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Eresljord Bygdelag er en upolitisk organisasjon med et styre valgt på et arlig folkellote, med oppgave

bl.a å fremme, ivareta, organisere oppgaver som primært er viktige for innb  egerne i Eresfjord. men

folgelig oe for alle bosatt i kommunen.
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flott plassert b ge fra slutten av 1980 tallet som med små oppstartsmidler er klart til bruk, og som

egner seg godt, meget godt til en spesialavdeling for sjukeheimstrengende eldre, fortrinnsvis med
demens som hoveddiagnose.
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Nesset kommune

Interkommunalt barnevern - Tertialrapportering 2. tertial 2013

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

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

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

            - Oppfølging av barn i fosterhjem
          - Samarbeid med andre instanser
          - Fristoversittelser

Resultatrapport
1. Rapportering til fylkesmannen pr. 30.06.13 viser følgende fristoverskridelser; Nesset 

   ingen fristoversittelser, Sunndal 9,09 %, Tingvoll 7,14%
2. Rapportering til fylkesmannen pr. 30.06.13 viser: Nesset 7 meldinger, Sunndal 46 

meldinger, Tingvoll 15 meldinger. Totalt for tjenesten siste halvår 68 meldinger.
3. Rapportering til fylkesmannen pr. 30.06.13 viser: Nesset hjelpetiltak totalt 9 barn 

(også over 18 år) og 3 barn under omsorg, Sunndal hjelpetiltak totalt 53 barn og 6 
barn under omsorg, Tingvoll hjelpetiltak totalt 37 barn og 5 barn under omsorg. 
Totalt for tjenesten 99 barn på hjelpetiltak og 14 barn under omsorg

4. Sykefravær gjennomsnitt i 1. tertial 10.94 %, 2. tertial: 7,81 %.                                                                                    
Pr. måned i 2. tertial: mai 6,52 %, juni 8,86 %, juli 13,27 %, august 2,62 %.                                                                                                         
Barneverntjenesten har i andre tertial hatt sykemeldinger i hele perioden, noe som 
har medført at en ikke har hatt full oppdekning av barnevernfaglig ansatte. En har 
leid inn merkantil i 40 % stilling i denne perioden. 

5. Satsningsområder 2013

- Oppfølging av barn i fosterhjem
Fokus på at barneverntjenesten følger opp lovkrav til barn som er under omsorg. Sikre at alle 
barn skal ha tilsynsfører og får lovpålagte tilsynsbesøk, samt at de får de antall 
oppfølgingsbesøk av barneverntjenesten som er lovpålagt. Det er en utfordring å få alle 
tilsynsførere til å levere inn rapport på tilsyn 4 ganger pr. år, som lovpålagt, samt vansker med 
å få de til å stå i oppgaven over tid. Tilsynsførere tilbys veiledning og kurs. 
  
- Samarbeid med andre instanser   
Det er fast samarbeid med instanser som arbeider med barn og unge i alle kommunene. 
Barnevernet har faste kontaktpersoner mot flere av disse instansene.

- Fristoversittelser    
Barnevernet har faste møter hver mandag hvor alle nye meldinger gjennomgås og 
konkluderes. Dette for å sikre rask og god oppfølging av nye meldinger.



Barnevernet har hatt spesielt fokus på undersøkelsessaker for å få ned fristoversittelsene, noe 
som har ført frem, men dette vil påvirke oppfølgingen på andre områder av barnevernarbeidet. 

Måloppnåelse
1. God måloppnåelse i forhold til tidsfrister
2. Det jobbes videre med fokus på oppfølging av fosterhjem og tilsynsførere
3. Tverrfaglig samarbeid godt i gang.

Økonomi
Det vises til tidligere utsendte faktura for faktiske utgifter for interkommunalt barnevern for 
Nesset kommune for 2. tertial.

Forbruk pr. 2. tertial, kr. 1.447.060,- med følgende fordeling:

Ansvar 3250, funksjon 244                     kr.  824.660
Ansvar 3251, funksjon 251, 252             kr.  622.400   

Innbetalt pr. 1. tertial, kr. 928.965,-

Faktiske utgifter 2. tertial, kr. 518.095,- med følgende fordeling:

Ansvar 3250, funksjon 244    kr.  219.107,-
Ansvar 3251, funk. 251, 252 kr.  298.988,-

Ansvar 3250 Administrasjonskostnader – funksjon 244
Ansvaret dekker lønn og felleskostnader for det interkommunale barnevernet.
Nessets andel tom. 2. tertial er kr. 824.660,-. Det ligger an til et årsforbruk på kr. 1.236.990,-.
Forbruket ligger innenfor det vedtatte årsbudsjettet som er kr. 1.273.882,-.

Ansvar 3251 Tiltak i og utenfor hjemmet – funksjon 244, 251, 252
Det er få meldinger i/fra Nesset i det interkommunale barnevernet, noe som gjenspeiler seg i 
lave utgifter til tiltak i og utenfor hjemmet i barnevernet.
Nessets andel tom. 2. tertial er kr. 622.400,-. Det ligger an til et årsforbruk på kr. 933.600,-.
Forbruket ligger godt innenfor det vedtatte årsbudsjettet som er kr. 1.448.000,-.

Samlet vurdering
Regnskapet viser et forbruk tom. 2. tertial på kr.1.447.060,-. Forutsatt samme utgiftsnivå i 3. 
tertial, vil beregnet forbruk bli ca. kr. 2.170.590,-. Dette ligger godt innenfor vedtatt budsjett 
som er på kr. 2.721.882,-.

Sunndalsøra 2.10.13

Marianne Romfo                                                        Kari Thesen Korsnes
Barnevernleder                                                           Helsesjef
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Redegjørelse for eventuelt behov for ekstrabevilgning for å kunne øke antall 
barnehageplasser i de kommunale barnehagene i Nesset.

Rådmannens innstilling

Ingen 

Saksopplysninger

HOK ble i møte 10.09.2013 orientert om barnehagesituasjonen etter vedtak i sak 46/13 «Farmen 
friluftsbarnehage, søknad om drifts- og kapitaltilskudd for driftsåret 2013/2014» i kommunestyrer 
20.06.2013. ”Nesset kommune gir drifts- og kapitaltilskudd til Farmen Friluftsbarnehage for driftsåret
2013/2014 beregnet ut fra reglene i «Forskrift om likeverdig behandling av offentlig tilskudd til
ikke-kommunale barnehager». Drifts- og kapitaltilskudd finansieres innen barnehagens 
budsjettrammer for 2013 og 2014. Ved innsparing i barnehagebudsjettet inngår ikke redusert 
åpningstid eller endring av strukturer på barnehagene”.
HOK ba administrasjonen om å beregne kostnader for å kunne ta inn et barn under 3 år på venteliste i 
Vistdal barnehage og øke opp igjen pedagogisk bemanning i Eidsvåg barnehage til det nivået som 
kommunen hadde før vedtaket i juni. Dette for å kunne ta inn igjen 3 små barn i Eidsvåg barnehage og 
ett barn i Vistdal barnehage. 

I Vistdal barnehage vil vi ved å øke opp med 8 % stilling som assistent, kunne ta inn ett barn som står 
på ventelisten. 
I Eidsvåg barnehage vil vi med å sette inn igjen den barnehagelæreren som vi har kuttet, kunne ta inn 3 
små barn under 3 år. 

Kostnader beregninger på årsbasis: 

Kostnader Vistdal barnehage
økt assistentressurs Vistdal barnehage 8 % assistent 35.000,-
+ økte inntekter, foreldrebetaling 11.000,-

Totale kostnader på årsbasis Vistdal barnehage 24.000,-



Kostnader i Eidsvåg barnehage:
1 (100 %)barnehagelærer i Eidsvåg, gir plass til 3 småbarnsplasser 489.000,-
+ inntekter på foreldrebetaling for 3 småbarnsplasser – (25.630 x 3)   76.890,-

Totale kostnader på årsbasis for økning i Eidsvåg barnehage 412.110,-

Totale års-kostnader for Vistdal og Eidsvåg barnehage 436.000,-

Vurdering

For 2. halvår 2013 har en redusert kostnader i Eidsvåg barnehage ved å ikke ansette vikar i et lengre 
permisjonsvikariat. Fra 01.01.14 vil den permitterte være tilbake og en må ev gå til omplassering/ 
oppsigelser for å redusere kostnadene tilsvarende for 2014. 
I forhold til kommunens totale økonomi vil det være mest kostnadseffektivt å tilrettelegge for full drift
i de kommunale barnehagene for å kunne øke barnehagetilbudet i kommunen. Alternativt er å tilby 
barnehageplasser i ikke kommunale barnehager. 

Kommunens tilskudd til ikke kommunale barnehage vil for tilsvarende 4 småbarnsplasser tilsvare:
kr 208.000 x 4 barn =       kr 832.000,-

Totale kostnader på årsbasis for økning i ikke kommunal barnehage kr 832.000,-

Inndekning av utgifter til nye tilskudd til ikke kommunale barnehager, skal etter vedtak k-sak 46/13, 
dekkes fra barnehage budsjettet til kommunale barnehager. Det betyr ytterligere reduksjoner 
tilsvarende tilskuddene, i kommunale barnehager.
  

Økonomiske konsekvenser

Enheten Barnehagene i Nesset vil ha behov for å få tilført en økning på årsbasis på kr 436.000,- for 
utvidelse i Vistdal barnehage og Eidsvåg barnehage. For resten av 2013 vil det være behov for kr
53.000,-. 

Betydning for folkehelse
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Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2013

Vedlegg
1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2012-13

Rådmannens innstilling

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2013 tas til etterretning

Saksopplysninger

Kommunen som skoleeier har etter Opplæringslova § 13-10 1. ledd, i ansvaret for at krava i 
Opplæringslova og forskrift til denne blir oppfylt.  

Videre heter det i samme paragraf 2. ledd at kommunen ”skal ha eit forsvarleg system for vurdering av 
om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte.  Kommunen (fylkeskommunen og skoleeigaren for 

privat skole etter § 2-12) skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og 
nasjonale kvalitetsvurderinga som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 første ledd 
(statleg tilsyn og kontroll)”. 

Som en del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskole-
opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av 
skoleeier dvs. kommunestyret. 

Innholdet i rapporten er hovedsakelig hentet fra Skoleporten som er Utdanningsdirektoratets nettsted 
for organisering av Nasjonale prøver, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og lærer-



undersøkelsen. Rapporteringen dreier seg derfor mye om faglig kvalitet og faglige resultat i skolen, 
samt læringsmiljø.
I innledningen er det tatt inn statistikk som viser omfanget av spesialundervisning i Nesset. GSI-
tallene viser at Nesset har et fornuftig nivå på andel spesialundervisning. Dette kan være en indikator 
på at skolene driver god tilpassa undervisning der de fleste av elevenes behov blir ivaretatt uten bruk 
av enkeltvedtak om spesialundervisning.

Kapitel 2.1 om elever og undervisningspersonale, viser hvor store grupper den enkelte lærer har 
sammenlignet med kommunegruppe 2, Møre og Romsdal fylke og nasjonalt nivå.  Dette er data hentet 
fra GSI, der det er innhentet informasjon om skolenes ressursbruk og organisering.
Fra tabellene som viser nøkkeltall ser vi at antall elever i Nesset skolene har gått ned fra 417 elever til 
345 elever på 5 år. I samme periode er antall lærerårsverk redusert med 10.

Kapittel 2.2 om læringsmiljø inneholder vanligvis data fra Elevundersøkelsen. For skoleåret 2012-13 
er det ikke gjennomført slik undersøkelse fordi den ble flyttet fra vår-13 til høst-13. I forbindelse med 
ungdomsprosjektet i NAV ble det i juni -13 gjennomført en undersøkelse (”Ungdata”) blant 
ungdomstrinnselever der noen av spørsmålene også handlet om skole. Noen resultater herfra er tatt 
med i Tilstandsrapporten.

Kapittel 2.3 Resultater viser resultater på gjennomførte nasjonale prøver for 5.- og 8.trinn i lesing, 
regning og engelsk + eksamensresultater og samla grunnskolepoeng (elevenes nivå ved endt 
grunnskole totalt sett). 
Også her er det gjort sammenligning over tid og med samme sammenligningsgruppe.

Nasjonale prøver i lesing viser gode resultat og god utvikling over år for både 5. og 8. trinn, selv om 
årets resultat for 8.trinn var noe svakere.  Det er tilsvarende utvikling i engelsk. I matematikk er det 
gode resultater for 8.trinn, mens resultatene for 5.trinn er for dårlige. Her har vi for mange elever på 
laveste nivå.

For å sikre en positiv utvikling arbeides det med en viktig satsing både på faglig oppgradering, fokus 
på og tiltak for god leseopplæring, spesielle lesekurs og prosjektet ”skriving av fagtekst” der også
lesing er vektlagt. Den gode utviklingen i de fleste resultatene kan være et produkt av langsiktig og 
god satsing på bedring av grunnleggende ferdigheter. I tillegg er det arbeidet målbevisst med 
klasseledelse over tid og forebyggende arbeid mot mobbing.

I siste del av tilstandsrapporten er det sagt noe om skolebasert refleksjon. Den viktigste bruken av 
resultatene Nasjonale prøver og Elevundersøkelsen gjøres på skolene. På den måten kan resultatene 
komme til nytte i stadig utvikling og forbedring av praksis i klasserommet. Den skolebaserte 
refleksjonen er forsøkt satt inn i en sammenheng slik at skoleutvikling, satsingsområder og 
kompetanseheving trekker i samme retning.

Utkast til rapporten er sendt fagorganisasjonene for uttale og er drøftet i utvidet skoleledermøte.

Vurdering

Forslaget til system for tilstandsrapportering for grunnskolen i Nesset er et forsøk på å oppfylle 
lovkravet og å etablere vurderingsrutiner som er tjenlig både for grunnskolen og for skoleeier.



Tilstandsrapporteringen skal gjennomføres årlig, og da er det to muligheter; rapporten kan forholde 
seg til kalenderåret eller skoleåret.  Saksbehandler tilrår at en rapporterer ut i fra skoleåret, der den 
enkelte skole hvert år gjennomfører skolebasert vurdering på våren/ved skoleårsslutt og den 
kommunale delen gjennomføres deretter for framlegging til politisk drøfting i oktober/november. 
Tilstandsrapporten er sammen med budsjett et viktig grunnlag for prioriteringer i Plan for 
skoleutvikling og Plan for kompetanseheving.

Tallene som er presentert i tilstandsrapporten skal gi de folkevalgte et godt innblikk i tilstanden i 
Nesset-skolen. 

Det er et omfattende arbeid å få på plass et fullverdig rapporteringssystem i skoleverket, og det 
forslaget som foreligger vil utvikles videre.  

Økonomiske konsekvenser

Rapporten har ingen økonomiske konsekvenser

Betydning for folkehelse
Det er av stor betydning også for folkehelsa at kommunens barn og unge får gode lærings- og 
utviklingsmuligheter i skolen. Statistikk og forskning viser at stabile oppvekstvilkår og god utdanning 
gir større fokus på egen og andres helse.
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Tilstandsrapport for 

grunnskolen i Nesset 

skoleåret 2012-13 
0. Innledning 

Dette dokumentet en del av arbeidet med å utvikle et komplett rapporteringsverktøy der skolene og 

skoleverket samlet rapporterer årlig til skoleeier om tilstanden i grunnskolen i Nesset. 

Rapporten skal etter hvert dekke de mest betydningsfulle deler av virksomheten, gjennom en prosess 

som sikrer at signaler går fra klasserom via ledelsen til kommunestyret som skoleeier.  Det innebærer en 

prosess der skolebasert vurdering også utgjør en del av grunnlaget for rapporteringen.    

Tilstandsrapporten skal bestå av 3 hoveddeler;  

- En innledning med generell informasjon om grunnskolen i Nesset 

- En resultatrapport som er hentet fra skoleporten, utdanningsdirektoratets ”resultatbank” der en 

finner resultat fra Nasjonale prøver, Elevundersøkelsen og faktaopplysninger. 

- En del med beskrivelse av bl.a. skolebasert vurdering, internkontroll og utviklingsområder.   

Fordi Elevundersøkelsen sentralt ble flyttet fra vår-13 til høst -13 finnes det ikke resultater fra skoleåret 

2012-13. Elevundersøkelsen er derfor tatt ut i årets tilstandsrapport og det henvises til tilstandsrapporten 

for 2012. I kapittelet om læringsmiljø er det i årets rapport tatt inn noen resultater fra en undersøkelse 

gjort av Ungdata i regi av Nav-Nesset. Dette er en bred undersøkelse blant ungdomsskoleelevene i 

Nesset gjort våren -13. I tilstandsrapporten er det bare tatt ut resultater knytta til læringsmiljøet. 

0.1. Bakgrunn 

Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i 

opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner 

og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette 

er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.   

I Lov om opplæring §13-10 2. ledd heter det:  

” Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter §2-12  skal ha eit forsvarleg system 

for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte.” ”Som ein del av 

oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den 

vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø.  Den årlege rapporten skal 

drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkesting og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane”. 

Denne tilstandsrapporten skal videreutvikles til å bli en fullverdig imøtekommelse av  det lovpålagte 

kravet. 
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0.2. Målsetting 

I tillegg til å innfri kravet i lov om opplæringen må det være et mål å skape:  

1. Økt bevisstgjøring og refleksjon om virksomheten på den enkelte skole. Det må være en 

målsetting at både lærere, elever og foreldre deltar aktivt i arbeidet, såkalte skolebasert 

vurdering (forskrifta § 2-1).  

Den skolebaserte vurderinga er et viktig uttrykk for at skolen er en lærende organisasjon.  

2. Skoleutvikling som effekt av kontinuerlig vurdering av - og fokus på virksomheten.  

3. Økt kjennskap til, og innsikt i skolevirksomheten for skoleeier ved administrasjon og politikere. 

4. Økt innsikt i og interesse for skolen hos brukere og befolkning for øvrig.   

 

0.3. Skolene i Nesset 2012-13 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole  

Rektor: Per Einar strand 

Elevtall: 265  

 

Indre Nesset barne- og ungdomsskole 

Rektor: Hilde Toven 

Avdelinger: Eresfjord  1. – 10. trinn:  56 elever 

  Vistdal 1. – 7. trinn:   19 elever 

  Eikesdal 1. – 7. trinn:      5 elever 

 

Organisering ved skolene 2012-13 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole: Enheten har en ledelse bestående av rektor i hel stilling og 3 

inspektører som også har undervisning.  Skolen består av 3 adskilte bygg; Småskolen med 81 elever, 

mellomtrinnet med 93 elever og ungdomstrinnet med 91 elever.  

Indre Nesset Barne- og ungdomsskole: Enheten har en ledelse bestående av rektor i hel stilling og 3 

inspektører som også har undervisning.   

Enheten består av 3 avdelinger, der Eresfjord har både barne- og ungdomstrinn, mens Vistdal og 

Eikesdal har bare barnetrinn.  Alle tre avdelingene har fådelt undervisning, det vil si at flere årstrinn er 

organisert i en klasse.   
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0.4. Kartleggingssystem og rapportering 

Kommunen har et lokalt kartleggingssystem som så langt dekker fagene norsk og matematikk.  Systemet 

består av en perm som inneholder oversikt over tester og tidspunkt, skåring av resultat for alle trinn og 

eventuelle diagnostiske prøver for elever med resultat som gir grunn til bekymring.  ”Trinnpermen” følger 

hver klasse gjennom skoleløpet, og skal sikre god oppfølging fra år til år, ved trinnoverganger og skifte 

av lærer.      

Ressursgruppa har arbeidet med å videreutvikle systemet i samarbeid med PPT. Det er bl.a. laget rutiner 

for tiltak for elever med svake resultater. 

Fra skoleåret 2011/12 er kartleggingsresultatene lagt inn i programmet Vokal,  

  

0.5. Ressursgruppa 

Ressursgruppa er blitt benevnelsen på ei gruppe bestående av 2-3 lærere med spesialpedagogisk 

kompetanse og en representant for PPT. Skolefaglig rådgiver deltar og i en del møter i gruppa og gir 

føringer for aktiviteten.   

Lærerne har hatt frikjøp på 12% hver for å arbeide med dette området. 

Ressursgruppa har gjort et viktig arbeid med å videreutvikle kartleggingssystemet Trinnpermen, ikke 

minst ved å legge inn ”tiltakspakke” der kartleggingen avdekker behov for ekstra tilpasning/hjelp.   

Ressursgruppa har også utarbeidet mal for intensivkurs i lesing for forskjellige nivå.  
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0.6. Samarbeid med PPT  

Det er utarbeidet rutiner for samarbeid mellom skole og PPT,” Oppgaver og frister gjennom året”.   

Kommunens PP-tjeneste, PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset yter god tjeneste med fortløpende 

saksbehandling og god oppfølging av skolene med faste kontaktpersoner gjennom året.  

0.7. Spesialundervisning 

I mange kommuner er andelen elever som får spesialundervisning for høy. I Nesset har denne andelen 

vært lav og ligger nå omtrent på landsgjennomsnitt. 

 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Andel spu.t. gitt av lærer; Nesset 3,6 5,2 6,0 9,5 9,3 9,7 11,1 6,9 

Andel spu.t. gitt av lærer, Norge 14,6 15,2 15,9 16,7 17,1 17,9 18,3 18,0 

Andel spu.t. gitt av assistent, 
Nesset 

        27,1 27,6 51,5 43,7 

Andel spu.t. gitt av assistent, 
Norge 

        55,5 67,3 70,6 70,7 

Andel enkeltvedtak av elevtall, 
Nesset 

3,7 3,4 4,0 5,8 8,0 9,7 8,6 7,5 

Andel enkeltvedtak av elevtall, 
Norge 

6,0 6,2 6,6 7,2 7,9 8,4 9,8 8,6 
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1. Sammendrag 
Tilstandsrapporten er en del av skoleeiers innhenting av data som viser situasjonen ved skolene i 
kommunen.  Denne rapporten er hentet fra Skoleporten som er Utdanningsdirektoratets nettsted for 
organisering av Nasjonale prøver, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og lærerundersøkelsen. 
Denne rapporteringen dreier seg derfor mye om faglig kvalitet og faglige resultat i skolen. 
Kapitel 2.1 om elever og undervisningspersonale, viser hvor store grupper den enkelte lærer har 
sammenlignet med kommunegruppe 2, Møre og Romsdal fylke og nasjonalt nivå.  Dette er data hentet 

fra GSI, der det er innhentet informasjon om skolenes ressursbruk og organisering. 
Kapittel 2.2 om læringsmiljø viser elevenes rapportering gjennom elevundersøkelser handler mest om 
trivsel og mestring.  Dataene gjenspeiler hvordan elevene på 7. og 10. trinn har opplevd sitt læringsmiljø 
i forhold til et utvalg av stilte spørsmål. Her er det og sammenligning over tid, og med samme 
sammenligningsgruppe som over. 
Kapittel 2.3 Resultater viser resultater på gjennomførte nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, 

eksamens- og standpunktkarakterer og samla grunnskolepoeng (elevenes nivå ved endt grunnskole totalt 

sett). 
Også her er det gjort sammenligning over tid og med samme sammenligningsgruppe. 
Rapporten inneholder også egne kapittel om skolebasert vurdering, system for oppfølging og en del fakta 
om skolene i kommunen og hvilke satsingsområder det arbeides med. 
  

Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i 

opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner 

og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette 

er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. 

Rapport om tilstanden i opplæringen 

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og 

læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret.   

Krav til innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan 

bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra 

Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men 

det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete 

målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. 

I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter 

og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har 

behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene 

som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor 

også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 

opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 

personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale 

indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller 

personopplysningslovens bestemmelser. 
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2. Hovedområder og indikatorer 
 

2.1. Elever og undervisningspersonale 

 

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk 

Antall elever 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 

skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 

elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 

undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. 

 

Lokale mål 

 
Nesset har en skole med god opplæring i et trygt og inspirerende læringsmiljø. Godt 
samarbeid mellom skole/hjem og foreldre som støtter opp om skolen. Elever og foreldre som 
er fornøyd med - og stolte av skolen sin. 
 

(Plan for skoleutvikling 2012)  
 

 

Nesset kommune, fordelt på periode 
 

 Indikator og nøkkeltall 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

 Talet på elevar 417 402 380 359 345 

 Årsverk for undervisningspersonale 46,8 42,7 39,7 38,1 36,8 
 

 

Vurdering 

Antall elever i Nesset skolen er redusert med ca. 70 elever de siste 5 åra. Samtidig har vi ca. 10 
færre lærerårsverk. I dette ligger både en tilpassing til elevtallet, men også en mer effektiv drift der 
gjennomsnittlig gruppestørrelse har gått noe opp. 
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2.1.2. Lærertetthet 

Lærertetthet 1.-7. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen.  

Lærertetthet 8.-10. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8.-10. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen.  

 

Lokale mål 

 
Nesset har en skole med god opplæring i et trygt og inspirerende læringsmiljø.  
Personalet i skolene har relevant kompetanse/gode muligheter til oppgradering, gode 
arbeidsforhold med spennende utfordringer og et støttende arbeidsmiljø 

 
(Plan for skoleutvikling 2012) 

  

 

Nesset kommune, sammenlignet geografisk 
 

 

 

Vurdering 

Skolene i Nesset har i snitt få elever pr. lærer.  Antall elever pr. lærer har økt fra ca. 11 til ca. 14 i snitt 
de siste 5 årene på ungdomstrinnet, mens det har ligget stabilt på ca 11 på barnetrinnet.  Det 
er betydelig færre elever pr. lærer på de små skolene. I Eidsvåg er lærertettheten omtrent på nasjonalt 
nivå for barnetrinnet og litt lavere for ungdomstrinnet. 
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2.2. Læringsmiljø 

Ungdata-undersøkelsen i 
Nesset 2013

Nøkkeltall

(ungdomsskolen)

FAKTA OM UNDERSØKELSEN:

• Tidspunkt: Uke 24

• Klassetrinn: 8. – 10. klasse

• Antall: 104

• Svarprosent: 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNGDATA

• Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale 
spørreskjemaundersøkelser.

• NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) 
har det faglige ansvaret for undersøkelsene, mens kommunene 
står for den praktiske gjennomføringen.

• Ungdata finansieres av Helsedirektoratet, Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskaps-
departementet.

• Alle data som samles inn i regi av Ungdata lagres i en nasjonal 
database som forvaltes av NOVA.

• Hvert år lages det nasjonale tall basert på alle gjennomførte 
Ungdata-undersøkelser foregående år.

• Tallene gjengitt under merkelappen «Norge» i denne rapporten er 
basert på 101 kommunale undersøkelser gjennomført i perioden 
2010 – 2012.

• Mer utfyllende informasjon kan finnes på www.ungdata.no.
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Under 30 minutter: Aldri/nesten aldri lekser+under 30 minutter.
1/2-2 timer: 1/2-1 time+1-2 timer.
To timer eller mer: 2-3 timer+3-4 timer+Mer enn 4 timer.

Skole – tid brukt på lekser:
Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid 
(utenom skoletid)?

30
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Under 30 minutter 1/2-2 timer To timer eller mer

8. trinn

9. trinn

10. trinn

SKOLE OG FRAMTID

DEFINISJONER:

• Trives på skolen:

Andel som svarer «trives svært godt» eller 
«trives nokså godt» på spørsmålet: Trives du på 
skolen?

• Lekser (minst 30 min.):

Andel som svarer «1/2 – 1 time» eller mer på 
spørsmålet: Hvor lang tid bruker du 
gjennomsnittlig per dag på lekser og annet 
skolearbeid (utenom skoletiden)?

• Skulking:

Andel som svarer «minst én gang» på 
spørsmålet: Har du skulket skolen det siste året?

• Tror de vil ta høyere utdanning:

Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Tror du at 
du vil komme til å ta utdanning på universitet 
eller høgskole?

• Tror de vil bli arbeidsledig:

Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Tror du at 
du noen gang vil bli arbeidsledig?

15

61
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75
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9
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Mobbing, plaging og utfrysing – utøver:
Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på 
skolen eller i fritida?

Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka.
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Minst ukentlig Omtrent hver 14. dag Omtrent en gang i
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Mobbing, plaging og utfrysing – offer:
Hender det at du blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på 
skolen eller i fritida?

Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka.
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2.3. Resultater 

2.3.1. Nasjonale prøver lesing 5. trinn 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 

 
Elevene oppnår gode resultat målt i avgangskarakterer og Nasjonale prøver.   
Med gode resultat menes at skolene i Nesset over tid – og i løpet av planperioden, har resultat 

tilsvarende nasjonalt gjennomsnitt både på Nasjonale prøver, elevundersøkelsen og avgangskarakterer. 
 
(Plan for skoleutvikling 2012) 
   
 

 

Nesset kommune, fordelt på periode, 5.trinn 
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Nesset kommune, sammenlignet geografisk, 5.trinn 
 

I 

 

Vurdering 

Resultatene for lesing i 5.kl. har vært jevnt gode de siste åra. Dette gjenspeiler god begynneropplæring i 

småskolen. Fordelingen på mestringsnivåene er god og tilsvarer et gjennomsnitt på 2, dvs. at 
målsettingen er nådd. 
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2.3.2. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
 
Elevene oppnår gode resultat målt i avgangskarakterer og Nasjonale prøver.   
Med gode resultat menes at skolene i Nesset over tid – og i løpet av planperioden, har resultat 
tilsvarende nasjonalt gjennomsnitt både på Nasjonale prøver, elevundersøkelsen og avgangskarakterer. 
 
(Plan for skoleutvikling 2012) 
   

 

 

Nesset kommune, fordelt på periode, 8.trinn 
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Nesset kommune, sammenlignet geografisk, 8.trinn 
 

 

 

 

Vurdering 

Resultatene for 8.trinn har jevnt over vært gode de siste årene, selv om siste resultat er svakere (2,8). 
Årets resultat viser for mange elever på de laveste mestringsnivåene, spesielt mestringsnivå 2. 
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2.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene er rimelige 

 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 

 
Elevene oppnår gode resultat målt i avgangskarakterer og Nasjonale prøver.   
Med gode resultat menes at skolene i Nesset over tid – og i løpet av planperioden, har resultat 
tilsvarende nasjonalt gjennomsnitt både på Nasjonale prøver, elevundersøkelsen og avgangskarakterer. 
 
(Plan for skoleutvikling 2012)                                                     
                                                               
 

 

Nesset kommune, fordelt på periode, 5.trinn 
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Nesset kommune, sammenlignet geografisk, 5.trinn 
 

 

 

Vurdering 

I 5.kl. er for mange av elevene på mestringsnivå 1. En positiv trend er at flere elever er på mestringsnivå 
3. I gjennomsnitt er elevene på mestringsnivå 1,7 og målet om nasjonalt gjennomsnitt er ikke nådd. 
 
Det er gjennomført kompetanseheving i matematikk for personalet i småskolen og fra 2014 vil et av 

hovedsatsingsområdene i Nessetskolen være "Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag". 
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2.3.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at de: 

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene de får er rimelige 

 kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

Lokale mål 
 
Elevene oppnår gode resultat målt i avgangskarakterer og Nasjonale prøver.   
Med gode resultat menes at skolene i Nesset over tid – og i løpet av planperioden, har resultat 
tilsvarende nasjonalt gjennomsnitt både på Nasjonale prøver, elevundersøkelsen og avgangskarakterer. 
 
(Plan for skoleutvikling 2012)                                            
                                        

 

 

Nesset kommune, fordelt på periode, 8.trinn 
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Nesset kommune,sammenlignet geografisk, 8.trinn 
 

 

 

 

Vurdering 

Resultatene for 8.kl. er gode, snitt mestringsnivå 2,9. Dette er litt lavere enn målsettingen, men 
resultatene siste årene har vært stabilt gode. 
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2.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn 

Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til 
disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 

 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 

 
Elevene oppnår gode resultat målt i avgangskarakterer og Nasjonale prøver.   

Med gode resultat menes at skolene i Nesset over tid – og i løpet av planperioden, har resultat 
tilsvarende nasjonalt gjennomsnitt både på Nasjonale prøver, elevundersøkelsen og avgangskarakterer. 
 
 
(Plan for skoleutvikling 2012) 
   

 

 

Nesset kommune, fordelt på periode, 5.trinn 
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Nesset kommune, sammenlignet geografisk, 5.trinn 
 

 

 

Vurdering 

For 5.kl. er det snitt på mestringsnivå 1,7, som er et stykke unna målsettingen. Det er for mange elever 
på nivå 1 og for få elever på nivå 3. 
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2.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn 

Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet 
til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 

 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 

 
Elevene oppnår gode resultat målt i avgangskarakterer og Nasjonale prøver.   

Med gode resultat menes at skolene i Nesset over tid – og i løpet av planperioden, har resultat 
tilsvarende nasjonalt gjennomsnitt både på Nasjonale prøver, elevundersøkelsen og avgangskarakterer. 
 
(Plan for skoleutvikling 2012)  
 

 

Nesset kommune, fordelt på periode, 8.trinn 
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Nesset kommune, sammenlignet geografisk, 8.trinn 
 

 

 

Vurdering 

8.kl. oppnår 2,7 i snitt mestringsnivå som er lavere enn målsettingen. Også her oppnår for få elever 

mestringsnivå 3-5. 
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2.3.7. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 

Lokale mål 

 
Elevene oppnår gode resultat målt i avgangskarakterer og Nasjonale prøver.   

Med gode resultat menes at skolene i Nesset over tid – og i løpet av planperioden, har resultat 
tilsvarende nasjonalt gjennomsnitt både på Nasjonale prøver, elevundersøkelsen og avgangskarakterer. 
 

(Plan for skoleutvikling 2012) 
   
 

 

Nesset kommune, sammenlignet geografisk 
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Nesset kommune, fordelt på periode 
 

 

 

 

Vurdering 

Eksamenkarakterene varierer en del fra år til år, dette er naturlig fordi det gjelder få elever.  
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2.3.8. Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 

Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 

summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

 

Lokale mål 

 
Elevene oppnår gode resultat målt i avgangskarakterer og Nasjonale prøver.   
Med gode resultat menes at skolene i Nesset over tid – og i løpet av planperioden, har resultat 
tilsvarende nasjonalt gjennomsnitt både på Nasjonale prøver, elevundersøkelsen og avgangskarakterer. 

 

(Plan for skoleutvikling 2012) 
   
 

 

Nesset kommune, sammenlignet geografisk og fordelt på periode 
 

 

Vurdering 

Avgangselevene har de siste årene oppnådd  gjennomsnitlig grunnskolepoeng  på eller over snitt-tall for 
landet. Grunnskolepoeng er en oppsummert målestokk for faglige resultater ved sluttvurderingen i 
10.klasse. Slik sett er dette det endelige faglige resultatet etter 10 års skolegang og kan si noe om 
kvaliteten på tilbudet elevene i kommunen får.  
Målsettingen er nådd og resultatene ligger over hva som kan forventes. Det vil fortsatt være en 

målsetting å stabilisere resultatene på et høyt nivå og å utjevne store forskjeller mellom elevene. 
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2.4. Overgang 

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 

grunnskolen. 

 

 

 

Vurdering 

Høsten 2012 begynte alle avgangselevene fra grunnskolen i videregående opplæring. Andelen elever fra 
Nesset har stort sett vært høy, flere år 100%. Tabellene sier ingen ting om gjennomføring av 
videregående opplæring. 
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2.5. Skolebasert vurdering 

Skolebasert refleksjon 2012-13 

Forskrift til Opplæringslova: 

§ 2-1. Skolebasert vurdering  

       Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar 

til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at 
vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene.  

 

Kjennetegnet på en lærende organisasjon er en kontinuerlig refleksjon over egen praksis. Dette 

forutsetter at skoleledelsen legger dette inn som regelmessige drøftinger i personalet, der formålet er 

skoleutvikling og forbedring av felles praksis. Skoleeier skal se til at dette skjer. 

 

Skolebasert refleksjon er nå lagt inn som et ledd i og i sammenheng med planer og rapporter.  Den 

kontinuerlige refleksjonen og drøftingene på skolene er i første rekke nyttig for skolen selv og skal bidra 
til kvalitetsforbedring der. I tilstandsrapporten legges det derfor bare med en oversikt over hvilke emner 
som har vært tatt opp til slik drøfting: 

 

 

Tema Når EIBUS INBUS 

Oppfølging av elevundersøkelsen aug-12 x x 

Drøfting av tiltak i forhold til resultat 
fra elevundersøkelsen 

nov.-12 x x 

Casedrøfting ang. læringsmiljø og 

Oppl.lova kap 9a 

høst-12 x  

Drøfting av utbytte og videreføring av 

fagtekstprosjektet 

feb.-13  x 

Drøfting av egen praksis på 
halvårsvurderinger 

Vår- 13 x x 

 

 

På neste side vises en skisse over hvordan skolebasert refleksjon skal gjennomføres. 

 

(Forskrift til Opplæringslova bruker begrepet ”skolebasert vurdering. I Nesset har vi brukt begrepet ”skolebasert refleksjon” for å skille det fra 

elevvurderingsfeltet) 
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Skolebasert refleksjon,- del av kommunens tilstandsrapport 

Refleksjonstema knyttet til: 

a) resultat fra Elevundersøkelsen/Foreldreundersøkelsen 

b) resultat fra Nasjonale Prøver 

c) pågående eller avslutta prosjekt 

 

Refleksjonstema bestemmes av hver enhet, evt. i fellesskap. 

 

Tidslinje: 

1. JAN.                                      1. MARS                                1. MAI.                                                                  1SEPT.                                       

1.NOV                                     31.DES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Grunnlaget for refleksjon bestemmes (a, b og/eller c) 

 Skoleledelse, plangruppe, tillitsvalgte, skoleeier (forankring) 

2. Refleksjonsperiode fastsettes ut fra tidslinja ovenfor 

 Datofesting av møter 

3. Skoleledelse/plangruppe velger ut fokusområder og formulerer refleksjonstema 

4. Refleksjonstema drøftes på 

 Team 

 Ledergruppe 

 Plangruppe 

 Hus/personalmøte 

 Foreldremøter/FAU/SU 

 Skoleleder/skoleeier 

5. Oppsummering, evt. forslag til endringer 

 Gjøres av skoleledelse/plangruppe 

 Informasjon til alle  

 Tilbakemelding til skoleeier innen 1.april/1.des. 

 

 

 

 

 

 

 

a)Elevundersøkelsen, 

Foreldreundersøkelsen 

b)Nasjonale Prøver 

c)Pågående eller avslutta prosjekt c)Pågående eller avslutta prosjekt 

Refleksjons-

periode  (b) 

Refleksjons-

periode  (a) 

Refleksjons-

periode  (c) 

Refleksjons-

periode (c) 

©(cdatofesti

ng av ) 
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2.6. Utviklingsarbeid og satsingsområder 

Utviklingsarbeid i skolen er et langsiktig arbeid. De siste årene har skolene i Nesset vært sammen om 
utviklingsarbeidet. Det har vært en bevisst holdning å gjøre dette sammen fordi: 

 det binder skoler og kolleger sammen 
 vi utnytter den kompetansen som finnes i kommunen til beste for alle 
 det er en rasjonell og økonomisk måte å arbeide på 
 det sikrer lik kvalitetsheving for alle elever 
 det bidrar til felles praksis mellom skolene 

Det er også viktig at utviklingsarbeid er langsiktig, dvs. går over flere år. Med grundig arbeid vil en sikre 
at slikt arbeid får effekt også etter at prosjektperioden er avsluttet. Det er effekten i klasserommet og for 
elevens læring som er målestokken på om et utviklingsarbeid lykkes eller ikke. Det er også viktig å 
begrense omfanget til 2-3 utviklingsområder om gangen. 

En illustrasjon på hvordan dette settes inn i plansammenheng kan se slik ut: 

 

 

 

 

I skoleåret 2012-13 ble det arbeidet mye på to store felt; elevvurdering og skriving av fagtekst. 
Arbeidsfeltene ble i stor grad integrert i hverandre og styrket hverandre. 

 

 

 

 

 



Side 33 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2012-13  

 

2.6.1. Elevvurdering 

Det har vært arbeidet systematisk med elevvurdering siden jan.-12. I samarbeid med BroAschehoug har 

kursdager kombinert med veiledning hatt elevvurdering som fokus. Opplæringslovas forskrift om 

vurdering stiller store krav til lærerne. Gjennom dette utviklingsarbeidet er forståelse og praksis i 

vurdering utviklet. Kompetansehevingen i elevvurdering har vært nært knyttet til fagtekst-prosjektet og 

dermed blitt relevant og praksisnært. 

2.6.2. Skriving av fagtekst 

Skriving av fagtekst har vært et 3-årig prosjekt støttet faglig og økonomisk av Nynorsksenteret. 

Prosjektet er gjennomført på alle trinn, for alle lærere og mange assistenter og ved alle skoler. 

Prosjektet har hatt som mål å styrke elevenes ferdigheter i å skrive(og lese) fagtekster, samt å styrke 

ferdighetene i nynorsk fagskriving. Ei prosjektgruppe som består av rektorene, skolefaglig rådgiver og 

faggruppa har leda prosjektet.  Faggruppa bestående av 4 lærere fra eget kollegium har hatt det faglige 

ansvaret. Prosjektet ble avslutta våren 2013 og faggruppa har laget en manual for fagtekstskriving som 

sikrer videre bruk av metodikken i åra framover. 

I løpet av prosjektet ble det også spilt inn en film av SnøballfilmAS som brukes som opplæringsfilm om 

fagtekstskriving. 
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3. System for oppfølging (internkontroll) 
Skoleeier er etter Opplæringsloven §13-10 pålagt å ha et forsvarlig system for vurdering av om krava i 
opplæringsloven og forskriftene blir oppfylt. Kommunen har etter utprøving tatt i bruk et digitalt system 
kalt "1310.no" fra og med august -12. I dette systemet tildeles skolene v/rektor gjøremål ihht 
opplæringsloven som må kvitteres ut. Skoleeier kan til enhver tid ta ut rapporter om disse gjøremålene 
er utført eller ikke. Systemet fungerer også som et årshjul både for skolenivå og for skoleeier.  Under 
vises et eksempel fra dette systemet. 
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4. Konklusjon 
Tilstandrapporten viser jevnt over gode faglige resultater i Nessetskolen.  Resultatet for avgangselevene 
(grunnskolepoeng) har de siste årene ligget over landsgjennomsnitt. De siste årene har vi hatt svake 
resultater i regning, dette blir også ett av to hovedsatsingsområder framover. 

I arbeidet for et godt læringsmiljø blir det både arbeidet systematisk forebyggende og reagert hurtig når 

uønska atferd oppstår. 

Utviklingsarbeidet, som handler om og til enhver tid å gi elevene et bedre tilbud i klasserommet, preges i 
Nesset av samarbeid, systematikk og langsiktighet. Samarbeidet mellom skolene og kommunenivået er 
godt og det arbeides for at elevene i kommunen skal få et godt og likeverdig tilbud uavhengig av skole. 

Elevene i Nesset har et godt tilbud. Mesteparten av bygninger og inventar er nylig fornyet, det er god 
kompetanse i personalet og elevene har godt med lærebøker og utstyr. 



Nesset kommune Arkiv: B57

Arkivsaksnr: 2012/796-4

Saksbehandler: Frode Sundstrøm

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 35/13 16.10.2013

Søknad om skoletur til utlandet

Vedlegg
1 Søknad om løyve til skuletur
2 Søknad om å få dra utenlands på skoletur
3 Aktive fredsreiser
4 Uttale fra rektor ang. søknad om skoletur til utlandet.
5 Kopi av tidligere behandling av skoletur utenlands

Rådmannens innstilling

Søknad fra 10.klasse ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole om å få dra på klassetur til utlandet 
imøtekommes. Det gis dispensasjon fra reglene vedtatt i sak 27/98.

Skolen må legge fram en oversikt over hvordan turen ivaretar læreplanens generelle del og 
kompetansemål for fag.

Reglene for skoleturer tas opp til ny politisk behandling i løpet av vårhalvåret 2014.

Saksopplysninger

Kontaktlærerne for 10.klasse ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole søker om tillatelse til å dra på 
skoletur til utlandet med 10.klasse våren 2014. Det søkes om dispensasjon fra tidligere retningslinjer 
som begrenser skoleturer utenlands. Elevrådet ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole uttaler i eget brev 
at de synes regelen om ikke å tillate utenlands skoleturer bør oppheves. Rektor støtter søknaden fra 
kontaktlærerne i 10.klasse.

10.klasse søker om en ”pakkereise” arrangert av Aktive Fredsreiser med besøk til Praha og Berlin.
Turen vil strekke seg over 5 dager.

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 fått avslag.

Vurdering

Det bør tas stilling til om tidligere retningslinjer skal endres slik at de får konsekvens for behandling 
av denne søknaden, eller om søknaden skal behandles som en dispensasjonssøknad. Saksbehandler 
mener at endring av retningslinjene krever en grundigere prosess som bl.a. involverer alle skolene, 
foreldreråda og elevråda. Denne prosessen har det ikke vært tid til nå. Søknaden bør derfor behandles 
som en dispensasjonssøknad.

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.

I søknaden er det til en viss grad gjort rede for det pedagogiske innholdet og forankring i læreplanen. 
Videre er gratisprinsippet ivaretatt og turen finansiert gjennom oppsparte midler gjennom 3 år på 
ungdomstrinnet. Rektor anbefaler søknaden og dekker utgifter til nødvendig bemanning innenfor eget 
budsjett. Foreldregruppa er tatt med på drøfting og stiller seg positiv til opplegget iflg. søknaden.

Det bør legges fram en oversikt over hvilke deler av læreplanen som blir ivaretatt ved en slik tur.



Elever på tur i kommunens/skolens regi har kollektiv ulykkesforsikring gjennom KLP. Reiseforsikring
må tegnes privat.

Ut fra ei samla vurdering er det ikke tungtveiende grunner til å avslå søknad om dispensasjon utover at 
det er et gjeldende vedtak som ikke tillater utenlandsturer. Det bør derfor gis dispensasjon, men regler 
for skoleturer bør tas opp til ny vurdering i ei senere sak innen første halvår 2014.

Økonomiske konsekvenser

Kostnader dekkes innenfor skolens ordinære budsjett

Betydning for folkehelse



Kwbimuye-hp-el-

2012 /-.7%

26.09.13

Søknad om løyve til skuletur

10. trinn ved Eidsvåg barne- og ungdomsskule skal våren 2014 på klassetur. I samband med

dette har vi eit sterkt ønske om å kunne nytte oss av tilbodet til organisasjonen Aktive

fredsreiser som arrangerer skuleturar for ungdomsskuleklassar i heile Noreg.

Ein klassetur skal ha både fagleg og sosialt utbytte. læreplanen Kunnskapsløftet (LK06) legg

stor vekt på at elevane i større og større grad er ein del av eit globalisert samfunn. I fleire fag

og i samfunnet generelt er også verdien av eit demokrati vektlagt. Gjennom ein tur

organisert av Aktive fredsreiser veit vi at elevane får innsikt i samfunn der både demokrati og

menneskeverd har hatt dårlege kår. Ved å oppleve dette trur vi dessutan at ungdommane

våre blir meir engasjerte i samfunnsdebatten, samt at dei ser verdien av arbeidet for

demokrati og menneskerettar seinare i livet.

Elevane har sjølv tatt initiativ til å delta på ein slik tur. På foreldremøtet i haust var også

foreldregruppa svært positive til ein tur med eit så innhaldsrikt program.

Tidsramma for denne turen vil truleg vere noko lenger enn for tidlegare turar. Til gjengjeld

får elevane eit meir innhaldsrikt program og fleire inntrykk. Slik vil dei også få eit større

fagleg utbytte av turen.

Kostnadsramma til turen er noko større enn tidlegare år. 10. trinn har likevel finansieringa i

orden, ettersom trinnet har arbeidd hardt med å samle inn pengar gjennom tre år på

ungdomsskulen. Her kan mellom anna nemnast at elevane har hatt kortreist gjestebod,

kiosksal og kjekssal. I tillegg har trinnet fått ein del pengepremiar i samband med både lokal

og regional grOndercampfinale der elevane frå EBUSvann finalane.

I den generelle delen vektlegg LKO6sterkt synet på menneskets likeverd og verdigheit, samt

møtet mellom ulike kulturar. Verdien av å sjå og oppleve andre kulturar og historie er stor. I

eit samfunn som i større og større grad er globalisert, ser vi det som viktig at elevane våre

kan ha mulegheita til å oppleve dette også i skulesamanheng. Vi håpar difor at vi kan få

dispensasjon frå regelen som seier at vi ikkje kan reise utanfor Noreg på klasseturen i 10.

klasse våren 2014, samtidig som de ser på om denne regelen bør endrast permanent.

Med venleg helsing

kontaktlærarane på 10. trinn

Unni Kjelleberg Solli

44dIldkr
Jens Ove Grønset
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Kjære kommunestyre.

Vi i tiendeklasse fra Eidsvåg barne- og ungdomsskole har et sterkt

ønske om å få dra til utlandet på klassetur til våren. Vi er klar over at

Nesset kommune sitt regelverk sier at vi ikke har lov til det. Denne

regelen mener vi burde bli fjernet, fordi å dra til utlandet kan både

være interessant og lærerikt.

Om vi drar til utlandet får vi møte andre kulturer, lære om deres

historie og kan se andre land sine severdigheter. I mange andre

kommuner får klasser og skoler lov til å reise. Det gir de muligheten til

å blant annet se på fangeleirer i Polen. Tilbudet med hvite busser, som

er arrangert av Aktive fredsreiser, kunne vi tenkt oss å vært med på.

At Nesset kommune har en regel mot å dra til utlandet på klassetur

synes vi er unødvendig. Med tanke på at vi bruker så mye tid på å

samle inn penger til denne turen, er det dumt at vi ikke får utnytt

situasjonen til å dra en plass vi kan få en mer minnerik opplevelse og

lære mere av. I ettertid vil vi sitte igjen med sterke minner og

inntrykk.

I tillegg til alt dette har vi tjent inn nok penger til en sånn tur, så det

blir ikke noe ekstra kostnad. Når vi først har en mulighet til å dra en

plass syns vi at vi burde få utnytte den til det ytterste.

Vi håper at dere ser på dette så fort som dere har muligheten, så vi i

98-kullet og fremtidige tiendeklassinger fra Eidsvåg får muligheten til å

dra til utlandet.

Med vennlig hilsen elevrådsleder og nestleder i elevrådet

Silje Myrvang Andersen Marie Solgard

&ffiftef£w
ezfc_
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5 DAGER—FLY
KR.2 850,-

INKLUDERTI PRISEN
Bussog sjåfør i 5 dager
4 overnattinger på hotell
4 frokoster
4 middager eL kveldsmat
Veiskatter
Reiseteder
Guidei Bernauer Strasse
ogStasi-fengsetet
(forbeholdhviskapasitet)

Opplev to av Europas største kulturbyer og se nazismens grusomme
ettermæle. Sju dagers rundreise med fokus på andre verdenskrig og
den kalde krigen i etterkant.
I Tsjekkia besøker vi også den tille landsbyen Lidice som ble utsatt for
samme hevnaksjon som Telavåg i Norge.

Det er ikke rart at Praha blir kalt "alle byers mor". I Praha får vi
omvisning med lokat norsktatende guide der vi får se Praha-borgen,
Vitus-katedraten, Kartsbroen og Rådhusplassen med det astronomiske
ur.

Etter to netter i Praha går turen videre til verdensmetropolen Berlin.
Denne byen har vært gjennom en enorm utvikling etter at den igjen ble
hovedstad i Tyskland etter murens fall i 1989.
Her får vi bussightseeing og får se blant annet Brandenburger Tor,
Riksdagen, Berlinerdomen, Unter den Linden, Atexanderplatz,
Potzdamer Platz og KurfUrstendamm. Vi får også tid tit å besøke det
beryktede Stasifengselet Hohenschdnhausen og oppleve gufs fra den
kalde krigen.

  • ,_

-
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Praha
og Berlin
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PROGRAM
DAG1 OSLOGARDERMOEN—PRAHA
Vi reiser fra Oslo Lufthavn Gardermoen kl.? med ankomst
Praha kl.? (fly t/r ikke ink1.)
Her møter vi reiseleder og buss fra Aktive Fredsreiser.
Praha-program titpasses flyankomst. Vi sjekker inn på
hotell i Praha, hvor vi spiser middag på kvelden.

DAG2 PRAHA
Etter frokost får vi en halvdags byrundtur med tokal guide.
Vi skal se Praha-borgen, Vitus-katedralen, Den gytne gate,
Lillebyen, Kartsbroen, Gamlebyen, Rådhusplassen med
det berømte astronomiske uret, Jødekvartalet, Våclav-
plassen med mer. Etter sightseeingen blir det tid på egen
hånd. Mat og overnatting på hotell i Praha.

DAG3
ALTERNATIV1: PRAHA—BERLIN
Etter en tidlig frokost reiser vi til Lidice (inngangspenger
1.<"40,- for ungdom og Kt. 80,- for voksen ikke inktudert).
På vei til Bertin passerer vi historiske Dresden, som ble
bombet på stutten av 2. verdenskrig. Matkjøp underveis
(ikke inkl). Middag og overnatting på hotell i Bertin om
kvelden.

 • • å
s
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ALTERNATIV2: PRAHA—TROPICALISLANDS
(tillegg, se baksiden)
Etter en tidtig frokost reiser vi til Lidice (inngangspenger
K.t.40,- for ungdom og 1<"80,- for voksen ikke inktudert).
På vei tit Berlin passerer vi historiske Dresden, som ble
bombet på slutten av 2. verdenskrig. Matkjøp underveis
(ikke inkl). Om kvelden kommer vi tit Tropical Islands i
Krausnick, 60 km syd for Bertin. Det er et "tropisk paradis"
med innsjøer, øyer, strender og badevann med 30 grader.
Her finnes bl.a. en 25 m høy vannrutsjebane hvor en kan
få en fart opptil 70 km/t. Regnskogen som har over 500
plantearter inneholder også en informasjonssti. Vi spiser
kveldsmat og overnatter i tett inne i Tropical Islands. Ta
med badetøy, håndkle og takenpose/dynetrekk. Husk å
drikke mye vann.

DAG4 BERLIN
Etter frokost reiser vi og besøker Stasifengselet som viser
hvordan Stasi opererte under kommunisttiden. Det blir en
bussightseeing i Berlin sentrum, der vi kjører Unter den
Linden, forbi Brandenburger Tor og Riksdagen. Hvis dere
ønsker, kjører vi opp til "Gedenkståtte Bertiner Mauer", et
dokumentasjonssentrum og det offisielle minnesmerket
for Berlin-muren.
Mat på restaurant eller hotellet. Det blIr så mulighet for
en spasertur på i byen. Overnatting på hotell i Berlin.

DAG5 BERLIN—OSLOGARDERMOEN
Vi spiser frokost, før vi sjekker ut fra hotellet. Fortsettelse
av Bertin-program tilpasset flyavgang. Gruppen blir kjørt
til flyplassen i Berlin hvor vi fortater buss og reiseleder.
Flyet går kl.? med ankomst Osto Lufthavn Gardermoen kl.?

I



Eidsvåg barne- og ungdomsskole

Per Einar Strand

6460 Eidsvåg

Vedlegg til søknad frå 10. klassen om å få reise på ekskursjon med Aktive Fredsreiser

På slutten av 1990-talet bestemte Oppvekstutvalet i Nesset at skuleklassar frå kommunen ikkje

kunne reise på turar til utlandet. Eg ber no HOK om primært å vurdere å oppheve dette vedtaket, slik

at vi ev. får opning for å kunne delta på godt gjennomarbeidde og vel utprøvde utanlandsopplegg

med t.d. Aktive Fredsreiser eller De hvite busser. Sekundært ber eg HOK om å gje årets 10. klassar

dispensasjon frå vedtaket som ein gong vart gjort.

Skuletur var oppe som tema på foreldremøtet for 10. klassane 26.09.2013 Foreldra støtta opp om

forslaget om å reise på tur med Aktive Fredsreiser. Vi tenkjer oss eit opplegg over inntil fem dagar.

Det er lett å argumentere både fagleg, pedagogisk og sosialt for å tillate ein slik tur.

Elevane vil oppleve to av Europas store kulturbyar, Praha og Berlin, med rik historie og mektig

arkitektur. Dei vil få innblikk i ei historie og i ein arkitektonisk rikdom vii Noreg knapt aner finst.

Samtidig vil del betre forstå og kunne verdsetje kor viktig det er å verne om demokratiet og

menneskerettane når del ved sjølvsyn får oppleve kva som kan skje under totalitære regime, enten

dei er nazistiske eller kommunistiske. Alt dette kan vi lese om på skulen, men pedagogisk vil det

verke langt meir direkte å kunne oppleve det, slik del får gjere på ei slik reise. Saman med

avgangselevar har eg opplevd ein liknande ekskursjon og fekk oppleve kva inntrykk det gjorde på

ungdommane.

Når vi reiser på turar innanlands får vi alltid godt sosialt utbytte av det. Å dra på ein utanlandstur

med eit slikt innhald styrkar kjensla av fellesskap, og det vil bidra til å gje oss mot til å stå opp mot

urett, enten den førekjem nær oss eller langt borte.

Kostnaden ved sjølve reisa og opphaldet blir dekt av ulike inntekter klassane har hatt. Elevane har

saman med personalet på skulen og foreldra sine fått inn nok pengar til å dekkje utgiftene med

turen. Det blir ikkje kravd eigendel; det har vi heller ikkje høve til å gjere. Gratisskuleprinsippet har vi

verna sterkt om i Nesset.

Å delta på eit velprøvd og trygt opplegg i regi av Aktive Fredsreiser gjer at vi ikkje treng å ha med

mange vaksne frå skulen til ei elevgruppe på ca. 30 ungdommar. Godtgjeringa til lærarane som

eventuelt blir med på turen, dekkjer vi innanfor ordinært budsjett

Eidsvåg 02.10.2013

Per Einar Strand

Rektor Vedlegg: brosjyre frå Aktive Fredsreiser
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1O1UN. E POÏ1TSK UTVALG MØTESTED MØTEDATO
Nesset oppvekstutvalget kommunehuset 27.08.96

0V 092/96

Sakshandsamar: Toril M. Strand - -

SKOLETURAR UTANLANE)S FOR ELEVAR I UNGDOMSSKOLEN

Vedlegg til saka: Rundskriv F-36/81 “Skoleturer for elever i
grunnskolen”.

Dei siste åre har to skular i kommunen skaffe seg erfaring på
skuleturar utanlands. Vistdal Skule har vore til Lanzarote og
Malta, medan Eresfjord Skule har vore til Polen og Tyskland med
“Dei kvite bussane til Auschwitz”.

Dette er turar som krev endå meir kapital enn tidlegare opplegg,
og mange foreldre er redd det utset elevane for stØrre farar enn
turar innanlands.

Oppvekstutvalet bør ta stilling til om me skal tilrå slike turar
for framtida, eller om det skal leggast begrensingar for
reisemålvalget.

Positive moment far utanlandsreiser:

* Språkstimulering - tysk/engelsk
* Kjennskap til framande kulturar
* Samkjensle med andre land og folk - (fredsbevarande).
* Haldningsskapande - motverke rasisme
* Kjennskap til framand natur og klima.
*

*

Negative moment:

* økonomisk belastning for mange heimar.
* StØrre fare for smitte og sjukdom.
* Større fare for kriminelle overgrep.
* Alkohol er svært lett tilgjengeleg.
* Miljøfaktor - lengre reise --> meir forureining
*

*
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Tilråding:

Reglar for skuleturar på ungdomssteget:

1. Reisemåla bØr ligge i Norge eller Norden.

2. Skuleturar utanom fylket må førehandsgodkjennast av
oppvekstutvalet. Sjå rundskriv F-36/81.

3. På turar der elevar og lærarar sjølve står for opplegget, må
minst to vaksne vére med.

4. Oppvekstutvalet kan gje dispensasjon frå reglane etter søknad.

5. Medfølgande lærarar får godtgjering etter reglar for bemanna
leirskole.

OPPVEKSTUTVALGETS VEDTAK.

Reglar for skuleturar m/overnatting på ungdomssteget:

1. Reisemåla bør ligge i Norge.

2. Skuleturar utanom fylket må førehandsgodkjennast av
oppvekstutvalet. Sjå rundskriv F-36/81.
Dvs, på eit tidlegast mogleg tidspunkt fØr avtale og bestilling
er gjort.

3. På turar der elevar og lærarar sjølve står for opplegget, må
minst to vaksne vere med.

4. Oppvekstutvalet kan gje dispensasjon frå reglane etter begrunna
sØknad. -

5. Medfølgande lærarar får godtgjering etter reglar for bemanna
leirskole.

Enstemmig.

Rett utskrift Nesset skolekontor, 29.08.96.

5Guu t’iOt±
Synnøve StubØ Molton
sekr.

Utskrift til : ungdomsskulane
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:KOMMU.:E
Nesset oppvekstutvalget kommunehuset 11.12.96

0V 132/96

SAKSBEH.: Laila Mittet

SØKNAD OM GODKJENNING AV EKSKURSJON FOR 9. KLASSE VED ERESFJORD
BARNE- OG UNGDOMSSKULE

Vedlegg : Søknad fra elever ved Eresfj ord barne og ungdomsskule
Informasjon om stiftelsen Hvite busser og deres
turopplegg
Sak 92/96 Skoleturer utenlands....

9. klasse ved Eresfjord barne- og ungdomsskule Ønsker å dra på
ekskursjon med De hvite bussene til Tyskland og Polen slik
avgangsklassen ved skolen gjorde også forige skoleår.

Elevene og foreldre har i felles møte blitt enige om at dette er
et Ønska reisemål og opplegg.

I sØknaden fra elevene fører de opp mange gode grunner til
godkjenning bør gis - der bevisstgjøring av unge er et
hovedargument.

Det er da heller ikke vanskelig å slutte seg til argumentasjonen
de fører opp, det er også lett å se at dette tiltaket er
grunnleggende positivt og byggende.

I vår tid og vår lune fred og med vår tids inntrykksflom
trenger vi kanskje så konkrete opplevelser som dette
opplegget gir for å skjønne noe av vår nære histories gru...
Det er trolig ikke nok lenger å lese Anne Franks dagbok.

Oppvekstutvalget har imidlertid i sak 92/96 avgjort at i
prinsippet skal klasseturer i ungdomsskolen avvikles innenlands.
Det er likevel ei åpning i punkt 4 i disse reglene, der det er
mulig å gi dispensasjon etter begrunna søknad.

Slik sØknad foreligger og pedagogisk ansvarlig ser det slik at
skal noe gi grunnlag for dispensasjon, så må det bli nettopp dette
opplegget.

Pedagogisk ansvarlig sin tilråding:
Søknaden fra 9. klasse ved Eresfjord skule om å reise til Tyskland
og Polen med de hvite busser våren 97 imøtekommes.
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forts. 0V 132/96

Oppvekstutvalget sitt vedtak.
SØknaden fra g• klasse ved Eresfjord skule om å reise til Tyskland
og Polen med de hvite busser våren 97 imØtekommes. Enstemmig.

Rett utskrift Oppvekstkontoret i Nesset, 12.12.96.

Synnøve StubØ Molton
sekr.

Utskrift til : Eresfjord b. og u.skule



—--i

MØTEBOK
SIDE1

KOMMUNE POLXTISK UTVALG MØTEDATO
Nesset oppvekstutvalget kommunehuset 29.01.98

0V 008/98

SAKSBEH.: Laila Mittet

SØKNAD OM SKOLETUR FRA ERESFJORD SKULE

Vedlegg til saka: Søknad fra Eresfjord skule om skoletur til Polen
med “hvite busser”

Det vises til sak CV 92/96 Skoleturer utenlands
Det vises til sak 0V 132/96 Søknad og godkjenning av ekskursjon..

Fra Eresfjord b&u-skule foreligger det også i år søknad om å få
gjennomføre tur til Polen/Tyskland i samarbeid med “stiftelsen
Hvite Busser”. Dette er da tredje året på rad at skolen legger
opp til en slik tur.

Oppvekstutvalget har lagt prinsippielle begrensinger på turer
utenlands - i sak 92/96 heter det:
1 Reisemåla bør ligge i Norge.
2 Skoleturar utanom fylket må førehandsgodkjennast av

Oppvekstutvalet....
4 Oppvekstutvalet kan gje dispensasjon frå reglane etter begrunna

søknad.

I sak 132/96 ble det levert lignende søknad fra skolen - der
Oppvekstutvalget ga godkjenning etter punkt 4 i reglene.

Begrunnelsene og hensikten med denne turen er lik slik at det er
grunnlag for å behandle søknaden på samme måte.

Pedagogisk ansvarlig sin tilråding:
Søknaden fra 10. klasse ved Eresfjord barne og ungdomsskule om tur
til Polen/Tyskland med “stiftelsen Hvite Busser” våren 98
imØtekommes.

Oppvekstutvalgets behandling:
Utviklinga viser at ei klargjøring av kommunens regler er
nødvendig. Reglementet for utenlandsturer tas opp til ny
behandling i neste møte.

Oppvekstutvalget sitt vedtak.
Søknaden avslås med begrunnelse i regelverket og signal om økte
kostnader etter statens avtaleverk. Enstemmig.

Rett utskrift Oppvekstkontoret i Nesset, 30.01.98.

S*..-k,€’ i1o(tC’
Synnøve StubØ Molton
sekr.

Utskrift til : skolen
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KOMMUNE POLITISK U
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Nesset oppvekstutvalget kommunehuset 29.01.98

CV 007/98

SAKSBEH.: Laila Mittet

SØKNAD OM SKOLETUR - VISTDAL SKOLE

Vedlegg til saka: Søknad Vistdal skole
Sak 0V 92/96 Skoleturer utenlands....
Rundskriv F36/81 Skoleturer for elever

Det vises til sak 132/96

9. og 10. klasse ved Vistdal skole søker om å kunne reise på
skoletur til London våren 98. Det er lagt fram plan for turen med
innhold - der det legges opp til allsidige opplevelser og
erfaringer. Det er lagt inn besøk ved mange kjente institusjoner
som for eks. Buckingham Palace, Houses of Parlament,
naturhistorisk museum og Madame Tussaud’s vokskabinett.

Det er forsåvidt ikke noe å si på innholdet i turopplegget, men
søknaden mangler begrunnelse eller ei synlig forankring av denne
turen til skolens opplegg forøvrig.

Ut fra de prinsippielle retningslinjer som Cppvekstutvalget har
trukket opp i sak CV 92/96 skal det gode grunner til for å
godkjenne et opplegg som avviker såvidt mye fra intensjonene.
Når søknaden ikke er begrunna er det derfor ingen åpenbar hjemmel
for saksbehandler til å anbefale godkjenning i dette tilfellet.

Saka legges fram for utvalget uten tilråding.

Ettersendt begrunnelse ble lagt fram i møtet.

Oppvekstutvalgets behandling:
Utviklinga viser at ei klargjøring av kommunens regler er
nødvendig.
Reglementet for utenlandsturer tas opp til ny behandling i neste
møte.

Oppvekstutvalget sitt vedtak.
Søknaden avslås med begrunnelse i regelverket og signal om økte
kostnader etter statens avtaleverk. Enstemmig.

Rett utskrift Oppvekstkontoret i Nesset, 30.01.98.

Synnøve Stubø Molton
sekr.

Utskrift til :Vistdal skole
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POLITISK UTVALG MØTESTED MØTEDATO:

oppvekstutvalget kommunehuset 24.03.98

V 027/98

IRSKOLE/EKSKURS3ONER - PRAKSIS OG KOSTNAD

Det vises til sak 0V 92/96, 7/98 og 8/98.

Det vises til Leirskoleavtalen i F-3000, Fellesbestemmelsene og

rundSkt’ fr KUF av 13.2.90.

Avtaleverket som regulerer rettigehetene til personale som reiser

på utflukter med elever er oppsplitta og uoversiktlig. Dette er

nok en vesentlig årsak til at det har vært svært ulik praksis når

på området. I noen kommuner har lærere fått godtgjøring kun etter

• dagSatSene i leirskoleavtalen - mens en noen steder har gitt full

• ttelling etter regelverket.

Det er imidlertid klart at det ikke er anledning til å sette til

side sentralt inngåtte avtaler. Det er derfor nødvendig å

forholde seg til det som foreligger og finne ut av konsekvensene

av de forskjellige reglene som spiller inn i det enkelte tilfelle.

Leirskoleopphold eller ekskursjoner er i prinsippet en del av

skolens virksomhet og skal organiseres i samarbeid mellom skole,

ev..leirskole og lærer - når det gjelder personalets tarv.

Det viser seg likevel å være behov for et generelt oppsett - for å

sikre lik praksis i alle fall innen kommunen.

Etter en oppsatt veiledning må da lærer/tillitsvalgt og rektor

inngå avtale for bruk av timer og derav mengde kompensasjon.

Videre skal en avtale hvordan kompensasjonen skal tas ut; dvs

fortrinnsvis i form av avspasering og når det skal skje - eller

Som utbetaling.

Når det gjelder utenlandsopphold så viser det seg at regelverket

ikke binder på samme måte der - slik en har trodd. Det er derfor

nødvendig å ta opp dette separat og Oppvekstutvalget bør ha ei

prinsippiell holdning til slike turer. Nærmere om dette mot

slutten av saka.

BEMANNA LEIRSKOLE

Total tid medgått fra avreise til hjemkomst skal danne grunnlag

for beregning av godtgjøring. I den totale tida regnes 8 timer av

døgnet som hvilende vakt og teller 1/4 - dvs. 2 timer.

Videre trekkes fra den tid lærer er fritatt for ansvar - når

leirskolen har ansvar for opplegget. Reisetid beregnes også som

l/4s tid hvis lærer ikke reiser sammen med - og har ansvar for

elever.

Videre gis godtgjøring etter leirskoleavtalen.

Laila Mittet





MØTEBOK
SIDE 2

d ubemanna leirskole eller ekskursjon innenlands gjelder stort

samme regelverk - med noe tilpasning.

settes også her opp oversikt over medgått tid med fratrekk fra

j1ende vakt-tid på natt og ev. reise der lærer ikke har ansvar

elever. Videre skal arbeidspianfesta tid trekkes fra og

frit&{ for ansvar - ved at for eks. foresatte tar seg av elevene,

trekl5
fra.

begge tilfeller skal lærer i delstilling lønnes som lærer i full

8jlling.

Det vises ellers til vedlagte eksempel.

Det må settes opp et skjema som fanger opp disse komponentene og

som kan fungere som avtale mellom lærer og skolen samt som bilag

til lØnnskontoret ved utbetaling.

Medgått ekstra tid skal fortrinnsvis kompenseres ved avspasering.

KOSTNADER:

Kostnadefle ved ei-ukes ekskursjoner eller ubemanna leirskole vil

etter dette kunne bli som følger:

Med lærere som har ansvar hele perioden eks 120 timer

- hvilende v. 30 “

- arbeidspl.f.t. 27 “

= kompens. 63 timer

Det vil si; med en timepris på ca. kr 250., en kostnad på

kr 17.000 netto. Selv ved avspassering er det svært sannsynlig at

en må benytte vikar.

Ved bemanna leirkole vil timepotten som skal kompenseres bli noe

mindre fordi den tiden leirskolen har ansvar skal trekkes fra, men

likevel vil en kunne komme opp i f. eks. 40 timer og en kostnad i

overkant av 11.000 også i de tilfellene.

I tillegg kommer godtgjøring etter leirskoleavtalen kr. 257. pr

døgn i begge tilfeller (lørdag kr. 368 og søn/helligd. kr.

514.50), i tillegg kr. 129 pr. døgn ved ubem. leirsk. +

reiseutgifter.

TURER UTENLANDS:

Det har tidligere vært hevda både fra organisasjons- og

departemantalt hold at Fellesbestemmelsene i hovedavtalen gjelder

også ved reiser utenlands.

I et ferskt orienteringsskriv fra Norsk Lærerlag er det imidlertid

presisert at dette ikke er tilfelle uten videre. Det finnes ikke

noe klart regelverk som griper inn i forhold til skoleturer

utenlands. Norsk Lærerlag anbefaler at en legger

fellesbestemmelsene til grunn for beregning, og sier at en må

forhandle fram løsninger lokalt.

I forkant av en slik forhandling er det nødvendig å ha klart ei

prinsippiell holdning til om det skal være åpning for slike reiser

og hvilke begrensinger som i så fall skal gjelde mht reisemål.
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de kostnadene en ser vil påløpe bare av de faste og

Miigatoriske leirskoleoppholda, er det nødvendig å begrense

°tivitet av hensyn til Økonomi.

er da rimelig at en utover det obligatoriske prioriterer

[ kskursJoI’ i nærmiljø og innen landet - slik oppvekstutvalget

ar gjort i tidligere vedtak - riktignok med åpning for

uten ndstu Det er også viktig at turer ikke strekker seg

over helg og helligdager, da det medfører ekstra kostnader.

oppvekStsie tilråding:

et u-tarbeides en kommunal rettiedning for avtale om arbeidstid og

ompenSaSJ0n for lærere som har ansvar for elever på

j.eirskOleoPPhold og ekskursjoner. Utenom det obligatoriske

jeirsk010PPh0]det på mellomtrinnet, må skolen selv - etter

eregfliflg av egen Økonomi, bestemme omfanget av

turer/ekskursi oner.

Det gis ikke anledning til turer/ekskursjoner utenlands i

grunnsko1etida.

Oppvekstutvalget sitt vedtak.

Som tilrådingen, enstemmig.

Rett utskrift Oppvekstkontoret i Nesset, 25.03.98

S.Å’6 I1oLec»

SynnØve Stubø Molton

sekr.

Utskrift til : skolene
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Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til endringer, ny behandling

Vedlegg
1 Rapport fra arbeidsgruppe, demensavdeling til Eresfjord ?
2 Pleie- og omsorg, gjennomgang 2013

Rådmannens innstilling

1) Kommunestyret tar vedlagte gjennomgang for pleie og omsorgstjenesten 2013 til etterretning.

2) Kommunens helse- og omsorgsplan oppdateres/endres på følgende områder:
a) I tillegg til dagens 30 somatiske sjukeheimsplasser ved Nesset omsorgssenter, ombygges 

dagens kortidsavdeling og demensavdeling til 16 nye institusjonsplasser for demente.  2 til 3 
rehabiliteringsplasser og 5 dagplasser for demente. 
Eldresentertilbudet i underetasjen videreføres som i dag.

b) Det bygges 16 sentrumsnære selvstendige leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. 
Hjemmetjenesten etablerer kontor tilknyttet disse boligene.

c) Økt satsing på rehabilitering.  Etablering av strukturert hverdagsrehabilitering fra 1.1.2014 
d) Økt fokus på ny velferdsteknologi, det utarbeides en plan for dette arbeidet, fremlegges for 

HOK innen 1.10.2014

3) Planlegging og bygging/ombygging foretas i løpet av 2014 – 2015 – 2016.



Saksopplysninger

Det går fram innledningsvis i vedlagte dokument (gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten) at 
kommunestyret i møte den 2.2.12. ønsket å få en gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten. Utvalg 
for helse, oppvekst og kultur vedtok i møte den 31.5.2013 at det opprettes en arbeidsgruppe med 
formål å gjennomgå tjenestetilbudet innen pleie og omsorgstjenesten.  Arbeidsgruppen har bestått av: 
Aina Trælvik Remmen og Karianne Rindli fra HOK, Sissel Ebbesen Bugge og Siv Ernes Aasen fra de 
tillitsvalgte, Liv Husby, Jan K. Schjølberg, Ann Ragnhild Dyrli og Aud Jorunn Hanset fra 
administrasjonen.

Arbeidsgruppa fikk følgende mandat:
 Utarbeide en oversikt over dagens tjenestetilbud innen pleie og omsorg samt kvantitet og 

kostnader for tjenestene.
 Kartlegge de utfordringer en ser kommunen har fått i forhold til samhandlingsreformen.
 Vurdere å komme med forslag om pleie og omsorgstilbudet kan organiseres på en annen og 

mer kostnadseffektiv måte, samtidig som kvaliteten på tjenestene opprettholdes evt.forbedres.
 Komme med forslag om endringer/nye tiltak, følge opp dette med forslag til endringer i helse 

og omsorgsplanen.
 Sammenligne og forklare Nesset kommunes utgifter og tjenestetilbud i forhold til andre 

kommuner, fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt.
 Utvalget legger fram sin utreding i møte i HOK 10.9. 2013
 Kartlegge bygningsmassen innen helse og omsorg og sjå på tilrettelegging av bygg for mer 

effektiv og rasjonell helhetlig drift av enheten.

I mandatets kulepunkt 2 og 3 ovenfor er det forventet at arbeidsgruppa kommer med forslag til 
endringer i forhold til vedtatt helse og omsorgsplan. Bl.a. for å få en mer kostnadseffektiv tjeneste. Det 
er i gjennomgangsdokumentet gjentatte ganger vist til kommunens helse og omsorgsplan, denne 
planen ligger lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Det er i helse og omsorgsplanen vedtatt juni 2011 planlagt en omfattende ombygging av Nesset 
omsorgssenter ca. år 2025. Ombyggingen går ut på at en nytter det areal som i dag nyttes til 
demensavdeling og kortidsavdeling til en ny demensavdeling med 16 plasser delt i 2 grupper. Deler av 
arealet er også tenkt nyttet 2 til 3 rehab.plasser. Det går ellers fram i helse og omsorgsplanen at det 
fram til 2025 skal bygges inntil 24 sentrumsnære leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie.

Arbeidsgruppa som HOK opprettet foreslår enstemmig at arbeidet med ny demensavdeling og 
utbygging av nye leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie forseres og igangsettes så snart 
dette er mulig. 
Bakgrunnen for dette er følgende:

1) Behovet for institusjonsplasser for demente er økende. En måtte bl.a. øke plassene på dagens 

demensavdeling fra 7 til 9 fra 1.2. 2013. Avdelingen er ikke arealmessig tilrettelagt for 9 pasienter.  I 

helse og omsorgsplanen er det påpekt at den første store utfordringen tjenesten vil stå ovenfor er 

tilbudet til demente.  Det er da vist til at antall eldre over 67 år er rask økende.

2) Det er behov for omfattende vedlikehold av bygningsmassen der kortidsavdelinga og demensavdelinga 

er i dag.  Dette gjelder bl.a i forhold til brannsikkerhet.  Arbeidsgruppa ser det som lite 

kostnadseffektivt å foreta et omfattende vedlikeholdsarbeid i 2014 for deretter å foreta en total 

ombygging noen år senere. 

3) Arbeidsgruppa foreslår å legge ned kortidsavdelinga og bygge sentrumsnære omsorgsboliger raskere 

enn det som framgår i helse og omsorgsplanen.

Det er en kjent sak at Nesset kommune er blant de kommuner i fylket som har flest institusjonsplasser i 

forhold til antall innbyggere 80 +. I gjennomgangsdokumentet går det også fram at Nesset bruker en 

lagt større andel av nettodriftsutgifter til institusjonsdrift enn andre kommuner.  I helse og 



omsorgsplanen er det fokus på omsorgstrappen og BEON prinsippet. ( Beste Effektive Omsorgs Nivå). 

Nesset har et omfattende tilbud på toppen av omsorgstrappen (institusjonsplasser) og mindre tilbud 

lenger ned i trappen. Det at en person får alt tilrettelagt på institusjon kan lett bli pasifiserende. Det å bo 

i en egen bolig der det er muligheter for tilsyn og pleie ved behov vil normalt resultere i at de som bor 

der holder seg sprekere og friskere lengre og dermed få mindre behov for hjelp. Det vil bidra til å 

redusere behovet for institusjonsplasser.

I utvalg for helse, oppvekst og kultur i møte 10.09.2014 ble saken utsatt. Utvalget ønsker at det ble 
lagt fram en økonomisk kalkyle for de bygningsmessige endringer som ligger i de forskjellige 
alternativene til arbeidsgruppa. 

Kommunens avdelingsleder for bygg Malin Bruseth har laget i kalkyle over kostnadene i forhold til de 
aktuelle alternativene. (punktene a til og med d)

a) Ombygging av lokalene der kortidsavdelinga og demensavdeling er i dag.  Ombygges til bofellesskap 

evt. omsorgsboliger, rehabiliteringsenhet i tillegg 3 til 4 sjukeheimsplasser, samt lokaler til 

hjemmetjenesten.  Kalkulert kostnad kr. 26,5 mill. Det antas at det kan bli muligheter for å få til 11 

omsorgsleiligheter hver på ca. 50 m 2.    

b) Oppføring av nye sentrumsnære 16 selvstendige omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie 

minimum 55 m 2. Bygget skal inneholde fellesstue, kontor og garderober for hjemmetjenesten.  Antatt 

kostnad 32 mill.

c) Ombygging/påbygging av Eresfjord bofellesskap til 2 demensavdelinger hver på 8 plasser, dagtilbud for 

demente 5 plasser, antatt kostnad 21 mill.

d) Ombygging av lokalene der kortidsavdelinga og demensavdeling er i dag. Ombygges til 2 

demensavdelinger, hver på 8 plasser, dagtilbud for demente 5 plasser, rehabiliteringsenhet med 

stue/kjøkken og 2 rom tilknyttet denne. Antatt kostnad 26, 5 mill.

Det er ved kalkylen lagt til grunn av ombyggingskostnader er ca. 75 % av kostnader ved nybygg.
Husbanken kan gi inntil 30 % tilskudd til dekking av investeringskostnader til omsorgsboliger og 40 % 
av investeringskostnadene til etablering av institusjonsplasser. Husbanken stiller krav til utforming av 
bygningene.
Når det gjelder omsorgsboliger så er kommunens intensjon så lang vært at det skal bygges 
selvstendige omsorgsboliger til rettelagt for heldøgns tilsyn og pleie.
Husbanken skiller mellom selvstendige omsorgsleiligheter som skal gi plass til alle sentrale 
boligfunksjoner og omsorgsleiligheter i bofellesskap hvor privatenheten har de nødvendige 
boligfunksjoner for egen husholdning, men som i tillegg har fellesareal bl.a. i form av stue og 
spisekjøkken.   Selvstendige omsorgsleiligheter bør ha et areal over 55 m2 i tillegg terrasse.  
Leiligheter i bofellesskap bør være minimum 40 m2. Skal en følge opp intensjonen med at kommunen 
skal ha selvstendige omsorgsboliger over 55 m2 til rettelagt for heldøgns pleie og omsorg vil en ikke 
få plass til så mange som11 leiligheter ved ombygging av demensavdelinga og kortidsavdelinga til 
omsorgsboliger.

I husbankens veileder – investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger forutsettes det at 
dersom investeringstilskudd skal gis at institusjonen/boligene skal:

 være universelt utformet i henhold til NS 11001

 ha energieffektive løsninger

 oppfylle kravene som stilles til risikoklasse 6 iht branntekniske krav og det skal installeres 

sprinkelanlegg

 tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven

 være tilrettelagt for tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og 

varslingssystem og annen velferdsteknologi



tilfredsstille kravene i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene

Arbeidsgruppa er delt i synet på hvorledes utbyggingen skal foregå.
Det går fram i arbeidsgruppa konklusjon at deler av gruppe ønsker å bruke tidligere Eresfjord bofellesskap 
til demensavdeling.  Disse hadde følgende forslag:
a) Eresfjord Bofellesskap ombygges og tilrettelegges for 16 demensplasser inkl. 2 avlastningsplasser, 

vedlagt følger en utredning fra april 2011 angående etablering av demensplasser ved Eresfjord 
bofellesskap.

b) Dagtilbudet for demente tilknyttes den nye demensavdelingen i Eresfjord. 
c) Arealene ved NOS som i dag nyttes til kortidsavdeling og demensavdeling skal nyttes til utviding av 

somatiske sjukeheimsplasser fra 30 til 36 samt 2 til 3 rehabiliteringsplasser.  10 til 14 leiligheter tilrette 
lagt for heldøgns tilsyn og pleie, samt kontor for hjemmetjenesten.

De av gruppa som går for denne løsningen viser bl.a. til mandatets siste strekpunkt som har følgende 
ordlyd:
« Kartlegge bygningsmassen innen helse og omsorg og sjå på tilrettelegging av bygg for en effektiv og 
rasjonellhelthetlig drift av enheten.¨»

De øvrige medlemmene i arbeidsgruppa støtter rådmannens tilråding.

Rehabilitering og ny velferdsteknologi.
Siden helse og omsorgsplanen ble vedtatt i 2011 har behovet for rehabilitering i egen kommune økt. Dette 
skyldes bl.a. at helseforetaket har lagt ned flere av sine rehabiliteringsplasser.  I forslag til vedtak går det fram at 
en må satse enda mer på rehabilitering herunder rehabilitering i innbyggerens eget hjem.
Det er i dag mye som skjer i landet i forhold til ny velferdsteknologi og det å ta denne i bruk slik at innbyggerne 
kan bo i egen bolig lenger enn de kan gjøre i dag. Bruk av velferdsteknologi kan også bidra til å redusere 
behovet for hjelp. Det foreslås å utarbeide en plan i forhold til dette.

Vurdering

Forslaget som legges fram fra rådmannens side samsvarer i stor grad med den vedtatte helse og omsorgsplan fra 
juni 2011.  Bl.a. det at samtlige institusjonsplasser skal være ved Nesset omsorgssenter. Rådmannens forslag er 
i trå med kommunestyrets vedtak med unntak av at det foreslås at ombygging og bygging blir tidligere enn det 
som framgår i planen. 
I forbindelse med arbeidet med helse og omsorgsplanen ble det også vurdert å legge demensavdelinga til 
Eresfjord.  I denne forbindelse ble det nedsatt en administrativ arbeidsgruppe for å vurdere fordeler og ulemper 
ved dette, samt sette opp en bemanningsplan. Rapporten fra denne arbeidsgruppa følger vedlagt.
Det at rådmannen både i helse og omsorgsplanen og i denne saken foreslår å bygge ut i Eidsvåg er at det etter 
rådmannens mening vil være mer kostnadseffektiv drift. Samlokalisering av institusjonsplassene bidrar bl.a. til 
mer fleksibel bruk av personalet. Bemanningsplanen for en demensavdeling på 16 plasser vil være den samme 
enten institusjonen er i Eidsvåg eller i Eresfjord.  Det er likevel stor sannsynlighet for at en av sikkerhetsgrunner 
i perioder vil måtte øke bemanningen dersom institusjonen blir lagt til Eresfjord. Behovet for dette vil være 
langt mindre dersom demensavdelingen legges til NOS.  Sist saken om flytting av demensavdeling til Eresfjord 
ble drøftet var det omfattende fokus på rekruttering. Antall eldre vil øke i hele landet framover mot 2030, noe 
som igjen vil resultere i økt behov for pleie og omsorgstjenester og dermed behov flere tilsatte.  Dersom 
interessen blant de unge i forhold til å velge pleie og omsorgsyrke ikke blir større enn i dag, vil det bli kamp om 
fagpersonalet. Behovet for å rekruttere tilsatte til pleie og omsorg ansees større i sentrum av kommunen enn i 
Eresfjord.  

Det var siste gang saken om flytting av demensavdeling til Eresfjord ble drøftet brukt som grunn for flyttingen 
av de demente fikk det så mye bedre. De som liker å gå tur og holde på ute med ulike aktiviteter ute vil få et 
bedre tilbud.  De som liker å se at noe foregår, se ned til sentrum, se folk, vil muligens like seg bedre i sentrum. 
Noen liker seg bedre i skogen og andre liker seg bedre i sentrum.



Det er mulig at det arealmessig vil være lettere og tilpasse bygget i Eresfjord til en demensavdeling i samsvar 
med de krav Husbanken setter. Det som vil være positivt med utbygging i Eresfjord er at det vil bli enklere å
foreta ombygging i og med at bygget står tomt.

Økonomiske konsekvenser

En ombygging og bygging som her foreslås vil medføre relativt store investeringskostnader. Dette selv om 
Husbanken gir omfattende tilskudd til slik bygging. Til bygging av omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns 
pleie og omsorg kan en gjennom Husbanken få dekt inntil 30 % av kostnadene ca kr. 840 000,- pr leilighet.  Til 
bygging /ombygging til institusjonsplasser får en dekt 40 % av kostnadene ca. kr. 1 120 000 pr. plass.  Utgifter 
til renter og avdrag på lån i forhold til finansiering av omsorgsboligene er planlagt dekt ved husleieinntekter.  
Det foreslås å bygge 16 leiligheter, det å ha flest mulig leiligheter under samme tak vil være kostnadseffektivt.  
Kommunestyret har bevilget kr. 500.000,- i forbindelse med arbeidsgruppas gjennomgang. Disse midlene er 
ennå ikke nyttet.  Disse kan nyttes til videre planleggingsarbeid/forprosjekt.
Arbeidsgruppa har i sitt arbeid hatt som utgangspunkt at omleggingen fra mindre institusjonsdrift til mer 
hjemmebasert tjeneste ikke skal koste mer enn i dag når det gjelder utgifter til drift.

Betydning for folkehelse
Det å bygge nye sentrumsnære omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie vil bidra til at de som bor 
der holder seg lenger i aktivitet og dermed får en bedre helse. Det forutsettes at det er såkalt rullatoravstand til 
butikk og servicefunksjonene i sentrum.



Sammendrag	vedr.	flytting	av	
demensavdelinga	fra	NOS	til	
Eresfjord	bofellesskap
April	2011

Gruppen	består	av:

 Ann	E.	Gagnat	– Avd.sjukepleier	demens	avd.

 Nina	P.	Lange	– Sjukepleier	NOS,	demensavd.	
sjukeheimsavd.

 Solveig	Reinset	– Hjelpepleier	NOS,	demens	avd.

 Siw	Janne	Aasen	– Sjukepleier	NOS	sjukeheim	og	
hovedtillitsvalgt	NSF

 Linda	V.	Lied	– sjukepleier	NOS,	sjukehjemsavd.

 Hege	Jørstad,	sekretær
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Gruppen var på befaring ved Eresfjord bofellesskap 14.04.11

Pasientene, hva er det beste for dem? Eresfjord eller NOS?

Basert på dagens 7 plasser:

Eresfjord:

 Flere oppholdsrom, kjøkken, lagerplass, skyllerom.

 Stort uteområde, kan tilrettelegges for sansehage.

 Rolige omgivelser. 

NOS:

 Ligger i sentrum, nært lege, tannlege, frisør, butikker og kirke.

 Mye å se og følge med på for pasientene.

 Nyoppusset stue / kontor. Godt tilrettelagt for dagens 7 pasienter.

Ansatte, rekruttering av kvalifisert personell
Dette er pasienter som krever spesiell kompetanse både gjennom utdanning og kursing, erfaring og 

personlig skikkethet. 

 I indre distrikt er det bosatt sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter med erfaring i 

demensomsorg, både fra dagens avdeling på NOS og fra senil demente avd i Eresfjord som 

ble avviklet i 1991.

 NOS har opparbeid seg mye og viktig kompetanse innen fagområdet, og yter i dag et godt 

tilbud til pasientene ved alders demente avd ved NOS.

 Ved NOS kan man få ftøtte og hjelp fra pleiere ved andre avdelinger i akutt situasjoner (f.eks 

fysisk utagering, angrep, går ut på egen hånd osv)

 Tilgang på flere vikarer
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Bemanningsplan:

 Avd.leder dagtid midt i uke

 Renholder

 Vaktmester

Dagens 7 plasser:

Eresfjord : NOS:

3 dagvakter 2 eller 3 dagvakter enkelte dager

3 senvakter 2 senvakter

2 nattvakter Deler nattvakt med korttidsavdeling 

I følge teknisk avdeling er det ikke foretatt fullstendig tilstandsrapport over hele Eresfjord 

bofellesskap. Pr. i dag må de fleste bad renoveres, samt generell overflate oppussing. 

Utgifter til transport av klær/mat.

I følge helse og omsorgsplan 2011 – 2030 legges det opp til at vil være behov 

for 14-16 plasser fra 2020/25. 

Disse plassene må fordeles på 2 avdelinger, med 7 til 8 plasser pr. avdeling.

1. En avdeling for de som har behov for tilrettelagt aktivitet og er fysisk oppegående. De har 

ofte et stort behov for å bevege seg og gjøre nyttige ting for å fungere optimalt med en 

demensdiagnose.  De kan delta i mange aktiviteter som vedhugging, gåturer, stryking av 

klær, lage mat og dekke bord etc.

2. En avdeling for de som er demente og pleietrengende, som i størst grad trenger pleie, ro og 

tilrettelagt aktiviteter på et annet nivå.

Det medfører behov for mer plass fysisk enn dagens tilbud og økt grunnbemanning både i Eresfjord 

og ved NOS. I Eresfjord vil det kreves en nattevakt ekstra da de ikke har mulighet til å benytte 

samarbeid med nattevakt ved naboavdeling.

14-16 pasienter:

Eresfjord : NOS:

6dagvakter 6 dagvakter  

5 senvakter 5 senvakter

2 nattvakter 1 +Deler nattvakt med korttidsavdeling
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Bygningene:

Bygget, Eresfjord . 

 12 rom, plass og muligheter for å bygge om for skjerma oppholdsrom. Skyllerom, lagerplass, 

kontorer, dobbel garasje og uteboder. 

 I følge teknisk avdeling er det ikke foretatt fullstendig tilstandsrapport over hele Eresfjord 

bofellesskap.  Pr. i dag må de fleste bad renoveres, samt generell overflate oppussing. 

 Bygget må utbygges/ ombygges for å lage to avdelinger med til sammen 14 - 16 plasser. 

Utgifter til transport av klær/mat.

Bygget, NOS

 7 rom, oppusset kontor og stue. Deler skyllerom og lager med aldersavdeling pr i dag.

 I følge teknisk avdeling må det foretas generell renovering. 

 Må ombygges/utbygges iht helse og omsorgsplan med behov for 14-16 plasser.

Gruppen ble bedt om å se på muligheten for demensavdeling ved Eresfjord bofellesskap, 

sammendraget viser at det er muligheter for dette.

Gruppen ønsker også å poengtere at den midlertidige gruppen for 5 demente pasienter på

sjukeheimen ikke utgjør ekstra plasser for demente, eller en styrking av demensomsorgen. 

De tar opp tilsvarende antall sjukeheimsplasser. Dette er et tiltak satt i gang for å skjerme demente 

pasienter på sjukeheimsavd, samt unngå mest mulig unødvendig uro for somatiske pasienter ved 

samme avdeling.

Sjukeheimen vil alltid ha demente pasienter i sin avdeling hvis de er pleietrengende, rullestolbrukere 

eller annet som gjør at det er behov for sjukeheimsplass.

Hege Jørstad

sekretær for gruppen
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1. INNLEDING/MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPA:

En arbeidsgruppe har foretatt en gjennomgang at pleie og omsorgstjenesten i kommunen og 

kommet med forslag til endringer / nye tiltak.

Arbeidsgruppen har bestått av følgende: 

Politiker Karianne Rindli, Politiker Aina Trælvik Remmen, rådmann Liv Husby, Enhetsleder jan 

Karstein Schjølberg, avdelingssjukepleier Aud Jorunn Hanset, avdelingssjukepleier Ann 

Ragnhild Dyrli, Hovedtillitsvalgt Siv Ernes Aasen og hovedtillitsvalgt Sissel Ebbesen Bugge  

Bakgrunnen for det igangsatte arbeidet var bl.a. følgende:

Utvalg for helse, oppvekst og kultur fattet den 2.4.2013 følgende vedtak:

Det opprettes en arbeidsgruppe med formål å gjennomgå tjenestetilbudet innen pleie og 
omsorgstjenesten. Utvalget sammensettes av to politikere, to fra administrasjonen, to 
fagpersoner fra pleie og omsorg samt en tillitsvalgt.

Utvalget får følgende mandat:

 Utarbeide en oversikt over dagens tjenestetilbud innen pleie og omsorg samt 
kvantitet og kostnader for tjenestene.

 Kartlegge de utfordringer en ser kommunen har fått i forhold til 
samhandlingsreformen.

 Vurdere og komme med forslag om pleie og omsorgstilbudet kan organiserer på en 
annen og mer kostnadseffektiv måte samtidig som kvaliteten på tjenestene 
opprettholdes evt.forbedres.

 Komme med forslag om endringer/nye tiltak, følge opp dette med forslag til 
endringer i helse og omsorgsplanen.

 Sammenligne og forklare Nesset kommunes utgifter og tjenestetilbud i forhold til 
andre kommuner, fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt.

 Utvalget legger fram sin utreding i møte i HOK 10.9. 2013

 Kartlegge bygningsmassen innen helse og omsorg og sjå på tilrettelegging av bygg for
mer effektiv og rasjonell helhetlig drift av enheten.

Rådmannen peker ut de som skal delta fra administrasjonen og fagpersonene Rådmannen 
peker ut de som skal delta fra administrasjonen og fagpersonene fra enheten
.Helse, oppvekst og kultur utvalget velger følgende politikere i arbeidsgruppa: Aina Trælvik 
Remmen og Karianne Rindli
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Vedtaket i HOK den 2.4.13. var en oppfølging av kommunestyrets vedtak fra 
2.2.12 der det ble fatte følgende vedtak:

”Følgende forhold vurderes i den videre utredningen av reduksjonsforslag og 

konsekvensutredning  ved enhet helse og omsorg, som skal legges fram for 

kommunestyremøtet den 31.5. 2012:

1. Beboernes forhold med hensyn til pleie og pass.

2. Antall ansatte i forhold til oppgaver

3. De ansattes arbeidsforhold

4. Samhandlingsreformen betydning for beboere, ansatte og innbyggere i Nesset 

generelt.

5. Behovet for omsorgsplasser de nærmeste årene
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2. BEFOLKNINGSUTVIKLING

Folkemengde, antall - utvikling 2003 - 2013 - 2033

Grupper Nesset 
2003

Nesset 
2013

Nesset
2033

M & R
2003

M & R
2013

M & R
2033

Landet 
2003

Landet 
2013

Landet 
2033

Totalt 0-17 831 604 603 59103 58209 66455 1075711 1122897 1340970

Totalt 18-
66 1856 1863 1628 149558 162760 177257 2871398 3255166 3711320

Totalt 67-
79 355 335 482 23222 24760 39510 400080 451627 724866

Totalt 80-
89 168 152 232 10707 11002 18937 177424 180524 325401

Totalt 90 + 34 41 46 1719 2673 3436 27639 41061 56946

Totalsum 3244 2995 2991 244309 259404 305595 4552252 5051275 6159503

Folkemengde, prosentandel - utvikling 2003 - 2013 - 2033

Grupper Nesset 
2003

Nesset 
2013

Nesset
2033

M & 
R

2003

M & 
R

2013

M & 
R

2033
Landet 
2003

Landet 
2013

Landet 
2033

Totalt 0-17 25,6 20,2 20,2 24,2 22,4 21,7 23,6 22,2 21,8

Totalt 18-66 57,2 62,2 54,4 61,2 62,7 58,0 63,1 64,4 60,3

Totalt 67-79 10,9 11,2 16,1 9,5 9,5 12,9 8,8 8,9 11,8

Totalt 80-89 5,2 5,1 7,8 4,4 4,2 6,2 3,9 3,6 5,3

Totalt 90 + 1,0 1,4 1,5 0,7 1,0 1,1 0,6 0,8 0,9

Befolkningsutvikling eldre over 67 år 2010 - 2020

Totalt Over 67 år Over 80 år Over 90 år

2010 3074 534 204 33

2015 3015 571 196 47

2017 2994 588 201 42

2020 2967 609 203 40

Kilde: SSB 

Statistikk: Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder 1. januar

Framskriving til 2033 er etter Middels nasjonal vekst (MMMM)

3. ØKONOMI / BUDSJETT OG REGNSKAP.

I følge kommunens regnskap for 2012 var netto forbruk i kr. 80.344.000,-innen hele helse og omsorg. 

Av disse ble det brukt i netto kr. 65.190.000.  innenfor pleie og omsorgstjenesten.  Dette gjelder tiltak 

for funksjonshemma, hjemmetjenesten, aktivisering/dagtilbud for eldre og funksjonshemma og 

institusjonsdrift. Figur 1 nedenfor viser at Nesset kommunen er den kommune som bruker størst 

andel nettoutgifter til institusjonsdrift
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Figur 4. 

Andel nettoutgifter pleie og omsorg fordelt mellom institusjon- tjenester til 
hjemmeboende og aktivisering.

Nesset Molde Aukra Fræna Sunndal Rauma Gjemnes Fylket

Institusjon 58 % 51 % 57 % 45 % 53 % 53 % 49 % 46,1 %

Hjemmetj 40 % 44 % 38 % 49 % 39 % 44 % 48 % 48,6 %

Aktivisering 3 % 5 % 5 % 6 % 8 % 2 % 2 % 5,3 %

Det går fram av figur 5 nedenfor at Nesset kommune brukte i 2012 kr. 370.176, pr. innbygger over 80 

+ til pleie og omsorg.   Dette er kr. 48,193,- mer pr. innbygger enn gjennomsnitt i Fylket.  Dette utgjør 

i kroner for Nesset 9.3 mill. pr år.   

Det at Nesset kommune bruker så vidt mye mer til pleie og omsorg pr. innbygger enn andre 

kommuner har ofte resultert til følgende uttalelser: Det brukes alt for mye penger til pleie og 

omsorg, vi må bli mer effektive.  I mandatet for arbeidsgruppa går det bl.a. fram at en av oppgavene 

til gruppen er å få fram kostnader og forklare bakgrunn for ulikheter.  I avsnitt 3.1 Ulik demografi er 

ligger noe av forklaringene i forhold til høge kostnader.

Figur 5.
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3.1. Ulik befolkningssammensetning/demografi.

Det er nedenfor i to punkter tatt fram to brukerområder der Nesset skiller seg ut sammenlignet med 

andre kommuner og som er sterkt medvirkende til at Nesset bruker mer enn andre til pleie og 

omsorg.

1. Figur 6 nedenfor er utarbeidet for å dokumenterer  noe av årsaken til at   Nesset  har relativt  

store kostander til funksjonshemma sammenlignet med andre kommuner. Figuren viser en 

oversikt over antall registrerte psykisk utviklingshemma over 16 år med tiltak etter helse og 

omsorgsloven. Dersom Nesset hadde hatt samme andel registrerte psykisk utviklingshemma 

som gjennomsnittet i fylket ville Nesset hatt 6 mindre registrerte. Antall registrerte psykisk 

utviklingshemma er den del av kriteriene for utrekning av kommunens rammetilskudd. i 

2012 mottok kommunene kr. 555.000,- pr. registrert bruker. 

Det er også i figuren nedenfor tatt inn tall i forhold til tilskuddsordningen 

/refusjonsordningen for ressurskrevende brukere. Dersom en ser på utgiftene og tilskuddet

når det gjelder denne ordningen vil en se at Nesset er den kommune som har de største 

tallene både når det gjelder utgifter og tilskudd sett i forhold til antall innbyggere i 

kommunen.

2. Andel innbyggere over 90 år i Nesset er 1,4 %.  Gjennomsnitt for fylket 90 + er 1 %.  Dvs. at 

kommunen har 12 flere over 90 år enn det vi ville ha hatt om vi har ligget på fylkes-

gjennomsnittet.   Staten bidrar gjennom rammetilskuddsordningen slik at kommunen får ca 

kr. 250.000,- pr. innbygger over 90 år årlig. (Inntektsutjevnende tilskudd ikke inkludert)

Figur 6

Ressurskrevende brukere – reg. brukere 1.1.2013 –
Grunnlag for tilskudd ressurskrevende brukere gjelder for 2012.

Nesset Molde Fræna Aukra Rauma Gjemnes Fylket

Reg, psykisk utv.hem. 
over 16 år

18 75 51 11 29 13 999

Andel reg, i % av 
kommunens innbyggere

0,60 0,29 0,54 0,33 0,39 0,51 0,39

*Nettoutg.grunnlag for 
tilskudd ressurskrevende 
brukere ( i hele tusener)

14682 94567 46808 6260 19345 6819 820299

Nettoutgifter 
gjennomsnittfordelt pr. 
innbygger i kommunen

4902 3646 4869 1875 2607 2667 3162

Mottatt tilskudd 
ressurskrevende brukere 
2012( i hele tusener)

8626 43674 19506 2668 9236 3895 381681

Tilskudd i Kr. pr. 
innbyggeri i kommunen

2880 1684 2029 799 1245 1523 1471

 Nettogrunnlaget er det beløp kommunen har i utgift når det beløpt kommunen 

allerede har mottatt gjennom det årlige rammetilskudd for disse brukerne er
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fratrukket Det er to av våre ressurskrevende brukere som er over 16 år og registrert 

psykisk utviklingshemma. Nesset kommune har til sammen 4 brukere som kommer 

inn under ordningen ressurskrevende brukere.

Det fragår ovenfor at Nesset skiller seg ut sammenlignet med andre kommuner når det 

gjelder antall psykisk utviklingshemma og antall personer over 90 år. Det er derfor ikke 

unaturlig at kommunen bruker mer midler enn gjennomsnittet. Staten har gjennom 

inntektssystemet (kriteriedata for beregning av statstilskudd til kommunene) beregnet en 

kostnad på disse brukerne på henholdsvis Kr.555.000,- og ca. Kr. 250.000,-. Ut i fra statens 

kostnadsberegning utgjør dette 6.3 mill. ( dvs at hadde vi ikke hatt disse brukerne ville 

kommunen ha fått 6.3. mill mindre i rammetilskudd.) I tillegg hadde Nesset ca 1. mill. mer i 

nettoutgift enn fylkesgjennomsnittet når det gjelder ressurskrevende brukere. 

3.2. En god tjeneste:

Nesset kommune har en god pleie og omsorgstjeneste. Bl.a. en desentralisert tjeneste. 

Nesset har en større andel tilsatte med fagutdanning enn gjennomsnittet i fylket, Antatt merkostnad 

på grunn av dette sammenlignet ned fylket   kr. ca 350.000.-.

3.3. Kostnader pr. institusjonsplass 2012 .

Figur 7

Demensavdelinga  - 7 plasser ( ansvar 3303) –

Kostnader avdeling Kr. 5871.000,-

Andel  fellesutgifter   NOS ansvar 3300 , Bygning og vaskeri Kr.  660.000,-

Andel utgifter Kjøkken  ansvar 3307 Kr.  627.000,-

Andel utgifter ressurspool  ansvar 3309 Kr. 280.000,-

Fradrag renter og avskrivinger,  ( fortrinnsvis bygninger) - Kr. 180.000

Beregnet kostander  avdeling Kr. 7258.000

Kostnad pr. plass pr år. Kr. 1037.000

Kostnad pr. plass pr. måned Kr. 86.416,-

Når det gjelder demensavdelinga gjøres det oppmerksom på at antall plasser er økt fra 7 til 9 fra 1.3. 

2013 dette uten at bemanningen er økt i særlig grad.

Figur 8

Sykeheimen – 30 plasser ( ansvar 3302) –

Kostnader avdeling Kr. 18217000,-

Andel  fellesutgifter   NOS ansvar 3300 , Bygning og vaskeri Kr.  2843000,-

Andel utgifter Kjøkken  ansvar 3307 Kr.  2688000,-

Andel utgifter ressurspool  ansvar 3309 Kr. 1490000,.

Fradrag renter og avskrivinger,  ( fortrinnsvis bygninger) - Kr.774000

Sum kostnader avdeling Kr. 24464000,-

Beregnet kostander pr. plass Kr. 815000,-

Kostnad pr. plass pr. måned Kr. 67.916,--
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Figur 9

Kortidsavdelinga  – 19 plasser ( ansvar 3301) –

Kostnader avdeling Kr.  7999000,-

Andel  fellesutgifter  NOS ansvar 3300 , Bygning og vaskeri Kr.  1800000

Andel utgifter Kjøkken ansvar 3307 Kr.  1701000-

Andel utgifter ressurspool ansvar 3309 Kr.   890000.

Fradrag renter og avskrivinger,  ( fortrinnsvis bygninger) - Kr.490000

Sum kostnader avdeling Kr. 11900000,-

Beregnet kostander pr. plass Kr. 626315,.

Kostnad pr. plass pr. måned Kr. 52.193,- -

Når det gjelder kortidsavdelinga så er plassene redusert fra 19 til 17 fra 1.3.13.  Utgiftene skal være 

redusert tilsvarende slik at dette ikke skal påvirke kostnadene pr. plass. 

Gjennomsnittlig kostnad pr. institusjonsplass I Nesset pr. år kr. 781.732,- (med fradrag renter 

/avskrivinger). Gjennomsnittlig kostnad pr, institusjonsplass pr. år inkl. renter og avskriving kr. 

805.000,-.

NB Det gjøres når det gjelder kostnader pr. institusjonsplass oppmerksom på at dette ikke samsvarer 

med kostratallene for 2012. I  kostra tallene er det tatt med 5.8. mill i bruttoutgifter i forhold til 

barneboligen. Det er mulig gjennom kostra og finne ut kostnadene pr, institusjonsplass pr. døgn og 

dermed sammenligne de enkelte kommunene. Dersom en skal få en riktig sammenligning på dette 

området må det innhentes opplysninger fra de enkelte kommunene.  Bl.a. hvor stor del av

kostnadene utgjør avlastningstiltak for barn herunder barnebolig.  Ut i fra tallene ovenfor koster en 

institusjonsplass ved NOS  pr. døgn kr. 2.205,- .  Ut i fra kostratallene  kr. 2.664,- pr. døgn.  Ut i fra 

sammen statistikken går det fram at i Rauma koster en plass pr, døgn kr. 1.985,- , i Gjemnes kr. 

2.978,- , Aukra  kr. 2.857,- .  Gjemnes er blant de kommuner i fylket som har minst antall 

institusjonsplasser sett i forhold til aldersgruppen 80 +., det er derfor ikke unaturlig at de også har de 

største kostnadene pr. plass.  

3.4  Kostnader Vistdal bofellesskap.

Kostnader til drift av bygget dekkes av husleieinntekter. Netto utgifter til bemanning  kr. 2.950.000,-

samt antattkostnad bruk av hjemmetjenesten  ca kr. 300.000,-.   Pr. år.  Kostnad pr. plass 360.000,-.   

Til sammenlikning er nettokostnaden pr, plass ved Nos kortidsavdelinga  ca 490.000,-.  
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4.TJENESTETILBUDET – ANSATTE I FORHOLD TIL OPPGAVENE

4.1 Organisasjonskart Enhet helse og omsorg.

4.2 Bemanningsfaktor vedr. institusjoner og Vistdal bofellesskap

Figur 10.

Bemanningsfaktor ved institusjonsavdelingene ( ansatte i forhold til antall plasser ).

Avdeling Antall plasser Bemanningsfaktor 
dag

Bemanningsfaktor 
natt

Renholder

Demens 9 0,96 0,134 0,4  årsverk

Sjukeheimen 30 0,65 1,4 årsverk

Aldersheimen 17 0,41 0,9 årsverk

Vistdal Bofellesk 9 0,37 0,15

Vistdal Bofellesk 8 ( pr. i dag) 0,43 0.175

Sjukeheimen har avdelingssjukepleier i 100 % stilling.  

Avdelingssjukepleien ved demensavdelinga har 30 % stilling avsatt til administrasjon. 

Aldersheimen og hjemmetjenesten har felles avdelingssjukepleier i 100 % stilling.

Enhetsleder/kon

Jan Kasrtein Schjølberg

1,6 årsverk

Sjukeheimsavdelinga

Ann Ragnhild Dyrli

24 årsverk

Demensavdelinga

Ann Elisabet Gagnat

6.9 årsverk

Botjenesten/avlasting

Ragnhild Anne Svensli

25 årsbverk

Aktivitetstjensten

Hilde Kvernes

5,5 årsverk

Ressurspool

10 årsverk 

Kortidsavd/ hjemmetj. 

Aud Jorunn Hanset 

31,5  årsverk

NOS / Stab / kjøkken

Anita  Skyberg

9,2

Legetjensten

Bergljot Vinjar

4,5 årsverk

Helse og forebygging

Johanne Silset Bakken

8 årsverk

126 årsverk
168 tilsatte
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Bemanningsfaktoren på natt på 0,134 gjelder hele NOS dvs. 4 tilsatte på 56 pasienter.  De tilsatte på 

natt skal også betjene brukerne ute i heimene.                                                                        

Avdelingssjukepleier ved kortidsavdelinga opplyser  (pr. 1.5.12 ) at ca. 8 pasienter ved avdelinga ville 

komme inn under kategorien sjukeheimspasienter. Andre kunne klart seg med et botilbud med 

heldøgns tilsyn.  En kartlegging av pasientene i dag ville sannsynligvis har resultert i et annet resultat.  

( tilsvarende Vistdal bofellesskap), noen få  kunne med noe hjelp klart seg hjemme eller i 

omsorgsbolig. 

Figur 11

Bemanningsfaktor ved Kirkebakken omsorgsenter i Molde (for sammenlikning)

Avdeling Antall plasser Bemanningsfaktor 
dag

Bemanningsfaktor  
natt

Boligassistent

Elvssaasstua Kortids 16 0,67 0,098 1,0 årsverk

Moldestua Demens 16 0,70 1,0 årsverk

Møllerstua langtids 12 0,67 0,75 årsverk

Grand stua 12 0,68 0,75 årsverk

Det opplyses ellers fra enhetsleder ved Kirkebakken at 0,098 på natt utgjør 3 tilsatte hver natt. 

Kirkebakken er den institusjon i Molde som har minst tilsatte på natt.  Dette fører til at en i perioder  

med terminalpleie og uro må leie inn en ekstra  for å drifte forsvarlig. 

4.3. Antall ansatte i forhold til oppgavene:

a) Aldersheimen/kortidsavdelinga :

I slutten av 2011 fikk en økte utfordringer på kveld ved denne avdelingen.  En fikk et stort antall 

registrerte avvik som følge av rømming fra avdeling og uro på stuen.  Situasjonen ble etter hvert så 

prekær at en i begynnelsen av januar 2012 måtte en leie inn ekstra bemanning på kveldsvaktene, 

dvs.  at det i denne tiden er 3 personale til stede på kveld. Årsaken er at det over en tid har vært en 

økning av pasienter ved denne avdelinga med demensdiagnose og etter hvert langt kommen 

demens, og mye uro.  De fleste av disse pasientene er fysisk forholdsvis ”spreke” og gangføre. 

Avdelinga er forholdsvis stor og det er ikke så lett å holde oversikt til enhver tid, og det er også 

mange aktiviteter som foregår, noe som ikke er gunstig i forhold til demente pasienter. 

I forbindelse med budsjettreguleringene juni 2012 er det tatt høgde for å videreføre 

bemanningsøkningen på kveld.

Fra  1.3.2013  ble antall  pasienter redusert til 17 , ekstrabemanningen på kveld tatt bort. Det har i 

perioder der det har vært stort press på institusjonsplasser vært leid inn ekstra på kveld også etter 

1.3.2013.

b) Sjukeheimen 30 plasser. 

Bemanningsfaktoren ved sjukeheimen ligger noe lavere enn ved Kirkebakken se figur 12.  

Bemanningen på kveld ble fra 1.4. 2011 økt fra 5 til 6 (bruk av eldremilliarden) .  Denne 

bemanningsøkningen er videreført.  Det at en fikk 6 tilsatte på kveld gjorde det mulig å dele 

avdelinga inn i tre grupper.  ( 2 tilsatte på gruppe på kveld). Dette har resultert i mindre uro og 
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dermed mindre avvik, lettere å få tak i vikarer samt redusert sjukefravær.  Avdelingssjukepleier samt 

avdelingsutvalget ved sjukeheimen ønsker også en styrking av bemanningen på dag på helg. På 

hverdager er det 8 på dagvakt, på helg kun 7. ( dette utgjør  40 % stilling). Begrunnelsen de oppgir er 

at arbeidsoppgavene er de samme enten det er hverdag eller helg.

c) Demensavdelinga 

Sammenligner en bemanningen med demensavdelingen ved Kirkebakken kan en si at vår avdelingen 

er bra bemannet.  Avdelingas utfordring er når det kun er to på vakt og at vi har brukere som trenger 

bistand av to tilsatte for å legge seg. I dette tidsrom vil de andre brukere være uten tilsyn. Hadde vi 

hatt flere pasienter tilknyttet avdelingen ville en kunne redusert bemanningsfaktoren. 

Fra 1.3. ble antall pasienter økt til 9.

d) Hjemmetjenesten.

Heimesjukepleien ytre distrikt har 4 dager i uken 3 tilsatte på dagvakt, 3 dager i uka  ca 2,5 tilsatte, 

på kveld 2 tilsatte. Hjemmetjenesten ytre kan ha på en vakt mellom 20 og 30 besøk.   

I Indre distrikt er det en tilsatt på dag og en på kveld.  Ved Vistdal bofellesskap er det en tilsatt 

tilstede til en hver tid. I tillegg er kjøkkenet bemannet med 4.5 timer pr. dag unntatt lørdag. Det har 

siden 1.1. 12 vært satt inn ekstraressurser ved bofellesskap i et omfang tilsvarende 40 % stilling.

Den store utfordringen innen hjemmetjenesten er bemanningen på natt. Med kun 4 tilsatte på natt 

ved NOS blir  det svært vanskelig ( så og si umulig) og ta på seg faste oppdrag i brukernes hjem 

utenom Eidsvåg sentrum.  Dette resulterei at de brukere som kunne vært lenger hjemme  må flytte til 

NOS.  Når det gjelder indre distrikt er det slik at avdelingslederen eller dennes stedfortreder må rykke 

ut på natt dersom en trygghetsalarm blir aktivisert.   

De 4 tilsatte på natt er fordelt slik at 2 er tilknyttet sjukeheimen og 2 er tilknyttet aldersheimen, 

demensavdelinga og hjemmetjenesten.  Det er på natt relativt mye å gjøre ved sjukeheimen, det er 

også relativt langt avstand mellom sjukeheimen og demensavdelinga.  Ved utrykking på natt føler 

den ene som er tilbake ved aldersheimen og demensavdelinga seg utrygg. Utryggheten er koblet til 

brannsikkerheten og at det  av og til kan være en utfordring og takle brukerne ved 

demensavdelingen. 

I helse og omsorgsplanen er tilbudet til demente tatt fram som et område der kommunen relativt 

snart ville få ekstra utfordringer. Det går også fram ovenfor at den måtte gå til det skritt og øke antall 

plasser ved demensavdelingen fra 7 til 9.  Det er nevnt ovenfor at vi har en egen gruppe for demente 

ved sjukeheimen, målgruppa for denne avdelingen er stort sett demente som ikke lenger er fysisk 

aktive. Dersom en holder pasientene ved sjukeheimen utenfor har leder for koordinerende enhet

registrert 28 personer med demenssykdom i kommunen. Samtlige av disse mottar tjenester fra pleie 

og omsorgstjenesten 9 er ved demensavdelingen, 3 er ved kortidsavdelingen  og burde hatt et tilbud 

ved demensavdelingen, 16 har et tilbud fra hjemmetjenesten flere av disse kan bo heime fordi det er 

andre personer i huset. Kommunen burde hatt 2 avlastingspasser ved demensavdelingen beregnet på 

hjemmeboende demente. Hjemmetjenesten bruker mellom 50 og 55 timer pr. uke til oppgaver i den 

enkeltes hjem knyttet til personer med demenssykdom.
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e) Vistdal Bofellesskap:

Bofellesskapet er en del av hjemmetjenesten. Ved bofelleskapet er det 8 enkeltrom og en leilighet. 

Det er i dag 9 beboere ved bofellesskapet. Disse leier rom/leilighet og betaler husleie. De aller fleste 

kjøper både frokost. Middag og kveldsmat ved bofellesskapet. Bofellesskapet har eget kjøkken.

Bemanningen ved kjøkken er ikke inkludert i bemanningsfaktoren ovenfor utgjør 4,5 timer pr. dag 6

dager i uka. Det har ellers det siste året vært leid inn daglig i et omfang av  30 % stilling utover 

vedtatte bemanningsplan. I tillegg yter hjemmetjenesten pr. i dag tjeneste ved bofellesskapet i et 

omfang av ca 30 % stilling( dette resultere i at  dagens bemanningsfaktor dag/kveld er 0,37 ved fullt 

belegg.) 

f) Aktivisering /dagtilbud. 

Nesset kommune har følgende tilbud når det gjelder dagtilbud innen pleie og omsorg:

 Aktivitetssenteret Målgruppe funksjonshemma og psykiatri, fra 5 til 7 brukere, 5 dager pr. 

uke.

 Eldresenteret: Målgruppe eldre, fra 8 til 15 brukere, åpent 2 dager pr. uke. Det er en tilsatt pr. 

dag. Aktivitetstjenesten kjører brukerne til og fra eldresenteret, Den tilsatte på eldresenteret 

har også i stor grad stått for renholdet. 

 Dagtilbud for demente: Målgruppe hjemmeboende demente. Det er fra 3 til 5 brukere , åpent 

3 dager pr. uke.  I utgangspunktet er det 2 tilsatte tilstede når dagtilbudet for demente er 

åpent. Brukerne blir hentet i eget hjem av de  tilsatte. 

Fra 1.1.2014 vil eldresentervirksomheten og dagtilbudet for demente samlet under en fagleder. 

Denne faglederen vil også være kommunens demenskoordinator. Dagsenter tjenesten ligger nå i 

avdeling for hjemmetjenesten/kortidsavdeling..

4.4. Andre tjenester

 Trygghetsalarmer ca. 55, tilknyttet alarmsentralen ved sjukeheimen.  Egenandel kr. 105,- pr. 

måned. Behovsprøvd relativt stor etterspørsel. Hjemmetjenesten rykker ut ved 

alarmutløsning i nærområdet  ( Eidsvåg, Eidsøra. Rød, Raudsand)   I indre distrikt nyttes 

andre løsninger ved alarmutløsning. Aktivitetstjenesten har ansvaret for å installasjon og 

oppfølgning av trygghetsalarmene og sentralen.

 Omsorgslønn. Der er ca. 10 personer som mottar omsorgslønn. Omsorgslønn gis etter 3 ulike 

satser.  Sats 1  assistent lønn tilsvarende 5 timer i uka. Sats 2 assistent lønn tilsvarende 7 

timer i uka. Sats 3 assistentlønn tilsvarende 10 tomer i uka. Omsorgslønn gis til: Ektefelle, 

barn og foreldre av den den med hjelpebehov.

 Støttekontakt ordningen. Antall som har innvilget støttekontakt 12 til 15 brukere, utgjør ca. 

1,2 årsverk.

 Middagsmatombringing   Det er ca. 20 personer bor i egen bolig som daglig får middag kjørt 

hjem til seg. Aktivitetstjenesten har ansvaret for utbringing av middag på hverdager. Pris  pr, 
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middag ( varm mat bringes direkte fra NOS kjøkken) koster kr. 73,-, Personer på dagopphold 

kjøper alle middag ( eldresenteret og dagtilbud for demente))

 Hjelpemidler. Ergoterapeuten vurderer den enkeltes behov for hjelpemidler, og sørger for at 

nødvendige hjelpemidler kommer ut til brukeren. Aktivitetstjenesten ved kommunens 

hjemmevaktmester har ansvaret for å kjøre hjelpemidlene ut til brukeren og om nødvendig 

installere disse.

4.5. Kvalitetstabellen - . Kommunebarometeret.

Med bakgrunn i opplysninger fra kommunen utarbeides det nasjonalt en oversikt over kvalitet i 

kommunene (kommunebarometeret).De indikatorer som nyttes for utarbeiding av 

kommunebarometeret innen pleie og omsorg er nyttet i tabellen nedenfor. Til orientering kan 

opplyses at når det gjelder andel fagutdanning er Nesset sammen med Tingvoll de kommuner som 

har høgst andel i Møre og Romsdal. Nesset kommune er også den kommunen i Møre og Romsdal som 

har den beste plassering innen pleie og omsorg ifølge kommunebarometeret for 2013. (40. plass i 

landet)

Figur 12

Pleie og omsorg kvalitetstabellen – 2012
Nesset Molde Aukra Fræna Sunndal Rauma Gjemnes Fylket

Legetimer pr. uke pr. 
beboer i sjukeheim

0,28 0,3 0,29 0,61 0,29 0,33 0,18 0,38

Fysioterapi pr. uke pr. 
beboer i sjukeheim

0,31 0,3 0,21 0,08 0,12 0,18 0,48 0,25

Andel plasser med ene-
rom ved institusjon

100 90,7 100 88,5 100 98,5 88,2 93,9

Antall plasser enerom 
med bad og WC

100 90,7 84,8 88,5 60,2 84,8 41,2 81,1

Andel årsverk med 
fagutdanning(totalt)

84 72 71 77 81 75 69 75

Andel årsverk med fag-
utdanning fra høgskole

35 39 31 30 30 28 22 32

Andel legemeldt 
sjukefravær

7,7 7,6 10,3 9,3 6,6 8,1 6,2 8,5

System for 
brukerundersøkelse

Nei Ja Nei Ja Ja Nei Ja

5.SAMHANDLINGSREFORMEN OG KOMMUNENS HÅNDTERING AV DENNE.

Kort om bakgrunnen for samhandlingsreformen:  
Samhandlingsreformen ble innført 1.1. 2012- Hovedintensjonen i samhandlingsreformen er 

følgende: 

1) Økt satsing på forebyggende arbeid og folkehelse

2) Flere pasienter skal få behandling  av kommunehelsetjenesten  istedenfor sjukehus.
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Staten bruker økonomi som virkemiddel. Kommunene må betale 20 % av kostandene ved 

behandling foretatt av spesialist helsetjenesten (medfinansieringsordningen), Kommunen 

betale kr. 4.000,- pr. døgn dersom det ligger utskrivningsklare  pasienter på sjukehuset.

Nesset kommune har deltatt på et  KS kurs med fokus på styringsverktøy i forbindelse med 

samhandlingsreformen. Det ble utarbeidet en rapport i forbindelse med dette kurset.  Deler 

av denne rapporten er tatt med i denne utredningen. Tabellene som er utarbeidet i forhold 

til samhandlingsreformen er stort sett basert på statistikk fra Helsedirektoratet

Det som deltok på styringskurset fra  Nesset kommune var: 

Rådmann                                    Liv Husby

Økonomisjef                              Solfrid Svensli

Leder helse og omsorg            Jan Karstein Schjølberg

Folkehelsekoordinator            Mari Husan

Leder koordinerende enhet   Eli Schjølberg

5.1 Gjennomførte tiltak /forberedelse til samhandlingsreformen.

Det som deltok fra Nesset på styringskurset fikk i oppgave å sette opp en oversikt over de 

tiltak som er blitt igangsatt for å være mest mulig forbered på samhandlingsreformen.

Det ble satt opp følgende tiltak:

Figur 13

Igangsatte tiltak de siste år: Målgruppe Kostnad

Opprettet ressurspool for å styrke kompetansen 10 årsv Pleie og omsorg . alle 0

Innkjøp hjelpemidler til komm. hjelpemiddellager Pleie og omsorg , alle 40.000

Dagtilbud for demente Oppstart 1.1.12,( 3 dager pr. uke) Pleie og omsorg eldre 500.000

Stilling som kreftkoordinator – 2010  20 % Pleie og omsorg  alle 170.000

Økt antall institusjonsplasser for demente fra 7 - 9 Pleie og omsorg, eldre 700.000

Stilling som fagutvikler 20 % stilling Helse og omsorg. alle 100.000

Prosjekt 65 +. ( hjemmebesøk,Infoskriv. treningsgr. Helse og forebygging 60.000

Aktiv på dagtid Helse og forebygging alle 30.000

Styrking 100 % stilling som fysioterapeut har nå 3,5 årsv. Helse og omsorg alle 300.000

Opprettet koordinerende enhet 1.1.13. Helse og omsorg, alle 350.000

I tillegg har en utarbeidet en strategisk kompetanseplan.  Kompetansen i forhold til 

palliasjon er styrket 

Av tiltakene ovenfor som er opprettet etter 1.1.12, er det kun utgifter til økte 

institusjonsplasser som er finansiert ved at enheten har fått tilført nye friske midler. Det 

resterende er finansiert innenfor enhetens eget budsjett ved omprioriteringer.
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5.2. Status for bruk av sjukehus/spesialisthelsetjenesten .

Status for Nesset kommunen sammenliknet med landet, kommunegruppe og fylke kan 

oppsummeres slik:

1) Mottak av utskrivningsklare pasienter blir ivaretatt. Kommunen har betalt for 21 

døgn siden 1.1.2012 Figur 14 nedenfor går det fram at kommunen i 2012 hadde 111 

henvendelser fra sjukehuset vedr. ferdig behandlede pasienter.

Figur 14

Oppfølging av henvendelser fra sjukehus til pleie og omsorgstjenesten,  
Tall for 2012. ( hentet fra kommunens egen registering)

Antall Innlagt 
fra inst.

Utskrevet  
til inst.

Utskrevet til
hjemmet

Død på 
sjukehus

Utskrevet 
til annet

111 25 34 72 3 2

2) Antall innleggelser: Nesset kommune ligger under gjennomsnittet sammenlignet med 

landet og de fleste nabokommuner. Nesset har sammenlignet med andre kommuner 

flest liggedøgn pr. 1000 innbygger i aldersgruppen 18 – 49 år. Innbyggere fra Nesset 

lå på sjukehus til sammen i 1517 dager i 2012. 

Figur 15
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3) DRG forbruk: Nesset ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder DRG poeng pr. 

1000 innbygger se figur .

DRG=  Diagnose Relaterte Grupper.  DRG er et system for å håndtere en virkelighet, 

der pasienter har ulike diagnoser og ulike behandlinger. Pasientene klassifiseres etter 

dette systemet.   I stedet for antall opphold og antall liggedøgn, brukes DRG poeng 

som aktivitetsmål. DRG poengene tar hensyn til alle sjukehusets kostnadene i et 

sjukehus.

Nesset er for 2012 (jfr. figur 17 ) av helsedirektoratet registrert  med 159,4 DRG 

poeng pr. 1000 innbygger, Dersom  Nesset kommune i 2012 hadde hatt en 

alderssammensetning tilsvarende landsgjennomsnittet og en  bruk av 

sjukehustjenester (DRG) pr. innbygger i forhold til aldergruppeinndeling, ville  DRG 

poeng  for Nesset pr. 1000 innbygger  vært 137,2 . Landsgjennomsnittet er 134,4.

Det at Nesset er en liten kommunen kan resultere i at det kan bli store svingninger 

fra år til år. Det er en relativt stor økning av DRG poeng for Nesset i 3. tertial 2012     

(jfr.. Figur 18) sammenlignet med 1. og 2. tertial. Tabell 19 nedenfor viser DRG 

poeng i forhold til aldersgrupper. En ser der at Nesset ligger over landet og 

kommuner innenfor Helse Midt sitt område når det gjelder aldergruppen 67 – 79 og 

80 – 89, men under når det gjelder aldersgruppen over 90.
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Figur 19.

               

4) Polikliniske behandlinger. Nesset ligger over gjennomsnittet gjelder spes. over 67 +. 

Nesset ligger over gjennomsnittet i landet og i  Helse Midt området når det gjelder 

antall konsultasjoner  i aldergruppen over 67 år jfr. figur 20 .  Spesielt gjelder dette 

for aldergruppen 80 – 89 år.  I denne gruppe er antall konsultasjoner pr. 1000  

innbygger i Nesset  2177,6  mot landsgjennomsnittets 1730.  Dersom en omregner 

dette i reelt antall konsultasjoner innebærer dette at Nesset i 2012 i denne 

aldersgruppenhadde 67 konsultasjoner mer enn Landsgjennomsnittet. Dvs. at Nesset 

hadde 20 % flere konsultasjoner enn landsgjennomsnittet innenfor aldersgruppen 80 

– 89 år.
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5) Diagnoseområder som peker seg ut er KOLS ., I KS sin delrapport vedr, bl.a. diagnoser 

ser en ut fra tall for 2010  at  Nesset kommune har høy forekomst av KOLS- sykdom 

(4,7 pasienter pr. 1000 innbygger) Dette er over gjennomsnitt for fylket (3,1) og for 

landet (3,8). Nesset har tidligere hatt industri i form av gruvedrift, samt er 

nabokommune til industrikommunen Sunndal, som også har høy forekomst (5,7). 

Sunndal

5.3. Kommunens kostnader som følge av samhandlingsreformen:

Nesset kommune fikk økt sitt rammetilskudd fra staten med ca. 4 mill. i forbindelse med 

samhandlingsreformen. Nesset kommunes utgifter i forbindelse med reformen har så langt 

kommet i forhold til medfinasieringsordningen.  Helsedirektoratet har pr. 1.6. 13 kalkulert 

med at Nesset i forhold til medfinasieringsordningen vil få en utgift for 2013 på 

kr.2.600.000.-. Det er de tidligere nevnte DRG poengene som er grunnlaget for hva vi skal 

betale 

Kostnadene i forhold til medfinansieringsordningen er ikke inkludert i  de utgifter som 

framgår av kostratallene  innenfor pleie og omsorg. De utgifter kommunene har hatt i 

forhold til at de ikke har tatt imot ferdigbehandlede pasienter skal være inkludert.  Det at 

Nesset kommunen var godt forberedt på samhandlingsreformen og hadde før reformen en 

relativt godt utbygging tjeneste har stort sett resultert i at kommunen har resultert i at 

utgiftene innenfor pleie og omsorg ligger på sammen nivå som før reformen dersom en 

holder lønns og prisstigning utenfor. Tabellen nedfor viser økningen i kostnader pr. 

innbygger over 80 år fra 2011 til 2012.
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6. KARTLEGGING AV BYGNINGSMASSEN

Enhet helse og omsorg disponerer følgende bygninger:

1) Nesset omsorgssenter som består av:

- Sjukeheimsavdeling 30 plasser , bygd 1982 rehabilitert 2009.

- Kortidsavdelinga 17 plasser bygd 1987

- Demensavdeling 9 plasser bygd 1987 ( ombygd til demensavd  1997)

- Eldresenter / dagsenter bygd 1987,  (kommune –pensjonistforening-helselaget

- Kjøkken- rehabilitert 2009

- Vaskeri, oppgradert 1995

2) Vistdal bofellesskap bygd ca 1980, 8 enkeltrom samt 1 liten leilighet

3) Eresfjord bofellesskap bygd ca 1980 10 enkeltrom samt en  2 roms leilighet I dag er 

kun 2 stk. kontorer i bruk til hjemmetjenesten

4) Holtan Bofellesskap 6 leiligheter bygd ca 1992.

5) Holtan -Avlastingsleilighet 2 enheter ( ombygd tidligere omsorgsbolig)

6) Holtan omsorgsbolig (psykiatri) 2  leiligheter bygd ca 1999, Betjenes av personalet 

ved Holtan Bofellesskap.

7) 14 omsorgsleiligheter bygd 1994 – 1996. Gjelder:

Myra 4 leiligheter 2 toroms og to 3 roms

Holtan 1, 6 leiligheter alle 3 roms

Holtan 2, 4 leiligheter alle 3 roms

8) Aktivitetssenteret, nytt 2011. ( Leiragården)

9) Aktivitetssenteret, verksted og lokal hjelpemiddellager
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7. HELSE OG OMSORGSPLANEN

Det er nedenfor satt opp et utdrag av helse og omsorgsplanens handlingsplan. Utdraget gjelder  

mål og tiltak rettet mot pleie og omsorgstjenesten.  De mål og tiltak som er satt og som skulle 

iverksette i nær framtid er stort sett gjennomført.

MÅL TILTAK FINASIERING NÅR ANSVAR

ORGANISERING
Tjenestene skal 

være av god 

kvalitet i samsvar 

med nasjonal 

strategi for 

kvalitets-

forbedring i sosial 

og helsetjenesten. 

Tjenesten skal gis 

med bakgrunn i en 

helhetlig 
vurdering. 

Opprette en 

koordinerende enhet. 
Utarbeide mandat 

Innenfor ramme 2011 Enhetsleder
Delvis utført

Individuelle planer skal 

oppdateres. Brukere 

som oppfyller kravet om 

egen plan gis tilbud 

dette 

Innenfor ramme 2011  
og 
videre

Avd. ledere.
Koordinerende-
enhet
Ikke utført

Klarlegge roller mellom 

pyskiatritjenesten, 

hjemmetjeneste og 

skolehelsetjenesten. 

Lage en årlig plan for 

samarbeidet

Innenfor ramme 2011 
og 
videre

Avd. helse og 
forebygg- Avd. 
hjemmetjenester
Ikke utført

Klarlegge roller mellom 

Nav og helse og omsorg 

Innenfor ramme 2011 Enhetsleder og 
Nav leder
Ikke utført

Hjemmetjenesten indre 

og hjemmetjenesten 

ytre slås sammen til en 

avd. 

Saken skal behandles i 

AMU

Innenfor ramme 2012 Enhetsleder
Utført
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REHABILITERING

Rehabilitering og 

opptrening skal 

gis i 

nærområdet. I 

samsvar med 

intensjonene i 

samhandlings-

reformen

Det avsette en rehab. plass 
ved sykeheimen

Innen for 
ramme

2011 Koordinerende 
enhet
Delvis utført

Treningsrommet ved 
sykeheimen oppgraderes 

Innenfor ramme 
Kr. 30.000

2011 Fysioterapeutene 
Utført

Kjøp av hjelpemidler for 
kortidsutlån 

Innenfor ramme 
Kr. 50.000

2011/ 
2012

Ergoterapeut
Utført

Tilrettelegge for 
treningsleilighet og to 
rehab. plass ved NOS. 
Utviding av rehab./ 
treningsområde og utstyr
(ombygging av dagens 
aldersheim

2025 Enhetsleder

Kommune skal til 

en hver tid ha 

ledig en 

kriseplass til 

disposisjon for 

legetjenesten. 

Oppfølging av 

intensjonen i 

samhandlings-

reformen 

Seng ved NOS til disposisjon 
for legetj. for obs,/ 
øyebillikkelig innleggelse. 
Tas opp i ROR gruppa som 
et aktuelt samarbeidspros 

2012- Evt. 
ekstra utgifter 
tenkt dekt av 
midler som 
følge av 
samhandlings-
reformen 

2012 Koordinerende 
enhet.

Samarbeider 
med Molde 
kommune, Mål 
igangsetting 
2014

OMSORGSLØNN
Nivået på 
omsorgslønnen skal 
bidra til at 
intensjonen i BEON 
prinsippet følges

Retningslinjer for 
omsorgslønn legges fram 
for politisk behandling med 
formål å kunne øke 
godtgjøringen i enkelte 
tilfeller

Rammen til 
enheten må 
økes.

2012 Enhetsleder

Ikke utført.
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DEMENSOMS.

Tilbudet til 

demente skal 

være tilpasset 

den enkelte. 
Kvalitet og trygghet 
skal vektlegges.

Avlasting / aktiviserings-
tilbud. Et samarbeid mellom 
hjemmetjenesten, 
dementavdeling og 
aktivitetstj- Omfang . 3 til 5 
personer . Utvides fra 2013 
med egen base/dagsenter

Kostnad 

140.000 
Innenfor 
ramme/ Bruk av 
. øremerk. 
midler

2011 -
2012

Avd,sjukepl. 
Hjemme-
tjenesten
Utført

Eget dagsenter for 

demente 5 plasser, 

åpent 5 dager i uka.

Ombygging av dagens 

aldersheim

Økt 
driftskostnad kr. 
400.000

2025 Enhetsleder

Egen gruppe for demente 
ved sjukeheimen. 
Vurderes videreført fra 
2012. 

Kostnad 
700.000.- Må 
tilføres 
enhetens 
ramme

2011/ 
2012

Avd. sjukepleier 
sjukeheimen oh 
enhetsleder-
Utført

Styrking av bemanningen på 
kveld ved demens avd. 
(prioritet nr. 1 ang. tilføring 
av midler)

Kostnad kr. 
920.000,-

2012 Enhetsleder.
Utført
Enheten tilført jr. 
700.000.- resten 
dekt egen 
ramme.

Demensavdeling nr. 2 
(ombygging av dagens 
aldersheim) 

Ca kostnad 4 
mill.

2025 Enhetsleder

HJEMMETJENESTEN

Følge opp 

intensjonene i

BEON

prinsippet.

Det gis økt 

døgn tilbus

Styrking av bemanning 

på natt i 

hjemmetjenesten 1,8 

årsverk. 

(prioritering nr. 2) 

( denne stilling ble tatt 

bort i 2008)

Kostnad 

1.200.000

2015 Enhetsleder

BOLIGER 

Kommunen skal 

ha sentrums-

nære 

boliger/bofelles-

skap. Der 

beboerne skal få 

tilsyn og pleie og 

omsorg etter 

behov 

Sentrumsnære tomter 

(rullatoravstand) for 24 

boenheter må settes av i 

Eidsvåg og Eresfjord 

Innenfor 

ramme. 
2011 Rådmann 

/enhetsleder

Bygging av nye 

sentrumsnære 

bofelleskap . 

Brukerne får bistand 

fra hjemmetjenesten. 
Bemanningen ved alders-
heimen overføres til 
hjemmetjenesten 

Tilføring av 
ramme fra 3 til 
5 mill. Økning 
bemanning

2025 Rådmann/ 
enhetsleder
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ARBEIDSMILJØ

De av våre 

tilsatte som 

arbeider i 

andres hjem skal 

ha en fysisk 

godt tilrettelagt 

arbeidsplass 

Kartlegge det fysiske 

arbeidsmiljøet i heimer 

som mottar hjemmehjelp

Innenfor 

ramme 
2012 Enhetsleder/ 

avd. sjukepleier
Ikke utført

Anskaffe 

renholdsutstyr i 

samtlige heimer som 

mottar hjemmehjelp 

Kostnad kr. 

40.000,- Delvis utført

KOMPETANSE

Tjenesten innen 

helse og omsorg 

skal har den 

kompetanse som 

skal til for å gi 

en forsvarlig og 

god tjenesten. 
Behovet skal gå 
fram av 
kompetanseplanen

Gjennom planarbeidet er 

det framkommet en del 

behov for kompetanse. 

Disse overføres 

enhetens kompetanse-

plan 

Innenfor ramme 2011 Enhetsleder/ 
fagutvikler
Utført

Vurdere muligheten av å 

kjøpe spesiell 

kompetanse fra 

nabokommuner/ bl.a. 

gjennom ROR samarbeidet. 

Innenfor ramme 2011
2012

Enhetsleder
Det arbeides 
med saken. 

Evaluering av helse og omsorgsplanen:
Kort oppsummert er det i helse og omsorgsplanen satt opp følgende hovedsatsingsområder, 
som bl.a. skal følges opp i resultatmål, tiltak og ikke minst handlinger. 

 Økt satsing på forebygging, rehabilitering og habilitering 

 Styrke tilbudet til demente gjelder tilbud på dag, avlastningstilbud og 
institusjonstilbud 

 Økt fokus på rekruttering av helse og omsorgspersonell 

 Økt fokus på koordinering og helhetlig tenking 

 Tilrettelegge et tjenestetilbud i kommunen i forhold til de forventinger som ligger i 
samhandlingsreformen 

 Styrke arbeidet i forhold til intern kontroll og saksbehandling. 

 Nye heldøgns plasser for tilsyn pleie og omsorg fra ca 2025

De tiltak som er satt opp i planen og som skal være utført er stort sett utført. Det er to tiltak 
som kan nevnes som ikke er utført dette gjelder:

a) Evaluere satsene for omsorgslønn, 
b) Kvalitetssikringssystem
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Når det gjelder punkt a) så ble saken lagt til sides med bakgrunn i at det fra sentralt hold ble 
signalisert at staten arbeider med nye retningslinjer, når det gjelder punkt b) så arbeides det 
nå aktivt gjennom ORKIDE for å gå til innkjøp av et felles kvalitetssikringssystem. 

Helse og omsorgsplanen ble utarbeidet våren 2011. Det har siden skjedd en god del som bør 
vektlegges i en evaluering av planen.
Dette gjelder bl.a.

1) Økt behov i forhold til rehabilitering. Helse foretaket har i løpet siden planen ble 
vedtatt redusert antall rehab.plasser.  Dette sammen med samhandlingsreformen og 
utskriving av ferdigbehandlede pasienter stiller større krav til kommunen på dette 
området. I helse og omsorgsplanen går det fram at det innen 2025 skal legges til rette 
for ytterligere 2 til 3 rehab.plasser.

2) Det har siden kommunen vedtok helse og omsorgsplanen blitt stort fokus på å ta i 
bruk ny velferdsteknologi. Dette gjelder spesielt å ta teknologi til hjelp slik at folk kan 
bo lenger i egen bolig herunder bolig med heldøgns pleie og omsorg. 

3) Demensomsorgen. Det går i planens tekstdel fram at en av de første utfordringene
kommunen vil få innen pleie og omsorg vil være tilbud til mennesker med 
demenssykdom. Det er også i denne forbindelse vist til befolkningsutviklingen.          
(mange brukere over 67 år). Fra 1.2. 13 ble demensavdelingen utvidet fra 7 til 9 
plasser.  Det er i dag behov for ytterligere utvidelse. I helse og omsorgsplanen går det 
fram at det først innen 2025 skal være 2 demensavdelinger ( 16 plasser) og  et 
dagtilbud for demente 5 plasser åpent 5 dager i uka.

4) BEOM ( Beste Effektive Omsorgs Nivå ) var grunnleggende i arbeidet med helse og 
omsorgsplanen. Et av tiltakene som ligger i planen er å redusere antall 
institusjonsplasser og øke antall boliger der det er tilrettelagt for heldøgns pleie og 
omsorg.

5) Kontorlokale for hjemmetjenesten ( sak i AMU helse)

Gruppen som er nedsatt av Utvalg for Helse Oppvekst og Kultur for å gjennomgå pleie og 
omsorgstjenesten og evaluere helse og omsorgsplanen innen pleie og omsorg har hatt 
spesielt fokus på det som er tatt fram i 5 punkter ovenfor.
Et annet moment som er kommet inn for fullt den siste tiden er vedlikeholdsbehovet av 
bygningsmassen der kortidsavdelinga og demensavdeling holder til  i dag. Det å igangsette 
omfattende vedlikeholdsarbeid på en bygning som om noen år i følge planen skal ombygges 
til en tidsmessig demensavdeling, dagtilbud for demente samt  2 til 3 rehab.plasser vil være 
dårlig økonomistyring og bortkastet arbeid.
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8. UTBYGGINGSALTERNATIVER  - KALKYLE INVESTERINGSKOSTANDER   

A) Ombygging av lokalene der kortidsavd. og demensavdelinga er i dag til omsorgsboliger, 
kontor for hjemmetjenesten, rehabiliteringsavdeling sjukeheimsplasser.

1 11 omsorgsboliger hver på ca. 5o m2. En evt. to stuer tilknyttet disse Kr. 26,5 mill.

2 Kontor og møterom  for hjemmetjenesten.

3 Rehabiliteringsenhet, 2 rom samt stue/kjøkken og treningsrom.

4 4 somatiske sjukeheimsplasser

B) Oppføring av 16 ny sentrumsnære selvstendige omsorgsboliger tilrettelagt for 
heldøgnstilsyn og pleie minimum 55 m2, samt kontor for hjemmetjenesten

1 16 selvstendige omsorgsboliger, med fellesstue Kr. 32 mill.

2 Kontor og garderober for hjemmetjenesten  

C) Ombygging og påbygging av Eresfjord bofellesskap til 2 demensavdelinger, samt dagsenter
for demente.

1 2 demensavdelinger til sammen 16 plasser, en stue tilknyttet hver avd. Kr. 21 mill.

2 Dagsenter for demente 5 plasser med tilknyttet stue.

3 1 kontor samt fellesrom for tilsatte

4 Garderobe osv. tilpasset 40 tilsatte. 

5 Uteanlegg ikke tatt med i kostnadene

D) Ombygging av lokalene der kortidsavd. og demensavdelinga er i dag til demensavdelinger, 
dagsenter for demente, rehabiliteringsenhet

1 2 demensavdelinger til sammen 16 plasser en stue tilknyttet hver 
avdeling

Kr. 26,5 mill.

2 Dagsenter for demente 5 plasser med tilknyttet stue

3 Rehabiliteringsenhet 2 rom samt stue/kjøkken og treningsrom

3 1 kontor samt fellesrom for tilsatte

3 Garderobe osv. tilpasset 40 tilsatte.

Det er ved kalkylen lagt til grunn av ombyggingskostnader er ca. 75 % av kostnader ved nybygg.
Kostnadskalkylen er satt opp av kommunens avdelingsleder for bygg Malin Bruseth

Husbanken kan gi inntil 30 % tilskudd til dekking av investeringskostnader til omsorgsboliger og 40 % 

av investeringskostnadene til etablering av institusjonsplasser. Husbanken stiller krav til utforming av 

bygningene.

Når det gjelder omsorgsboliger så er kommunens intensjon så lang vært at det skal bygges 

selvstendige omsorgsboliger til rettelagt for heldøgns tilsyn og pleie.

Husbanken skiller mellom selvstendige omsorgsleiligheter som skal gi plass til alle sentrale 

boligfunksjoner og omsorgsleiligheter i bofellesskap hvor privatenheten har de nødvendige 

boligfunksjoner for egen husholdning, men som i tillegg har fellesareal bl.a. i form av stue og 
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spisekjøkken.  Selvstendige omsorgsleiligheter bør ha et areal over 55 m2.  Leiligheter i bofellesskap 

bør være minimum 40 m2. Skal en følge opp intensjonen med at kommunen skal ha selvstendige 

omsorgsboliger over 55 m 2 til rettelagt for heldøgns pleie og omsorg vil en ikke få plass til så mange 

som11 leiligheter ved ombygging av demensavdelinga og kortidsavdelinga til omsorgsboliger.

I husbankens veileder – investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger forutsettes det at 

dersom investeringstilskudd skal gis at institusjonen/boligene skal:

 være universelt utformet i henhold til NS 11001

 ha energieffektive løsninger

 oppfylle kravene som stilles til risikoklasse 6 iht branntekniske krav og det skal installeres 

sprinkelanlegg

 tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven

 være tilrettelagt for tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons-

og varslingssystem og annen velferdsteknologi

Arbeidsgruppas konklusjon:
Arbeidsgruppa er enig om følgende:

1) Avvikling av dagens kortidsavdeling (17 institusjonsplasser)
2) Bygging av nye sentrumsnære leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie
3) Utvide antall institusjonsplasser for demente fra 9 til 16 plasser inkludert 2 plasser 

avsatt til avlasting
4) Dagtilbud for demente 5 plasser åpent 5 dager i uka, tilrettelagt i nye lokaler fra 

2015.
5) Tilrettelegging av 2 til 3 rehabiliteringsplasser i tillegg til de  somatiske 

sjukeheimsplassene 

Planlegging i forhold til ombygging iverksettes så snart som mulig. Det forutsettes at deler av 
finansieringen i forbindelse med byggingen ombygginger skjer med tilskudd fra Husbanken.

Deler av arbeidsgruppa et av den formening at utbyggingen av nye institusjonsplasser og 
boliger skal skje på følgende måte:

a) Eresfjord Bofellesskap ombygges og tilrettelegges for 16 demensplasser inkl. 2 
avlastningsplasser, vedlagt følger en utredning fra april 2011 angående etablering av 
demensplasser ved Eresfjord bofellesskap.

b) Dagtilbudet for demente tilknyttes den nye demensavdelingen i Eresfjord. 
c) Arealene ved NOS som i dag nyttes til kortidsavdeling og demensavdeling skal  nyttes 

til  utviding av somatiske sjukeheimsplasser fra 30 til 36 samt 2 til 3 
rehabiliteringsplasser. 10 ril 14 leiligheter til rette lagt for heldøgns tilsyn og pleie, 
samt kontor for hjemmetjenesten.

Det vises her bl.a. til mandatets siste strekpunkt som har følgende ordlyd:
« Kartlegge bygningsmassen innen helse og omsorg og sjå på tilrettelegging av bygg for en 
effektiv og rasjonellhelthetlig drift av enheten.¨»
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Flertallet i arbeidsgruppa er av den formening at utbygging av nye institusjonsplasser og 
boliger skal skje på følgende måte:

a) Samtlige Institusjonsplasser  samles ved Nesset omsorgssenter.  Dvs  at en ved NOS i 
tillegg til dagens  30 sjukeheimsplasser får 16 institusjonsplasser for  demente, 2 til 3 
rehabiliteringsplasser, dagtilbud for demente 5 plasser. Eldresentertilbudet i 
underetasjen videreføres som i dag.

b) Det bygges 16 sentrumsnære leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. 
Hjemmetjenesten etablerer kontor tilknyttet disse boligene.

c) Økt satsing på rehabilitering.  Etablering av strukturert hverdagsrehabilitering, 
d) Økt fokus på  velferdsteknologi
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