med opplysningsrett og taushetsrett menes 
muligheten for å formidle eller unnlate å for-
midle opplysninger til andre. Eksempelvis vil 
du bruke din opplysningsrett når du har sam-
tykke fra en myndig voksen eller foresatt til å 
videreformidle noe om et barns situasjon. Men 
fordi dette er en rett og ikke en plikt, kan du i 
slike tilfeller velge om du vil gi informasjon eller 
ikke.

Hvis det er nødvendig for å ivareta skolen el-
ler barnehagens oppgaver og ansvar, kan det 
unntaksvis også gis opplysninger videre til 
samarbeidende offentlige instanser. Et eksem-
pel er å rådføre seg med barnevernet i saker 
hvor man ikke er sikker på om det er tilstrek-
kelig grunnlag for bekymringsmelding, jf. For-
valtningslovens § 13b. nr. 5. Ved behov for å 
politianmelde uakseptabel adferd fra foreldre, 
kan Forvaltningslovens § 13b. nr. 6 benyttes. 
Tilsvarende gjelder andre forvaltningsorga-
ner som ikke er helserelatert, men unntak kan 
forekomme, som f.eks. Lov om sosiale tjenes-
ter i NAV. Domstolene og Påtalemyndigheten 
regnes ikke som Forvaltningsorganer og har 
derfor egne regler. 

6.2  Helsepersonell og taushets-
plikten

Som helsepersonell har du en pålagt, lovfestet 
taushetsplikt. Grunnelementet i denne er for-
budet mot å gi opplysninger om din pasient til 
andre. Hvis du som helsepersonell fraviker el-
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ler bryter taushetsplikten uten å være innenfor 
de lovlige rammer som er nevnt ovenfor kan 
det medføre straffereaksjoner i form av bot el-
ler fengsel. I noen tilfeller må du fravike taus-
hetsplikten. I andre tilfeller har du rett, men ikke 
plikt til å fravike taushetsplikten. Da vil enten 
opplysningsplikt, meldeplikt, avvergeplikt, taus-
hetsrett og opplysningsrett være gjeldende.

6.2.1 Opplysningsplikt 
Du har opplysningsplikt hvis barnevernet ber 
om opplysninger i en sak hvor de har mistanke 
om omsorgssvikt, fysisk mishandling, seksuel-
le overgrep m.m., jf. Helsepersonelloven § 33. 
Dette gjelder også spørsmål vedrørende en 
gravid kvinne som helse- og velferdstjenesten 
mistenker for å innta alkohol eller andre rus-
midler som kan være til skade for fosteret, jf. 
Helsepersonelloven § 32. 

6.2.2 Meldeplikt 
Her gjelder det samme som under opplys-
ningsplikt, med den forskjell at det er DU som 
må ta initiativ og melde fra hvis du har en mis-
tanke om omsorgssvikt og overgrep mot barn 
eller potensiell skade på foster.

6.2.3 Avvergeplikt 
«Avverge» vil si å forhindre en eventuell framti-
dig straffbar handling. Du har ikke plikt til å mel-
de fra om straffbare handlinger som allerede er 
utført. Avvergeplikten gjelder generelt, der du 

vet med sikkerhet – eller anser det som mest 
sannsynlig – at en person vil foreta seksuelle 
overgrep, påføre noen alvorlig skade (inkludert 
alvorlig psykisk mishandling) eller ta livet av et 
annet menneske, jf. Straffeloven § 196
Det finnes også en mer spesiell form for av-
vergeplikt som omhandler mistanke om snar-
lig kjønnslemlestelse av jenter og kvinner, jf. 
Straffeloven § 284. 
Ved avvergeplikt kan du straffedømmes for å 
unnlate å varsle til politiet.

6.2.4 Opplysningsrett og taushetsrett 
Med opplysningsrett og taushetsrett menes 
muligheten for å formidle eller unnlate å for-
midle opplysninger til andre. Eksempelvis vil 
du bruke din opplysningsrett når du har sam-
tykke fra din pasient til å videreformidle noe om 
hans eller hennes situasjon. Men fordi dette er 
en rett og ikke en plikt, kan du i slike tilfeller 
velge om du vil gi informasjon eller ikke. 

Unntaksvis kan det også formidles opplysnin-
ger til samarbeidspartnere uten pasientens 
samtykke. Dette gjelder når fare for alvorlig 
helseskade vurderes som stor, samtidig som 
du er i tvil om situasjonen er alvorlig nok til å 
benytte reglene om avvergeplikt, jf. Helseper-
sonellovens § 23 nr. 4.

Ref: Strøm, Leif, RVTS Midt, St. Olavs Hospi-
tal, Trondheim, 2017

7.0 Konkrete tiltak/handlingsplan 
Overordnet mål
Kommunen skal styrke handlingskompetan-
sen til å kunne forebygge, avdekke og stoppe 
vold i nære relasjoner mot personer i alle aldre.  
Planen skal sikre etablering og samordning av 
tiltakene som er rettet mot både voldsutsatt og 
voldsutøver.

Ledelsen i kommunen har ansvar for å følge 
opp, fordele oppgaver og implementere tilta-

kene i samarbeid med planansvarlig; sikre at 
tiltak som krever det, kommer inn i budsjett og 
årsplaner.

Handlingsplanen skal rulleres årlig med en enkel 
gjennomgang av planen, der det gjøres eventu-
elle endringer, basert på evaluering, lokale til-
pasninger, nye lover og nasjonale føringer.
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Delmål Tiltak Ansvar Tid/Evaluering
Etablere handlings-
kompetanse til å kunne 
forebygge/avdekke 
og stoppe vold i nære 
relasjoner mot personer 
i alle aldre.

Utarbeide og implementere pro-
sedyrer i hver enhet 

Henge opp flytskjema

Ledelse.
Enhetsleder.

Årlig.

Forebyggende tiltak 
barn og unge
Implementering av pro-
grammet 
«Tidlig inn»
Tidlig intervensjon ved 
vansker knyttet til psy-
kisk helse ,rusmidler 
vold i nære relasjoner.

Bruk av Kartleggingsskjema/
Screening
• EPDS-depresjon
• Tweak –Rus.
• ASS-vold
• Foreldreveiledning.

Jordmor
helsesøster
  

Årlig

Hjemmebesøk  er et vik-
tig verktøy for å etablere 
kontakt med familien.

Tidlig hjemmebesøk til alle etter 
fødsel.
Hjemmebesøk til alle nytilflytta 
barn og unge.

Jordmor
Helsesøster

2017

Barnehagen
Opplæring i program 
om vold og seksuelle 
overgrep
Den vanskelige barne-
samtalen.

Opplæring gjennom RVTS
Lions Quest
«Dette er mitt valg.»
Faste samhandlingsmøter mel-
lom helsestasjon og barnehage-
ne x4 pr. år.
Følge beredskapsplan for barne-
hagene 
Kriseperm/personalomsorg.
Flytskjema. 

Enhetsleder i 
barnehage.

Avd.leder

2018

Skolehelsetjenesten
Gi barn og unge innsikt 
og kunnskap om vold, 
og hvor de kan søke 
hjelp

Helsesøster har fast treffetid på 
alle skolene. 
Temaet «vold i nære relasjoner 
tas opp i grupper med elevene 
gjennom prosjektet Psykisk helse 
i 5. + 8.kl 
Barnevernet holder informasjons-
møte i 5.+8kl.
v/1kl.us. kartlegges på nytt 
fam.-forhold,samspill /rammer for 
oppdragelse er utgangspunkt for 
samtale.
Incestsenteret sitt undervis-
ningopplegg i 8.kl.
 v/incetssenteret.
Krisesentert sitt undervisnings-
opplegg i 9.kl  
Flytskjema ved mistanke om vold 
og overgrep

Kriseperm-(personalomsorg) 
Lions quest
«Dette er ditt valg.»

Mobbe u.s hvert 2.år.
v/ungdomskolene

Helsesøster

Barnevernstje-
nesten

Samarbeid 
mellom skole 
Incest/og
krisesenteret.

Skolen
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Delmål Tiltak Ansvar Tid/Evaluering
Voksne
Gi voksne innsikt og 
kunnskap om vold og 
hvor de kan søke hjelp.

Utarbeide prosedyrer tilpas-
set den enkeltes arbeidsplass 
vedrørende hådtering av vold og 
overgrep
Flytskjema.

Rutinespørsmål om vold i alle 
kartleggingssamtaler.

Øremerking av bolig som over-
gangsbolig for voldsutsatte.
Henvisning til:
Fam.verkontoret. sinnemest-
ringstilbud.Brøset behand-
lingsted/st.Olav

Koordinerende 
enhet.
Hjemmetje-
nesten.
Fysio/ergotera-
pitjenesten.
Helsetjenesten.
NAV.
Sosialtjenesten 

Rus.

Helse og omsorg /hjem-
metjeneste

Eldre
«vern for eldre»
Sikre eldre fra overgrep.

Kartlegging v/hjemmebesøk for å 
fange opp-oppdage og henvise.

Aktiv på dagtid/turgruppe
Seniordans
Gruppe 65 +
Pensjonistforening.
Møteplasser.

Enhetsleder og 
avdelingsleder.

Sårbare/utsatte 
grupper
Bosatte flyktninger/
arbeidsinnvandrere, 
personer med nedsatt 
funksjonsevne/psykisk 
utviklingshemmede/
rusmisbrukere.
Homofile/lesbiske/
transpersoner

Kartleggingssamtale
Trygge boforhold.
Foreldreveiledning
Tolketjenester.
Frivillighestsentralen

Inntroduksjonsprogram for bosat-
te flyktninger (3år)

Psykisk helse-
tjeneste.
Pu-tjenesten
Fysio/
Ergo/lege.
Nav
hjemmetje-
nesten

Kartlegging av bosi-
tuasjonen for (unge) 
rusmisbrukere

Kartlegging 
Hjemmebesøk

NAV/sosialtje-
netsen.

Tvangsekteskap/
Kjønnslemlestelse

Ha gode rutiner på 
hvordan oppdage og 
handle v/mistanke om 
kjønnslemlestelse og 
tvangsekteskap.

Tilbud om frivillig underlivs un-
dersøkelse.
Tolketjeneste.

Helseopplysning.
Henvisning til spesialisthelsetje-
nesten.

Lege/jordmor/
helsesøster.
Psykisk helse-
vern.

Godt samarbeid med
Frivillige lag og 
organisasjoner

Informasjon -dialog.
Invitasjon til felles fagdager.
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Delmål Tiltak Ansvar Tid/Evaluering
Informasjon til  befolk-
ningen.

Informasjonsmateriell/
brosjyre om hvor  i hjel-
peapparatet man kan få 
hjelp og hva den en-
kelte instans kan bidra 
med overfor voldsutsat-
te /voldsutøver
Informasjonen legges ut 
på Kommunens hjem-
meside.
 Bruke krisesenteret 
materiell aktivt.

Ta i bruk tiltakskort
Tørre å se – våge å spørre-tørre 
å handle

Brosjyrer tilgjengelig på ulike 
møteplasser.

Planansvarlig
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8.0 Kompetanse-tiltak

Mål Tiltak Tidsrom Ansvar Ressurser Evaluering
Alle fagperso-
nene i Nesset 
har kunnskap og 
kompetanse til 
å avdekke vold i 
nære relasjoner 
og vet hvordan de 
skal handle.

Kursing om Vold i 
nære relasjoner.
Kursrekke v/RVTS     
2017-2019

2017
2019

Kommunens 
planansvarlig 
koordinerer 
deltakelse og 
påmelding.

Handlingsplanen 
er kjent og foran-
kret i hele organi-
sasjonen

Presentasjon av pla-
nen på ledermøte 
4. kvartal 2017

Høst 2017 Rådmann.
Planansvarlig

Ansatte skal kjen-
ne til handlings-
planen

Ansatte skal lese gjen-
nom plana v/oppstart i 
ny jobb i kommunen. 

2017 – 2020 Personalsjef.
enhetsledere.
Avd.ledere

Opplæring i pro-
gram om vold og 
seksuelle over-
grep i barnehage/
skole.
Hvordan snakke 
med barn?

Opplæring i Den van-
skelige barnesamtalen.

2018 Nesset 
kommune.
Enhetsleder 
barnehage

Felles fagdag 
med fokus på vold 
i nære relasjoner: 
ansatte i helsesta-
sjon. Barnehage/
skole/flyktningetje-
nesten/barnevern/
politi m.fl

RVTS
Frivillige lag og organi-
sajoner.

2018 Nesset 
kommune

Kr. 20.000

Felles forståelse 
av meldeplikt/opp-
lysningsplikt og 
avvergelsesplikt

Felles kurs for alle 
aktuelle tjenester

2018 Nesset 
kommune
Planansvarlig.

Kr.20.000
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Mål Tiltak Tidsrom Ansvar Ressurser Evaluering
Alle fagperso-
nene i Nesset 
har kunnskap og 
kompetanse til 
å avdekke vold i 
nære relasjoner 
og vet hvordan de 
skal handle.

Kursing om Vold i 
nære relasjoner.
Kursrekke v/RVTS     
2017-2019

2017
2019

Kommunens 
planansvarlig 
koordinerer 
deltakelse og 
påmelding.

Handlingsplanen 
er kjent og foran-
kret i hele organi-
sasjonen

Presentasjon av pla-
nen på ledermøte 
4. kvartal 2017

Høst 2017 Rådmann.
Planansvarlig

Ansatte skal kjen-
ne til handlings-
planen

Ansatte skal lese gjen-
nom plana v/oppstart i 
ny jobb i kommunen. 

2017 – 2020 Personalsjef.
enhetsledere.
Avd.ledere

Opplæring i pro-
gram om vold og 
seksuelle over-
grep i barnehage/
skole.
Hvordan snakke 
med barn?

Opplæring i Den van-
skelige barnesamtalen.

2018 Nesset 
kommune.
Enhetsleder 
barnehage

Felles fagdag 
med fokus på vold 
i nære relasjoner: 
ansatte i helsesta-
sjon. Barnehage/
skole/flyktningetje-
nesten/barnevern/
politi m.fl

RVTS
Frivillige lag og organi-
sajoner.

2018 Nesset 
kommune

Kr. 20.000

Felles forståelse 
av meldeplikt/opp-
lysningsplikt og 
avvergelsesplikt

Felles kurs for alle 
aktuelle tjenester

2018 Nesset 
kommune
Planansvarlig.

Kr.20.000

Tverrfaglig/tverretatlig samarbeidsfora/team.
• PP.tj/Bup/barnevern/ helsestasjon/psykisk helse møte x1 pr.mnd.
• Skoleteam møte x1 pr. mnd.
• Helsestasjon /barnehage/barnevern x4 pr.år.
• Krise og omsorgsgruppe møte x4 pr. år.

Viktige TLF.nummer: i Nesset kommune.
• Politi. ........................................... 112
• Legevakt. .................................... 113 / 116117
• Brann: ......................................... 110
• Barnevern: .................................. 71699000 /71699113
• Alarmtelefon for barn og unge: ... 116111
• Legevakt dagtid:  ........................ 71231200
• Legevakt kveld/helg: ................... 116117
• Helsestasjon  .............................. 71231211/mob:91713997
• Nesset kommune tlf:  .................. 71231100
• Krisesenteret i Molde: ................. 71255355

Kommunens hjemmeside:
www.nesset.kommune.no
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Nesset kommune

ANERKJENNELSE
PÅLITELIGHET
RESPEKT
INTERESSE
LØSNINGSORIENTERT

Jeg velger meg april! 
I den det gamle faller, 
i den det ny får feste, 
det volder litt rabalder 

– dog fred er ei det beste, 
men at man noe vil.

Jeg velger meg april, 
fordi den stormer, feier, 
fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner eier, 
fordi den krefter velter, 

– i den blir somren til!
Bjørnstjerne Bjørnson

Våre 
   verdier

Vi er flinke til å gi gode tilbakemeldinger til  
andre. Ledere ser sine medarbeidere, og gir  
dem oppgaver de kan vokse på.

ANERKJENNELSE

PÅLITELIGHET

RESPEKT

INTERESSE

LØSNINGSORIENTERT

Vi holder det vi lover, og følger opp regelverk  
i lover og forskrifter.

Vi viser respekt for andre, og forventer det 
samme tilbake. Det er avgjørende for en god 
og konstruktiv dialog.

Vi er oppriktig interessert i jobben vår og i våre 
kolleger. Dermed er alle med og bidrar til et godt 
arbeidsmiljø og god kvalitet på tjenestene.

Vi jobber alltid for å finne løsninger når problem 
oppstår, og vi skal ha fokus på utvikling og nytenking.
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9.0 Referanser, kilder og lenker

Lovverk

Lov om barnehager (barnehageloven), Kunnskapsdepartementet (2016)

Lov om barneverntjenester (Barnevernloven), Barne- og likestillingsdepartementet (1992)

Lov om barn og foreldre (barnelova), Barne- og likestillingsdepartementet (2016)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), 
Justis- og beredskapsdepartementet (2016)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), 
Helse- og omsorgsdepartementet (2011)

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven),
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016)

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven), 
Helse- og omsorgsdepartementet (2016)

Lov om straff (straffeloven), Justis- og beredskapsdepartementet (2015)

Lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. 
(voldsoffererstatningsloven), Justis- og beredskapsdepartementet (2001)

Lov om folketrygd (folketrygdloven), Arbeids- og sosialdepartementet (2016)

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), 
Justis- og beredskapsdepartementet (2015)

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), 
Kunnskapsdepartementet (2016)

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), 
Justis- og beredskapsdepartementet (2016)

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien),
Helse- og omsorgsdepartementet (2010)

Lov om kommunale krisesentertilbud (Krisesenterlova),
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2009)

Selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS, (2015)

Veileder til Krisesenterloven, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2015)
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Internkontroll i kommunalt krisesentertilbud jf Krisesenterlova, veileder for kommunen Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet (2010)

Lov om sosiale tjenester i arbeids-og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven), 
Arbeids- og sosialdepartementet (2015)

Lov om vergemål (vergemålsloven) Justis- og beredskapsdepartementet (2013)

Lov om folkehelse Helse- og omsorgsdepartementet (2012)

Øvrig litteratur

Barn som lever med vold i familien. Grunnlag for beskyttelse og hjelp, Heltne, U. & Steinsvåg, 
P.Ø. (2011)

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle, Øverlien, C. & Sogn, H. (2007)

Meningen med volden, Per Isdal, Kommuneforlaget (2000)

Mord-selvmord i nære relasjoner, Karen Galta, Siri Olsen, Gustav Wik, Universitetsforlaget (2005)

Vold og voldtekt i Norge, En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv, nasjonalt 
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (2014)

Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.
Barnevernstjenestens møte med barn og unge som opplever vold i hjemmet.. Kap. 15. s. 183-199. 
Carolina Øverlien (red.), Mona-Iren Hauge (red.), Jon-Håkon Schultz (red.) Universitetsforlaget
(2016)

Politiet og familievolden, Geir Aas (2014)

Henvisninger: 

Planverk, avtaler, meldinger, veiledere og rapporter:
Et liv uten vold, Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014 – 2017), Justis- og beredskaps-
departementet

Vold i nære relasjoner – veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner, Justis og politide-
partementet (2010)

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Sunndal kommune (2013 – 2016)

Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjone, det handler om å leve, St.meld. 15 (2012 
–2013)

Barndommen kommer ikke i reprise, Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn 
og ungdom (2014 – 2017). Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Våge å se. Våge å spørre. Tørre å handle. Veileder- hjelp ved vold i nære relasjoner, 
Norsk Krisesenterforbund (2013)
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Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner

Nasjonalt faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen – hvordan avdekke vold, Helsedirekto-
ratet (2014)

Veileder i fødselshjelp (legeforeningen.no)

Arbeid mot mobbing, veileder for ansatte og ledere i grunnskolen, Utdanningsdirektoratet (2016)

Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn, Elin Skogøy, RVTS (2008)

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, 
flyktninger og familiegjenforente, Helsedirektoratet

Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 
(2013-2016) Barne- og likestillingsdepartementet

Veileder: Forebygging av kjønnslemlestelse – Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkel-
se

Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring (Helsetilsynet.no)

Konvensjoner og lover om tvangsekteskap, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet 
(2010) 

Første delrapport i følgeevalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse 
og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016

Rapport (2015:003) Oslo: Institutt for samfunnsforskning (2015)

Aldring og livsløp 3/2006, fakta om vold mot eldre, Olaug Juklestad (2006)

Veileder til «retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming» Barne-, 
ungdoms og familiedirektoratet (2014)

Overgrep mot eldre i Norge – erfaringer og løsningsstrategier, Nasjonalt kunnskapssenter om 
vold og traumatisk stress, Jonassen, W., & Sandmoe, A.(2012)

Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner - også for eldre utsatte?

Overgrep mot eldre i nære relasjoner og politiets rolle, Geir Aas (2015)

Psykisk syke og rusmisbrukende kvinner som brukere av krisesentertilbud

Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rus-området, Helsedirektoratet 
(2010)

Vedrørende beredskapsråd og vold i nære relasjoner/vold og seksuelle overgrep mot barn i et 
samfunns-sikkerhetsperspektiv. Justis og beredskapsdep. 0104 2016
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Lenker:

https://www.molde.kommune.no/barnevernvakt.311233.no.html  Barnevernvakt i Molde kommune

http://barnevernvakten.no/ Felles portal for barnevernvaktene i Norge

http://www.116111.no/  Alarmtelefon for barn og unge

http://www.ung.no/  Offentlig og kvalitetssikret informasjon for ungdom

http://www.statensbarnehus.no/  Et tverrfaglig kompetanse hus. Kan ringes for veiledning

http://www.littsint.no/ Sinnemestring for foreldre

https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/broset Sinnemestring - Brøset-modellen

http://www.molde.kommune.no/helsestasjon-for-ungdom.5585858-255533.html
Helsestasjon for ungdom og studenter

http://www.molde.kommune.no/viktige-telefonnumre.304022.no.html Nød- og vakttelefoner i Mol-
de kommune

https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-barn-og-unge/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-
unge/poliklinikk-molde-bup BUP Molde sykehus Telefon 71 12 16 30 Mandag- fredag kl 08:00 
- 15:30

https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-nordmore-og-romsdal/
dps-molde-poliklinikk DPS poliklinikk

http://www.krisesenteretmolde.no/ Krisesenteret i Molde

http://www.smiso-mr.no/no/hvem-er-vi/ SMISO Molde

https://dinutvei.no/  Nasjonal nettportal/veiviser ved vold og overgrep, NVKTS

http://www.vernforeldre.no/ 
 
https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Retningslinjer_seksuelle_overgrep_utviklingshem-
mede/ Vern for voksne personer med utviklingshemming for å bli utsatt for seksuelle overgrep. 

http://www.rustelefonen.no/
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Råd for eldre og funksjonshemma 30/17 20.11.2017 

 
 
 
 

Kommunale eldrerådet i Møre og Romsdal - sammendrag kartlegging av 
rammevilkår 2017 
 

Vedlegg 
1 Kartlegging av rammevilkår 2017 - kommunale eldreråd 

 

Rådmannens innstilling 
Rådet for eldre og funksjonshemma tar kartleggingen over virksomheten i de kommunale eldrerådene i 
Møre og Romsdal til etterretning. 
 
Saksopplysninger 
Vedlagt følger en oversikt over den kartlegging som fylkeseldrerådet tok initiativ til for å få en oversikt 
over virksomheten i eldrerådene i fylket. 
Rådet i Nesset gikk gjennom kartleggingsskjemaet på et at møtene, administrasjonens sendte inn skjemaet, 
 

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2017/1020-4 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



Kommunale eldreråd i Møre og Romsdal

2017
Kartlegging av rammevilkår



Kartlegging av kommunale eldreråd i Møre og Romsdal sine 

rammevilkår 

Forord 

Eldrerådet i Møre og Romsdal fylkeskommune vedtok å gjennomføre ei kartlegging av 
rammevilkåra for dei kommunale eldreråda. 

Fylkeseldrerådet ønskjer å vite meir om korleis eldreråda i kommunen blir involvert i 
kommunale saker, kva rolle eldrerådet har og kva rammeføresetnader som er gitt for at 
eldrerådet skal kunne gjere den jobben dei er sett til. 

Formålet med undersøkinga har vore å få eit samla oversyn. Kartlegginga vil  bli lagt fram 
som ei sak for fylkeseldrerådet som eit grunnlag for å vurdere kva som er viktig å sette på 
dagsorden i høve dei kommunale eldreråda. 

Spørjeskjema er sendt til alle eldreråda, ved rådsleiar og sekretariatsleiar. Alle 36 

kommunane i Møre og Romsdal har gitt tilbakemelding på skjemaet. Det er gitt ei felles 

tilbakemelding frå kommunane, der svaret er sendt inn av leiar for rådet (52,8 prosent) eller 

sekretær (47,2 prosent).  I forkant av undersøkinga vart alle kommunane ved sekretariatet 

for råda og informert om kartlegginga.   

Undersøkinga er gjort ved bruk av programvara QuestBack der tilbakemeldingane er 

rapportert ved utfylling av elektronisk skjema.  

Molde, oktober 2017 

Eldrerådet i Møre og Romsdal fylkeskommune 



Samandrag 

Kartlegginga viser at 32 av kommunane har eige eldreråd. 4 kommunar har fellesråd der 
rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldrerådet er slått saman.  

 

Samansetting 

Det er omtrent like mange menn som kvinner som sitt i råda. Over 60 prosent av leiarane er 
valt blant alderspensjonistane, 14,7 prosent frå organisasjonar og 23,5 prosent er politikarar. 

 

Organisering 

Alle kommunane stiller med sekretær i rådsmøta.  Storleiken på stillingsressursen som er 
sett av til sekretariat for rådet er i snitt under 10 prosent. Organisatorisk er sekretariat 
(sekretær for rådet) plassert i sørviskontor eller rådmannens 
stab/sentraladministrasjonen/politisk sekretariat.  

I overkant av 60 prosent av kommunane har utarbeidd reglement for rådet, 30 prosent 
svarar nei og 8 prosent veit ikkje om det er eige reglement. 

 

Økonomi 

Over halvparten av kommunane har gitt ei eiga økonomisk ramme for drifta av eldrerådet.  I 
storleik varierer denne ramma frå 109 000 kroner til 20 000.  Dette er totalbeløp.  Det er 
ikkje arbeidd vidare med tala for eventuelt å finne sum per innbyggar i dei kommunane som 
har oppgitt eit beløp. 

 

Opplæring 

På spørsmålet om rådsmedlemane har fått nokon form for opplæring, svarar over 20 prosent 
at det ikkje er gitt opplæring. I underkant av 40 prosent har fått opplæring frå kommunen og 
omtrent like mange har skulert seg sjølve.  Om lag 20 prosent svarte at dei har fått anna 
opplæringstilbod. Det var høve til å krysse av for fleire alternativ.  

Dette funnet viser tydeleg at det er viktig å arbeide vidare med å sikre at rådsmedlemmane 
blir gitt betre opplæring når dei startar jobben i eldrerådet.  

 

Innflytelse 

Nær halvparten av dei kommunale eldreråda meiner dei har ganske liten innflytelse på dei 
sakene som eldrerådet handsamar sett under eitt.  Den andre halvparten meiner innflytelsen 
dei har er ganske stor. Her er det potensiale for fylkeseldrerådet saman med dei kommunale 
råda å få auke opp innflytelsen i sakshandsaminga i alle kommunane.  



Fleire eldreråd opplever at dei er tidleg inne i planprosessar og ulike byggjeprosjekt. Nokre 
melder frå at dei sitt i arbeidsgrupper i til dømes bygging av sjukeheim. Fleire er godt nøgd 
med at rådmannen gir orienteringar om ulike planar og prosjekt tidleg.  Andre uttrykkjer det 
motsette; at dei får planane seint, at tidsfristane er knappe og at sakene kjem først når det 
meste er bestemt.  Også her er det store variasjonar i kommunane om korleis dei brukar 
eldrerådet.  Storparten meiner det er eit stort potensiale til å få til betre medverknad frå 
eldrerådet 



Kva slags eldreråd har kommunen? 

Namn Prosent Tal 

Eige eldreråd 88,90 % 32 

Fellesråd for menneske med nedsett funksjonsevne/eldreråd  11,10 % 4 

N 36   

 

Korleis er rådet samansett? 

 

 

Kor mange i rådet er kvinner/menn 

 



Frå kva av desse gruppene er leiaren av fellesrådet henta frå? 

Har rådsmedlemane fått nokon form for innføring/opplæring i rådet si verksemd? 
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Stiller kommunen til rådigheit eit sekretariat for rådet?

 

 

I tilfelle ja, kor stor del av eit årsverk (i prosent)  

I storparten av kommunane er det ikkje avsett ein bestemt prosent av eit årsverk til å 
arbeide med eldrerådet. I 19 svar er det oppgitt del av eit årsverk.  Det er ein variasjon frå 0 
prosent til 50 prosent.  Snittet gir i underkant av 10 prosent av eit årsverk til sekretariat for 
eldrerådet. Også her er det store variasjonar i svara som omtalar kor fornøgd dei er med den 
hjelpa sekretariatet gir. 

 

Kor i kommunen sin administrasjon er sekretariatsfunksjonen plassert? 

Ut frå svara er sekretariatfunksjonen organisert slik: 

 i sørviskontor: 14 kommunar 
 i rådmannens stab/sentraladministrasjonen: 10 kommunar 
 i politisk sekretariat: 6 kommunar 
 i andre einingar 5 kommunar  

 

 

 

97,1%

2,9%
0,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja Nei Veit ikkje

P
ro

se
n

t



Har rådet eiga budsjettramme? 

I tilfelle ja, kor stor (tal i kroner)? 

For dei som har oppgitt ein sum, er det ein variasjon frå 109 000 kroner til 20 000 kroner i 
budsjettramme per år. Dette gir eit snitt på om lag 43 000 kroner.  Nokre kommunar svarar 
at det blir dekt det dei ber om når det gjeld utgifter til kurs, til arrangement og til 
reiseutgifter.  Fleire kommunale eldreråd arrangerer fest for eldre i kommunen.  Slike 
arrangement dekkjer kommunen.    
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Kva av følgjande oppgåver ivaretek sekretariatet? 

 

 

Oppgåver Prosent 

Vidaresender relevante saker til høyring i rådet 91,4 % 

Kallar inn til møter 97,1 % 

Førebur saksframlegg for rådet  74,3 % 

Er til stades på møta 100,0 % 

Tar referat frå møta/fører protokoll 88,6 % 

Sender over saker frå rådet til rette instans i kommunen ( t.d. rådmann, etatsleiarar, 
ordførar) 91,4 % 

Melder tilbake til rådet kva vedtak som blir gjort  74,3 % 

Arrangerer konferansar/møter (utover rådsmøta) 20,0 % 

Anna 17,1 % 
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Er det utarbeidd reglement for rådet? 

Går det fram av kommunen sine interne reglar kva saker som skal leggast fram for rådet? 
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Kven bestemmer vanlegvis kva saker som skal leggast fram for rådet? 
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Om du tenker på alle saker rådet handsamar under eitt, kor stor innflytelse vil du sei rådet 

har? 

Nær halvparten av dei kommunale eldreråda meiner dei har ganske liten innflytelse på dei 
sakene som eldrerådet handsamar sett under eitt.  Den andre halvparten meiner innflytelsen 
dei har er ganske stor. Her er det potensiale for fylkeseldrerådet saman med dei kommunale 
råda å få auke opp innflytelsen i sakshandsaminga i alle kommunane.  

Når i arbeidet blir rådet som regel involvert i dei kommunale prosessane (t.d. planar, 
utviklingsarbeid, større byggeprosjekt)?  

Fleire eldreråd opplever at dei er tidleg inne i planprosessar og ulike byggjeprosjekt. Nokre 
melder frå at dei sitt i arbeidsgrupper i til dømes bygging av sjukeheim. Fleire er godt nøgd 
med at rådmannen gir orienteringar om ulike planar og prosjekt tidleg.  Andre uttrykkjer det 
motsette; at dei får planane seint, at tidsfristane er knappe og at sakene kjem først når det 
meste er bestemt.  Også her er det store variasjonar i kommunane om korleis dei brukar 
eldrerådet. Storparten meiner det er eit stort potensiale til å få til betre medverknad frå 
eldrerådet. 
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Tar rådet ofte opp saker på eigenhand, eller uttalar rådet seg først og fremst om saker som 

blir lagt fram av kommunen? 

 

 

Omtrent kor mange saker behandlar rådet per år? 
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Under kjem ei liste over ulike saksområdet som det kan tenkast at rådet arbeider med. Kor 

vanleg vil du seie at rådet arbeider med følgjande saksområder? 

 

Svart på ein skala der 1 er svært uvanleg og 4 er svært vanleg. 

  Svært uvanleg Nokså uvanleg 
Nokså 
vanleg Svært vanleg  Veit ikkje 

Helse/sosial/omsorg 0,0 % 2,9 % 11,4 % 85,7 % 0,0 % 

Uteområde 14,3 % 31,4 % 37,1 % 11,4 % 5,7 % 

Transport 17,1 % 34,3 % 34,3 % 11,4 % 2,9 % 

Bygningar 11,4 % 25,7 % 40,0 % 20,0 % 2,9 % 

Kultur 11,4 % 22,9 % 48,6 % 14,3 % 2,9 % 

Idrett 28,6 % 51,4 % 17,1 % 0,0 % 2,9 % 

Stadsutvikling/byutvikling 14,3 % 17,1 % 40,0 % 20,0 % 8,6 % 
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Kor viktig er følgjande faktorane etter din meining når det gjeld å få innverknad? 

 

Svart på ein skala der 1 er ikkje viktig og 6 er svært viktig. 

 

 

  Ikkje viktig Litt viktig Nokså viktig 
Svært 
viktig 

Veit 
ikkje 

At personar som har kompetanse på 
relevante fagfelt er medlemmar av rådet 5,7 % 20,0 % 34,3 % 37,1 % 2,9 % 

At rådet har romslege budsjett 17,1 % 34,3 % 34,3 % 11,4 % 2,9 % 

At administrasjonen deltek i rådet og 
drøftar/får signal på eit tidleg tidspunkt i 
prosessen 0,0 % 2,9 % 17,1 % 80,0 % 0,0 % 

At politikarar deltek i rådet og 
drøftar/får signal på eit tidleg tidspunkt i 
prosessen 0,0 % 3,0 % 24,2 % 72,7 % 0,0 % 

At rådsmedlemmane får opplæring I 
kommunal politikkutforming og 
prosedyrar 2,9 % 5,7 % 48,6 % 42,9 % 0,0 % 

At rådsmedlemmane får opplæring om 
viktige saksfelt for eldre 0,0 % 5,9 % 29,4 % 64,7 % 0,0 % 

 

3,06

2,41

3,77

3,70

3,31

3,59

At personar som har kompetanse på relevante
fagfelt er medlemmar av rådet

At rådet har romslege budsjett

At administrasjonen deltek i rådet og drøftar/får
signal på eit tidleg tidspunkt i prosessen

At politikarar deltek i rådet og drøftar/får signal på
eit tidleg tidspunkt i prosessen

At rådsmedlemmane får opplæring I kommunal
politikkutforming og prosedyrar

At rådsmedlemmane får opplæring om viktige
saksfelt for eldre

1 2 3 4

Gjennomsnitt



Spørjeskjema 





kryss av  og skriv deretter inn talet
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Takk!
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