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Nordfjeldske Kontroll AS
k12-Org. nr. 998 530 652 MVA

zlz;
Til
Nesset kommune
Kommunehuset
6460 Eidsvåg i Romsdal

Bogøyvær, den 8. april 2014

Rapport vedr utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller.

Nordfjeldske Kontroll AS har, jmfr norsk alkohol- og tobakkskadelov, utført salgs-, skjenke-
og røykekontroller i Nesset kommune i perioden april 2014. Kontrolløren har observert
følgende:

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

På samtlige salgs- og skjenkesteder så det bra ut. Kontrollør konkluderer med at
kontrollrunden er tilfredsstillende jmfr alkohol- og tobakkskadeloven.

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

Vi viser for øvrig til vedlagte rapporter for ytterligere detaljer.

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

Kontrollørs navn og telefon nummer oppgis kommunen på forespørsel.

Vennlig hilsen
Nordfieldske Kontroll AS Kontrollør IDNR: 220834

po-< f\i\r\b'Vt-s
Uraiporn Myhre

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

tholm hr a online.no



Nordfjeldske KontrollAS
7282Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: CQQ 	K.5 7"-Z).-57 Z 	 Dato: 	 SA/  pr2o/ 


Adresse:  Klokkeslett: 	

Styrer:  Salgsstedets åpningstid: (>9 /7-c°

Stedfortreder: . ..15.?.:V/2••  Kontrollform anonym. 	 •/< 


Salgsstedets Kontrollens varighet: 	 2i  It;«
ansvarshavende

Eved kontrollen:  Kommune:  7. 


Ja Nei 1.blad:

	

El ...Y Kommunens

	

El Iffil
eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar
El

III

	

III 171 3.blad:

	

Ja Nei Nordfjeldske
KontrollAS'

Ble kommunens salgstid overholdt? Ei El eksemplar

Har butikken alkoholfritt øl? )171 El
Er det skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk? 111 El
Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke? IL/ lil
Er tobakksvarer usynliggjort for kunder? Ei lil
Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system? Eil lil
Er styrer / stedfortreder til stede? El III
Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner? El III

	

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

Kommentar:

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:
Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

com

73

82
12

12

Kontrollør legitimerte seg for: t-ensc-‹:5
Kontrollørs IDNR: s
Kontrollørs IDNR:

Oppdatert 21.01.13



Nordfjeldske KontrollAS
7282Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Navn: 47() 


Adresse: .‘ "/ 7e) 


Styrer: 	 .u."--77- S

Stedfortreder:

Salgsstedets 7(t1,571)h

ved kontrollen:
ansvarshavende

,?.4/ '6e 


Kontrollopplysninger:

Dato: 	 44'— cQ67 	
3o

Klokkeslett: 	

Salgsstedets åpningstid: 0 9"  

Kontrollform anonym: 


Kontrollens varighet: 02o 


Kommune:

Følgende ble observert/registrert1løpet av tilsynet:
Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

Har butikken alkoholfritt øl?

Er det skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk?

Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Ja

Ja

Nei

)17I
Nei

X

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Norcifjeldske
Kontroll AS

eksemplar

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

Kommentar:

offsci-trykk

com

73

82
12

12

Kontrollør legitimerte seg for:

Kontrollørs IDNR: 2 z2d 3g
Kontrollørs IDNR:

Oppdatert 21.01.I3



Nordfjeldske KontrollAS
7282Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Navn: 	 ,'D 


Kontrollopplysninger:

Dato: 	

Adresse:  s 
 Klokkeslett: 	
.2 0

Styrer:  ot_ 
 Salgsstedets åpningstid:

Stedfortreder:...........7771 Kontrollform anonym:

Kontrollens varighet:  

Kommune:

Salgsstedets
ansvarshavende
ved kontrollen:

2.0 ,v

Følgende ble observert/registrert 1løpet av tilsynet:
Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

Har butikken alkoholfritt øl?

Er det skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk?

Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dettefor mottatt, og bevillingshaver har rett til å
iht. alkoholforskriften (08.06.05. nr 538) § 9-6. Tilbakenieldingsendes

uttale seg innen to uker
kommunen.

Ja Nei

Ja

Il

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordtjeldske
Kontroll AS

eksemplar

Kommentar:

offset-Irykk.com

73
82
12
12

Kontrollor legitimerte seg for:

Kontrollors IDNR:

Kontrollørs IDNR:
Oppdatert 21.01.13



Nordfjeldske KontrollAS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:

Navn: 	 5",2 ,1(.;? ,=4:"

Adresse:

Kontrollopplysninger:

Dato:  24> 


Klokkeslett: 22 


Styrer: fc7 /1"-jr 4- S /51-9 Kontrollens varighet: 	

Stedfortreder:  • 	2—/•(-1 	 Gjester; lite/mye/fullt: 2- '74.-- 


Skjenkestedets Type skjenkested:
ansvarshavende
ved kontrollen:  • 7%Prt./ 	 Skjenkestedets åpningstid: 	

Skjenkerett for: )171øl Vin p<71Brennevin Kommune: 


Ja




Nei 1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blacl:
Nordfjeldske
Kontroll AS

eksemplar









tk/




WI‘

Nel

Følgende ble observert/registrerti løpet av tilsynet:
Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

Foregår skjenking til mindreårige?

Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

Nytes medbrakt alkohol?

Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

Er brudd på tobakkskadeloven observert?

Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

Ble/blir skjenketidene overholdt?

Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner? 5-1(

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

Kommentar:

offset-trykk.com

73
82
12
12

Kontrollor legitimerte seg for:

Kontrollørs IDNR: t,2 2 0

Kontrollørs IDNR:
Oppdatert 21.01.13



Nordfjeldske KontrollAS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal skjenkebevilling

Kontrollopplysninger:

Dato: 	 Q.4)/ 4/
e,

Klokkeslett: 	

Kontrollens varighet: 	 -2/9fsfe

Gjester; lite/mye/fullt. 	 L12-

Type skjenkested: 	 /71:!›7f2-



Skjenkestedets åpningstid: dg-et 


Opplysninger om skjenkestedet:

Navn: Pi1),,s j

Adresse: I.VIP  

Styrer: 	

Stedfortreder: 	 et;le 1!%Iz-

Skjenkestedets
ansvarshavende
ved kontrollen: r9. ,/~
Skjenkerett for: 	 øl BrennevinKommune. 


Følgende ble observert/registrerti løpet av tilsynet:
Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

Foregår skjenking til mindreårige?

Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

Nytes medbrakt alkohol?

Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

Er brudd på tobakkskadeloven observert?

Nei

)171

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfjeldske
KontrollAS

eksemplar

61
E

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

Ble/blir skjenketidene overholdt?

Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner? E
Rapporten anses med dettefor mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale seg innen to uker
iht. alkoholforskriften (08.06.05. nr 538) § 9-6. Tilbakemeldingsendes kommunen.

Kommentar:

offset-hykkcom

73
82
12
12

Kontrollør legitimerte seg for: Pa11-41/r4
Kontrollørs IDNR:

Kontrollørs IDNR:
Oppdatert 21.01.13



 

Nesset kommune  

Barnehagene i Nesset 

 
 

 

 

 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

 6460 Eidsvåg I Romsdal Eidsvåg barnehage 71 23 12 90 4106 05000590 

E-post:  Telefaks Org.nr 

postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 12 95 864 981 062 
 

Eresfjord barnehage 

v/ Tove Mari Krogset 

6470  ERESFJORD 

 

 

 

 

Administrativt vedtak 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2014/519-1 Tanja A. Holsæther Bersås, 71 23 12 90 25.04.2014 

 

 

Midlertidig godkjenning av Eresfjord barnehage i midlertidige lokaler 
Eresfjord barnehage v/ styrer søker om godkjenning etter lov om barnehager.   

Eresfjord barnehage har fra før en godkjenning og er i daglig drift som en en-avdelings 

barnehage, dette gjelder godkjenning av barnehagens midlertidige drift i lokalene til Eresfjord 

trygdeheim i ca. 2 måneder mens barnehagens ordinære lokaler pusses opp.  

 

Barnehagen har i dag 13 barn, der 3 er under 3 år og 10 er over 3 år.  

 

Lokaler og uteområder. 

Barnehagens fysiske rammer, dvs. lokaler og uteområde, må være egnet for barnehagedrift. Etter 

§ 2 skal barnehagen blant annet gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte 

opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Dette pålegget stiller 

mange og varierte krav til barnehagens lokaler, uteområde og inventar, som må utformes på en 

måte som tar hensyn til små barns behov for fysiske utfordringer og som fremmer lek, læring og 

omsorg. I følge § 2 fjerde ledd skal barnehagen ta hensyn til barnas alder og funksjonsnivå, og 

tilgjengelighet for alle må være et viktig hensyn ved utforming av barnehagen. Barnehagens 

fysiske omgivelser må ha kvaliteter som stimulerer motorisk utvikling gjennom lek og fysisk 

utfoldelse og samtidig være trygge for barn i ulike aldersgrupper. Uteområdene må derfor være 

egnet, både i utforming og størrelse, for variert lek og utfoldelse under trygge forhold. 

(Godkjenning av barnehager, Kunnskapsdepartementet, 2006) 

 

Lekeplassutstyr og annet utstyr i barnehagen er ikke gjenstand for godkjenning etter 

barnehageloven. Det er barnehageeier som har ansvaret for at det utvises aktsomhet og treffes 

tiltak for å forebygge skader, jf. Produktkontroll loven og forskrift om sikkerhet ved 

lekeplassutstyr og forskrifter om internkontroll.  

 

Veiledende arealnorm 

Departementet har gitt en veiledende arealnorm for antall kvadratmeter per barn i barnehagen. 

Arealberegningen ved fastsettelsen av leke- og oppholdsarealet skal ta utgangspunkt i de 



 

 Side 2 av 2 

rommene som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter. Dette gjelder for eksempel 

lekerom, grupperom og sove- og hvilerom. Dersom barnas garderobe også egner seg som leke- 

og oppholdsrom, kan denne også medregnes. Det samme gjelder kjøkkenet, dersom dette reelt 

brukes til barnas aktiviteter. Personalrom, kontorer, stellerom, toaletter og lignende skal ikke tas 

med i beregningen. Den veiledende arealnormen får betydning for barnehageeieren ved dennes 

fastsettelse av leke- og oppholdsareal per barn og i forbindelse med kommunens godkjenning og 

tilsyn. (Godkjenning av barnehager, Kunnskapsdepartementet, 2006) 

 

Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 

1/3 mer (ca. 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. Utearealet i barnehagen bør være om lag 

seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Til dette arealet regnes ikke 

parkeringsplass, tilkjørselsveier og lignende. 

 
Eresfjord barnehage har vedtektsfestet at de følger den veiledende normen for barnas leke- og 

oppholdsareal inne der det er 4 m2 per barn over 3 år og om lag 1/3 mer (ca. 5,3 m2) for barn 

under 3 år.  

 

Bemanningsplan 

Det er i barnehageloven stilt krav om at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet (§ 2 

første ledd). Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende 

pedagogisk virksomhet (§18 femte ledd). Godkjenningsmyndigheten må derfor kunne stille krav 

om en bemanningsplan som viser at driften vil bli forsvarlig og at barnehagetilbudet kan oppfylle 

lovens og rammeplanens krav til barnehagens innhold. (Godkjenning av barnehager, 

Kunnskapsdepartementet, 2006) 

 

Pedagognormen for barnehager sier at det skal være en pedagogisk leder per 14-18 barn når 

barna er over 3 år og en pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under 3 år og barnas daglige 

oppholdstid er over 6 timer.  

 

Eresfjord barnehage har i dag tilstrekkelig med bemanning, den samme bemanningen vil bli med 

når barnehagen flytter over i midlertidige lokaler.   

 

Styrer jobber i år i 80 % stilling, med 20 % administrasjon og i tillegg har enhetsleder 15 % 

stilling til administrasjon i barnehagen. Det er tilsatt en avdelingsleder på dispensasjonen den 

tiden styrer har permisjon og administrasjon - 40 % stilling. I tillegg har barnehagen 2 fulle 

årsverk med assistentressurs.    

 

Vedtekter 

Barnehageeier skal etter § 7 fjerde ledd, fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi 

opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. I § 7 nevnes følgende; 

eierforhold, formål, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget og barnehagens 

åpningstid. (Godkjenning av barnehager, Kunnskapsdepartementet, 2006) 

  

Politiattest 

Barnehageloven § 19 og forskrift om politiattest fastsatt av Barne- og familiedepartementet 16. 

desember 2005 har nærmere regler om krav til tilfredsstillende politiattest. Det stilles krav om 

tilfredsstillende politiattest både fra personer som skal arbeide i barnehagen og fra andre personer 

som regelmessig oppholder seg i barnehagen. For å sikre at barnehageeier som selv skal arbeide i 

barnehagen ikke er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn er kommunen som 

godkjenningsmyndighet gitt myndighet til å kontrollere at tilfredsstillende attest foreligger. Det 



 

 Side 3 av 3 

er et krav om at tilfredsstillende attest fra barnehageeier skal foreligge før godkjenning gis. Eier 

plikter da å levere attest på lik linje med andre som skal arbeide eller oppholde seg i barnehagen. 

For å sikre at personer som er til stede i barnehagen i åpningstiden ikke er siktet, tiltalt eller dømt 

for seksuelle overgrep mot barn, er kommunen som godkjenningsmyndighet gitt myndighet til å 

kontrollere dette. Tilfredsstillende attest skal foreligge for alle i dagens drift av barnehagen.  

(Godkjenning av barnehager, Kunnskapsdepartementet, 2006) 

Vurdering 

Lokaler og uteområdet: 

 Barnehagen vil få en inngjerding fra inngangspartiet på Trygdeheimen som bindes 

sammen med dagens uteområdet i barnehage.  Under besøk i barnehage 24.04.2014 av 

barnehagemyndighet Tanja Alise Holsæther Bersås, fremstår lokalene som ok. Gjerde på 

uteområdet til Trygdeheimen som skal bindes sammen med Eresfjord barnehages 

uteområde var ikke montert, dette vil bli gjort snart. Tilsynsmyndigheten påpeker at 

gjerdet rundt barnehagen må ordnes så snart som mulig og inntil det er på plass må barna 

følges fra Trygdeheimen og inn til Eresfjord barnehages uteområde. Dette ble tatt opp på 

møte med styrer.  

 Kystlab på befaring 22.04.2014.  

De har vurdert forholdene ved observasjon av lokalene inne som hensiktsmessige og godt 

egnet for den midlertidige barnehagedriften. Uteområdet er også greit mot at det blir satt 

opp et anleggsgjerde mellom Trygdeheimen og barnehagens opprinnelige gjerde, for å få 

et nytt inngangsparti til uteområdet.  

 Det er utarbeidet nye branninstrukser / rømningsinstrukser, har vært service på 

brannanlegget og generelle el- sikringstiltak. Det har også vært kontroll av 

brannslukkemiddel. Branntilsynet v/ Bjørn Robert Olsen var på besøk i barnehagen 

25.04.2014, de godkjente bygget for barnehagedrift og anbefalte styrer å ta en 

brannøvelse så snart de var innflyttet. Dette vil styrer gjøre. 

 Samlet leke- og oppholdsarealet inne i midlertidige lokaler i Eresfjord barnehage er på 83 

m2 og ivaretar dermed normen i Lov om barnehager m/ forskrift og vedtektene for 

Barnehagene i Nesset. 

 Samlet leke- og oppholdsarealet ute blir som før, da barnehagen skal bruke det samme 

uteområdet som i dag i forbindelse med driften i midlertidige lokaler i Eresfjord 

barnehage, Trygdeheimen. Dette ivaretar dermed normen i Lov om barnehager m/ 

forskrift. Barnehagen bruker dagens uteområde i barnehagen, med avgrensninger til 

området som berøres av vedlikeholdsarbeidet og området rundt Trygdeheimen.  

Bemanning:  

Barnehagen har i dag en kjent barnegruppe og et kjent personalet. Personalet er tilstrekkelig, den 

pedagogiske bemanningen er ihht lovverket og har en dispensasjon fra utdanningskravet som 

følges tett opp av styrer. Vurderingen er tatt ut ifra barnegruppa som pr. 25.04.2014 er 13 barn 

hvorav 3 er under 3 år, og 10 er over 3 år.  

 

Barnehageeier må til enhver tid vurderes og sørge for at bemanningen er tilstrekkelig ut ifra 

antall barn som tas inn i barnehagen. Barnehagen vil ha en styrer, en avdelingsleder, og tre 

assistenter. Til sammen har barnehagen 3,25 årsverk, i tillegge har barnehage 0,24 årsverk til 

renhold. 



 

 Side 4 av 4 

 

Renhold: 

Sammenheng mellom støv og helseplager hos følsomme individer og individer med astma og 

allergi er godt dokumentert. Hensikten med renhold er å redusere forekomsten av støvpartikler, 

allergener og smittestoffer. Renholdet har stor betydning for barn ettersom de er mer sårbare for 

forurensninger enn voksne. Renhold har også til formål å skape trivsel og velvære generelt. Små 

barn ligger mye på gulvet og vil derfor være mer utsatt for få i seg støvpartikler m.m.     

 

Arealet er mindre i de midlertidige lokalene så vi antar at renholds ressursen vil være 

tilstrekkelig.   

 

Vedtektene: 

Vedtektene inneholder alle de ovenfor nevnte punktene som Lov om barnehage § 7 sier 

vedtektene skal gi opplysninger om.  

 

Politiattester: 

Politiattester er levert på alle tilsatte i barnehagen tidligere.  

 

Vedtak: 

Eresfjord barnehage`s drift i midlertidige lokaler på Trygdeheimen i Eresfjord godkjennes som 

en heldags barnehage med åpningstid fra 07.00 – 16.00 (16.30) og med 18 plasser frem til nytt 

barnehageår, ca. 15. august 2014. 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nesset kommune v/ Tanja Alise Holsæther Bersås.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 

dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom frem.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Tanja A. Holsæther Bersås 

enhetsleder 

 

 

 

 

Kopi til: 

Liv  Husby  6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 

Anne Grete 

Klokset 

 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 17/14 13.05.2014 

Nesset kommunestyre  22.05.2014 

 

Evaluering av vedtak om inntak til ledige barnehageplasser i Nesset kommune 

utenom årlig hovedopptak 

 

Rådmannens innstilling 

 

Opptaksprosess for barnehagene i Nesset: 

 Nesset kommune innfører 2 barnehageopptak i året. Samordnet hovedopptak med søknadsfrist 

1. mars, med rett til barnehageplass fra august måned og søknadsfrist 15. september, med rett 

til barnehageplass fra januar måned.  

 Fortløpende inntak gjennom hele året ved ledig barnehageplass som ikke utløser ytterligere 

økonomiske utgifter for kommunen. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det vises til sak om «Inntak til ledige barnehageplasser i Nesset kommune utenom årlig hovedopptak» 

behandlet i: 

 Utvalg for helse, oppvekst 26.11.2013  

 Kommunestyret 12.12.2013 K 105/13 

 «Interpellasjon formannskapet 21.11.2013 - Inntak til ønske barnehageplass», med videre 

behandling i kommunestyret 12.12.2013 K 104/13 

 

Vedtakene i sak 104/13 og 105/13 fikk lik ordlyd:  

 

Alle søkere til barnehagene i Nesset tilbys plass etter ønske så langt mulig, for barnehageåret 

2013/2014. Utgiftene dekkes over disposisjonsfondet med inntil kr. 535 000. 

Ordningen evalueres i kommunestyrets junimøte 2014. 

 



Da dette vedtaket ble gjort stod det 4 barn på venteliste. 3 av barna fikk tildelt plass i ikke-kommunale 

barnehager og 1 barn i kommunal barnehage. Utgiftene ble dekt som vist til over av 

disposisjonsfondet, kr. 535 000.  

Etter at disse 4 barna fikk tildelt plass har det kommet inn 6 søknader om barnehageplass. Disse barna 

fikk tildelt plass fortløpende i henhold til kommunestyrets vedtak.  Her er 1 barn født 2009, 1 barn født 

2010, 1 barn født 2011 og 3 barn født 2012, alle disse barna søkte Eidsvåg barnehage på førstevalget 

og fikk tildelt plass der.  Inntaket av 6 barn utenom det ordinære barnehageopptaket for 2013/2014, 

utløst behov for å tilsette en førskolelærer i 100% stilling, jfr. forskrift om pedagogisk bemanning § 1. 

  

Forskrift § 1 sier: 

Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk 

leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I 

barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder. 

 

Inntak av det 10. barnet under 3 år eller inntak av det 19. barnet over 3 år utløser en plikt for 

barnehagen å tilsette en ekstra pedagogisk leder.  

 

Tilsetting av en ekstra førskolelærer ga en merkostnad for enheten Barnehagene i Nesset på kr 270.000 

for barnehageåret 2013/2014, i tidsrommet januar – august 2014.  

 

Vurdering 

Spørsmålet som en må ta stilling til er om Nesset kommune skal videreføre ordningen med fortløpende 

opptak gjennom hele barnehageåret, eller forholde seg til et eller to hovedopptak – vår og høst? 

 

Vedtakene i K-sak 104/13 og 105/13 bidro til at alle som søkte barnehageplass utenom hovedopptaket 

våren 2013 fikk tildelt plass etter ønske. Dette er en god ordning for foreldre med barn i førskolealder 

som har behov for barnehageplass. En forutsigbarhet for foreldre som kan være sikre på at barnet får 

plass i barnehagene etter behov og samtidig bidrar til å gjøre kommunen til en attraktiv bokommune.  

 

Til opplysning har barnehageenheten også tidligere tatt inn barn i barnehagene utenom hovedopptak, 

men bare i det tilfelle det har blitt en ledig plass som følge av flytting eller av andre grunner.  

 

For kommunen har vedtakene i K-sak 104/13 og 105/13 for barnehageåret 2013/2014 gitt økte 

kostnader på sammen kr 805.000. (Kr 535.000 er dekt av disposisjonsfondet. Kr. 270.000 til ekstra 

ressurs førskolelærer i tidsrommet februar – august. Denne kostnaden er ikke gitt tilleggsbevilgning til 

og er ikke inndekt).  

 

Blir ordningen videreført med fortløpende opptak gjennom barnehageåret, må det avsettes en ramme i 

budsjettet som dekker ekstra utgifter kommunen antas vil få.  

 

Barnehageloven § 12 og § 12a gir føringer for kommunen sin samordnet opptaksprosess og barns rett 

til plass i barnehage.  

 

Kommunen skal ha minimum et samordnet opptak i året. Søknadsdato fastsettes av kommunen. Et 

hovedopptak i året gir kommunen bedre styring og kontroll med kostnadene ved barnehagedriften.  

 

Driftsnivået i forhold til kommunens inntekter er i dag for høyt. Det er behov for å reduserer driften 

med ca. kr 4 mill. for å få budsjettet i balanse. Som en følge av dette har kommunestyre i møte 

12.12.13 under sak 106/13 fattet følgende vedtak: 

 

 



«Budsjettprosessen: 

Det vises til sak høsten 2007 om evaluering av budsjettprosessen. Det vises til sak 56/10 om mandat til 

arbeidsgrupper for å skape balanse i økonomiplan og sak 57/10 om 12 prinsipper i arbeidet med å 

skape balanse i økonomiplan 2010 – 2013. 

 

Administrasjonen får i oppgave å legge fram en sak til formannskapets første møte i 2014 som bygger 

på nevnte tidligere budsjettprosesser. Saken skal ende opp med en gjennomgang av kommunens drift 

og samlede innsparinger på 2% for økonomiplanperioden 2014 – 2017.» 

 

Eventuelle merutgifter kommunen får ved videreføring av vedtaket i K 105/13 om fortløpende 

barnehageopptak, må vurderes opp mot kravet om 2 % innsparing i økonomiplanperiode 2014 – 2017.    

 

For å imøtekomme behovet for barnehageplass for de som ikke har rett på plass i barnehage som følge 

av barnehageloven § 12 a, kan det legges til rette for 2 barnehageopptak i året. Et supplerende opptak 

om høsten med søknadsfrist 1. oktober og oppstart i barnehage 1. januar. En slik ordning vil 

imøtekomme foreldre med behov for barnehageplass i løpet av barnehageåret og samtidig gi en 

forutsigbarhet for kommunen i forhold til kostandene ved drift av barnehagene. Kostnader en kan ta 

hensyn til ved behandling av kommunens budsjett og langtidsbudsjett.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Enheten Barnehagene i Nesset fikk for barnehageåret 2013/2014 en samlet merutgift i forhold til tildelt 

budsjett på kr. 805.000,-.  Hvilke merutgifter en vil få ved å videreføre vedtaket for neste barnehageår 

er vanskelig å forutsi. Av den grunn vil det være naturlig å avsette en ramme som det kan brukes av 

ved ekstra barnehageopptak dersom ordningen videreføres. Basert på erfaringer som er gjort 

inneværende periode bør det avsettes en ramme på kr 500.000 til formålet 

Vedtaket har gitt kommunen en merutgift på 805.000 for barnehageåret 2013/2014, samtidig har alle 

som har ønsket barnehageplass fått sitt første ønske fra ønsket oppstarts dato for barnehageåret 

2013/2014.   

Økonomiske konsekvenser 

Enheten Barnehagene i Nesset fikk for barnehageåret 2013/2014 en samlet merutgift i forhold til tildelt 

budsjett på kr. 805.000,-.  Hvilke merutgifter en vil få ved å videreføre vedtaket for neste barnehageår 

er vanskelig å forutsi. Av den grunn vil det være naturlig å avsette en ramme som det kan brukes av 

ved ekstra barnehageopptak dersom ordningen videreføres. Basert på erfaringer som er gjort 

inneværende periode bør det avsettes en ramme på kr 500.000 til formålet.  

 

Betydning for folkehelse 

Trygghet for at det alltid vil være en barnehageplass ledig når en vil ha behov for dette, vil gi 

forutsigbarhet for foreldre i forhold til jobb og familiesituasjon. 
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Evaluering av ordningen med interkommunalt legevaktsamarbeid - ny behandling 

Vedlegg 

1 Interkommunal legevakt i Nesset 2013 - kommunelegens vurdering 

2 Molde interkommunale legevakt - evalueringsrapport 

3 Særutskrift - Evaluering av interkommunal legevakt 

4 Interkommunalt samarbeid for legevakt - forespørsel for utredning av alternative muligheter 

5 Interkommunalt samarbeid legevakt 

6 Svar på spørsmål angående interkommunalt samarbeid 

7 Deltakelse i øyeblikkelig hjelp-tilbud ved Kirkebakken i Molde 

8 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommune viderefører dagens ordning med deltagelse i det interkommunalt 

legevaktsamarbeid ved Molde interkommunale legevakt. 

 

2. Ordningen med lokal legevakt fra mandag til og med torsdag mellom kl. 16. 00 og 21.00 

videreføres.  

 

 

Saksopplysninger 

Det ble i sak 54/13 gjort følgende vedtak. 

Saken utsettes. 

Administrasjonen får i oppdrag å utrede en legevaktordning i flere alternativer. 

1) En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 

2) En egen legevakt basert på egne ressurser. 



3) En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning. 

4) Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom deltakende kommune basert på folketall. 

 

Nesset kommune har i dag et legevaktsamarbeid med Molde, Eide og Fræna. Legevakta er stasjonert 

på Lundavang i Molde (like i nærheten av sjukehuset).  Det planlegges flytting av legevakts kontorene   

til bedre tilrettelagte lokaler ved Kirkebakken helsesenter i løpet av 2014. Nesset kommune sluttet seg 

til den interkommunale legevakta gjennom vedtak i kommunestyret i desember 2011. Interkommunal 

legevakt hadde oppstart 1.4.2012.   

Saken ble  behandlet på nytt i kommunestyret den 29.3.12.  Kommunestyret vedtok i dette møtet at det 

skulle etableres en egen ordning med lokal legevakt i Eidsvåg sentrum fra mandag til torsdag fra kl. 

16.00 til kl.21.00. Merkostnadene på kr. 130.000,- skulle dekkes over kommunens disposisjonsfond. 

Kommunestyret vedtok at legevaktsordningen skulle evalueres og saken ble lagt fram til politisk 

behandling i møte 10. juni 2013, sak 54/13. Vedtaket var som tidligere nevnt, at saken utsettes og at 4 

nye alternativ skulle utredes. I denne saken ble det bl.a. lagt stor vekt på evaluering av den 

interkommunale legevaktsordningen som Nesset kommunen har etablert sammen med Molde, Eide og 

Fræna. Dokumentene i forhold til evalueringen er lagt ved saken. Dette gjelder evalueringsrapporten 

fra Molde interkommunale legevakt datert 25.3.13, kommunelegen i Nesset sin vurdering fra mai 2013 

samt referat i samarbeidsutvalget for fastlegeordning fra møte den 15.5.13.  

 

Rådmannen vil i saken som nå legges fram fokusere på oppdraget som ble gitt av kommunestyret i 

møte den 20.6.13 dvs. å utrede de 4 alternative løsningene. 

 

Alternativ 1) En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 

 

Alternativ 1 kan løses på følgene måte: 

a) Leie inn vikarer enkeltdager. Aktuelle leger kan være leger som har annet arbeid i nærliggende 

kommuner, og som kan ta disse oppdragene som ekstra jobb. 

b) Leie inn vikarer i faste perioder f.eks. 10 dager i løpet av en måned. Vikarer kan leies inn via 

vikarbyråer. 

c) Opprette en eller flere faste legestillinger som bare går kvelds og nattevakter. 

Utfordringene i forhold til dette alternativet er å få til en stabil og forutsigbar ordning når det gjelder 

rekrutering av vikarer. De av våre fastleger som vil komme til å delta i legevakten må ha en fast 

oppsatt turnus i forhold til legevaktarbeidet. Det er av den grunn svært viktig at det kan rekrutteres 

vikarer til de vakter i turnusen som det på førehand er forutsatt dekt av vikarer. 

Beredskapsgodtgjøringen for legevaktsarbeid i vaktklasse 1 (gammelordning i Nesset) vil utgjøre ca.  

kr. 3.000,- pr. døgn. I tillegg kommer inntekter etter normaltariffen for pasientkontakt gjennomsnitt 2 

til 4 pasienter pr. døgn.  Vikarlegene som kommer til Nesset for å ta vakter kun som legevakt vil få en 

relativ beskjeden godgjøring for dette arbeidet. Godgjøringa vil være på samme nivå som gammel 

ordning i Nesset, dvs. etter vaktklasse 1. 

 

Alternativ 2) En egen legevakt basert på egne ressurser. 

 

Det er ved legekontoret i dag 3 fastleger og 1 turnuskandidat. Dersom alle er til stede og samtlige 

deltar i legevaktsordningen vil vi i Nesset kunne etablere en 4 delt vaktordning. Med bakgrunn i 

ferieavvikling, kursdeltagelse, sjukdom og andre permisjoner er det ofte mindre enn 4 leger tilstede. I 

særavtale SFS 2305 mellom KS og Den norske legeforening går det fram at vaktbelastningen bør 

normalt ikke være større enn 4 –delt.  I Nesset har ofte unntaksreglene (mindre enn 4 i turnus) vært 

hovedregelen og ikke unntaket.  Det som syns avklart i møte med legene i Nesset er at disse ikke 

ønsker å fortsette som lege i Nesset dersom de må delta i en legevakt med en vaktbelastning som 

innebærer en 4 – delt turnus.  

Kommuneoverlegen i Nesset er av den formening at skal en ha en legevaktsordning basert på egne 



ressurser må det minst være to fastleger til. En økning av antall fastleger vil resultere i behov for 

utvidelse av lokalitetene samt at det vil resultere i redusert pasientlister for den enkelte fastlege. Nesset 

har i dag ca.3000 listepasienter som er fordelt på 3 leger, skal en fordele disse på f.eks. 5 leger vil en få 

en gjennomsnittlig listelengde på 600.  En listelengde på 600 er det minste en lege kan ha for å 

tilfredsstille krav i henhold til spesialitet i allmennmedisin. Reduserte lister kan resultere i at 

fastlegestillingene i Nesset vil bli mindre attraktive ved at de gir mindre oppgaver og dårlige 

økonomisk uttelling. Flere fastleger vil resultere i at turnuslegen får mindre pasienter og dermed 

redusert læringsmiljø.  

I nevnte særavtale mellom KS og legeforeningen går det fram at fastlegen selv kan vurdere om det er 

forsvarlig å behandle pasienter dagen etter en har hatt legevakt. Dersom legen finner det nødvendig å 

ta fri etter legevakt beholder legen basistilskuddet. Har legen hatt utrykning på vakt etter kl. 23. 

foregående dag, kan legen ta 8 timer arbeidsfri dagen etter legevakt uten trekk i lønn/basistilskudd. 

Slik fri gir praksiskompensasjon på kr. 2.300,- for 8 timer. Ved delvis fri foretas forholdsmessig 

avkortning.   

   

Alternativ 3) En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning. 

 

Rådmannen har sendt brev til Rauma og Sunndal kommuner i forbindelse med ønske om å vurdere et 

legevaktsamarbeid. Begge kommunene har svart på henvendelsen. Sunndal kommune uttaler i 

svarbrevet at de ser positivt på et evt, samarbeid.  Rådmannen og enhetsleder helse og omsorg i Nesset 

har vært i møte med rådmann og helsesjef i Sunndal kommune.  Rådmann og helsesjef i Sunndal var i 

utgangspunktet positivt til samarbeide.  Rådmannen i Sunndal mente det fra Sunndal kommune sin 

side ville være helt uaktuelt og legge legevakta fult og helt til Eidsvåg.  

Det som kunne være aktuelt å forhandle videre med var følgende:  

I et eventuelt legevaktsamarbeid kan legene i Nesset ha kontor ved Nesset legekontor når disse har 

legevakt. Oppmøtested for pasientene fra Sunndal og Nesset vi da være ved legekontoret i Eidsvåg.  

Når legene fra Sunndal har vakt blir oppmøtestedet legens kontor på Sunndalsøra.  

Nesset kommune har 3 leger + turnuskandidat. Sunndal kommune har 6 leger + turnuskandidat. Dette 

innebærer at maks 4 av 11 legevakter vil være ved legekontoret i Nesset. Kostnadene med en evt. 

felles legevakt vil være den samme som Sunndal alene har i dag noe som tilsvarer ca det samme som 

Nesset hadde tidligere før samarbeidet med Molde, Eide og Fræna. Antatt årlig kostnad ca. kr. 1.2 

mill. I et evt. samarbeid bør kostnaden bli fordelt i forhold til innbyggertall. 

Ordningen med egen legevakt i Nesset fra kl. 17.00 til 21.00 fra mandag til og med torsdag i tillegg til 

et samarbeid om felles vakt med Sunndal vil muligens ikke være aktuelt.  

 

Rauma kommune har gitt tilbakemelding om at de skal ta kontakt dersom de ser at et evt. 

vaktsamarbeid med Nesset kan være aktuelt. Rauma er i samtaler med Vestnes kommune om å utrede 

en felles legevakt. 

 

 

Alternativ 4) Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom deltakende kommune basert på 

folketall. 

 

Det er nå inngått en ny avtale mellom Molde, Fræna, Eide og Nesset ang fordeling av kostnadene i 

forbindelse med det interkommunale legevaktsamarbeidet. 30 % av kostnadene fordeles likt mellom 

de 4 kommunene, 70 % av kostnadene fordeles i forhold til folketallet i den enkelte kommune.  For 

Nesset betyr det en årlig reduksjon på kr. 298.000 sammenlignet med det som var for 2013.  

Ved legevakta i Molde er det en lege samt hjelpepersonell på alle vakter, i tillegg er det en lege i 

bakvakt som tilkalles ved behov.  

Nesset kommune er av Molde kommune også invitert til å delta i et øyeblikkelighjelptilbud. Dette er 

tilbud som ikke kan besvares fra Nesset kommune før vi har fastsatt hvilken legevaktordning vi skal 



ha. Alle kommuner skal ha et tilbud om øyeblikkelighjelp – seng innen 2016. 

 

Vurdering 

En ordning med egen legevakt i Nesset basert ved bruk av egne ressurser eller en ordning med bruk av 

egne ressurser supplert med vikarer, synes etter de opplysninger en har i saken vanskelig å få til.   

 

- Ved kun bruk av egne ressurser må en øke antall fastleger, kommuneoverlegen mener 2, noe som 

innebærer redusert listelengde for fastlegene som igjen resulterer i mindre inntekter for den enkelte 

lege. Flere leger til å dele pasientlistene, vil gjøre legestillingene mindre attraktiv både faglig og 

økonomisk. Det samme gjelder også turnuslegestillingen. Nye fastleger vil også ha ønske om fast 

tilsetting i kommunen (deler av stillingen) i forhold til kommunale oppgaver. Noe som vil resultere i 

økte utgifter for kommune. Legene er i dag til sammen tilsatt i ca. 100 % stilling bl.a. ved helsestasjon 

og Nesset omsorgssenter.  

 

- En ordning ved innleie av legevikar med kun arbeid i legevakten vil kunne være ustabil og lite 

forutsigbar i forhold til rekruttering, sett ut fra tidligere erfaring. En legevakttjeneste basert på vikarer 

og egne ressurser vil sannsynligvis også bli en svært kostbar legevaktordning. Det vil sannsynlig være 

vanskelig å få rekruttert vikarleger til en evt. legevakt i Nesset med beredskapsgodgjøringen som stort 

sett eneste inntekt.  Kommunen vil nok måtte gi vanlig legelønn til disse. Dette ville sannsynligvis 

også resultere i at våre fastleger ville ha den samme lønn når disse har vakt.  

 

- Et eventuelt samarbeid med Rauma synes upraktisk   Det at våre pasienter må reise til Åndalsnes 

dersom det vil være behov for å oppsøke legevakten vil for de fleste bli for tungvint. Det er også viktig 

å ta høgde for at pasienten etter å besøkt legevakten kan bli sendt til sjukehus. Fra Rauma vil dette bety 

Ålesund sykehus på nattestid da det ikke vil være fergeforbindelse. Dette vil for de aller fleste 

innbyggere i vår kommune bli en relativt lang reise.   

 

Det gjenstår to alternativer a) en videreføring av dagens ordning med eller uten egen legevakt mellom 

kl. 16.00 og kl. 21.00 på hverdager og   b) legevakt i samarbeid med Sunndal.   

 

- Når det gjelder dagens ordning så er tjenesten allerede etablert og samarbeidskommunene ønsker at 

også Nesset slutter seg endelig til dette samarbeidet.  

- Det at sunndalingene må reise til Nesset 4 av 11 døgn for å oppsøke legevakten vil sannsynligvis 

skape diskusjon i Sunndal. Dersom en ser på et legevaktsamarbeid mellom Sunndal og Nesset er det 

en fordel for de av våre innbyggerne i Nesset som får behov for å oppsøke legevakta de dagene denne 

er i Nesset (4 av 11 vakter). En felles legevakt med Sunndal vil også bli en billigere ordning for Nesset 

kommune. Den største ulempen er at de som må oppsøke legevakta på Sunndalsøra og deretter blir 

sendt på sjukehuset i Molde får en lang reise og bruk av unødig og noen ganger viktig tid. Et annet 

moment er at det må forhandles fram et forslag til samarbeidsavtale som må behandles politisk både i 

Sunndal og Nesset. Det er derfor ikke gitt at Nesset kommune får til en ordning med Sunndal i 

samsvar med forutsetningene. 

En forutsetning for et evt. samarbeid med Sunndal sett fra Nesset kommune sin side, bør være at 

legevakta blir stasjonert i Nesset 4 av 11 vakter.  

 

- Alternativ 4 i kommunestyrets vedtak i sak 54/13 der administrasjonen skulle utrede følgende: 

Dagens ordning med legevakt i Molde med en økonomisk fordeling mellom deltakende kommune 

basert på folketall i de deltagende kommune er utredet og ny avtale om fordeling av kostnader inngått. 

Kostnadene er fordelt sett i fra Nesset kommunens mening på en riktig måte.  Rådmannen er av den 

formening at legevakten i Molde vil kunne gi et godt tilbud til innbyggerne i Nesset.  Legevakta i 

Molde er godt utstyrt og bemannet både med lege og hjelpepersonell samt lege i bakvakt. Det er også 



en fordel at legevakta i Molde er i nærheten av sjukehuset. Det hender ofte at pasienten etter besøk ved 

legevakta blir sendt til sjukehuset for nærmere undersøkelser/behandling. 

I Nesset kommune er det en god ambulansetjeneste. Er situasjonen for pasienten alvorlig vil 

ambulansen kjøre direkte til sjukehuset.  

  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Den etablerte legevaktordningen med Molde, Fræna og Eide vil koste for 2014 ca. kr.1 mill.  

Fakturaen for 1 kvartal 2014 er på kr. 251,900,-.  Etableringen av en egen ekstra legevaktsordning i 

Nesset fra mandag til og med torsdag fra kl. 16.00 til 21.00 koster kommunen ca. kr. 130.000,-.  Et evt. 

samarbeid om legevakt med Sunndal antas å koste Nesset kommune ca. kr. 500.000,- pr. år. Dette 

innebærer en for Nesset kommune redusert kostnad i forhold til i dag på noe i overkant av kr. 

600.000,-.  Det er da forutsatt at egen legevakt i Nesset på kveld fra mandag til og med torsdag 

opphører.  

 

 

Betydning for folkehelse 

Det å ha etablert en legevaktkontor i nærheten av sjukehuset innebærer at pasienten vil kunne få en 

raskere behandling av spesialisthelsetjenesten (sykehuset) dersom dette er nødvendig. Det at en først 

må reise til Sunndalsøra for å oppsøke legevakta for deretter å bli sendt til sjukehuset i Molde vil i 

enkelte tilfeller resultere i tap av viktig tid, i enkelte tilfeller kan det være viktig å komme fortest mulig 

i gang med behandling fra spesialisthelsetjenesten.   
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Sak: Vedr. Interkommunal legevakt i Nesset 2013. 

Kommuneoverlegens uttalelse. 

Tidsplan: 

Kommunestyre: 20.6

Formannskap: 6.6 

HOK: 21.5

Utvalg for eldre og funksjonshemmede: 22.5 

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

interkommunalt legevakt samarbeid (Molde interkommunale legevakt, MIKL) fra 

1.4.2012.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 08.12.2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beslutning i kommunestyret 20.6.2013. 

Her følger kommuneoverlegens vurdering mai 2013: 

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

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

relevant for saken. 

Styringsgruppa for Molde interkommunale legevakt har laget en evalueringsrapport, datert 

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

Sammendrag: 

 Nesset kommune startet arbeidet med interkommunalt legevaktsamarbeid i 2009 

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

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

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

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

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

underskriftslister og leserinnlegg i aviser.

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

legekontoret og samarbeid med kommunenes øvrige helse- og omsorgstjeneste og 

NAV. Legevakt må ses i sammenheng med totalaktivitet.

 Virksomhetsdata innhentet fra HELFO, Legevaktsentralen/AMK og Molde 

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

sammenfallende med nasjonale data.

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

konsultasjoner.

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

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

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

med tall fra de andre kommunene i evalueringsrapporten. 

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

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

pr døgn.

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

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

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

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

reiseavstand. 

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

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

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

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

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

runde.

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

ordning vil føre til ny ustabilitet.

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

ordningen påny hvis det skulle bli nødvendig.

Kommuneoverlegens tilråding: 

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

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

torsdag 16-21 opphører. 

 Hovedformålet med interkommunal legevaktordning er å sikre en stabil og god 

legetjeneste som del av den totale primærhelsetjenesten i Nesset kommune. 

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

flertallet av Norges kommuner. 

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

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

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

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

pågang på legekontoret på dagtid. Kommuneoverlegen mener reduksjonen 

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

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

oppfølging av pasientene.

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

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

må flesteparten uansett reise til Molde. Kommuneoverlegen foreslår derfor at 

denne ordningen avvikles. 

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

andre kommuner får Nesset kommune store utfordringer for en forsvarlig 

vaktordning. 

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

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

styringsgruppa at dette fortsetter. 

Mulige løsninger: 

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

man-fre og 08-08 helg/ høytid

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

fullt samarbeid.  Evt varianter av denne. 

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

legevaktsamarbeid  med Molde, Fræna, Eide .

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

Definisjon :

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

fredag kl 16 til mandag kl 08. 

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

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

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

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

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

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

Vaktordningene:

«Gammel vaktordning»

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

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

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

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

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

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

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

sårbarhet og vikarbruk. 

Ny ordning ved Molde Interkommunale legevakt , heretter kalt MIKL:

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

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

hele åpningstiden. 

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

noen færre kveldsvakter i Molde man-tors. 

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

avslutningstidspunkt for vakt er passert. 

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

tariffestet vaktgodtgjørelse i TILLEGG til kostnad for full deltakelse i interkommunalt 

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

vaktordning, saken vurderes i legeforeningen. 

Uendret: 

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

daglegevakt er helt uendret. 

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

legevaktnummer 712 32333 og 113 hele døgnet, og videreformidler til 

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

aksjon uten kontakt med lege, ambulanse og helikopter koordinator. 

 Ambulanse: stasjonert i Eidsvåg. 

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

kveld, Nesset eller Molde. 

Nye bestemmelser som har kommet etter desember 2011:

Revidert Forskrift om fastlegeordning i kommunene, gyldig fra 1.1.2013: 

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

a) er over 55 år, (tidligere 60 år) 

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

for deltakelse eller

c) ammer barn som er under ett år

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

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

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

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

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

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

Gjeldende SFS 2305:

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

for høyere vaktbelastning er +25% i vaktgodtgjørelse) . 

Turnuslegeordningen: 

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

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

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

fullføre tjeneste med vaktsamarbeid. 

Pasientenes erfaringer: 

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

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

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

«gammel ordning» og innlegg i avisa. 

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

Legenes erfaring: 

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

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

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

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

først har vakt og er bundet opp i tid.  

Møte i allmennlegeutvalget april 2013: 

De tre faste legene møtte.  

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

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

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

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

relativt lite pasientkontakter.

Avstemning:

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

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

En lege stemmer for at nåværende prøveordning skal bli permanent. 

Vedr ukjente leger: 

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

Virksomhetsdata for legevakt: 

1. Nasjonale estimat for legevakt (2006)

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

2. Statistikk AMK /LV sentralen. 

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

ringer legevakttelefon og 113. 

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

1.1-31.12 : 

Pr 1000 
innb pr.år 

Overført Nesset 
kommune med 3000 
innb    

Forventet Nesset pr. 
døgn 

Konsultasjon med lege 250 750 2,0 

Avsluttet LV sentral, Råd 
fra sykepleier

73 (ca 20%) 219 0,6

Telefon med lege (uten 
kons) 

38  (ca 
10%) 

114 0,3

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

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

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

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

døgnet, også dagtid.

b. August –oktober 2011 og 2012. 

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

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

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

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

Akutt Haster Vanlig Totalt Pr. 
døgn 

Merknad

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

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

Kommentarer: 

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

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

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

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

reduksjon i antall henvendelser. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eller sykebesøk). 

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

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

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

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

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

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

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

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

til lege pr døgn.  Stemmer med statistikk fra MIKL. 

Pr år Pr mnd Pr døgn, hele 
døgnet

2011 1566 130 4,2

2012 1410 117 3,9

Akut
t

Haster Vanlig totalt Pr 
døgn

merknad

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

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

Fre16-man08 
(MIKL)

7 50 100 157 4,3 Fre-man 36 
døgn

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

Kilde: Manuell opptelling av lister i MIKL

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

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

20%) 

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

telefon råd fra legen 
Totalt 121 88

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

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

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

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

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

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

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

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

April –des 20211 totalt Pr døgn Merknad 

2ak+2fk (konsult 
vakt) 

1119 4,1 273 døgn på 9 mnd 

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

11ak (sykebesøk 
kveld/vakt)

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

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

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

b. Konsultasjoner i legekontorets åpningstid: 

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

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

2ad (konsult) 4999 27 4515 25

11ad (sykebesøk) 25 37 Ca 4/mnd 

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

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

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

ca 1 pr uke. Små tall. 

5. Virksomhetsdata Nesset omsorgssenter, NOS 

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

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

data fra 2012. 

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

(Data fra LV sentral/ AMK 2011 og 2012)  

Nasjonale 
estimat 
applisert 
på Nesset 

2011 
Nesset 

2012 
Nesset 
16-21

2012 
MIKL 
21-08

2012
MIKL  
fre16-
man 08

Totalt 2012 
Nesset+MIKL 

Tel avsl. Spl 
(20%)

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

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

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

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

Konklusjon virksomhetsdata:  

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

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

totaltall fra de deltakende kommunene.

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

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

legevakt og er sammenfallende med nasjonal statistikk.

 Høyest i helgene, når legekontoret er stengt. 

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

Helikoptertrafikk i Nesset:

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

Kommentar: 

1. detaljer viser store variasjoner pr mnd:  

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

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

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

gjør store utslag.  

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

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

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

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

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

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

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

endring i legevaktorganisering. 

Reiseavstand:

1. Legevaktorganisering i Norge

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

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

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

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

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

 Gjennomsnittlig reiseavstand til LV lokale (uavhengig av organisering) for 

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

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

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

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

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

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

a. Molde, Fræna, Eide, Nesset

kommune innb Avstand 
kommunesenter-
legevakt

Ytterpunkt 

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

Vistdal

b. Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Gjemnes

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

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

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

Kommune Innb Reiseavstand 
kommunesenter-
legevakt

Merknad 

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

11-13 
Rindal 2088 57 km     Rindal 

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

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

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

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

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

(jobber med interkommunalt legevaktsamarbeid i disse dager) 

Hva med en lege til: 

Dvs 4 fastlegehjemler + 1 turnuslege: 

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

sykdom, ferie, graviditet etc. 

 Ikke nok legekontorer- må ha nye lokaler.

 Behov for mer hjelpepersonell

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

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

900 og 800, stort sett fordelt etter legenes ønske. 

 Svært lite attraktiv arbeidsplass for turnusleger pga lite oppgaver.

 Mere kommunale timer med fastlønn og praksiskompensasjon: betydelig høyere 

kostnad for kommunen.

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

vaktbelastning.

 Fremdeles vanskelig å rekruttere leger da de fleste kommuner har interkommunale 

ordninger med betydelig mindre vaktbelastning. 

Kommuneoverlegens konklusjon: 
se øverst i dokumentet. 

Referanser: 

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

2. Molde Interkommunale elge4vakt Evalueringsrapport 25.3.2013. 

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

1-2009 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin. 



MOLDE KOMMUNE
Helsetjenesten

Notat
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Til:
Rådmennene i Eide, Fræna, 
Nesset og Molde

Molde interkommunale legevakt - evalueringsrapport

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

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

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

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



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

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

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

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

Tall pr mars 2013
Molde Eide Fræna Nesset Sum

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

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

* Inkludert vikar ** Fritatt for nattlegevakt

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

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

Type aktivitet Juli- desember 2011 Juli-desember 2012 Endring

Konsultasjoner(2ak/2fk) totalt

Sykebesøk (11ak)

Telefoner til pasienter (1bk)

Telefon med kommunehelsetj (1f)

6111

286

796

119

4119

58

717

112

-32,5%

-79%

-10%

-6%



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

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

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

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



Kommune 113 meldinger 2012 113 meldinger 2011

Molde 216 172

Fræna 103 106

Eide 23 29

Nesset 34 24

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

grunnlag for 
fordelingsprosent

%-fordeling 
etter 2010-
kostnad

Kostnader legevakt-
formidling

Komm. kostnad 
legevakt 2011

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

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

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

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

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

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

Konklusjon
Legevaktsforumet konkluderer enstemmig slik:

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

2. Det tilrettelegges for nye lokaler snarest

På vegne av legevaktforumet,

Henning Fosse



Vedlegg

Referanseliste
 Evalueringen av Værnesregionen legevakt september 2011( ansvarlige Børge 

Lillebo, medisinsk ansvarlig, Værnesregionen legevakt, Bodil Dyrstad, 
kommuneoverlege Stjørdal kommune, Unni Røkke, Enhetsleder, Stjørdal 
kommune, Brit Skille ( koordinator, Værnesregionen legevakt)

 Legevaktsordningen i Namdalen - evaluering ( Anders Grimsmo, NTNU).
 Rapport nr 6 - 2012, Legevaktsorganiseringen i Norge, rapport fra Nasjonalt

legevaktsregister 2012. 
 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin. Rapport nr 5 - 2012, 

Årsstatistikk 2011, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin.
 Ambulansestatistikk fra Ambulanse Midt-Norge.
 Egne statistikker og registreringsskjema
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Spørreskjema, oppsummert
                                                                                    

Molde interkommunale legevakt

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

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

Del A. Fylles ut av alle

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

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

Ja Nei

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

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

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

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

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

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

4. Var det vanskelig å komme i kontakt med 

legevakten på telefon?
83 33 2 1 0

Om personalet du snakket med på telefonen

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

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

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

Del C. Kontakt på legevaktlokalet

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

Tilgjengelighet og ventetid

Under 
1/2 time

1/2 - 1 
time

1 -2 
timer

2 - 4 
timer

Mer 
enn 4 
timer

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

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

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

Under 10 
minutter

10 - 30 
min

30 - 60 
min

1 - 2 
timer

2 - 3 
timer

Mer 
enn 3 
timer

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

50 55 22 15 5 1

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

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

18 23 32 41 31

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

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

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

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

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

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

Om legene på legevaktlokalet

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

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

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

Om sykepleierne på legevaktlokalet

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

14. Møtte du sykepleier? 102 Ja

40 Nei → gå videre til spørsmål 16.

15. Opplevde du at han/hun:

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

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

Del D. Fylles ut av alle

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

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Ikke 
aktuelt

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

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

Ja, 
sykehus

Ja, 
fastlege

Ja, 
andre Nei

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

51 49 7 44

Generelle vurderinger

Ikke i det 
hele tatt

I liten
grad

I noen 
grad

I stor
grad

I svært 
stor grad

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

Mye 
dårligere 

enn 
forventet

Noe 
dårligere 

enn 
forventet

Som 
forventet

Noe bedre 
enn 

forventet

Mye 
bedre enn 
forventet

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

Ikke i det 
hele tatt

I liten
grad

I noen 
grad

I stor
grad

I svært 
stor grad

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

Skriv gjerne ned mer om dine erfaringer med legevakten her:

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

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

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

Legevakten virker tilfredsstillende. Molde

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

Ansatte gjør sitt ytterste. Blir tatt på alvor. Molde

Svært godt tilbud. Molde

Imøtekommende, rask og faglig dyktig. Molde

Lite og kummerlige rom. Fræna

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

Blir alltid godt mottatt og godt undersøkt. Molde

Ganske enkelt positivt. Molde

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

slippe til før meg. Molde

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

som svarer på legevakten? Fræna

Kontakten med legevakten var en gledelig positiv opplevelse. Molde

Ringte 113, ambulanse kom og hentet meg. Fræna

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

Eresfjord – Molde er ikke akseptabelt ved kritiske tilfeller. Nesset

Jeg synes det interkommunale samarbeidet virker noe risikabelt pga. lang 

reisevei og begrenset kapasitet. Fræna

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

må ha hjelp etter kontortid. Nesset

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

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

øyeblikk. Molde

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

forståelse for at det kan være press til tider Molde

Forventet god og imøtekommende behandling – og fikk det. Molde

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

Molde midt på natten. Fræna

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

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

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

er for meg uakseptabelt. Fræna
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Hadde tid med fastlegen min som hadde legevakt den dagen. Molde

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

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

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

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

det er slik som skjer. Eide

Jeg var fornøyd med legevakten. Gjemnes

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

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

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

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

service fra legevakten i Molde. Aukra

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

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

Profesjonell, høflig. Molde

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

godt mottatt. Molde

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

behandling. Veldig fornøyd! Fræna

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

til lege. Belastende med ukjente leger. Nesset

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

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

pga mange oppgaver. Molde

Jeg har bare godt å si om legevakten i Molde Molde

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

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

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

Min fastlege hadde vakt. Derfor positiv respons. Molde

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

besøk knappe to uker senere var motsatt. Molde

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

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

mer i øyenfallende info om hygiene. Molde

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

utenfor i kulden før jeg slapp inn. Volda
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Dårlig med tid. Diagnose viste seg senere å ikke stemme. Molde

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

med dette. Fræna

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

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

mottak av pasienter. For lydt toalett. Molde

Meget fornøyd med behandling jeg fikk på legevakten. Personalet opptrådte 

slik at jeg følte meg meget trygg. Molde

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

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

på legevakt. Molde

Venterommet er begredelig, spesielt når man må vente lenge. Molde



Nesset kommune Arkiv: G21

Arkivsaksnr: 2008/32-46

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby
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Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 64/13 06.06.2013

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 24/13 12.06.2013

Nesset formannskap 74/13 20.06.2013

Nesset kommunestyre 54/13 20.06.2013

Evaluering av interkommunal legevakt

Vedlegg

1 Molde interkommunale legevakt - evalueringsrapport
2 Interkommunal legevakt i Nesset 2013 - kommunelegens vurdering
3 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget for fastlegeordnigen 15.5.2013

Rådmannens innstilling

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

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

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

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

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag:



Saken utsettes til den er behandlet i utvalg for helse, oppvekst og kultur 12.06.2013, og tas opp 
til ny behandling i ekstraordinært formannskapsmøte 20.06.2013.

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Saken utsettes til den er behandlet i utvalg for helse, oppvekst og kultur 12.06.2013, og tas opp til ny 
behandling i ekstraordinært formannskapsmøte 20.06.2013.

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.06.2013 

Aina Trævik Remmen ba om gruppemøte.
Framskrittspartiet fremmet forslag om endring av pkt 1 og 2 slik:

Pkt. 1: Nesset kommune deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale 
legevakt
Pkt 2: Ordningen med lokal legevakt videreføres fra mandag til og med torsdag mellom kl 16 
og 21.

Pkt 3 og 4 som rådmannens innstilling.

Pkt 1: Rådmannens innstilling falt med 0 – 7 stemmer
Fremskrittspartiet sitt forslag vedtatt med 5 – 2 stemmer

Pkt 2: Rådmannens innstilling falt med 0 – 7 stemmer
Fremskrittspartiet sitt forslag enstemmig vedtatt 

Pkt 3: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Pkt 4: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.06.2013 

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

2. Ordningen med lokal legevakt videreføres fra mandag til og med torsdag mellom kl 16 og 21.
3. Det forhandles frem ny avtale om kostnadsmodell for deling av utgifter i forbindelse med 

Molde interkommunale legevakt. Det settes ned en arbeidsgruppe som sammen med 
administrasjonen skal fremforhandle forslag til ny kostnadsmodell.

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

Behandling i Nesset formannskap - 20.06.2013 

Kommunelege Bergljot Vinjar orienterte kort.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:



Saken utsettes. 

Administrasjon får i oppdrag å utrede en legevaktordning i Nesset i flere alternativer:

1. En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 
2. En egen legevakt for Nesset basert på egne ressurser.
3. En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning.
4. Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom de deltakende kommuner basert 

på folketall. 

Det forutsettes at saken får sin avgjørelse innen utgangen av 2013.

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 4 stemmer. 3 stemte imot.

Vedtak i Nesset formannskap – 20.06.2013

Saken utsettes. 

Administrasjon får i oppdrag å utrede en legevaktordning i Nesset i flere alternativer:

1. En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 
2. En egen legevakt for Nesset basert på egne ressurser.
3. En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning.
4. Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom de deltakende kommuner basert på folketall. 

Det forutsettes at saken får sin avgjørelse innen utgangen av 2013.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

./. Protokoll fra formannskapets møte 20.06.2013 ble distribuert til møtedeltakernes iPad.

Fremskrittspartiet fremmet forslaget fra utvalg for helse, oppvekst og kultur:

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

2. Ordningen med lokal legevakt videreføres fra mandag til og med torsdag mellom kl 16 og 21.
3. Det forhandles frem ny avtale om kostnadsmodell for deling av utgifter i forbindelse med 

Molde interkommunale legevakt. Det settes ned en arbeidsgruppe som sammen med 
administrasjonen skal fremforhandle forslag til ny kostnadsmodell.

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

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte.

Arbeiderpartiet fremmet formannskapets utsettelsesforslag.

Høyre ba om gruppemøte.

Høyre fremmet følgende tilleggsforslag til utsettelsesforslaget:



Den tidligere nedsatte arbeidsgruppen utgjør den politiske forankringen og viderefører sitt 
arbeid.

Arbeiderpartiets utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

Saken utsettes. 

Administrasjonen får i oppdrag å utrede en legevaktordning i Nesset i flere alternativer:

1. En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 
2. En egen legevakt for Nesset basert på egne ressurser.
3. En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning.
4. Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom de deltakende kommuner basert på folketall. 

Det forutsettes at saken får sin avgjørelse innen utgangen av 2013.

Den tidligere nedsatte arbeidsgruppen utgjør den politiske forankringen og viderefører sitt arbeid.

Saksopplysninger

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

Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret 08.12.2011:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Vurdering

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

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

Ansattes arbeidsforhold:

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

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

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

Arbeidsgruppa hadde i møtet 8.mai invitert inn fastlegene for å høre deres synspunkt i saken. Her kom 
det klart frem fra fastlegene at de mente det var uforsvarlig å gå tilbake til gammel ordning med egen 



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

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

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

Molde kommune har startet arbeidet med å finne nye og mer tilpassede lokaler til legevakten. Dagens 
legevaktlokaler er trange og ikke tilrettelagt for dagens aktivitet. I første fase av planleggingen av nye 
lokaler var Råkhaugen omsorgssenter den aktuelle plasseringen. I disse dager pågår en gjennomgang 
av driften ved alle Molde kommuners omsorgssentra. Her kan Kirkebakken komme til å bli valgt som 
plassering av Molde interkommunale legevakt. Plasseringen ved Kirkebakken vil være sentralt i byen 
og det vil være et godt alternativ ang. plassering i forhold til dagens sykehus og transport fra 
samarbeidende kommuner. 

Samhandlingsreformen

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

Trygghet for innbyggere - bruk av dagens legevakt interkommunalt og lokalt

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



spørreundersøkelsen, at befolkningen i Nesset gir uttrykk for lang vei til legevakten, men at dette ikke 
har resultert i kritiske situasjoner. De aller fleste som kontakter legevakten er fornøyd med 
oppfølgingen de får av lege og sykepleier samt den informasjonen som blir gitt.

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

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

Nesset lokalt mandag-
torsdag kl 16- 21

Molde legevakt 
+ Nesset lokalt 

Molde legevakt 
helg hele døgnet

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Tabell 1; viser andel av innbyggere samt andel av utgiftsfordeling

Kommune Innbyggere 01.01.11 Dagens fordeling, 
andel av kostnader
regnskap 2011

Kostnader fordelt 
20 % fast, 80 % 
innbyggertall

Fordelt etter 100 
% innbyggertall

Molde 25 035 (61,3 %) 5 530 000 (53,7 %) 5 566 000 6 314 000
Nesset 3 011   (7,4 %) 1 597 000 (15,5 %) 1 125 000 762 000
Eide 3 434   (8,4 %) 989 000   (9,6 %) 1 207 000 865 000



Fræna 9 336 (22,9 %) 2 184 000 (21,2 %) 2 402 000 2 359 000
Sum 40 816  (100 %) 10 300 000  (100 %) 10 300 000 10 300 000

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

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

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

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



Nesset kommune 
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Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
«REF» 2008/32-49 Liv Fleischer Husby, 71 23 11 11 22.10.2013

Interkommunalt samarbeid.

Som Sunndal og Rauma kommuner er kjent med, inngikk Nesset kommune fra 11.04. et 
interkommunalt legevaktsamarbeid med Molde, Fræna og Eide. Sunndal kommune valgte den 
gang å ikke gå inn i ordningen. Vedtaket i kommunestyret i Nesset den gang forutsatte 
evaluering av ordningen etter ett år. Saken kom opp igjen i kommunestyret 20.6.2013. 

Vedtaket fra kommunestyret i sak PS 54/13, 20.6.2013: 

Saken utsettes. Administrasjon får i oppdrag å utrede en legevaktordning i Nesset i flere 
alternativer:

1. En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 
2. En egen legevakt for Nesset basert på egne ressurser.
3. En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning.
4. Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom de deltakende kommuner basert på 

folketall. 
Det forutsettes at saken får sin avgjørelse innen utgangen av 2013.
Den tidligere nedsatte arbeidsgruppen utgjør den politiske forankringen og viderefører sitt 
arbeid. (Rolf Jonas Hurlen/ Mellvin Steinsvoll og Kari P. Fitje)

Saksdokumenter kan leses i sin helhet på kommunens hjemmeside, www.nesset.kommune.no 
politikkpolitiske sakerkommunestyret 20.6.2013. 

Inntil saken avklares politisk fortsetter Nesset kommune i det etablerte interkommunale 
legevaktsamarbeidet med Molde, Fræna og Eide.

I henhold til punkt 3, ønsker kommunestyret en vurdering av mulige alternativer for 
interkommunalt legevaktsamarbeid i stedet for dagens ordning. I møte mellom administrasjonen 
og arbeidsgruppa 15.10.2013 ble det klart at kommunestyret vil kreve at det føres en formell 
kontakt med de aktuelle kommunene for å diskutere saken. 



Side 2 av 2

Nesset kommune henvender seg nå til Sunndal og Rauma kommuner med en likelydende 
forespørsel for å utrede muligheter for et alternativt interkommunalt legevaktsamarbeid.  
I første omgang er dette ment som en foreløpig henvendelse. Administrasjonen vil i samarbeid 
med arbeidsgruppen avklare hvor langt det er aktuelt å gå før den igjen tas opp politisk. 
Nesset kommune har 3 fastlegehjemler og 1 turnuslegestilling, dvs. totalt 4 leger totalt. Evt. 
fritak fra vakt følger de vanlige tariffestede fritaksregler. Nesset kommune vil derfor i beste fall 
kunne bidra med 4 leger i en felles vaktordning. I dagens ordning med interkommunalt 
legevaktsamarbeid har Nesset kommune en egen lokal legevakt mandag - torsdag kl 16-21.  
Denne ordningen antas fristilt ved en evt. annen organisering av legevakt. 

Nesset kommune ber om å få svar på følgende: 
1. Er Sunndal/Rauma kommuner i utgangspunktet interessert i et interkommunalt 

legevaktsamarbeid med Nesset kommune? Hvis nei- gjelder ikke de videre punkt.

2. Pågår det arbeid med annet interkommunalt legevaktsamarbeid? 

3. For Rauma: kan et interkommunalt legevaktsamarbeid eventuelt bare dekke deler av 

kommunen, dvs. Vistdal? (Kan være aktuelt dersom det for øvrig er samarbeid med Sunndal)

4. Dersom legevaktsamarbeid er aktuelt, er lokalisering av legevakt, reisetid for innbyggere i 

Nesset, samt antall leger totalt (inkl. bruk av vikarer) i legevaktordningen et viktig punkt.  Vi 

ber om å få kommunens vurdering av mulige alternativer for lokalisering. Spesielt nevnes 

evt. lokalisering av den interkommunale legevakten i Eidsvåg, enten for hele legevakten, eller 

bare de døgn Nesset sine leger har vakt. 

5. Hvilke forhold i kommunene legger føringer for lokalisering? (øyeblikkelig hjelp senger?)

6. Hvilken legevaktordning (dvs. arbeidstid for legene) har kommunen i dagens ordning, og 

hvilken ordning ser en for seg ved et evt. samarbeid? Kan et samarbeid bare være natt og/ 

eller helg? 

7. Er det andre forhold som er viktige for kommunen og som vil legge føringer for et 

interkommunalt legevaktsamarbeid? 

8. Hvordan ser kommunen for seg at vi evt. kan gå videre med denne saken?

9. Mulig praktisk organisering vedrørende legevaktlokaler, pasientdatasystem, økonomi 

kommer evt. i neste runde. 

Kommuneoverlegen i Nesset har etter vedtaket i juni hatt kontakt med kommuneoverlegene i 
Sunndal og Rauma for en første sondering. De er derfor kjent med saken. 
Nesset kommune ber om en skriftlig tilbakemelding fra kommunene, men ta gjerne kontakt for 
nærmere diskusjon. 
Kontaktpersoner i Nesset kommune er rådmann Liv F. Husby, enhetsleder helse- og omsorg Jan 
Karsten Schjølberg og kommuneoverlege Bergljot Vinjar.

Med hilsen

Liv Fleischer Husby
rådmann

Kopi til:
Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand, Rauma kommune 6300 ÅNDALSNES
Kommuneoverlege Svein Anders Grimstad, Sunndal 
kommune

6600 SUNNDALSØRA
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Telefon: 71 16 66 00
Vollan 8a, 6300 Åndalsnes

Nesset kommune
Rådmannen,

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Stab Vår ref: 2008000627 —8 Dato: 06.11.2013
Besøksadresse: Rauma rådhus, Deres ref:
Vollan 8

Interkommunalt samarbeid legevakt

Rauma kommune takker for henvendelsen fra Nesset kommune hva gjelder mulig
framtidig legevaktsamarbeid.

Legevakta for Rauma kommune er pr. dato organisert som eget legevaktsområde
innen kommunegrensene. Kommunen er i gang med en vurdering av framtidig
organisering av legevakta mot framtid, herunder samarbeid med andre kommuner.

Rauma kommune vil evt. komme tilbake til dialog med Nesset om framtidig
samarbeid om legevakttjenesten.

en

Crobm14.
Perry ve
Ass Rådmann

Gro Berild
Ffagsjef helse og omsorg

Kopi til:

Jon Sverre Aursand Rauma rådhus 6300 ÅNDALSNES

Bankkonto: 3910.32.08800 Orq.Nr: 864980902 post@rauma kommune.no www.rauma.kommune.no—



Sunndal kommune
Helse- og barneverntjenesten

2GOR Sa

Nesset kommune v/rådmannen
Kommunehuset
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato
2008/32-49 2013/1603-2 Kari Thesen Korsnes 71 69 90 35 03.12.2013

Svar på spørsmål angående interkommunalt samarbeid

Det vises til deres henvendelse til Sunndal kommune angående muligheter for interkommunalt
legevaktsamarbeid. Av brevet går det fram at dette er en foreløpig henvendelse, der dere ønsker
svar på en del spørsmål angående legevakt og organisering. Sammen med kommuneoverlegen,
pleie- og omsorgssjef og leder for Korttidsavdelingen på Helsetunet har vi gått gjennom
spørsmålene som vi vil kommentere som fffiger.

Sunndal kommune er i utgangspunktet positiv til og interessert i et interkommunalt
legevaktsamarbeid med Nesset kommune.
Det pågår ikke arbeid om et annet interkommunalt legevaktsamarbeid.
(Spørsmål til Rauma.)
Dersom legevaktsamarbeid er aktuelt, må lokalisering av legevakt utredes nærmere, da vi
kan være åpne for å vurdere flere løsninger. Det er 25 minutters kjøretid mellom
Sunndalsøra og Eidsvåg. Sunndal har pr. i dag 7- delt legevakt.
Sunndal har (1,2) Ø-hjelps seng. Denne er plassert på Korttidsavdelingen ved Sunndal
Helsetun.
På sikt kan det være interessant for Sunndal kommune med et samarbeid med Nesset om
Ø-hjelps seng ved utvidelse av kapasiteten ved Sunndal Helsetun.
Sunndal har 6 fastleger, inklusive kommuneoverlegen pluss turnuslege. Det er 7- delt
legevakt i kommunen. Hvilke vaktordninger en kan se for seg ved et legevaktsamarbeid
må utredes nærmere.
Med 25 minutters kjøretid mellom de to kommunesentraene, vil som vi peker på flere
løsninger med stasjonering av legevakten være mulig.
Vi ser gjerne at det oppnevnes representanter fra hver kommune for å jobbe videre med
saken.
Vi er enige i at mulig praktisk organisering vedrørende legevaktlokaler,
pasientdatasystem samt økonomi må sees på nærmere i neste runde.

Postadresse
Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra

E-post:
post@sunndal.kommune.no

Besøksadresse
1. etg., Lege- og
helsesenteret
Internett
www.sunndal.kommune.no

Telefon
71 69 90 30

Telefaks
71 69 90 31

Bank
4035.17.85774

Org.nr
964 981 604



Sunndal kommune
Helse- og bameverntjenesten
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2013/1603-2

Med hilsen

er Ove Dahl
Rådmann

Kari Thesen Korsnes
Helsesjef



Fra: Jan Karsten Schjølberg[jan.scholberg@nesset.kommune.no] Dato: 28.02.2014 10:23:33 Til: 
Postmottak Nesset kommune Tittel: VS: Deltagelse i økebikkelig hjelp tilbud. 
Skal arkiveres i eforte

Jan K

Fra: Jan Karsten Schjølberg 
Sendt: 28. februar 2014 10:08
Til: 'Henning.Fosse@Molde.Kommune.No'
Kopi: Liv Husby
Emne: Deltagelse i økebikkelig hjelp tilbud.

Det er  slik at kommunene fra 2016 skal ha etablert et øyeblikkelig hjelptilbud.  Dette framgår også i 
samarbeidsavtalen med helseforetaket. 

Nesset kommune har ingen muligheter å etablere et øyeblikkelig hjelptilbud i egen kommune så lenge 
 legevakta er i Molde.

Kommunestyret i Nesset har ennå ikke tatt standpunkt til  om legevaktsamarbeidet  med Molde, Eide og 
Fræna skal videreføres.   Sak vil bli lagt fram for kommunestyret i løpet av våren

Nesset kommune vil slutte seg til samarbeidet  om er øyeblikkelig hjelptilbud  på  Kirkebakken.  En 
forutsetning for dette er likevel at kommunestyret vedtar en videreføring av  dagens legevaktsamarbeid-

På vegne av Nesset kommune

Jan K.- Schjølberg
- Leder helse og omsorg 
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Nesset kommune Arkiv: N06 

Arkivsaksnr: 2014/332-40 

Saksbehandler:  Frode Sundstrøm 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 19/14 13.05.2014 

 

Kommunale regler for skoleskyss, endring 

Vedlegg 

1 Klage på bortfall av skoleskyss for Isabel Holberg Toven 

2 Foreløpig svar,  klage på bortfall av skoleskyss 

3 Bortfall av rett til skoleskyss 

4 Kommunale regler for skoleskyss 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunale regler for skoleskyss endres slik: 

 

 Fylkesveg 194 (Åsagardsvegen) klassifiseres som særlig farlig og gir rett til skoleskyss for 1.-

10.kl. Kulepunktet som gjelder strekningen flyttes fra 2.- 4.trinn til 2.-10.trinn. 

 

 Overskriftene for de forskjellige vegstrekningene endres til: 

«Gjeld for 1.trinn etter pkt. 1:» 

«Gjeld for 1.-4.trinn etter pkt.2» 

«Gjeld for 1.-10.trinn etter pkt.3» 

 

 Avsnittet om anleggstrafikk på fylkesveg 192 Syltebø – Fagerslett går ut. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommune har mottatt klage på vedtak om bortfall av skoleskyss. Klagen gjelder elev over 

4.klassetrinn som har skoleveg Åsagardvegen 358 – skolen. I klagen fremholdes det at Åsagardvegen 

er særlig farlig skoleveg også for skoleelever eldre enn 4.klassetrinn. 

Vedtak om bortfall av rett til skoleskyss er gjort på grunnlag av «Kommunale reglar for skoleskyss», 

sist vedtatt av Nesset kommunestyre i sak 96/11. Vedtaket klassifiserer strekningen som «særleg 

farleg» bare for elever i 1.-4.klassetrinn. 



Vurdering 

Åsagardvegen har gang- og sykkelsti fra skolen og opp til «byggefeltet», ca. 800 meter. Derifra er det 

ytterligere en strekning på ca. 450 meter med 40 km/t fartsgrense. Resten av strekningen til krysset 

mot fylkesveg 666 (ca. 2,5km.) har 80 km/t fartsgrense. Denne strekningen er uten gatelys. I 2013 ble 

Åsagardvegen oppgradert spesielt fra Årstad til Toven. Veien ble drenert, sikten utbedret og asfaltert. 

Det er satt opp nytt autovern på mye av strekningen. Veien ble ikke utvidet og framstår som smal og 

svingete. Utbedringene av vegen legger til rette for større trafikk og større fart enn før. Strekningen har 

også en del landbrukstrafikk, dvs. rundballetransport, tankbiler, varelevering mm. Om vinteren vil 

veien være enda smalere hvis det legges opp brøytekanter. 

 

Det er lett 

 å forstå at foreldre opplever strekningen som utrygg for barn som går eller sykler. Så langt har de 

kommunale reglene bare klassifisert større trafikkerte veier (Fylkesvei 62 mot Rød og Toven, 

Fylkesvei 660 i Vistdal) som «særlig farlig» for alle elever. Hvis Åsagardvegen skal klassifiseres på 

samme måte, ligger det også til rette for at andre lignende «bygdeveger» må få samme status. Mange 

av de samme argumentene vi gjelde for andre veger også (manglende lys, smal, mye trafikk o.l.) I 

denne saken er andre strekninger ikke vurdert. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er fra neste skoleår ca. 5 elever som vil ha rett på skoleskyss hvis vegstrekningen klassifiseres som 

«særlig farlig» for elever fra 1.-10.kl. Dette vil utgjøre en merkostnad på kr. 38.000,- pr. år. I tillegg vi 

det komme en liten ekstrakostnad for at bussen evt. må kjøre en ekstra runde. Kostnaden dekkes 

innenfor skolefaglig rådgiver, ansvar 2100 Skoler - felles . 

 

Betydning for folkehelse 

For den enkelte er det av stor betydning å ha en trygg skoleveg. Bortsett fra å unngå direkte 

trafikkulykke, betyr det også mye i det daglige at en slipper å engste seg for turen til og fra skolen. 

I et videre folkehelseperspektiv for barn og ungdom er det om å gjøre at flest mulig går eller sykler til 

skolen. Dette betinger utbygging av gang- og sykkelveier eller andre tiltak for å skille gående/syklende 

barn fra biltrafikk. 



2 O4f 337-

Reidun MayToven/KåreHolberg

Åsagardvegen358
6460 EID SVÅG

415 33 493
kaare.holberg@nov.com

22. april 2014

Frode Sundstrøm
Nesset kommune
6460 EIDSVÅG

KLAGE VEDRØRENDE BORTFALL AV RETT TIL SKOLESKYSS FOR
ISABEL TOVEN HOLBERG

Vi vil med dette klage på vedtak (Ref.2015/332-28) mottatt 04.04.2014, der vår
datter Isabel Toven Holberg mister rett til skoleskyssfra skoleåret 2014/2015.

Vi er uenig i at Fylkesveg 194 Åsagardsvegen fra oppheving av 40 km/t-sona til
ordinær 4 km-grense ikke er definert som særligfarlig for barn som går i 5. - 10. trinn,
og vil forsøke å komme med begrunnelse i dette brevet.

Fartsnivå på den aktuelle strekningen er 80 km/t, noe som tilsier at en fotgjenger hele
tiden må være oppmerksom på trafikken og kunne reagere raskt på faresituasjoner.

Veibredde på veien er mange steder, for ikke sifor det meste av vegen, bare 3 meter og
har ingen vegskulder. Fotgjengeren må være konsentrert og holde seg godt ut på
kanten.

Mange steder er det satt opp autovern, noe som vanskeligjør å komme seg ut av
vegbanen dersom det det skulle oppstå en farlig situasjon.

Det er spesiellt to uoversiktlige svinger på strekningen. I begge disse svingene er det
autovern. Kombinasjonen med høy hastighet, dårlig sikt og vanskelig å komme seg ut
av kjørebanen tilsier at dette ikke er en trygg skoleveg.

Økt trafikk etter at veien ble asfaltert i 2013. Dette er en endring som har skjedd etter
at «Komunale regler for skoleskyss»ble vedtatt i Nesset komunestyre sak 96/11 den
10.11.2011.

Det er mye traktorferdsel på vegen. Disse har ofte utstyr som tar hele bredden på
vegen. Dette gjør det krevende for fotgjengere, som må ut helt ut i grøftekanten. Enda
værre er det om man sykler og møter en traktor i stor fart i en sving med autoværn.

Det er ikke en eneste gatelykt på strekningen fra opphevet 40 km/t-grense. Det er
åpenbart at denne vegen ikke er tilrettelagt for fotgjengere eller enda mindre for
syklister.Det er på de fleste steder kanpt plass til en bil og en sykkelå møtes. I



sommersesongener det sykkelsomblir aktuelltpå denne strektningen.Det blir svært
krevendeå nektebarnet å syklede 3,5 kmdet er til skolenog tvingehenne til å gå.

På vinterstidblir det enda verre,med enda smalerevegpå grunn avbrøytekanter,
sværtmørktpå grunn avmanglendegatebelysningogglattføre.

Det bør ogsåtas hensyntil lengdenmedfarligveg.Lengdenpå farligvegfra opphevet
40 km/t-grense til bopeler 2,3 km.Risikoenfor at en ulykkeskalskjeøkermed tiden
man må oppholdesegpå vegen.

Generellrisikovurdering:

Faregrad

Tid man er eksponertfor fare

Konsekvensved en ulykke

Når man snakkerom sikkerskolevegmener vi at man ogsåmå ta hensyntil ikke-
trafikalopplevdtrygghetpå skoleveg.De flestemed et snevavmørkreddhetvilkvie
segfor å gå denne vegenalenei mørketgjennomskogen(ogsåvoksene).

Håper med dette at vedtaketblir omgjordtslikat Isabelfår tilbakeretten til skoleskyss
for skoleåret2014/2015.

Med vennlighilsen

Reidun May Toven

Kåre Holberg



 

Nesset kommune  

Rådmannen 

 
 
 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05 00590 

E-post:  Telefaks Org.nr 

postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864 981 062 
 

Reidun May Toven og Kåre Holberg 

Åsagardvegen 358 

6460  EIDSVÅG I ROMSDAL 

 

 

 

 

Foreløpig svar 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2014/332-39 Frode Sundstrøm, 71 23 11 55 23.04.2014 

 

Foreløpig svar,  klage på bortfall av skoleskyss 

Vi har mottatt Deres klage på bortfall av skoleskyss datert 22.april 2014. 

Til orientering opplyser vi at saken avgjøres av Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK) 

14.mai 2014. HOK vil der ta stilling til om vegstrekningen skal klassifiseres som «særlig farlig» 

for elever over 4.klassetrinn og at «Kommunale reglar for skoleskyss» evt. bør endres.  

Ved en eventuell henvendelse ber vi om at saksnummeret, som er 2014/332 , oppgis. 

Vi regner med at saken kan avgjøres innen 14.mai 2014, og De vil deretter få skriftlig beskjed. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Frode Sundstrøm 

skolefaglig rådgiver 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Anne Grete Klokset    

 

 



 

Nesset kommune  

Rådmannen 

 
 

 

 

 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05000590 

E-post:  Telefaks Org.nr 

postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864 981 062 
 

Reidun May Toven 

Åsagardvegen 358 

6460  EIDSVÅG I ROMSDAL 

 

 

 

 

Administrativt vedtak 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2014/332-28 Frode Sundstrøm, 71 23 11 55 31.03.2014 

 

 

Bortfall av rett til skoleskyss 
Saksopplysninger:  

Elever fra 5.klasse som har kortere enn 4 km. skoleveg har ikke rett til skoleskyss. 

Fylkesveg 194, Åsagardsvegen er ikke klassifisert som særlig farlig for elever i 5.-10.kl.  Fra og 

med 5.kl. faller derfor rett til skoleskyss bort på denne strekningen.  

Isabel Toven Holberg har derfor ikke rett til skoleskyss fra og med skoleåret 2014-15. 

 

 

Vedtak: 

Isabel Toven Holberg mister retten til skoleskyss fra skoleåret 2014-15. 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nesset kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 

påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom frem.  

 

 

Med hilsen 

 

Frode Sundstrøm 

skolefaglig rådgiver 

 

 

Vedlegg 

1 Kommunale regler for skoleskyss 

 

 

 

 



 
 

 
 

Kommunale reglar for skoleskyss: 
Statlege reglar; 
Elevar i 1. årstrinn skal ha skyss når vegen er over 2 km 
Elevar i grunnskolen skal ha skyss når vegen er over 4 km 
 
Følgjande kommunale reglar gjeld i tillegg; 
1 Elevane på 1. trinn skal ha skyss uansett avstand – viss kommunestyret har definert 
skolevegen som særleg farleg for små barn. 
2 Elevane på resten av småskoletrinnet (2.- 4.kl.) skal ha skyss når avstanden er over 2 
km,viss dei har særleg farleg skoleveg for barn. 
3 Elevane i 2.-10. trinn skal ha skyss viss strekningen er karakterisert som særleg farleg 
for alle. 
 
Følgjande skolevegstrekningar er klassifisert som særleg farleg og gir rett til 
skoleskyss: 
 
Gjeld for 1. trinn etter pkt. 1: 
Stubøkrysset (fylkesveg 62 + 660) 
Sirakrysset /til Sira gamle skole 
Leirvoll – Steinsvoll. 
Krysset i Vistdal sentrum (Myklebostad/S-laget/skolen) 
 
Gjeld for 2. – 4. trinn etter pkt. 2: 
Fylkesveg 660 Baksida i Eidsvåg: frå Vorpeneskrysset til Prestneset. 
Fylkesveg 194 Åsagardane frå opphevinga av 40 km/t-sona til ordinær 4 km-grense. 
Fylkesveg 660 frå Syltebø til Sirakrysset 
Fylkesveg 191 frå Sira gamle skole til Øverås 
Fylkesveg 192 frå Øverås ned Åsebrekka” 
Fylkesveg 62 forbi Brandhol-krysset til Myrsetveien 
 
Gjeld for 2. – 10. trinn etter pkt. 3: 
Fylkesveg 62 mot Brekken: frå enden av gangveien til ordinær 4 km-grense 
Fylkesveg 62 mot Rød: frå Hargaut til Klokkarelva/ ordinær 4 km-grense. 
 Fylkesveg 660 frå Vistdal skole og oppover til ordinær 4 km-grense i Vistdal 
 
For skoleåret 2010/2011, eller så lenge anleggstrafikken i samband med 
kraftutbygginga av Dokkelva føregår, blir fylkesveg 192 på strekninga frå Syltebø-
krysset til og med krysset Fagerslett/Kanndalen definert som særleg farleg skuleveg for 
barn (etter punkt 2). 
 
Vedtak i Nesset kommunestyre sak 96/11 den 10.11.2011 

Sak nr.  
2011/373-28 
 

 



 

Nesset kommune Arkiv: B57 

Arkivsaksnr: 2014/167-7 

Saksbehandler:  Frode Sundstrøm 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 20/14 13.05.2014 

 

Retningslinjer for skoleturer 

Vedlegg 

1 Retningslinjer for skoleturer i Nesset kommune, 

utkast 

2 Høringsbrev - Retningslinjer for skoleturer 

3 Høringsuttalelse - retningslinjer for skoletur 

4 Høringsuttalelse - retningslinjer for skoletur 

5 Høringsuttalelse - retningslinjer for skoleturer 

6 Høringsuttalelse - retningslinjer for skoleturer 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Retningslinjer for turer i regi av grunnskolen i Nesset kommune vedtas slik: 

 

 
Definisjon skoletur: 

En skoletur er turer utenfor skolen sitt geografiske område/nærområde. Den kan vare noen timer, eller 

over flere dager. Kommunen er ansvarlig for alle turer i skolen sin regi. 

Kommunens ordensreglement gjelder for skoleturer. 

 

For alle skoleturer gjelder følgende: 

 

1. Innholdet i turer skal være forankra i læreplanen. 

 Dette gjelder: generell del og/eller i kompetansemåla for fag.  

 Turer skal ha et læringsmål og et læringsutbytte som skal kunne vurderes i etterkant.  

 Alle typer turer er en del av den ordinære undervisninga, læringsarenaen er bare et 

annet sted enn i klasserommet. 

 

 

 



2. All undervisning er gratis.  

 Elever/foreldre skal ikke betale egenandeler ved turer.  

 Turer er en del av ordinær undervisning og skal være gratis.  

 Elever/foreldre og skole kan likevel drive innsamling av penger gjennom dugnader, 

salg, loddsalg osv., men dette er midler som skal gå inn i en felleskasse og ikke være 

knyttet til den enkelte elev. 

 Det skal ikke være krav til eleven om innkjøp av utstyr for å kunne delta på turer. 

 Alle gaver, bidrag skal behandles anonymt. 

 

3. Alle turer må ha en forsvarlig bemanning  

 Bemanninga skal ivareta tilsyn og sikkerhet for elevene.  

 Foreldre kan utgjøre deler av bemanninga. 

 

4. Godtgjøring for tilsatte på turer med overnatting 

 Tilsatte som deltar på skoletur med overnatting skal ha godtgjøring etter avtalefesta 

vilkår. De skal ha dekt reise- og oppholdsutgifter, jf. sentral generell særavtale SGS 

1010. 

 

5. Reisemål 

 Ved valg av reisemål må tidsbruk og kostnader vurderes i forhold til læringsutbytte.  

 

6. Godkjenning av tur 

 Rektor godkjenner skoleturer ut over en skoledag og/eller turer som medfører ekstra 

kostnader. 

 Rektor må se til at forutsetningene i pkt. 1.-5. er oppfylt før godkjenning. 

 Rektor kan avslå tur om for mange elever ikke kan delta. 

 

Retningslinjene gjelder fra 1. august 2014. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

I sak PS 35/13 ga HOK Eidsvåg barne- og ungdomsskole dispensasjon fra reglene om skoletur, i og 

med at det ble gitt tillatelse til å dra utenlands som avsluttende tur for årets 10.klasse. Seinere ble 

10.klasse ved Eresfjord barne- og ungdomsskole gitt samme dispensasjon administrativt. I sak 35/13 

ble det også vedtatt at det skulle utarbeides forslag til nye retningslinjer for skoleturer 

Utkast til nye retningslinjer er sendt skolene, råd og utvalg ved skolene, Ungdommens kommunestyre 

og fagorganisasjonene til uttale. Forslaget er også lagt ut som offentlig høring på kommunens 

hjemmesider. Det er kommet inn 4 høringsuttalelser. 

Vurdering 

Oppvekstutvalget har i sak 92/96 vedtatt retningslinjer i 5 punkt. I pkt. 1 og 4 står det: 

 

”1. Reisemåla bør ligge i Norge eller Norden 

 4. Oppvekstutvalet kan gje dispensasjon frå reglane etter søknad”” 

 

 



Oppvekstutvalget gjorde i sak 27/98 nytt vedtak der det i siste avsnitt står: 

 

”Det gis ikke anledning til turer/ekskursjoner utenlands i grunnskoletida.” 

I perioden mellom 1996 og 1998 ble det gitt dispensasjoner for reiser utenlands. Etter 1998 har 

søknader om utenlandsturer fram til inneværende skoleår fått avslag. Vedtaket i høst-13 gav 

dispensasjon for første gang etter 1998. 

 

Det bør tas stilling til om retningslinjene skal endres.  

 

Da begrensinger ble vedtatt i 1996 og 1998 var det flere grunner til det. Bl.a. er det nevnt økonomisk 

belastning for hjemmene, fare for smitte, kriminalitet, alkoholtilgang og forurensing. Også økte 

lønnskostnader til medfølgende lærere var et argument. Som positive argumenter er nevnt språk, 

kultur, holdningsskapende arbeid og geografi. I dispensasjonene er turenes pedagogiske innhold og 

forankring i læreplanen nevnt. 

 

Siden 1998 har skolene holdt seg til retningslinjene og saksbehandler kjenner ikke til 

dispensasjonssøknader i den perioden. I samme periode har både verden og læreplanene hatt en 

rivende utvikling og globaliseringen gjelder også Norge. Det bør derfor drøftes om nasjonale grenser 

er en naturlig begrensning for læring. 

 

Ved alle typer ekskursjoner og skoleturer, fra dagsturen på fjellet til avslutningstur for avgangselever 

stilles det tre sentrale krav som skolen må ta stilling til: 

 

 

1. Innholdet i turen skal være forankret i læreplanen (K06), i generell del og/eller i 

kompetansemåla for fag. Turen skal ha et læringsmål og et læringsutbytte som skal kunne 

vurderes i etterkant. Alle typer turer blir dermed en del av den ordinære undervisninga, 

læringsarenaen er bare et annet sted enn i klasserommet. 

2. All undervisning er gratis. Gratisprinsippet er innskjerpet, dvs. at elever/foreldre ikke skal 

betale egenandeler ved turer. Turer er en del av ordinær undervisning og skal være gratis. 

Elever/foreldre og skole kan likevel drive innsamling av penger gjennom dugnader, salg, 

loddsalg osv., men dette er midler som skal gå inn i en felleskasse og ikke være knyttet til den 

enkelte elev. 

3. Alle turer må ha en forsvarlig bemanning som ivaretar tilsyn og sikkerhet for elevene. Avhengig 

av turens art kan opplegget kreve tettere bemanning enn ved undervisning på skolen. 

 

 

Forslaget til nye retningslinjer er ment å dekke alle typer skoleturer, dvs. undervisningsopplegg der en 

kortere eller lengre tid oppholder seg utenfor skoleområdet. Retningslinjene må derfor utformes 

generelt, men bør inneholde forutsetningene som er nevnt ovenfor.  

 

I forslaget er det ikke angitt geografisk begrensning for skoletur. Siden 1998 er verden blitt mer og 

mer globalisert, reisevaner har endret seg og prisene på reiser har gått ned. Det er vanskelig å finne 

saklige argument (pris, sikkerhet, tid, læringsmål) for ikke å kunne krysse landegrensa på en skoletur. 

En kan reise og bo både like langt og dyrt i Norge som til de fleste land i Europa. Det vil heller være 

de andre forutsetningene i retningslinjene som avgrenser reisemål og tidsbruk. Det bør likevel være et 

bevisst valg å utelate geografisk begrensning. 

 

 

 

 



 

Innholdet i høringsuttalelsene kan sammenfattes slik: 

 
Fra Ang. pkt. Innhold Vurdering 

Eresfjord 

barne- og 

ungdomsskole 

Pkt.2 Siste kulepunkt under pkt 2. "Turen skal gjelde for hele elevgruppa 

og forutsetter ikke økonomisk bidrag..." er upresis og gir grunn for 

flere tolkningsmuligheter. Det er behov for å gjøre dette punktet mer 

presist. 

Kulepunkt 6 går ut. 

Pkt.3 Under pkt 3 og forsvarlig bemanning: Skolen på Indre har lange 

tradisjoner med å ta med en foreldrerepresentant sammen med 

kontaktlærer. Skolen har ikke økonomi til å sende med to ansatte fra 

skole. Det kunne stått noe i dette punktet om at foreldrerepres. kan 

også være med for å fylle tilsynskravet 

 

 

Nytt kulepunkt: 

Foreldre kan 

utgjøre deler av 

bemanninga. 

Eidsvåg 

barne- og 

ungdomsskole 

Pkt. 2 Til punkt 2: All undervisning er gratis 

Siste kulepunktet fjernes og erstattes med følgende: Både elevene 

som gruppe og foresatte som gruppe må kunne forventes å delta med 

dugnads-innsats. 

Fjerde kulepunktet fjernes. 

Siste kulepunktet flyttes opp som fjerde kulepunkt. 

Endring: 

Tredje kulepunkt 

beholdes (dekker 

siste) 

Fjerde kulepunkt 

beholdes 

Siste kulepunkt går 

ut 

Pkt.3 Til punkt 3 Alle turer må ha en forsvarlig bemanning 

Fjern siste kulepunktet 

Endring: 

Siste kulepunkt går 

ut 

Ungdommens 

kommunestyre 

Pkt.3 Viser til punkt 3; Vi vil at foreldre skal kunne bli med på turer som 

supplement i tillegg til lærerbemanning. 

Nytt kulepunkt: 

Foreldre kan 

utgjøre deler av 

bemanninga. 

 UKS ønsker et nytt punkt som handler om mulighet om avspasering 

av "overtid" for elever ved skoleturer. 

Ellers synes vi i UKS at forslaget til nye retningslinjer ser greit ut. 

Tas ikke inn. 

Avspasering gjelder 

også i andre 

situasjoner og 

avtales etter hvert. 

Delta avd. 

Nesset 

Pkt. 6 Godkjenning av tur: 

For best å sikre likebehandling mellom skolene i forhold til punktene 

1-5 ønsker vi at Rektor byttes ut med Rektor i 

samråd med skolefaglig rådgiver. 

Endres ikke; 

retningslinjene 

gjelder alle typer 

turer. 

Likebehandling i 

opplæringstilbudet 

generelt sikres 

gjennom tett 

samarbeid og dialog 

mellom skolene og 

rådmannen/skolefag

lig rådgiver 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

Klare retningslinjer gir forutsigbarhet som generelt bidrar til god folkehelse. 



Retningslinjer for turer i regi av grunnskolen i Nesset kommune 

 

 
Definisjon skoletur: 

En skoletur er turer utenfor skolen sitt geografiske område/nærområde. Den kan vare noen 

timer, eller over flere dager. Kommunen er ansvarlig for alle turer i skolen sin regi. 

Kommunens ordensreglement gjelder for skoleturer. 

 

For alle skoleturer gjelder følgende: 

 

1. Innholdet i turen skal være forankra i læreplanen. 

 Dette gjelder: generell del og/eller i kompetansemåla for fag.  

 Turen skal ha et læringsmål og et læringsutbytte som skal kunne vurderes i 

etterkant.  

 Alle typer turer er en del av den ordinære undervisninga, læringsarenaen er bare 

et annet sted enn i klasserommet. 

 

2. All undervisning er gratis.  

 Elever/foreldre skal ikke betale egenandeler ved turer.  

 Turer er en del av ordinær undervisning og skal være gratis.  

 Elever/foreldre og skole kan likevel drive innsamling av penger gjennom 

dugnader, salg, loddsalg osv., men dette er midler som skal gå inn i en felleskasse 

og ikke være knyttet til den enkelte elev. 

 Det skal ikke være krav til eleven om innkjøp av utstyr for å kunne delta på turen. 

 Alle gaver, bidrag skal behandles anonymt. 

 Turen skal gjelde for hele elevgruppa og forutsetter ikke økonomisk bidrag 

og/eller dugnadsinnsats fra enkeltelever eller foresatte. 

 

 

3. Alle turer må ha en forsvarlig bemanning  

 Bemanninga skal ivareta tilsyn og sikkerhet for elevene.  

 Avhengig av turens art kan opplegget kreve tettere bemanning enn ved 

undervisning på skolen. 

 

4. Godtgjøring til personale på turer med overnatting 

 Personale som deltar på skoletur med overnatting skal ha godtgjøring etter 

avtalefesta vilkår. De skal ha dekt reise- og oppholdsutgifter, jf. sentral generell 

særavtale SGS 1010. 

 

5. Reisemål 

 Ved valg av reisemål må tidsbruk og kostnader vurderes i forhold til 

læringsutbytte.  

 

6. Godkjenning av tur 

 Rektor godkjenner skoleturer ut over en skoledag og/eller turer som medfører 

ekstra kostnader. 

 Rektor må se til at forutsetningene i pkt. 1.-5. er oppfylt før godkjenning. 

 Rektor kan avslå tur om for mange elever ikke kan delta. 

 

Retningslinjene gjelder fra 1. august 2014. 



  

 

 



Nesset kommune 

Rådmannen

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864 981 062

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
«REF» 2014/167-2 Frode Sundstrøm, 71 23 11 55 17.02.2014

Høringsbrev - Retningslinjer for skoleturer

I forbindelse med søknad om å få dra på skoletur utenlands har Utvalg for helse, oppvekst og 
kultur vedtatt at nye retningslinjer for skoleturer legges fram for politisk behandling vår -14.

Nesset kommune har fram til nå hatt retningslinjer som bl.a. innskrenker muligheten for 
utenlandsturer. Utvalget ga høsten -13 dispensasjon og godkjente utenlandstur for årets 
avgangsklasser i Eresfjord og Eidsvåg.

Vedlagt er forslag til retningslinjer gjeldende for alle typer skoleturer. Vi ber om innspill og 
uttalelser til forslaget og evt. forslag til endringer. Høringsuttalelse gis på kommunens 
hjemmeside : http://www.nesset.kommune.no/aktuelt/horinger/

Høringsfrist: 1.april

Med hilsen

Frode Sundstrøm
skolefaglig rådgiver



Høringsuttalelse (KF-239) - side 1

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: 8AFUBJ

Registrert dato: 01.04.2014 15:14:38

Innledning
Uttalelsen gis
¤ På vegne av foretak/lag/forening
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

Foretak/lag/forening

Delta avd. Nesset
Adresse

Kommunehuset
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon

Telefaks

E-post kontakt

anita.storholt.mittet@nesset.kommune.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Ja
Navn på høringssaken
T Retningslinjer for skoleturer
£ Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum
Dato på kommunens høringsbrev

17.02.2014
[dd.mm.åååå]
Uttalelse til saken

Pkt. 6. Godkjenning av tur:

For best å sikre likebehandling mellom skolene i forhold til punktene 1-5 ønsker vi at Rektor byttes ut med Rektor i
samråd med skolefaglig rådgiver.



Høringsuttalelse (KF-239) - side 1

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: 5NU4H3

Registrert dato: 01.04.2014 10:38:36

Innledning
Uttalelsen gis
¤ På vegne av foretak/lag/forening
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

975284263
Foretak/lag/forening

Eidsvåg barne- og ungdomsskole
Adresse

Holtan
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon

71231280
Telefaks

E-post kontakt

per.einar.strand@nesset.kommune.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Ja
Navn på høringssaken
T Retningslinjer for skoleturer
£ Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum
Dato på kommunens høringsbrev

17.02.2014
[dd.mm.åååå]
Uttalelse til saken

Til punkt 2 All undervisning er gratis
Siste kulepunktet fjernes og erstattes med følgende: Både elevene som gruppe og foresatte som gruppe må kunne
forventes å delta med dugnadsinnsats.
Fjerde kulepunktet fjernes.
Siste kulepunktet flyttes opp som fjerde kulepunkt.

Til punkt 3 Alle turer må ha en forsvarlig bemanning
Fjern siste kulepunktet



Høringsuttalelse (KF-239) - side 1

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: E3M7BK

Registrert dato: 17.03.2014 10:28:05

Innledning
Uttalelsen gis
¤ På vegne av foretak/lag/forening
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

864981062
Foretak/lag/forening

Ungdommens kommunestyre
Adresse

Nesset
Postnummer

6460
Poststed

EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon

71231191
Telefaks

71231101
E-post kontakt

turid.overas@nesset.kommune.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Ja
Navn på høringssaken
T Retningslinjer for skoleturer
£ Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum
Dato på kommunens høringsbrev

17.03.2014
[dd.mm.åååå]
Uttalelse til saken

*Uks ønsker et nytt punkt som handler om mulighet om avspasering av "overtid" for elever ved skoleturer.

*Viser til punkt 3; Vi vil at foreldre skal kunne bli med på turer som suplement i tillegg til lærerbemanning.

Ellers synes vi i UKS at forslaget til nye retningslinjer ser greit ut.



Høringsuttalelse (KF-239) - side 1

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: 2J8N66

Registrert dato: 28.02.2014 11:19:12

Innledning
Uttalelsen gis
¤ På vegne av foretak/lag/forening
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

975284263
Foretak/lag/forening

Lærerne på Eresfjor b og uskole
Adresse

Eresfjord
Postnummer

6470
Poststed

EresfjERESFJORD
Telefon

71231750
Telefaks

71231750
E-post kontakt

hilde.toven@nesset.kommune.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¤ Ja
Navn på høringssaken
T Retningslinjer for skoleturer
Dato på kommunens høringsbrev

12.02.2014
[dd.mm.åååå]
Uttalelse til saken

Oppsummering fra uttalen fra personalmøtet på Eresfjord barne- og ungdomsskule tor 27.02.14:

1. Siste kulepunkt under pkt 2. "Turen skal gjelde for hele elevgruppa og forutsetter ikke økonomisk bidrag..." er
upresis og gir grunn for flere tolkningsmuligheter. Det er behov for å gjøre dette punktet mer presist.

2. Under pkt 3 og forsvarlig bemanning: Skolen på Indre har lange tradisjoner med å ta med en foreldrerepres
sammen med kontaktlærer. Skolen har ikke økonomi til å sende med to ansatte fra skole. Det kunne stått noe i
dette punktet om at foreldrerepres kan også være med for å fylle tilsynskravet.

Eresfjord 27.02.14.
Ref Hilde Toven



 

Nesset kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2014/199-44 

Saksbehandlar:  Turid Leirvoll Øverås 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 21/14 13.05.2014 

 

Kulturmidlar 2014 - tildeling 

Vedlegg 

1 Liste kulturmidlar 2014 - 

tildeling 

2 Retningslinjer for 

kulturmidlar i Nesset 

 

 

Rådmannens innstilling 

Første tildeling av kulturmidlar for 2014 med til saman kr 145.000,-, blir i fordelt etter vedlagt liste. 

Tilskot til aktivitet og drift i alt kr 85.000,- og tilskot til hus og anlegg i alt kr 60.000,-. 

 

 

 

Saksopplysningar 

Tildeling av kulturmidlar for 2014 er gjort kjent på kulturmeldinga ”Det skjer i Nesset” som blir sendt 

til alle husstandar i kommunen og på kommunens heimesider. 

Søknadsfristen var sett til 1. april kvart år. Det kom inn 39 søknader. Nokre lag har søkt på fleire tiltak 

som både går på aktivitet i laget og til drift/vedlikehald av hus eller anlegg. Samla søknadssum er 1.08 

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

dette før evt. tilskot frå kulturmidlane blir  betalt ut.  

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

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

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

som det går fram av vedlagt liste.  

 

Vurdering 

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

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

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



gode møteplassar i nærmiljøet. Det er mykje fokus på fysisk aktivitet og tilrettelegging for aktivitet for 

alle. Idrettslaga gjer ein stor innsats her og ein ser av søknadane at det er mykje arbeid som blir lagt 

ned for å få til gode hus, anlegg, turstiar osv. Gode nærmiljø med aktivitet fremjar trivsel og bu-lyst 

for alle aldrar og kommunen ynskjer å støtte dette viktige arbeidet. 

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

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

aktivitet og folkehelse. 

 

Økonomiske konsekvensar 

I denne tildelinga blir det foreslått å bruke kr 145.000,-. Budsjettramma for tilskot til drift og 

investeringar til lag og foreiningar i Nesset kommune er ført på ansvar 2540 og 2541. Det utgjer til 

saman kr 230.000,-. Dette er om lag 5,5% av budsjettet til  kulturområdet i 2014 før evt. 

budsjettreduksjonar. 

 

Betydning for folkehelse 

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

vidt spekter av aktivitet og stort engasjement i alle deler av kommunen.  



Lag/forening: Bygd

medl 

v/b Søkjer om tilskot til i 2014

drift/akt 

2540

hus/anl. 

2541 

85 000 60 000 Sum

Bygdalag,velforening    

1 Ranvik bygdalag Ranvik 60/18 Drift, innkjøp av div leikeapparat 2 500 2 500

2 Ut-Bugge Vel Bugge 015/6 div utstyr til uteplass/gapahuk. Sos. Møteplass 1 000 1 000

3 Øverås Grendalag Eresfjord 45/7 Grillhus på badeplass, sos. Møteplass 0 1 000 1 000

4 Meisalfjellet hytteforening Nesset 20/35 Gapahuk 0 2 000 2 000

5 Meisalfjellet hytteforening - Blånebu Nesset 20/35 Blånebud vedlikehold 0 0 0

Barn/kultur 0

6 Vårsol 4H Eresfjord 30 Aktivitet, 50-års jubileum 4 000 4 000

7 Eidsvåg Ving Eidsvåg 15.jan hobby aktivitet 2 000 2 000

Forsamlingshus: 0

8 Bugge bygdalag - Hus Bugge 70/15 Renovering av Bugge forsamlingshus, stimerking 2 000 2 000

9 Eidsvåg bedehus/indremisjon Eidsvåg 17/00 Skifte av tak 3 000 3 000

10 Gussiås bygdalag - gammelskolen Gussiås 45/11 vindu, skifte golv 2 000 2 000

11 Storsvingen bygdastue - drift av hus Eidsøra 100/43 Husgeråd og utstyr 0

12 Storsvingen bygdastue - rehab. hus Eidsøra Rehab. Golv, varmovner 3 000 3 000

13 Meisalstranda grendalag bedehus Meisalstr. 50/15 Drift av forsamlingshus, mangler sanitæranlegg 3 000 3 000

14 Øverås gamle skole - drift Eresfjord 45/12 Kjøkken, rehab el-anleg, rehab golv 1 000 1 000

15 Øverås gamle skole Eresfjord Drift av hus, kulturminne 0 0

16 Raudsand samfunnshus Raudsand Renhab. HC-toalett 5 000 5 000

idrettslag: 0

17 Eidsvåg idrettslag - hovedstyre Eidsvåg Vedlikehold klubbhus, Solbjøra, lysløype, grasbane 5 000 5 000

18 Eidsvåg idrettslag Fotballgruppa Eidsvåg Innfjøp av Vertirake til KGB 28 000 28 000

19 Eidsøra idrettslag - aktivitet Eidsøra 110/43 Aktivitet for barn og unge, utstyr 2 000 2 000

20 Eidsøra idrettslag - klubbhus/anlegg Eidsøra vedlikehold klubbhus, inngangsdør mm 8 000 8 000

21 Eresfjord idrettslag, fridrettsanlegg Eresfjord 181/xx Rehab løpebane og friidrettsanlegg 5 000 5 000

22 Eresfjord idrettslag Eresfjord 181/xx Drift, aktiviteter 10 000 10 000

23 Eresfjord & Vistdal skisenter Eresfjord Drift av skianlegget, strøm, drivstoff 3 500 3 500

24 Nesset snøscooterklubb - motorsport Eidsvåg 100/25 Sikkerhetstiltak. vedlikehold av motorsportsenteret 5 000 5 000

25 Raudsand Idrettsalg Raudsand 103/44 Sti Raudsandfjellet 3 500 3 500

26 Vistdal idrettslag Vistdal 110/35 Drift av aktivitet barn/unge, aktiv på dagtid, utstyr til utlån 5 000 5 000

27 Eresfjord og Vistdal Fotballklubb E&V 72b ballbinge 3 500 3 500

28 Eresfjord og Vistdal Fotballklubb E&V aktivitet, utstyr 3 000 3 000



Lag/forening: Bygd

medl 

v/b Søkjer om tilskot til i 2014

drift/akt 

2540

hus/anl. 

2541 

Sang & musikk: 0

29 Eresfjord musikklag Eresfjord 32 Utstyr, kurs og aspirantopplæring 5 500 5 500

30 Nesset Skolekorps Eidsvåg 29 Aspirantopplæring, instrument, 5 500 5 500

Andre intersseforr, organisasjonar 0

31 Nesset bygdekvinnelag Eidsvåg 6/00 Kulturarrangement, kurs 2 000 2 000

32 Nesset pensjonistforening Nesst 74 Sang, musikk, aktivitet 2 000 2 000

Ungdomslag 0

33 Eidsøra ungdomslag Hus 12/00 Rehab. Ungdomshus 4 000 4 000

34 Eira ungdomslag 014/3 Drift, vedlikehold hus 4 000 4 000

Skyttarlag 0

35 Eidsvåg og Eidsøra skyttarlag Eidsøra 98/25 Ungdomsarbeid 3 000 3 000

36 Eidsvåg og Eidsøra skyttarlag Eidsøra Sanitæranlegg 0 0

Øvrige 0

37 Raudsand gruvemuseum Raudsand 50 Oppgadering/utviding av lokaler. HC-toalett 2 000 2 000

38 Eresfjord småbåtlag Eresfjord 80 Kurs båtvett, båtkultur for ungdom 2 000 2 000

39 Nesset seniordans Nesset 25 Kurs for instruktører, drift av laget 2 000 2 000

85 000 60 000 145 000
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RETNINGSLINER FOR KULTURMIDLAR i Nesset kommune 
 
 
Økonomisk ramme:  
Kommunestyret fordeler kvart år økonomisk ramme til kultureininga. Rådmannen set opp 
detaljbudsjett der det skal gå fram kor mykje som er sett av til kulturmidlar (ansvar 2540 og 2541).  
 
Utvalg for helse, omsorg og kultur (HOK) godkjenner retningsliner og fordeler kvar år om lag 50% av 
tilskotet. Resten er delegert til rådmannen for utbetaling gjennom året i samsvar med retningslinene og 
prioriteringar i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg.  
 
Tilskot til lag og foreiningar i Nesset kommune er delt i fire tilskotsordningar:    
Tilskotstype Normalfordeling tildeling Handsaming 
A: Driftstilskot til lag, foreiningar, hus og anlegg 50% 1. halvår HOK 
B: Investeringstilskot til hus og anlegg 30% 2. halvår KS/adm 
C: Tilskot til kurs og opplæring 10% heile året administrativt 
D: Enkeltarrangement og underskotsgaranti 10%  heile året administrativt 
 
 
A. Driftstilskot til lag, foreiningar, hus og anlegg:    
Lag og foreiningar som har kulturell aktivitet i Nesset kommune kan søke om årleg driftstilskot. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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