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Tap av ID-kort 
 

Har du mistet ID-kortet eller har det 
blitt ødelagt? 

 

Ta kontakt med nærmeste leder for å få 

utstedt nytt. Ta med kortet hvis det er ødelagt. 

 

Ved uvøren bruk, gjentatt tap eller 

ødeleggelse av kort og kortholder, kan 

arbeidsgiver kreve kort og kortholder erstattet 

av den ansatte. 

 

  

Hvor lenge er kortet 
gyldig? 
 

Det står oppgitt på kortet i hvilken periode 

kortet er gyldig. Det kan være forskjell på hvor 

lenge kortet er gyldig etter om du er fast ansatt, 

ansatt i et vikariet e.l. 

Hva gjør jeg når kortet er gått ut på 

dato? 

Ta kontakt med nærmeste leder for å få utstedt 

nytt. Ta med kortet som er utgått. 

Endringer som tilsier utstedelse av 

nytt kort 

Dette kan være at du har endret navn eller 

yrkesbenevnelse. Ta kontakt med nærmeste 

leder for å få utstedt nytt. Ta med kortet som er 

utgått. 

Tilbakelevering av ID-kort 

Kortet skal leveres tilbake til arbeidsgiver ved 

permisjon, opphør av arbeidsforhold m.v. 
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ID-kort for ansatte 
 

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


 

 

Hvem skal ha ID-kort? 
 

Ansatte som har behov for å legitimere seg 

overfor kommunens innbyggere og brukere 

av kommunale tjenester, skal ha ID-kort. 

 

Dette gjelder også ansatte av kort varighet 

(som for eksempel ansatte i vikariat, 

ferievikarer og studenter). 

 

  

Hvorfor ID-kort? 
 

«Når våre innbyggere møter en ansatt i Nesset 

kommune skal det ikke være tvil om at 

vedkommende er i tjeneste. Ansatte som møter 

brukeren i dennes private hjem skal ha ID-kort 

fra kommunen. Ansatte på institusjonene skal 

ha navneskilt med navn og yrkestittel godt 

synlig for brukerne.»  

                 Nesset kommunes arbeidsreglement § 10. 

 

Våre brukere bør oppfordres til ikke å slippe 

inn uvedkommende / noen som ikke kan 

legitimere seg med godkjente ID-kort. 

Alle som har ID-kort skal 

uoppfordret legitimere seg 

ved å vise ID-kort når de er 

i tjeneste. 

Hvordan få ID-kort? 
 

ID-kortet utstedes av Nesset kommune. Din 

nærmeste leder har ansvar for at du får ID-kort. 

Ta kontakt om du har spørsmål. 

 

 

 

  

 

 

Bruk av ID-kort 
 

Kortet er personlig og kan ikke lånes ut til andre. 

 

Alle som har ID-kort skal uoppfordret legitimere 

seg ved å vise ID-kort når de er i tjeneste. 

Kortet er personlig og kan ikke 

lånes ut til andre. 
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Samandrag

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gjennomført tilsyn med Nesset kommune som
barnehagemyndigheit. Tilsynet er gjennomført som systemrevisjon og det vart ikkje
avdekka lovbrot under tilsynet. Rapporten vert lagt fram for Nesset kommune på avtalt
sluttmøte den 28.04.2014. I sluttmøtet er det høve for kommunen å fremme spørsmål
til avklaring. Etter at sluttmøtet er gjennomført, blir tilsynsrapporten sendt til
kommunen og til Utdanningsdirektoratet. I tillegg blir den publisert på heimesida til
Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

1 Innleiing

Fylkesmannen har i perioden frå 27.01.2014 til dags dato gjennomført tilsyn med
kommunen som barnehagemyndigheit i Nesset kommune.

Det vart under tilsynet ikkje avdekka lovbrot.

2 Om tilsynet med Nesset kommune

2.1 Fylkesmannen forer tilsyn med kommunen som
barnehagemyndigheit

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova
§ 9 andre ledd. Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit er
tilsyn med det lovpålagde, jf. kommunelova § 60 b.

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit er utøving av
myndigheit og skjer i samsvar med reglane for dette i forvaltningsretten. Tilsynet skal
vere prega av openheit, likebehandling og at det er etterprøvbart og effektivt.

I dei tilfella der Fylkesmannen konkluderer med at eit rettsleg krav ikkje er oppfylt, blir
dette sett på som lovbrot, uavhengig av om det er barnehagelova eller forskrifter fastsett
i medhald av denne lova som er brotne.

Tilsynet er retta inn mot i kva grad kommunen oppfyller krav innanfor oppgitte emne, og
rapporten viser lovbrot og merknader om dette vert avdekt under tilsynet. Rapporten gir
såleis inga fullstendig tilstandsvurdering av kommunen som barnehagemyndigheit.

2.2 Tema for tilsyn

Tilsynet vart varsla i brev frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal 27.01.2014. Tilsynet har
omfatta kommunen si rolle som barnehagemyndigheit knytt til følgjande føresegner i
barnehagelova (i kraft frå 1.1.2006) med forskrifter:

Barnehagelova § 10: Godkjenning av barnehagar.
Barnehagelova § 12a: Rett til plass i barnehage.
Barnehagelova § 16 jf. § 8: Kommunen sitt tilsyn med barnehagane.

Kommunen sitt tilsyn med barnehagane har vore eksemplifisert med følgjande
føresegner:

Barnehagelova § 17: Styrar.



Barnehagelova § 18: Barnehagen sitt øvrige personale.
Forskrift om pedagogisk bemanning § 1. Norm for pedagogisk bemanning.
Barnehagelova § 19: Politiattest for tilsette i barnehagen.
Barnehagelova § 22: Opplysingsplikt til barnevernet.

Formålet med tilsynet er å vurdere om Nesset kommune har tilfredsstillande styring i
høve til regelverket. Tilsynet omhandlar m.a. å undersøke om:

aktivitetar vert utførte slik som det går fram av skriftleg dokumentasjon og
gjennom intervju med sentralt plasserte personar i kommunen
kommunen driv verksemda si innanfor eigne rammer og dei rammene som
styresmaktene har sett.

Val av tema er gjort med utgangspunkt i sentrale og tidsaktuelle tema for sektoren.
Vidare gjennom kunnskap om Nesset kommune og det at Fylkesmannen i Møre og
Romsdal har planlagt å gjennomføre eit omfattande tilsyn med kommunen som
barnehagemyndigheit i alle kommunane i fylket. Lovbrot på bestemmelsane det er
valt å føre tilsyn med, vil kunne ha store konsekvensar for tryggleik og kvalitet i
barnehagetilbodet.

2.3 Om gjennomføringa av tilsynet

Tilsyn med Nesset kommune vart opna gjennom brev 27.01.2014. Kommunen er blitt
pålagd å leggje fram dokumentasjon for Fylkesmannen med heimel i kommunelova § 60
c.

Fylkesmannen sine vurderingar og konklusjonar er baserte på skriftleg dokumentasjon og
opplysningar frå intervju, og ved verifikasjon av at rutinar, prosedyrar og instruksar vert
følgde opp i praksis.

Følgjande dokument inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet:

Årsmelding 2012
Årsmeldingar for barnehagar per 15.12.2013
Organisasjonskart for kommunen
Reglement for folkevalgte organer og reglement for delegasjon
Administrativt vedtak om dispensasjon frå utdanningskravet som førskolelærer -
2013/2014
Tjenester og oppgaver, handlingsplan 2014
Årsplan for barnehagene i Nesset kommune 2013-2014
Informasjonsskriv Eidsvåg barnehage 2013/2014
Temaplaner Eidsvåg barnehage 2013/2014
Plan for tilsyn
Tilsynsrapportar
Godkjenning av Farmen friluftsbarnehage AS
Vedtekter for barnehagane i Nesset kommune
Vedtekter farmen friluftsbarnehage

Ytterlegare informasjon og dokumentasjon er og motteke og arkivert på saka.

Det vart gjennomført tilsyn på staden 25.02.2014.



Det var intervju med:

Rådmann Liv F. Husby
Barnehagefagleg rådgivar Tanja Alise H. Bersås
Styrar i Eidsvåg barnehage Anita Sagli
Styrar i Eresfjord barnehage Tove Mari Krogset
Styrar i Farmen friluftsbarnehage AS Marit Synnøve Sæther

2.3 Om tilsynsrapporten

Sidan det under tilsynet ikkje vart avdekka lovbrot, inneheld tilsynsrapporten ikkje fristar
for retting av ulovlege forhold.

- Lovbrot førekjem når krav som er fastsette i, eller i medhald av, lov eller forskrift ikkje
er oppfylte. I Nesset kommune avdekka fylkesmannen ikkje slike forhold.

3. Barnehagelova § 10: Godkjenning av barnehagar

3.1 Rettsleg krav

Det følgjer av barnehagelova § 10 at (sitat):

«Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet
i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1, la, og 2.

Kommunen kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn,
barnas alder og oppholdstid.

Kommunens vedtak kan påklages fylkesmannen.»

Med utgangspunkt i denne føresegna vert det stilt krav om at fysiske rammer må vere
eigna til barnehagedrift. Vidare må barnehagen legge til rette for leik, livsutfalding og
meiningsfylte aktivitetar og opplevingar i trygge og utfordrande omgjevnader.
Barnehagen må ta omsyn til kroppslege utfordringar, samt at det vert sett gode vilkår for
læring, leik, meistring og omsorg.

Vidare må bemanningsplanen vise at drifta av barnehagen vil bli forsvarleg og at
barnehagen kan oppfylle loven og rammeplanen sine krav til innhaldet i barnehagen.

Vurderinga av barnehagen si «egnethet» i forhold til føremålet og innhaldet er ei
vurdering som må gjerast i tillegg til andre lovfesta kriterie for godkjenning av
barnehagebygg. Sjå også Ot.prp. nr. 72 (2004-05).

Barnehagen skal vere godkjend etter § 10 innan oppstart av barnehagedrifta. Det må
gjevast ny godkjenning når endringar i barnetal/bygningsmasse tilseier dette i forhold til
den gjeldande godkjenninga, vidare når barnehagen skiftar eigar. Barnehagen må til ei
kvar tid vere godkjend for den verksemda ein faktisk driv.



3.2 Fylkesmannens undersøkingar
Fylkesmannen har gått gjennom og vurdert innhaldet i innsendt dokumentasjon som
m.a. inneheld gjeldande godkjenning og godkjenningsvedtak av barnehage. Vidare er
opplysningar gitt i intervjua tatt med i våre vurderingar av kommunen si oppfylling av
lovkrava i regelverket.

3.3 Fylkesmannens vurderingar
Det kom fram under tilsynet at Nesset kommune har ei medviten rolle til seg sjølv som
godkjenningsmyndigheit, både overfor privat og kommunale barnehagar.
Barnehagemyndigheita i kommunen fungerer som koordinator også i forhold til andre
godkjenningsmyndigheiter. Gjennom godkjenning av utvidingar av eksisterande
barnehage og godkjenning av ny ikkje-kommunal barnehage, har kommunen skaffa seg
oppdatert erfaring om gjeldande lovkrav til godkjenning av barnehagar. Fylkesmannen
vurderer det slik at Nesset kommune har ein godkjenningspraksis som medfører at
barnehagar og innhaldet i barnehagetilbodet, vert vurdert i forhold til krava i §§ 1 og 2,
formål og innhald. Kommunen som barnehagemyndigheit kan likevel vurdere om dette
kjem godt nok fram i godkjenningsdokumentasjonen til alle barnehagane.

3.4 Fylkesmannens konklusjon
Nesset kommune godkjenner barnehagar etter ei vurdering av om barnehagen er eigna i
forhold til formål og innhald, jf. barnehagelova § 10 jf. §§ 1, la og 2.

4. Barnehagelova § 12a: Rett til plass i barnehage

4.1 Rettslege krav

Det følgjer av barnehagelova § 12a at (sitat):

«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med
denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av
kommunen.»

I tillegg til å oppfylle retten til barnehageplass i bustadkommunen til barnet frå august,
bør kommunen også ha system som sikrar at kommunen har oversikt over omtrentleg
behov for barnehageplassar i kommunen i den næraste framtida.

4.2 Fylkesmannens undersøkingar
Gjennom intervjua kom det fram at kommunen truleg vil ha eit overskot på
barnehageplassar i tida som kjem. Vidare kom det fram at kommunen har
kommunestyrevedtak på at alle skal få plass der dei vil, når dei vil. Denne ordninga skal
evaluerast i juni.

4.3 Fylkesmannens vurderingar
Fylkesmannen vurderer det slik at kommunen skaffar seg god oversikt over behovet for
barnehageplassar. Gjennom framskriving av m.a. fødselstal stipulering av inn- og
utflytting skaffar kommunen seg så god oversikt som råd.



4.4 Fylkesmannens konklusjon
Alle som har rett til barnehageplass i Nesset kommune får tilbod om dette i tråd med
barnehagelova § 12a.

5. Barnehagelova § 16 jf. § 8 første ledd: Kommunen sitt tilsyn
med barnehagane

5.1. Rettslege krav

Det følgjer av barnehagelova § 8 første ledd at (sitat):

«Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at
barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.»

Kommunen sitt ansvar for å «påse» at barnehagene vert drivne i tråd med gjeldande
regelverk vert utdjupa i barnehagelova § 16, der det står at (sitat):

«Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg
om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige
virksomheter. Viss fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller viss forholdet
ikkje lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av
virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering.
Vedtak om retting og stenging kan påklages fylkesmannen.»

Kommunen skal føre tilsyn med at barnehagane i kommunen vert drivne i tråd med
barnehagelova. Tilsyn er noko anna enn rettleiing, dette er ei sjølvstendig oppgåve som
også ligg til kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova § 8 første ledd.

Overfor sine eigne verksemder er kommunen sitt tilsyn også heimla i kommunelova kap.
12. På grunn av at tilsynsrolla har ei viktig side mot nettopp rettleiing, er det viktig å
definere tilsynet som noko som skjer ovanfrå og ned, der ei viktig oppgåve vil vere å gi
pålegg til barnehagane i kommunen dersom det vert drive i strid med lovverket. Tilsynet
må gjennomførast på ein måte som sikrar at eventuelle lovbrot vert oppdaga og
sanksjonert. I denne samanhengen må tilsynet organiserast på ein måte som gjer at
kommunen faktisk «påser» at barnehagane i kommunen vert drivne i tråd med
regelverket.

Barnehagelova gir ingen bindingar på korleis tilsynet skal gjennomførast, og det er opptil
kommunestyret å avgjere kva for organ som skal utføre tilsynet, jf. kommunelova §§ 10,
12 og 23. Det er viktig at ein ser til at tilsynet vert utøvd i tråd med
delegasjonsreglementet i kommunen.

5.2 Fylkesmannens undersøkingar

Fylkesmannen har gått gjennom innsendt dokumentasjon. Gjennom intervju kom det
fram at kommunen er i ein prosess med å utvikle tilsynet med barnehagane. Kommunen
vurderer å gjennomføre tilsyn med systemrevisjon som metode, og har vore på besøk i
ei anna kommune for erfaringsdeling. Det kjem fram at det kan vere utfordrandre med



dobbeltrolla kommunen har som både barnehageeigar og myndigheit, men kommunen
har tatt grep for å klargjere dette forholdet.

5.3 Fylkesmannens vurderingar

Fylkesmannen vurderer det slik at Nesset kommune har eit godt grep om rolla si som
tilsynsmyndigheit. Kommunen er i ein viktig utviklingsprosess for å forbetre tilsynet med
barnehagane. Vidare vurderer vi det slik at kommunen har eit medvite forhold til
utfordringane knytt til rollene som eigar og myndigheit. At dette er eit tema til
diskusjon, vurderer fylkesmannen som positivt.

5.4 Fylkesmannens konklusjon

Nesset kommune fører tilsyn med barnehagane i kommunen i tråd med barnehagelova
§§ 16, jf. 8.

6. Barnehagelova § 16 jf. § 17: Kommunen sitt tilsyn med at
barnehagane har tilfredsstillande leiing

6.1 Rettslege krav

Når det gjeld det generelle innhaldet i kommunen sitt tilsynsansvar vert det vist til den
tidlegare utgreiinga om barnehagelova § 16.

Det følgjer av barnehagelova § 17 at (sitat):

«Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen
høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Kommunen kan innvilge dispensasjon frå utdanningskravet etter andre ledd.
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Departementet gir nærmere forskrifter om dispensasjon frå utdanningskravet og om
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner frå utlanet.»

Denne føresegna stiller opp eit krav om at kvar barnehage må ha ein dagleg leiar som
har kvalifiserande utdanning til å vere styrar i barnehagen.

Når det gjeld kva som er innhaldet i kravet om «forsvarlig pedagogisk og administrativ
ledelse», er dette ein standard som må tolkast etter lokale tilhøve, og vil variere alt etter
mellom anna storleiken på barnegruppe, areal, og samansetting av barne- og
personalgruppa. I vurderinga av om leiinga er forsvarleg, må ein ta omsyn til dei mange
oppgåvene som ligg til styraren i barnehagen. Mellom anna har styraren i tillegg til det
reint administrative ansvaret også ei nøkkelrolle når det kjem til initiativ, tiltak,
planlegging og oppfølging i samband med pedagogisk arbeid og prosjekt. Styraren må
vidare vere tilgjengeleg for foreldra, og må legge til rette for eit godt arbeidsmiljø for dei
tilsette. I tillegg til dette har styraren også ansvaret for utviklings- og endringsarbeidet i



barnehagen. Sjå vidare om kravet til styrarane i barnehagen i Kunnskapsdepartementet
sine merknader til føresegna, samt rettleiaren om pedagogisk bemanning i barnehagen.

Det er kommunen si oppgåve som barnehagemyndigheit å føre tilsyn med at barnehagen
- på bakgrunn av det som her har vore nemnt - har ei forsvarleg pedagogisk og
administrativ leiing, jf. barnehagelova §§ 16 jf. 8 første ledd.

6.2 Fylkesmannens undersøkingar

Det kom fram under tilsynet at Nesset kommune har god oversikt over leiinga av
barnehagane. I tillegg til tilsynsverksemda, er kommunen jamnleg i kontakt og dialog
med styrarane barnehagane. Kommunen har gjennom årsmeldingar, rapporteringar og
andre aktivitetar godt innsyn i barnehageverksemdene.

6.3 Fylkesmannens vurderingar

Fylkesmannen vurderer det slik at det er god kontakt og dialog mellom kommunen og
leiinga i barnehagane. Dette er sikra både gjennom direkte tilsyn med om barnehagane
har ei forsvarleg pedagogisk og administrativ leiing og gjennom annan aktivitet som har
element av tilsyn i seg.

6.4 Fylkesmannens konklusjon

Nesset kommune fører tilsyn med at barnehagane i kommunen har ei forsvarleg
pedagogisk leiing i tråd med barnehagelova § 17.

7. Barnehagelova § 16 jf. § 18: Kommunen sitt tilsyn med at
barnehagen har tilfredsstillande øvrig personale

7.1 Rettslege krav

Når det gjeld det generelle innhaldet i kommunen sitt tilsynsansvar vert det vist til den
tidlegare utgreiinga om barnehagelova § 16.

Det følgjer av barnehagelova § 18 at (sitat):

«Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer.

Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på
høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon frå utdanningskravet i første ledd. Kommunens vedtak
kan påklages til fylkesmannen.

Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
fra utlandet og om unntak frå utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen
på nattid.

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende
pedagogisk virksomhet.

Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.»



Kommunen skal føre tilsyn med at det er tilfredsstillande bemanning i barnehagane i
kommunen, og at dei tilsette i barnehagen har den naudsynte utdanninga.

7.2 Fylkesmannens undersøkingar

Det kom fram under tilsynet at kommunen ser til at dei tilsette i barnehagane i
kommunen har den naudsynte kompetansen som vert kravd for arbeid i barnehagen.
Det kom vidare fram at kommunen har rutinar for handsaming av søknader om
dispensasjon frå utdanningskravet. Vidare vert det gitt rettleiing til tilsette som arbeider
på dispensasjon frå utdanningskravet.

7.3 Fylkesmannens vurderingar

Nesset kommune har god oversikt over personalsituasjonen i den einskilde barnehage.
Dette skjer både gjennom tilsyn, rapporteringar og dialog. Fylkesmannen merkar seg at
kommunen har lagt til rette for tilsette si kompetanseutvikling. Dette gjeld både
grunnutdanning til førskulelærar/barnehagelærar og etter- og vidareutdanning.
Personalet sin kompetanse er viktig for kvaliteten i det pedagogisk tilbodet i barnehagen.
Vidare er dette viktig for å rekruttere nye fagpersonar og for å behalde dei fagpersonane
ein har i barnehagane i kommunen. Vi vurderer Nesset kommune si tilrettelegging på
dette området som svært positiv.

7.4 Fylkesmannens konklusjon

Nesset kommune fører tilsyn med at dei tilsette i barnehagen har naudsynt kompetanse i
tråd med barnehagelova § 18.

8. Barnehagelova § 16 jf. Forskrift om pedagogisk bemanning § 1:
Kommunen sitt tilsyn med at barnehagane har tilfredsstillande
pedagogisk bemanning

8.1 Rettslege krav

Det følgjer av forskrift om pedagogisk bemanning § 1 at (sitat):

«Det skal være minimum en pedagogisk leder per 14 - 18 barn når barna er over tre år
og en pedagogisk leder per 7 - 9 barn når barna er under tre år og barnas daglige
oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag,
kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder».

Norm for pedagogisk bemanning tilseier at det skal vere «en» pedagogisk leiar per 14-
18/7-9 «barn». Dette inneber at ein må tilsette ein pedagog i full stilling ved inntak av
det 19. eller 10. barnet. Norma gjeld heile stillingar, og tek ikkje omsyn til omfanget av
opphaldstida til barna i barnehagen.

Kommunen skal føre tilsyn med at denne norma vert følgd i barnehagane i kommunen.
Kommunen som barnehagemyndigheit må ha ei korrekt forståing av pedadgognorma.

8.2 Fylkesmannens undersøkingar



Det kom fram under tilsynet at kommunen har ei korrekt forståing av pedagognorma og
at det 10. barnet under tre år og det 19. barnet over tre år, utløyser ei ny full stilling.
Tilsynet gav fylkesmannen informasjon om at kommunen følgjer dette tett opp, og at
pedagogisk bemanning vert vurdert og rekna på for kvart barn som får tilbod om
barnehageplass.

8.3 Fylkesmannens vurderingar

Fylkesmannen vurderer det slik at Nesset kommune har god oversikt og «påser» at
barnehagane i kommunen overheld krava i forskrifta om pedagogisk bemannning.

8.4 Fylkesmannens konklusjon

Nesset kommune fører tilsyn med at barnehagane i kommunen har tilstrekkeleg
bemanning i tråd med forskrift om pedagogisk bemanning § 1.

9. Barnehagelova § 16 jf. § 19: Kommune sitt tilsyn med at
barnehagane etterlever krava om politiattest

9.1 Rettslege krav

Det følgjer av barnehagelova § 19 at (sitat):

«Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest. Attesten
skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn.

Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket for arbeid i
barnehager.

Kommunen kan kreve politiattest etter første ledd også for andre personer som
regelmessig oppholder seg i barnehagen.

Departementet gir utfyllende forskrifter om politiattester.»

Kommunen skal føre tilsyn med at barnehagane har tilstrekkelege rutinar for framlegging
av politiattest for alle som skal arbeide i barnehagen. Det er her viktig å merke seg at
lova ikkje stiller krav om at den som skal legge fram politiattesten må vere tilsett i
barnehagen, det er tilstrekkeleg at vedkomande skal utføre arbeid i barnehagen. Kravet
gjeld dermed også personar som er tilsett hjå andre, til dømes innleigde vikarar,
vaktmeistrar, reinhaldarar med meir.

9.2 Fylkesmannens undersøkingar

Det kom fram under tilsynet at Nesset kommune fører tilsyn med at alle barnehagane i
kommunen handhevar dei som arbeider i barnehagen si plikt til å legge fram politiattest
ved tilsetting. Det vert nytta skjema og nedteikna ein merknad om at politiattest er
framlagt. Vidare vert attesten makulert. Det kom imidlertid fram under tilsynet at
framlagte politiattestar ved ikkje-kommunal barnehage ikkje har vorte makulerte. I



løpet av tilsynet er denne praksisen endra i tråd med krava til makulering i
barnehagelova.

9.3 Fylkesmannens vurderingar

Vi vurderer Nesset kommune sin tilsynspraksis med at barnehagane handhevar plikta til
framlegging av politattest til å vere i tråd med krava i barnehagelova. Det er lagt opp til
eit system som er etterprøvbart i sak-journalsystemet i kommunen, og kommunen har
gjennomført tilsyn.

9.4 Fylkesmannens konklusjon

Nesset kommune fører tilsyn med at barnehagane i kommunen handhevar plikta til å
legge fram politiattest i barnehagen, jf. barnehagelova § 19.

10. Barnehagelova § 16 jf. § 22: Kommunen sitt tilsyn med at
barnehagane etterlever krava om opplysingsplikt til barnevernet

10.1 Rettslege krav

Det følgjer av barnehagelova § 22 at (sitat):

«Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til
tiltak frå barneverntjenestens side.

Utan hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til
barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller
det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-
10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf.
same lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for
gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike
opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.»

Denne føresegna pålegg personalet i barnehagen ei plikt både til å vere merksam på
forhold som kan føre til tiltak frå barneverntenesta, og å gje opplysningar til barnevernet
uhindra av teieplikta. Ein føresetnad for at denne føresegna skal etterlevast i
barnehagane er at personalet der er kjende med innhaldet i barneverntenesta, samt at
ein kjenner til kva som ligg i omgrepet «omsorgssvikt».

Spørsmålet blir dermed om kommunen fører tilsyn med at dei som arbeider i
barnehagane er kjende med innhaldet i opplysingsplikta etter § 22, og om denne
føresegna vert etterlevd i barnehagane i kommunen.

10.2 Fylkesmannens undersøkingar

Under tilsynet kom det fram at kommunen har faste samarbeidsmøte mellom
helsestasjon, barnehage og barnevern. Personalmøter i barnehagen vert og nytta.
Tverrfagleg team besøker barnehagar og skular. Barnehagane har med i årshjulet at det
skal vere gjennomgang på dette temaet med alle tilsette kvar haust. No planlegg ein



månadleg gjennomgang, også for å kvalitetssikre at dette er kjent for vikarar.
Kommunen har interkommunalt barnevern med kommunane Tingvoll og Sunndal, med
Sunndal kommune som vertskommune.

10.3 Fylkesmannens vurderingar

Nesset kommune set jamnleg søkjelys på innhaldet i opplysingsplikta dei tilsette i
barnehagane har. Kommunen har etablert faste møte der dette er eit kontinuerleg tema.
Vidare utviklar kommunen rutinane sine for å sikre at også vikarar vert gjort kjende med
krava i opplysingsplikta til barnevernet, og fører tilsyn med at barnehagane etterlever
opplysingsplikta til barnevernet. Vår vurdering er at kommunen sitt kontinuerlege arbeid
på dette området er svært positivt. Vi vurderer kommunen sin praksis til å vere i tråd
med lovkrava.

10.4 Fylkesmannens konklusjon

Nesset kommune fører tilsyn med at barnehagane i kommunen etterlever
opplysingsplikta til barnevernet slik denne går fram av barnehagelova § 22.

[Sign.]
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1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2014 

 

 

Rådmannens innstilling 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2014 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:  

«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. 

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 kvalitetsvurderingar som departementet 

gjennomfører med heimel i § 14-4. 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, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.» 

 



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. 

 

 

Kapitel 1.1 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 402 elever til 

356 elever på 5 år. I samme periode er antall lærerårsverk redusert med 6. 

 

 

Kapittel 1.2 Læringsmiljø inneholder data fra Elevundersøkelsen. Denne undersøkelsen er revidert 

fra og med høsten -13. Det blir dermed et brudd i historikken, og resultatene lar seg ikke sammenligne 

med tidligere år. Våre målsettinger samsvarer derfor heller ikke nøyaktig med resultatene en kan lese 

ut av undersøkelsen. 

 

Urovekkende mange elever melder gjennom Elevundersøkelsen om mobbing, spesielt gjelder dette 

ungdomstrinnet. Til tross for gode rutiner og reaksjoner når mobbesaker oppdages, er det en utfordring 

at så mange elever opplever krenkelser og mobbing på skolen. 

 

Kapittel 1.3 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.  I engelsk 

er det svært gode resultater både for 5. og 8.trinn. I regning er det gode resultater for 8.trinn, mens 

resultatene for 5.trinn er for svake, selv om en svak framgang kan registreres.  Flere elever enn før er 

nå på høyeste mestringsnivå, men fortsatt er for mange elever på laveste nivå. 

 

Regning som grunnleggende ferdighet har spesiell fokus i småskolen. Ressursgruppa prioriterer 

småskolen spesielt og regning blir felles satsingsområde for skolene i Nesset de nærmeste årene. 

 

Kap. 1.4 Spesialundervisning 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. 

 

Kap. 1.5 – 1.7 av tilstandsrapporten sier noe om gjennomføring av videregående skole, skolebasert 

refleksjon og utviklingsarbeid. 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.  

 



Som en illustrasjon på hvordan et godt, systematisk og langsiktig utviklingsarbeid kan være er det på 

slutten av rapporten sitert fra og henvist til et leserinnlegg i Driva av Marit Wadsten som beskriver 

hvordan dette er gjort i Nesset. 

 

 

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.  Rådmannen 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.  

Ved å rapportere på forrige skoleår vil vi nå få med oss alle resultater for de samme elevene, både 

Nasjonale prøver, Elevundersøkelsen og eksamen. 

  

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. Bl.a. er det aktuelt å ta inn oversikter fra 

kartleggingsprøver som gjøres på alle trinn.  

 

I selve rapporten er de enkelte resultatene vurdert opp mot en lokal målsetting som er fastlagt i Plan 

for skoleutvikling. 

 

 

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 2013-14 
 

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 bl.a. 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.   

Elevundersøkelsen ble endret fra og med skoleåret 2013-14. Det foreligger derfor ikke sammenlignbare 

resultater bakover i tid. 

 

0.1. Bakgrunn 

Tilstandsrapporten er en del av skoleeiers innhenting av data som viser situasjonen ved skolene i 
kommunen.  Resultatene i  rapporten er i hovedsak hentet fra Skoleporten som er 

Utdanningsdirektoratets nettsted for organisering av Nasjonale prøver, elevundersøkelsen, 
foreldreundersøkelsen og lærerundersøkelsen. I tillegg har vi med statistikk for gjennomføring av VGS fra 

Møre og Romsdal Fylkeskommune, og egne framstillinger basert på tall fra GSI (Grunnskolens 
Informasjonssystem) 

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

kravet. 

Rapporteringen dreier seg mye om faglig kvalitet og faglige resultat i skolen. 

Kapitel 1.1 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 1.2 om læringsmiljø viser elevenes rapportering gjennom elevundersøkelser og 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.  

Kapittel 1.3 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). 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. 

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

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret.   

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. 

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. 

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.   
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0.3. Skolene i Nesset 2013-14 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole  

Rektor: Per Einar strand 

Elevtall: 279 

 

Indre Nesset barne- og ungdomsskole 

Rektor: Hilde Toven 

Avdelinger: Eresfjord  1. – 10. trinn:  58 elever 

  Vistdal 1. – 7. trinn:   19 elever 

   

Organisering ved skolene 2013-14 

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 89 elever, 

mellomtrinnet med 88 elever og ungdomstrinnet med 102 elever.  

Indre Nesset Barne- og ungdomsskole: Enheten har en ledelse bestående av rektor i hel stilling og 2 

inspektører som også har undervisning.   

Enheten består av 2 avdelinger, der Eresfjord har både barne- og ungdomstrinn, mens Vistdal har bare 

barnetrinn.  Begge avdelingene har fådelt undervisning, det vil si at flere årstrinn er organisert i en 

klasse.   

Eikesdal skole ble nedlagt med virkning fra 1.august 2013. 

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. 

Kartleggingsresultater registreres i programmet Vokal. Når eleven går ut av 10.kl. arkiveres samtlige 

resultater i kommunes elektroniske arkiv. 
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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.  

Ressursgruppa har i skoleåret 2013-14 prioritert elevene i småskolen. 

     

 

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.  
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1. Hovedområder og indikatorer 
 

1.1. Elever og undervisningspersonale 

1.1.1. 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 2013)  
 

 

 

Nesset kommune, fordelt på periode 
 

 Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

 Talet på elevar 402 380 359 345 356 

 Årsverk for undervisningspersonale 42,7 39,7 38,1 36,8 36,5 
 

 

 

Vurdering 

Antall elever i Nesset skolen er redusert med ca. 50 elever de siste 5 åra. Samtidig har vi ca. 6 
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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1.1.2. 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 2013) 

  

 

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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1.2. Læringsmiljø 

Om Læringsmiljø 

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 

gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn. Et utvalg av spørsmålene i 

Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 

Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. 

I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: 

 Støtte fra lærer 

 Vurdering for læring 

 Læringskultur 

 Mestring 

 Elevdemokrati og medvirkning 

 Mobbing på skolen 

 Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 

1.2.1. Støtte fra lærer 

Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Skala: 1-5. Høy verdi betyr 

positivt resultat. 

Lokale mål 
DELMÅL 1.2 
Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er 
tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk.  

Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
 
Elevundersøkelsen:  Trivsel med lærerne, 7.kl:    4,1 
                              Trivsel med lærerne, 10.kl:  3,8         
 
(Plan for skoleutvikling 2013) 

 
Nesset kommune, sammenlignet geografisk  
 

 

Vurdering 

Elevene opplever stor grad av støtte fra lærerne, på eller over sammenligninger.  Forutsatt at vi 
sammenligner lokale mål og resultat, er målsetting nådd. 
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1.2.2. Vurdering for læring 
Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Skala: 1-5. Høy 

verdi betyr positivt resultat. 

Lokale mål 
DELMÅL 1.2 
Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er 
tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk.  
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
 
Elevundersøkelsen:  Faglig veiledning, 7.kl:    3,4 
                              Faglig veiledning, 10.kl:  3,1         

 
(Plan for skoleutvikling 2013) 

 

Nesset kommune, sammenlignet geografisk 
 

 

 
Vurdering 

Elevene opplever god kvalitet på vurdering for læring fra lærerne. Dette viser at tilbakemeldinger fra 
lærer er nyttige for læring.  Forutsatt at vi sammenligner lokale mål og resultat, er målsetting nådd. 
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1.2.3. Læringskultur 
Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre 

feil i læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

 

Lokale mål 
DELMÅL 1.2 

Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er 
tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk.  
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
 
(Plan for skoleutvikling 2013) 
 

 

Nesset kommune, sammenlignet geografisk 
 

 

 

Vurdering 

Elevene i Nesset er på nasjonalt nivå når det gjelder læringskultur. Dette har ikke vært målt direkte 
tidligere og vi har derfor ikke spesifikke lokale mål. Men generell målsetting er oppnådd. 
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1.2.4. Mestring 
Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 

skolen.Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

Lokale mål 
  
DELMÅL 1.2 
Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er 
tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk.  
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
 
(Plan for skoleutvikling 2013) 

 

 

Nesset kommune, sammenlignet geografisk  
 

 

Vurdering 

Elevene i Nesset er på nasjonalt nivå når det gjelder mestring. Dette har ikke vært målt direkte tidligere 
og vi har derfor ikke spesifikke lokale mål. Men generell målsetting er oppnådd. Nesset har resultater 

over nasjonalt nivå. 
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1.2.5. Elevdemokrati og medvirkning 
Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli 

være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt 

resultat. 

 

Lokale mål 
 DELMÅL 1.2 
Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er 

tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk.  
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
 
Elevundersøkelsen:  Elevdemokrati, 7.kl:    3,6 
                              Elevdemokrati, 10.kl:  3,2         

 
(Plan for skoleutvikling 2013) 

 

 

Nesset kommune, sammenlignet geografisk 
 

 

 

Vurdering 

Elevene i Nesset rapporter lavere grad av elevdemokrati og medvirkning enn nasjonalt, spesielt gjelder 

dette 7.trinn. Dette kan ha bakgrunn i at elevråd på barnetrinnet ikke har vært prioritert de siste årene, 

dette er heller ikke lovpålagt. 

 Lokale mål er ikke oppnådd. 
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1.2.6. Mobbing på skolen 
Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at 

de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og 

samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at 

de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 

 

 

Lokale mål 
 DELMÅL 1.2 

Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er 

tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk.  
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
 
Elevundersøkelsen:  Mobbing, 7.kl:    1,4 
                              Mobbing, 10.kl:  1,4         
 

(Plan for skoleutvikling 2013) 
 
 

 

Nesset kommune, sammenlignet geografisk  
 

 

Vurdering 

Andelen elever som melder fra om mobbing er for høy. På barnetrinnet er resultatet som tidligerer år og i 
tråd med målet, men resultatene nasjonalt viser en reduksjon i denne undersøkelsen. 

Resultatet for ungdomstrinnet er viser at urovekkende mange elever i 10.kl. melder om mobbing. 
Arbeidet med læringsmiljøet må styrkes. Elever og foreldre må inkluderes i dette arbeidet. 

Skolene i Nesset har gode rutiner for håndtering av mobbesaker. 

Lokalt mål er ikke oppnådd. 

 

 



Side 17 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2013-14  

1.2.7. Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i 
måneden eller oftere (prosent) 
Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden 

eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever som har 

krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger 

i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli 

mobbet. 

Lokale mål 
 DELMÅL 1.2 
Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er 
tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk.  
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 

 

 

 

Nesset kommune, sammenlignet geografisk 
 

 

Vurdering 

Denne framstillingen er ny og viser prosentandelen av elever som opplever mobbing. Det tydeliggjør 

enda bedre at alt for mange elever, både på barnetrinn og ungdomstrinn i Nesset melder at de opplever 

mobbing. 
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1.3. Resultater 

1.3.1. 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 
Delmål 1.1 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 
prøver.   
 
Nasjonale prøver 5.kl. Lesing:  2.0 
 

(Plan for skoleutvikling 2013) 
   
 

 

 

 

 

 

 

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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1.3.2. 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 
Delmål 1.1 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 
prøver.   

 
Nasjonale prøver 8.kl. Lesing:  3.1 
 
(Plan for skoleutvikling 2013) 
 

 

 

 

 

Vurdering 

Resultatene for 8.trinn har jevnt over vært gode de siste årene.  Årets resultat med et gjennomsnittlig 
nivå på 3,3 er godt og over målsetting. 
Antall elever på de laveste mestringsnivåene er redusert, og vi har flere elever på de 3 høyeste 
mestringsnivåene enn sammenligningstallene. Utviklingen over år har gått rett vei. 

Lokalt mål er nådd. 
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1.3.3. 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 
Delmål 1.1 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 
prøver.   
 
Nasjonale prøver 5.kl. Regning:  2,0 

 
(Plan for skoleutvikling 2013) 
                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering 

I 5.kl. er fortsatt for  mange av elevene på mestringsnivå 1. En positiv trend er at flere elever er på 
mestringsnivå 3. I gjennomsnitt er elevene på mestringsnivå 1,8 og lokalt mål 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". I tillegg 

prioriterer lokal ressursgruppe 1.-4.trinn. 
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1.3.4. 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. 

 

 

 

Vurdering 

Resultatene for 8.kl. er gode, snitt mestringsnivå 3,2. Det er en god utvikling der stadig flere elever 
presterer på de høyeste mestringsnivåene.  

Lokalt mål er nådd. 

 

 

Lokale mål 
Delmål 1.1 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 
prøver.   
 
Nasjonale prøver 8.kl. Regning:  3,1 
 
(Plan for skoleutvikling 2013) 

                                        



Side 22 av 34 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2013-14  

1.3.5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering 

For 5.kl. er det snitt på mestringsnivå 2,2 , som er over lokal målsetting. Dette er et meget bra resultat. 
Resultatene de siste årene har variert mye fra år til år. Å oppnå større grad av stabilitet i resultatene er 

ønskelig. 

 

 

 

 

 

Lokale mål 
Delmål 1.1 

Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 
prøver.   
 
Nasjonale prøver 5.kl. Engelsk:  2,0 
 

(Plan for skoleutvikling 2013) 
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1.3.6. 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 

Lokale mål 
Delmål 1.1 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 

prøver.   
 
Nasjonale prøver 8.kl. Engelsk:  3,0 
 
(Plan for skoleutvikling 2013) 
 

 

 

 

Vurdering 

8.kl. oppnår 3,3 i snitt mestringsnivå som er høyere enn målsettingen. Flere elever enn før presterer på 

de to høyeste mestringsnivåene. 
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1.3.7. 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 
Delmål 1.1 

Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 
prøver.   

 
 
(Plan for skoleutvikling 2013) 
   
 

 

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. Samlet 

resultat i norsk hovedmål var i år svært godt. Standpunkt- og eksamenskarakter i norsk samsvarer, noe 
som tyder på godt vurderingsarbeid ved skolen. 

Resultatene i matematikk og engelsk er også gode. Lokalt mål er nådd. 
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1.3.8. 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 
Delmål 1.1 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 
prøver.   
 

Grunnskolepoeng:  39,0 
 

(Plan for skoleutvikling 2013) 
   
 

 

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.  
Resultatet for avgangselevene i 2014 ligger høyere enn i alle år. Det vil fortsatt være en målsetting å 
stabilisere resultatene på et høyt nivå og å utjevne store forskjeller mellom elevene. 

Lokalt mål er nådd. 
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1.4. Spesialundervisning 

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

vært lav og ligger nå lavere enn landsgjennomsnittet. 

 

 

Vurdering 

Nesset har over mange år hatt en lav andel spesialundervisning, både målt i antall elever og ressursbruk 

(timer). Dette er et resultat av en bevisst holdning hos personalet i skolen til hva som er det beste 

tilbudet til elever med spesielle behov. Veldig ofte vil et tilpassa opplegg i klassen og innenfor den 

ordinære undervisninga gi best resultat.  

Statistikken over kan være en illustrasjon på at skolene i Nesset er god på tilpassa undervisning og at 

ressurser brukes fleksibelt isteden for å knyttes til den enkelte elev. 
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1.5. Overgang og gjennomføring 

 

1.5.1. Gjennomføring av videregående opplæring 
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Vurdering 

Elevene fra Nesset har stor «gjennomføringsevne» i videregående opplæring.  Flere elever enn 
gjennomsnitt fullfører vgs og fullføring år for år er høy, selv om avgangskarakterer fra ungdomsskolen er 
lavere enn gjennomsnitt i fylket. 
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1.6. Skolebasert vurdering 

Skolebasert refleksjon 2013-14 

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 vise derfor bare en oversikt over hvilke emner som har 
vært tatt opp til slik drøfting: 

 

 

Tema EIBUS INBUS 

Oppfølging av elevundersøkelsen x x 

Oppfølging nasj.prøver x x 

Drøfting av utbytte og videreføring av 

fagtekstprosjektet 

x x 

Drøfting av egen vurderingspraksis x x 

 

 

 

(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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1.7. 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 

I et leserbrev i Driva gjør Marit Wadsten fra Nynorsksenteret greie for sammenhengen mellom 
langsiktig, systematisk arbeid og oppnådde resultater: 

 

«Analysane i ei fersk undersøking frå 2014 om resultatet på nasjonale prøver viser at 

Nesset er ein av dei kommunane i Noreg der elevane har heva resultata sine mest. 

Dei ligg no som nummer 19 av landets 428 kommunar. Data i denne undersøkinga er 

basert på alle tilgjengelege resultat sidan desse prøvene vart innførte i si noverande 

form i 2007.» 

............ 

«Suksessoppskrifta til Nesset ser ut til å ha to hovudkomponentar: Samordning og 

langsiktigheit.  

Å sende einskildlærarar på korte kurs om meir eller mindre tilfeldige «årets emne» 

gir sjeldan varig effekt for nokon. Skal ein få til varig endring og nå viktige mål – t.d. 

om betre dugleik i skriving – må det planleggast og prioriterast på eit overordna 

nivå. Administrativ leiing på skulen og i kommunen må stå bak satsinga, som må vere 

godt organisert og fagleg fundert. Og ikkje minst: Alle lærarane på dei aktuelle 

skulane må vere med.»  

(Kilde: http://www.driva.no/_incoming/article10069812.ece) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.driva.no/_incoming/article10069812.ece
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1.7.1. 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. Høsten -13 gjennomførte personalet i Nessetskolen en studietur til Edinburgh i 

Skottland som bl. a. inneholdt skolebesøk og forelesninger om vurdering i Skottland.  

Studieturen gav stort utbytte og de faglige inntrykkene ble tatt med tilbake og bearbeidet, bl.a. på felles 

kursdag i januar. Kompetansehevingen i elevvurdering har vært nært knyttet til fagtekst-prosjektet og 

dermed blitt relevant og praksisnært. 
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2. 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 bruker et digitalt system kalt "1310.no". 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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3. 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, selv om en forsiktig framgang kan registreres. Regning 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. Likevel er det bekymringsfullt at mange elever rapporterer om mobbing på 
skolen. Skolene må intensivere arbeidet med å skape et godt læringsmiljø. 

Utviklingsarbeidet, som handler om til enhver tid å gi elevene et bedre tilbud i klaserommet, 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: F08 

Arkivsaksnr: 2011/1288-11 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 31/14 14.10.2014 

Råd for eldre og funksjonshemma  22.10.2014 

Nesset formannskap  23.10.2014 

Nesset kommunestyre  06.11.2014 

 

Etablering av frivilligsentral i Nesset 

Vedlegg 

1 Etablering av frivilligsentral i Nesset - grunnlag for søknad om statleg tilskot. 

2 Særutskrift - Etablering av frivilligsentral i Nesset - grunnlag for søknad om statleg tilskot. 

3 Frivillligsentral i Nesset - rapport fra arbeidsgruppa 

4 Retningslinjer for frivilligsentraler/nærmiljøsentraler 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Det etableres en frivilligsentral i Nesset under forutsetning av kommunen får innvilget statlig 

tilskudd til etablering og drift fra Kulturdepartementet.  

2. Forventet oppstart september 2015.  

3. Sentralen eies av kommunen og etableres som en del av kulturavdelingen.  

4. Administrasjon legger fram en egen sak om organisering, drift og retningslinjer for 

frivilligsentralen i Nesset.  

5. Kommunal medfinansiering til etablering og oppstart blir vurdert i samband med framlegging 

av økonomiplan 2015 - 2018 og budsjett 2015. 

 

 

Saksopplysninger 

I 2011 ble det fra politisk hold fremmet forslag om etablering av frivilligsentral i Nesset. Det ble 

nedsatt et arbeidsutvalg som innen utgangen av 2013 skulle avklare behovet, driftsform, lokaliteter, 

satsingsområde og finansiering i forbindelse med eventuell etablering av frivilligsentral.   

Sak om etablering av frivilligsentral i Nesset ble lagt fram til politisk behandling i HOK, formannskap 

og kommunestyre høsten 2013. Se vedlegg.  

 



Kommunestyre behandlet saken i møte 07.11.13 under sak 93/13 og vedtok følgende:  

«Kr 180 000 som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset 2014 

blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.»  

 

I forbindelse med behandling av budsjett høsten 2013 ble det ikke bevilget penger til etablering av 

frivilligsentral og saken ble satt på vent.   

 

Det nedsatte arbeidsutvalget fortsatte sitt utredningsarbeid med mål om å få etablert en frivilligsentral.  

 

Utvalget skriver i notat av 24.03.14: 

«På bakgrunn av at utvalget fikk et press på seg for å legge frem saken i forbindelse med 

budsjettbehandlingen, følte man at grunnlaget var noe ufullstendig. Man valgte derfor å 

fortsette sitt arbeid. Kommunestyret har heller ikke tatt prinsipielt standpunkt til om 

det skal etableres frivilligsentral.» 

 

I ovennevnte notat kommer utvalget en oppsummering av arbeidet og med sin tilråding til etablering 

av frivilligsentral. 

 

Utvalget konkluderer med at det søkes om tilskudd til oppstart av frivilligsentral 2015 og at det blir en 

prøveperiode på 2 fulle driftsår, dvs ut 2017.  

 

Sentralen bør eies av kommunen og etableres som en del av kulturavdelingen. Det foreslås videre at 

kommunestyret delegerer årsmøtet til HOK og at frivillige lag/foreninger og pensjonistforeningen blir 

representert i styret.  

 

Det inngås leieavtale ut 2017 om leie av lokaler i Alstad-bygget (nå Lions lager). 

 

Finansiering 2015 – forutsatt oppstart 01.09.2015 

Det er Kulturdepartementet som forvalter den statlige tilskuddsordningen for frivilligsentraler.  

Innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år lyses det ut midler til etablering av nye 

frivilligsentraler. 

 

Etableringstilskudd til nye frivilligsentraler: 

Ved tildeling av etableringstilskudd legges det blant annet vekt på: 

 at det har vært en lokal prosess med samarbeidspartnere om planlegging, finansiering, 

gjennomføring m.m.  

 at sentralens funksjon er å initiere, mobilisere og samordne lokal frivillig innsats i samarbeid 

med frivillige, lag/foreninger og det offentlige  

 at sentralen vil rekruttere og være bevisst grupper som i mindre grad deltar i frivillig 

virksomhet, nye grupper frivillige, og nye former for frivillig virksomhet  

 at sentralen skal være en åpen og inkluderende møteplass for frivillig virksomhet i lokalmiljøet  

 at det legges frem en bindende finansieringsplan for lokal medfinansiering 

For å motta statstilskudd forutsettes det 40 prosent lokal finansiering i tillegg til det statlige tilskuddet. 

Det vil si at for å få et tilskudd på 155 000 kroner må sentralen ha et driftsbudsjett på minimum kr 155 

000/0,6 = 258 333 med en lokal finansiering på 258 333 * 0,4 = 103 333. Det er et krav til søknaden at 

lokal finansiering er skaffet til veie på søknadstidspunktet. 

 

Staten yter et etableringstilskudd på kr 150 000 til oppstart av frivilligsentral. Første året gis det kun et 

etableringstilskudd. Påfølgende driftsår vil en kunne få tilskudd til drift.  



 

 

Driftstilskudd: 

Driftstilskudd fordeles av departementet etter gjennomgang av mottatt rapport fra foregående år og 

søknad om tilskudd for kommende år med innleveringsfrist 1. juli. Tildelingen vil skje etter at 

statsbudsjettet er vedtatt av Stortinget. Tilskudds brev sendes ut i løpet av januar.     

Det er i 2014 en grense for maksimalt statstilskudd på 310 000 kroner til en sentral. Dette forutsetter 

daglig leder ansatt i 100 prosent stilling og minimum 40 prosent lokal finansiering i tillegg til det 

statlige tilskuddet, som utgjør 206 666 kroner med et statlig tilskudd på 310 000 kroner (statlig 

tilskudd/0,6 * 0,4 = lokal finansieringsandel). 

Etablering/drift 2015: 

 

Driftsutgifter 2015 (4 måneder):        Inntekter: 

Husleie   45.000     Etableringstilskudd 150 000 

Driftsutgifter   50.000     Kommunalt tilskudd  135.000 

Lønn (inkl.sos.utg)     90.000 

Inventar og utstyr     100.000  

Sum            285.000                   285.000 

 

Driftsutgifter fullt driftsår fra 2016: 

Utgifter:        Inntekter: 

Husleie            120.000     Driftstilskudd              282.000 

Lønn  ½ st           275.000     Kommunalt tilskudd   188.000 

Driftsutgifter   75.000  

                                  470.000        470.000 

      

 

Vurdering 

Etter at saken er ble utredet av utvalget har kommunen bosatt 10 flyktninger og sagt ja til å bosette 10 

flykninger til i 2015 og 10 i 1016. Flere av flyktningene er gift, har familie og barn som det er søkt 

familiegjenforening for. Disse vil være i målgruppen for frivilligsentralen. Rådmannen mener at 

sentralen vil være viktig tiltak som bidrar til integrering og involvering av flyktningene i 

lokalsamfunnet vårt.  

 

Kommunen har i dag ikke et eget lokale for ungdom (ungdomsklubb), men har i perioder benyttet 

lokaler ved Aktivitetstjenesten og gymsal ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole. Leder av 

ungdomsklubben har sagt opp og sluttet i stillingen.  Stillingen er hittil ikke lyst ledig.  

Administrasjonen vurder at det er mulig å legge inn denne 20 % stillingen i frivilligsentralen.  

 

Statistikk viser at mange sentraler iverksetter tiltak for innvandrere, barn, unge og funksjonshemmede. 

Tidligere har eldrebefolkningen vært sentralene sin primære målgruppe. Frivilligsentralen vil kunne 

være et tiltak som kan nå flere målgrupper.  

 

Rådmannen mener at frivilligsentralen bør sees på som et serviceorgan, et tiltak som kan stimulere til 

nytekning og aktiviteter både i og utenfor det ordinære etablerte foreningslivet i kommunen. Når det 

gjelder ytterligere vurderinger av frivilligsentralen viser rådmann til tidligere saksframlegg og notat 

som følger som vedlegg til saken.  

 



Økonomiske konsekvenser 

Staten yter etableringstilskudd til nye frivilligsentraler og årlig driftstilskudd. For å motta statlig 

tilskudd til etablering og drift forutsettes 40 prosent lokal finansiering. Det er i 2014 en grense for 

maksimalt statstilskudd på 310 000 kroner til en sentral. 
 

Vedtar Nesset kommune å etablere en frivilligsentral antas kommunen sin medfinansiering i 2015 å 

være kr 135.000 i 2015 og kr 188.000 i 2016. Dette forutsetter daglig leder ansatt i 50 prosent stilling. 

 

 

Betydning for folkehelse 

Frivilligsentralen vil kunne bidra til å skape gode og levende lokalmiljø og koordinere lokalt 

engasjement og lokalt mangfold. Sentralen vil gjøre det lettere for folk å engasjere seg i det frivillige 

arbeidet og hvor folk som ønsker tjenester kan henvende seg.  

 



Nesset kommune Arkiv: F08

Arkivsaksnr: 2011/1288-6

Saksbehandlar: Turid Leirvoll Øverås

Saksframlegg

Utvalg Utvalssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 16.10.2013

Nesset formannskap 24.10.2013

Nesset kommunestyre 07.11.2013

Etablering av frivilligsentral i Nesset - grunnlag for søknad om statleg tilskot.

Rådmannens innstilling

Kr. 180.000,- som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 
2014, blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.

Saksopplysningar

Viser til vedtak i HOK 2. april 2013 sak nr 13/13 der det vart nedsett ei arbeidsgruppe som skal legge 
fram eit konkret forslag om etablering av frivilligsentral i Nesset. Gruppa får mandat til å avklare 
behovet, driftsform, lokalitetar, satsingsområde og finansiering.
Med i utvalet er Per Olav Bjerkesmoen frå Lions Club Nesset, kulturleiar Turid L. Øverås, einingsleiar 
helse- og omsorg Jan K. Schjølberg, folkehelsekoordinator Mari Husan og Arild Svendsen (tidl. helse-
og omsorg) som er sekretær for gruppa.

Arbeidsgruppa har hatt eit møte der mandatet og oppgåvene vart gjennomgått. Spørsmålet om å 
etablere frivilligsentral var også oppe i 2011 og det vart da halde eit ope møte med god oppslutning frå 
mange frivillige lag i kommunen, og instansar innan helse og omsorg. Arbeidet stoppa imidlertid opp 
av ulike grunnar.
Utvalet meiner ut frå dette og ut frå eigne vurderingar at behovet for frivilligsentral i Nesset er 
tilstades og bør kunne realiserast dersom forholda blir lagt til rette. Det vil seie at ein får på plass 
organiseringa, har finansiering, har gode eigna lokale og får tilsett «rett» person til å leie aktiviteten.

Arbeidsgruppa listar opp følgjande som foreløbig svar på mandatet:
 Behov og satsingsområde

Ei viktig oppgåve for frivilligsentralane er å bidra med hjelp til personar som ynskjer hjelp til enkle 
kvardagsoppgåver. Kartlegging og koordinering av slik frivillig innsats er eit viktig arbeid. Det er 
grunn til å tru at fleire vil bidra dersom dette blir organisert og koordinert godt.



Frivilligsentralen skal ikkje overta oppgåver for frivillige lag og foreiningar, men stimulere til 
ytterligare innsats. Det er behov for organisasjonsopplæring, hjelp, skolering og kursing f.eks i
skriving av søknader, rapportering, osv.
Frivilligsentralen kan vere bindeledd og samarbeide om større og mindre arrangement. Særlig retta 
mot grupper som elles ikkje naturleg får delta. 
Frivilligsentralen som møteplass og treffstad: Møteplass for pensjonister, «aktiv på dagtid» osv.
Møteplass for uorganisert ungdom/ungdomsklubben. Møteplass for nyinnflytta Nessetgjellingar.
Det er grunn til å tru at også Nesset kommune i overskueleg framtid vil ta imot flyktningar. Ein 
frivilligsentral vil i denne saman hengen kunne spele ei viktig rolle.
Ein kan og sjå for seg samlokalisering f.eks med turistinformasjon el.l. sørvisinstans.

 Eigarskap
Ein frivilligsentral kan eigast av ein stiftelse, andelslag eller ein kommune. Gruppa konkluderte med at 
sentralen bør eigast av ein stiftelse, eller eit andelslag for å sikre brei forankring og engasjement.
Arbeidsgjevaransvaret og rekneskapsføringa bør leggast til kommunen som bør vere medstiftar. 
Uansett eigarforhold er det vikrig med god rapportering og forløpande informasjon til alle. 

 Lokaler
Frivilligsentralen må ligge i sentrum. Den bør innehalde kontor med utstyr, møterom og muligheiter 
for kjøkken. Data-utstyr, printer, kopimaskin o.l som brukarar kan nytte seg av, bør og vere på plass. 
Gruppa vil foreta ei undersøking angåande dei lokala om ein ser er ledige i sentrum og skaffe seg 
oversikt over leigeprisar og vilkår elles.

 Finansiering (tall frå 2012)
Det er eit vilkår at frivilligsentralen blir bemanna med dagleg leiar i 100% stilling.
Utvalget legg til grunn at årlige driftsutgifter for ein frivilligsentral kan beløpe seg til kr 900.000,- av 
dette yter staten eit tilskudd på kr 300.000,-. (60% av lønnsutgifter inntil 300`)

Etableringstilskot fra staten kr 150.000,-
Forutsetter kommunalt/lokalt finansiering på min. kr 100.000,-

Driftstilskot fra staten 60% (lønnstilskot) maks. kr 300.000,-
Kommunal/lokal finansiering 40% lønnskostn. kr 200.000,-
Årleg driftskotnad, finansieringsbehov lokalt kr 400.000,-

Vurdering

Arbeidgruppa sine konklusjonar syner at ein bør kunne gå vidare med arbeidet for å etablere 
frivilligsentral i Nesset. Ein slik sentral vil kunne bli eit viktig element for auka aktivitet, nytte og 
trivsel for alle innbyggarar. Fleire vil kunne bidra og fleire vil kunne motta. Alt godt organisert og 
rettferdig fordelt. 
For kunne gå vidare med arbeidet for å realisere dette, set gruppa seg eit mål om sende søknad om 
godkjenning og tilsagn om statleg tilskot til Kulturdepartementet innan første frist som er 1. april 
2014. Målsettinga blir da oppstart og drift frå hausten 2014. I tida fram til dette må ein ha på plass 
organisasjonen, dagleg leiar og etablere seg i lokala. 

Første året blir statstilskotet gjeve som tilskot til etablering på kr 150.000,-. Ein føresetnad for å få 
tilskot frå staten er at kommunen går inn med medfinansiering. 
Med drift for eksempel frå 1. sept. 2014 reknar vi ein samla kostnad på 350.000,- med full drift frå 
2015 kr 900.000,- pr år. Av dette kr 300.000,- i statleg tilskot.
Arbeidsgruppa rår derfor til at kr 180.000,- til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 2014 
blir innarbeidd i økonomiplanen. Eit slikt vedtak vil danne grunnlag for vidare arbeid med søknad om 
statstilskot og realisme i den praktiske planlegginga.



Økonomiske konsekvensar

For 2014 vil oppstart av frivilligsentral koste kommunen kr 180.000,- med drift i ca 4 månader. 
Heilårseffekt frå 2015 med om lag kr 600.000,- pr år. Dette føreset makimalt statleg tilskot etter 
gjeldande reglar frå Kulturdepartementet.

Betydning for folkehelse
I samhandlingsreformen og Folkehelseloven er det sterkt fokus på auka samarbeid med frivillige. Det 
å skape møteplassar og aktivitet i felleskap, er forebyggande og helsebringande tiltak som kan bidra til 
trivsel slik at Nesset blir ein betre kommune å bu i for alle. 



Nesset kommune Arkiv: F08

Arkivsaksnr: 2011/1288-6

Saksbehandlar: Turid Leirvoll Øverås

Saksframlegg

Utvalg Utvalssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/13 16.10.2013

Nesset formannskap 118/13 24.10.2013

Nesset kommunestyre 93/13 07.11.2013

Etablering av frivilligsentral i Nesset - grunnlag for søknad om statleg tilskot.

Rådmannens innstilling

Kr. 180.000,- som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 
2014, blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 16.10.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 14.10.2013.

Aina T. Remmen hadde permisjon under avstemmingen.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 16.10.2013

Kr. 180.000,- som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 
2014, blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Kr. 180.000,- som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 
2014, blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.



Behandling i Nesset kommunestyre - 07.11.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 07.11.2013

Kr. 180.000,- som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 
2014, blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.

Saksopplysningar

Viser til vedtak i HOK 2. april 2013 sak nr 13/13 der det vart nedsett ei arbeidsgruppe som skal legge 
fram eit konkret forslag om etablering av frivilligsentral i Nesset. Gruppa får mandat til å avklare 
behovet, driftsform, lokalitetar, satsingsområde og finansiering.
Med i utvalet er Per Olav Bjerkesmoen frå Lions Club Nesset, kulturleiar Turid L. Øverås, einingsleiar 
helse- og omsorg Jan K. Schjølberg, folkehelsekoordinator Mari Husan og Arild Svendsen (tidl. helse-
og omsorg) som er sekretær for gruppa.

Arbeidsgruppa har hatt eit møte der mandatet og oppgåvene vart gjennomgått. Spørsmålet om å 
etablere frivilligsentral var også oppe i 2011 og det vart da halde eit ope møte med god oppslutning frå 
mange frivillige lag i kommunen, og instansar innan helse og omsorg. Arbeidet stoppa imidlertid opp 
av ulike grunnar.
Utvalet meiner ut frå dette og ut frå eigne vurderingar at behovet for frivilligsentral i Nesset er 
tilstades og bør kunne realiserast dersom forholda blir lagt til rette. Det vil seie at ein får på plass 
organiseringa, har finansiering, har gode eigna lokale og får tilsett «rett» person til å leie aktiviteten.

Arbeidsgruppa listar opp følgjande som foreløbig svar på mandatet:
 Behov og satsingsområde

Ei viktig oppgåve for frivilligsentralane er å bidra med hjelp til personar som ynskjer hjelp til enkle 
kvardagsoppgåver. Kartlegging og koordinering av slik frivillig innsats er eit viktig arbeid. Det er 
grunn til å tru at fleire vil bidra dersom dette blir organisert og koordinert godt.
Frivilligsentralen skal ikkje overta oppgåver for frivillige lag og foreiningar, men stimulere til 
ytterligare innsats. Det er behov for organisasjonsopplæring, hjelp, skolering og kursing f.eks i
skriving av søknader, rapportering, osv.
Frivilligsentralen kan vere bindeledd og samarbeide om større og mindre arrangement. Særlig retta 
mot grupper som elles ikkje naturleg får delta. 
Frivilligsentralen som møteplass og treffstad: Møteplass for pensjonister, «aktiv på dagtid» osv.
Møteplass for uorganisert ungdom/ungdomsklubben. Møteplass for nyinnflytta Nessetgjellingar.
Det er grunn til å tru at også Nesset kommune i overskueleg framtid vil ta imot flyktningar. Ein 
frivilligsentral vil i denne saman hengen kunne spele ei viktig rolle.
Ein kan og sjå for seg samlokalisering f.eks med turistinformasjon el.l. sørvisinstans.

 Eigarskap
Ein frivilligsentral kan eigast av ein stiftelse, andelslag eller ein kommune. Gruppa konkluderte med at 
sentralen bør eigast av ein stiftelse, eller eit andelslag for å sikre brei forankring og engasjement.
Arbeidsgjevaransvaret og rekneskapsføringa bør leggast til kommunen som bør vere medstiftar. 
Uansett eigarforhold er det vikrig med god rapportering og forløpande informasjon til alle. 

 Lokaler
Frivilligsentralen må ligge i sentrum. Den bør innehalde kontor med utstyr, møterom og muligheiter 
for kjøkken. Data-utstyr, printer, kopimaskin o.l som brukarar kan nytte seg av, bør og vere på plass. 



Gruppa vil foreta ei undersøking angåande dei lokala om ein ser er ledige i sentrum og skaffe seg 
oversikt over leigeprisar og vilkår elles.

 Finansiering (tall frå 2012)
Det er eit vilkår at frivilligsentralen blir bemanna med dagleg leiar i 100% stilling.
Utvalget legg til grunn at årlige driftsutgifter for ein frivilligsentral kan beløpe seg til kr 900.000,- av 
dette yter staten eit tilskudd på kr 300.000,-. (60% av lønnsutgifter inntil 300`)

Etableringstilskot fra staten kr 150.000,-
Forutsetter kommunalt/lokalt finansiering på min. kr 100.000,-

Driftstilskot fra staten 60% (lønnstilskot) maks. kr 300.000,-
Kommunal/lokal finansiering 40% lønnskostn. kr 200.000,-
Årleg driftskotnad, finansieringsbehov lokalt kr 400.000,-

Vurdering

Arbeidgruppa sine konklusjonar syner at ein bør kunne gå vidare med arbeidet for å etablere 
frivilligsentral i Nesset. Ein slik sentral vil kunne bli eit viktig element for auka aktivitet, nytte og 
trivsel for alle innbyggarar. Fleire vil kunne bidra og fleire vil kunne motta. Alt godt organisert og 
rettferdig fordelt. 
For kunne gå vidare med arbeidet for å realisere dette, set gruppa seg eit mål om sende søknad om 
godkjenning og tilsagn om statleg tilskot til Kulturdepartementet innan første frist som er 1. april 
2014. Målsettinga blir da oppstart og drift frå hausten 2014. I tida fram til dette må ein ha på plass 
organisasjonen, dagleg leiar og etablere seg i lokala. 

Første året blir statstilskotet gjeve som tilskot til etablering på kr 150.000,-. Ein føresetnad for å få 
tilskot frå staten er at kommunen går inn med medfinansiering. 
Med drift for eksempel frå 1. sept. 2014 reknar vi ein samla kostnad på 350.000,- med full drift frå 
2015 kr 900.000,- pr år. Av dette kr 300.000,- i statleg tilskot.
Arbeidsgruppa rår derfor til at kr 180.000,- til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 2014 
blir innarbeidd i økonomiplanen. Eit slikt vedtak vil danne grunnlag for vidare arbeid med søknad om 
statstilskot og realisme i den praktiske planlegginga.

Økonomiske konsekvensar

For 2014 vil oppstart av frivilligsentral koste kommunen kr 180.000,- med drift i ca 4 månader. 
Heilårseffekt frå 2015 med om lag kr 600.000,- pr år. Dette føreset makimalt statleg tilskot etter 
gjeldande reglar frå Kulturdepartementet.

Betydning for folkehelse
I samhandlingsreformen og Folkehelseloven er det sterkt fokus på auka samarbeid med frivillige. Det 
å skape møteplassar og aktivitet i felleskap, er forebyggande og helsebringande tiltak som kan bidra til 
trivsel slik at Nesset blir ein betre kommune å bu i for alle. 



Arild Svendsen

24.04.2014

FRIVILLIG SENTRAL I N ESSET

Utredning om etablering av frivilligsentral i Nesset.

«En frivilligsentral vil kunnegjøredetletterefor folk å engasjeresegi

frivillig arbeid.Denvil selvfølgeligogsåværeetstedhvor folk som

ønskertjenesterkanhenvendeseg.»

«Frivilli gsentralenskalværeenstøttespillerfor å skapegodeog

levendelokalmiljøog koordinerelokalt engasjement,næringsutvikling

og lokalt mangfold.»

«Deter viktig å understrekeat frivilligsentraleneikkepå noenmåte

skalværeendel av eller erstattedetoffentligehjelpeapparatet,men

væreetsupplementogenstøttefunksjon.Sentralenekanheller ikketa

betaltfor sinetilbud, medunntakavdekningav faktiskeutgifter som

bensin,kaffe,etc.»
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Frivilligsentral i Nesset
Utredning om etablering av frivilligsentral i Nesset.

Bakgrunn
I 2011ble detfra politisk hold fremmetforslagom frivilligsentral. Påbakgrunnav
dettebledetgjort enutredningog fremmetensaksomførstble trukket,mensom
senerekomopptil behandlingi HOK 02.04.2013,sak13/13.
Av vedtaketfremgåratdetskulleoppretteset utvalgbeståendeavenrepresentantfra
Lions,somrepresentererfrivillige lagog foreninger,kirkeverge,
folkehelsekoordinator,kulturkonsulentogenhetslederfor helse- og omsorg.
Utvalgetskulleleggefrem et konkretforslagom etableringav frivilligsentral i Nesset
innenutgangenav 2013.

Utvalgetfikk følgendemandat:Avklarebehovet,driftsform, lokaliteter,
satsingsområdeog finansieringi forbindelsemedeventuellopprettingav
frivilligsentral.
Arild Svendsenble engasjertsomsekretær.Utvalgethaddesitt førstemøtemidt i
september,og rakksåvidt å leggefrem et forslagsomble behandletav kommunestyret
07.11.2013,sak93/13.
Vedtaketvarsomfølger:

«Kr. 180.000somkommunalmedfinansieringtil etableringog oppstartav
frivilligsentral i Nesset2014blir vurdert i sambandmedøkonomiplanog budsjett.»

Påbakgrunnav atutvalgetfikk et presspåsegfor å leggefrem sakeni forbindelsemed
budsjettbehandlingen,følte manat grunnlagetvar noeufullstendig.Manvalgtederforå
fortsatte sitt arbeid.Kommunestyretharheller ikke tattprinsipieltstandpunkttil om
detskaletableresfrivilligsentral.

Hva er en frivilligsentral?
De førstefrivilligsentralenebleetablerti 1990årenesomenforsøksordningi regi av
Sosial- oghelsedepartementet.Ordningenble senerepermanent,menansvaretble for
noenårsidenflyttet fra Helse- ogSosialdepartementettil Kulturdepartementet.
Pr.1. februar2014erdetetablert384frivilligsentraleri Norgei merenn310
kommuner.I Møreog Romsdalerdet23,ogentil erunderetablering.Sentralene
drivesulikt ogerogsåulikt organisert,mendeeralle møteplassersomformidler
kontaktmellomfolk i nærmiljøet.Noenønskerhjelp,andreønskerå ytefrivillig
innsats.
« Frivilli gsentralenskalværeenstøttespillerfor å skapegodeog levendelokalmiljø og
koordinerelokalt engasjement,næringsutviklingog lokalt mangfold.»
(St.meldingFrivillighet for alle ).

Det erviktig å understrekeat frivilligsentraleneikke pånoenmåteskalværeendel av
ellererstattedetoffentligehjelpeapparatet,menværeetsupplementog en
støttefunksjon.Sentralenekanhellerikke tabetaltfor sinetilbud, medunntakav
dekningav faktiskeutgiftersombensin,kaffe,etc.
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Gruppas arbeid
Gruppaharhatt6 møterogdenharværtpåbefaringtil frivilligsentralenpåAukra.
24.03.2014varalle frivillige lag/organisasjoneri Nessetinvitert til et møte.Hensikten
varå få frem defrivillige lag/organisasjonenestanker,synspunktpåhvaen
frivilligsentral kanbetyfor «dereslag»,hvordandranytteavhverandreskompetanse,
erfaringer, oghvakanmansamarbeideom.
Det varstortengasjementeblantdefremmøtte.Konklusjonenettermøtetvaratalle
ønsketat detble etablertenfrivilligsentral.

I oktober2011vardetogsåetmøtemedfrivillige lag/organisasjoner.Dengangvardet
lederfor frivilligsentraleni Rennebusomfortalteom "sin" sentral,innhold,drift,
samarbeidmedfrivillige lag/orgog deerfaringenedehaddeetterflereårsdrift.
Det var representanterfor merenn20 lag/organisasjonertil stede.Ogsådengangvar
detstortengasjementog bredenighetombehovetfor frivilligsentral i Nesset.

Behov.Hvorfor frivilligsentral i Nesset?
Gruppamenerdeter behovfor enfrivil ligsentral.Dettekommerogsåklart fremi
møtenemedfrivillige lag/organisasjoner.
Frivilligsentralenskalhaenoppdatertoversiktoveralle frivillige lag/foreningeri
kommunen.Denskalogsåværeenpådriverog et kraftsentersominviterertil felles
utnyttelseavressursenefor å få et bedresamarbeidmellomulike lag/foreningerseg
mellom,ogmellomlag/foreningerogdetoffentlige.

Samhandlingsreformenog folkehelselovenharfremhevetverdienav et sterkere
samarbeidmedfrivillige lagogorganisasjonersomenhelsefrembringendefaktorer.
Møteplasser,sosialtfelleskap,inkluderingog deltakelsei ulike aktivitetererstikkordi
dennesammenhengog.
Antall eldre øker, ogalleredefra inneværendeårvil Nessetta imot flyktninger.
Arbeidsinnvandringenharogsåøktdesisteårene.

Erfaringerviserat frivilligsentralerkaninnebæreenoppblomstringav frivillig innsats
ogat "frivilligkapitalen" kanbli bedreutnyttet.Denkanbidratil samarbeidomtiltak,
arrangementer,mankandranytteav hverandreserfaringer,og deter tilgjengelige
kontorfasiliteter.Frivillige lag/foreningerharetstedhvordekanfå rådogveiledning
f.eks.omutfylling av søknader,tilskudd,kurs,osv.

Engasjerte tilhørere lytter
til Svein Nerlands
foredrag om verdien av
fri villghet under møte
24.mars 2014.
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Åpent 7 dager i uka, ogsåpå kveldstid
En frivilligsentral i Eidsvågsentrumvil innebæreenlett tilgjengeligmøteplassinntil 7
dageri uka,ogsåpåkveldstid.Dettevil ogsåværeetbidragtil etmerlevendesentrum,
ogdetvil igjen bli liv i lett synlige,tommelokaler.

En frivilligsentral vil kunnegjøredetletterefor folk åengasjeresegi frivillig arbeid.
Denvil selvfølgeligogsåværeet stedhvor folk somønsker tjenesterkanhenvende
seg.
Ungdomsklubbensommanglerplass,kanfå fasttilholdsstedmedegnelokaler.
Turistinformasjonenkaneventueltogsåleggesdit.
Voksenopplæringensomharmangletplass,kandranytteav lokalene.

Daglig leder
Det erviktig å gjøreet grundigarbeidi forbindelsemedtilsettingavdagligleder.
Engasjement,personligeegenskaper,ogkjennskaptil frivillig arbeidogoffentlig
forvaltningernoenstikkordi denneforbindelse.Egnethettil densomtilsettessom
ledervil kunnehaavgjørendebetydning for omdriften av enfrivilligsentral skalbli
vellykket.

Lokaler
Gruppaharværtpåbefaringi aktuellelokaler.Flerekangodtegneseg,mennoen
manglerkjøkkenellerenkelteandrefasiliteter.
Lokaleti Alstad-bygget,hvordettidligerevarpizzarestaurant( nåLions
innsamlingslager), virker godtegnet,bådemht.beliggenhetenmidt i sentrum,trinnfri
atkomstogbrautstyrtkjøkken.2. etasjekanværegodtegnettil utstillinger,o.l.
I tilknytning til 2. etasje,erdetet innredetet rompåca.60m2somkanbenyttestil
ungdomsklubb.Detmåsettesinn dørogeventuelt etableresenrømningsvei.
Daglig ledermåhakontor.I tillegg mådetværetilgjengeligkopimaskin,PC,telefon,
møterommm.somkanbenyttesav ulike lag og foreninger.

Eierskap
En frivilligsentral kaneiessomenstiftelse,et andelslagellerav kommunen.Gruppa
hartidligereforeslåttat sentralenbøreeiesavenstiftelseog atarbeidsgiveransvaret
regnskapsføringenburdeleggestil kommunensomogsåbørvære« medstifter».
EtteråhaværtpåbefaringpåAukra,hellergruppatil atsentralenbøreiesav
kommunenog leggesunderkulturavdelinga.Bakgrunnener atdagliglederdablir en

Ungdomsklubben ønsker seg
permanent lokale. Her fra
hybelkurs i 2013.
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del avet stabiltfaglig miljø, ogat detsannsynligvisvil bli et sværttett samarbeid
mellomsentralenog kulturavdelinga.
Nårkommuneneiersentralen,erdetkommunestyretsomformelterårsmøtet,men
kommunestyretkandelegereansvaretvidere,f. eks.til HOK. Styretskalvære
sentralensøversteorganutenomårsmøtet.Enviktig oppgaveerderfor, uansett
eierforhold,atdetvelgesengasjerteogmotivertepersonertil styret.Eierharflertall i
styret.

Satsingsområde/innhold
Sentralenskalværeetkontaktpunktogenuformell møteplassfor allealdersgrupperog
kulturer.Alle skalhaenopplevelseavå værevelkommenog inkluderti et fellesskap
medlav terskelogstortakhøyde.Spesieltskaldetleggesvekt påå nådesomikke er
organiserti frivillig arbeidfra tidligere.
Frivilligsentralenskalikke overtaoppgavereller konkurreremedeksisterendetiltak,
menkommei tillegg ogsupplere.
Denskalhellerikke væresekretæriatfor frivillige lag/foreninger.Fortrinnetligger i at
mankansetteav tid til organisering,rådogveiledning.
Nårdetgjeldertilbud og innhold,mådetteavklarei samarbeidmedfrivillige
lag/foreninger.

Noenstikkordkanvære

• Formidlebesøkstjenese

• Kurs i brukav
PC/nettbank/mobiltelefon

• Fotoklubb

• Ungdomsklubb

• Turistinfo

• Organiserematombringing,
etc.

• Organisere/tilretteleggekurs
for styremedlemmer,
opplæringi øk.progr.

• Organiseredugnader

• Organiseresmåbarntreff

• Strikkekafe

• Kvinnetreff ( spesieltfor
innvandrere/flyktninger)

• Org. turgrupper,f. eks.aktiv
pådagtid

• Utstyrsentral

• Utstillinger

• «tamikrofonen»

• Møteromfor
lag/organisasjoner

• Seniortreff

• Uformellemøteplass
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Finansiering -2015– forutsatt oppstart 01.09.2015

Utgifter: Inntekter:
Husleie 40.000 Statstilskudd 155.000
Driftsutg. 35.000 Komm.Tilskudd 200.000
Lønn( inkl.sos.utg) 220.000
Utstyr/inventar 60.000

355.000 355.000

For fullt driftsår fra 2016

Utgifter: Inntekter:
Husleie 120.000 Statstilskudd 300.000
Lønn 660.000 Kom. Tilskudd 555.000
Driftsutg 75.000 _

855.000 855.000

Konklusjon
Gruppatilrår atdetsøkesomtilskuddtil oppstartav frivilligsentral i 2015ogatdetblir
enprøveperiodepå2 fulle driftsår,dvs.ut 2017.

Sentralenbøreiesav kommunenogetableressomendel avkulturavdelinga.
Det foreslåsvidereatkommunestyretdelegererårsmøtettil HOK ogat frivillige
lag/foreningerog pensjonistforeningenblir representerti styret.

Det inngåsleieavtaleut 2017 omlokaleri Alstad-bygget(nåLions lager).

Eidsvåg,24.04.2014

For utvalget
Arild Svendsen

Sekretær



Retningslinjer for frivilligsentraler/nærmiljøsentraler 

 
I. Formål: 

 

 Frivilligsentraler/nærmiljøsentraler (heretter kalt sentraler) skal være 

en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta 

innen frivillig virksomhet. 

 Sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen. 

 Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, 

foreninger/lag og det offentlige. 

 

II. Organisering: 

 

Kulturdepartementet (KUD) har forvaltningsansvar for det statlige driftstilskuddet 

til sentralene. 

 

1) Vedtekter 

 Sentralene skal ha vedtekter som regulerer formål, 

organisasjonsform og beslutningsstruktur. 

 Innholdet i vedtektene skal regulere aktivitetene i sentralen. 

 Sentralen skal samarbeide med lokale frivillige organisasjoner, 

lag/foreninger og det offentlige. 

                            

                                   2)  Virksomhet 

 Sentralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. 

 Aktivitetene skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger, 

behov og bidra til utvikling av sentralen. 

 Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet. 

 Det bør legges vekt på et samspill mellom frivillig og offentlig 

innsats på områder det er naturlig å samarbeide om. 

 Sentralen eller de frivillige knyttet til sentralen kan ikke ta i mot 

betaling, utover godtgjørelse for direkte utlegg. 

                                

                                   3)   Eiere 

 Sentralen kan eies av en eller flere juridiske personer. 

 Dersom flere juridiske personer oppretter en sentral kan det stiftes 

som en forening, et andelslag eller en stiftelse. 

 Sentralen skal så sant det er mulig registreres i Enhetsregisteret i 

Brønnøysundregisteret. Sentraler organisert som stiftelser skal 

også registreres i Lotteri- og Stiftelsestilsynet. 

 

4)  Årsmøte 

 I en sentral organisert som en stiftelse er det styret som er 

stiftelsens øverste organ, og det er stiftelsens vedtekter som kan 

fastsette at stiftelsen skal ha et årsmøte og hvem som kan møte 

der. 

 I andre eierformer er årsmøtet sentralens øverste organ. (Dersom 

en kommune er eier kan kommunestyret eller et kommunalt 

utvalg settes som årsmøte.) 



 Ordinært årsmøte avholdes en gang pr. år og innen 30.juni som er 

frist for søknad og rapport. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes 

hvis det kreves av minst 1/3 av eier(ne) eller styret. 

 På årsmøtet møter representanter for eier(ne) med tale- og 

stemmerett. 

 Andre med tilknytning til sentralen kan møte med talerett. 

 Årsmøtet foretar valg av styre, godkjenner sentralens budsjett og 

regnskap, samt fører kontroll med styret og sentralens drift. Det 

skal føres årsmøteprotokoll. 

 

5)  Styret 

 

Kommunalt- og organisasjonseide: 

 Styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene. Styret 

velges og får sin fullmakt fra årsmøtet. 

 Styret skal ha et mandat fra eier som regulerer hvem som har 

regnskaps- og budsjettansvar, ansettelsesmyndighet, 

arbeidsgiver- og arbeidslederansvar. 

 

                                      Stiftelser: 

 Dersom sentralen er organisert som en stiftelse, regulerer Lov 

om stiftelser ansvarsforholdet i organisasjonen. 

 

                                       Gjelder for alle eierformer: 

 Innen 30. juni hvert år skal KUD ha tilsendt regnskap og 

rapport om den årlige aktiviteten. Ansvar for utarbeidelse og 

innsendelse av dette avklares i mandatet til styret. 

 

III. Finansiering: 

 

 Søknad om statsmidler for kommende år sendes KUD innen 30.juni og skal 

inneholde målsetting og budsjett. 

 Rammene for tilskuddet fastsettes i statsbudsjettet. 

 Statstilskuddet skal brukes til å dekke deler av lønnskostnadene til daglig leder. 

 Maksimalt tilskudd forutsetter daglig leder ansatt i 100 % stilling og minimum 

40 % lokal finansiering av driften. 

 Statstilskuddet skal ikke brukes til driftstøtte til organisasjoners ordinære 

aktivitet. 

 Såfremt regnskap og rapport ikke foreligger innen vedtatt frist, kan sentralen 

miste statstilskuddet for kommende år. 

 

 

 

Vedtatt: 23.september 2005 (revidert 28. januar 2010) 

 



 

Nesset kommune Arkiv: K11 

Arkivsaksnr: 2014/1087-1 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 32/14 14.10.2014 

Utvalg for teknisk, næring og miljø  16.10.2014 

 

Friluftslivets år 2015 

Vedlegg 

1 Friluftslivets år 2015. Kommunenes bidrag til markeringen av året 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 14.05.2014 fra Miljødirektoratet. 

 

Nesset kommune vil delta på markering av Friluftslivets år 2015. Det legges opp til tiltak som 

synliggjør helårsfriluftslivet i Nesset kommune. Tiltakene skal ha fokus på omdømmebygging og 

mulighet for friluftsliv i nærområdet.   

 

 

 

Saksopplysninger 

Gjennomføring av Friluftslivets år 2015 (FÅ15) er et av tiltakene som ble vedtatt i Nasjonal strategi 

for et aktivt friluftsliv i 2013.   

 

Hensikten med FÅ15 er å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og at markeringen skal gi varige resultat i 

form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.  

FÅ15 skal: 

- Gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse 

- Øke bevisstheten om allemannsretten og de vært gode mulighetene som alle i Norge har til å 

utøve friluftsliv 

 

Alle kommuner er blitt oppfordret av Klima- og miljødepartementet til å synliggjøre friluftslivets år på 

ulike måter.   

 



Vurdering 

Nesset kommune er på mange måter en meget attraktiv friluftslivskommune. Det er stor spennvidde i 

friluftslivsaktiviteter som foregår her i kommunen. Noen finner gleden ved å besøke Eidsvåg 

badeplass mens andre setter stor pris på mulighetene for fosseklatring eller basehopping i Eikesdal.   

 

Nesset kommune har stort fokus på tilrettelegging for friluftslivsaktiviteter. Alle idrettslag og bygdelag 

får etter behov merkestolper og skilt når turstier blir ryddet. En del turmål er og registrert inn på 

turbasen www.morotur.no som ajourføres av Møre og Romsdal fylkeskommune. 

 

Igjennom medlemskap i Nordmøre og Romsdal friluftsråd deltar kommunen på turkassetrimmen Stikk 

Ut! Dette er et lavterskeltiltak som har stor deltakelse. Stikk UT! er og et godt markedsføringstiltak 

som kan nyttes i en reiselivssammenheng.  

Stikk UT! benyttes også av barnehagene i Nesset så vel som av turgruppene i regi av «Aktiv på 

Dagtid»   

 

Eidsvåg badeplass er statlig sikret friluftsområde. Fra åpningsdagen 9. mai til 1. september har over 

2450 personer skrevet i trimkassa ved «kajakkhuset», mens 500 personer har brukt kajakkene/kanoer 

som er til utlån. Rådmannen mener at en bør ta en gjennomgang om det er andre områder i kommunen 

som kan være aktuelt å få status som statlig sikret friluftsområde.  

 

Igjennom kommuneplanarbeidet er det startet eget prosjekt med kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder. Dette arbeidet vil bli avsluttet i 2015. 

 

Barnehagene og skolene i Nesset har fokus på folkehelse og friluftsliv i sine årsplaner og mer 

detaljerte fag eller månedsplaner. Det er et etablert samarbeid med Friluftsrådet allerede, og i 2015 er 

det naturlig at skoler og barnehager kan dra enda større nytte av Friluftsrådets kompetanse i forhold til 

enkeltprosjekt. Opplæring i padling og bruk av kajakk kan være et slikt prosjekt. 

 

Det er også naturlig at ungdommens kommunestyre (UKS) får orientering om FÅ2015, og kan prege 

tiltakene som det legges opp til for å markere FÅ 2015. 

 

Medvirkning fra de eldre, eller representanter i nedsatt arbeidsgruppe som arbeider med «Folkehelse 

for utsatte grupper», vil bli vektlagt når en skal finne fram til turer eller aktiviteter som skal være med i 

markeringen. 

   

Rådmannen mener at kommunen i nært samarbeid med lag og foreninger skal ta utfordringen med å 

markere FÅ2015.   

 

Aktuelle tiltak for gjennomføring av friluftslivets år kan være; 

- Merking og skilting av turstier 

- Synliggjøre turmål og aktiviteter i bygdene. 

- Lavterskelaktivitet/ fellesturer 

- «På tur med ordføreren» 

- Markedsføring av månedens tur/ukas tur  

- Informasjon om FÅ2015 på nettsidene til Nesset kommune 

- Videreutvikling av Stikk UT! for beboere ved Nesset omsorgssenter 

- Oppstart av KULtur ! for barnehager 

- Ferdigstilling av allerede igangsatte prosjekter 

Økonomiske konsekvenser 

Eventuelle utgifter i forbindelse med FÅ15 dekkes innenfor egen ramme, friluftsliv. 

   

http://www.morotur.no/


Betydning for folkehelse 

Disse tiltakene vil bidra til økt folkehelse og er en del av Nesset kommune sin satsing på 

lavterskeltilbud som skal gi mulighet for økt deltakelse knyttet til friluftsliv for alle innbyggerne i 

Nesset kommune og de som besøker kommunen vår.  
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Kommunene

Trondheim, 14.05.2014

Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler:
[Deres ref.] 2013/3749 Elisabeth Sæthre

Friluftslivets år2015.Kommunenesbidragtil markeringenav
året.

Med vedtaket av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv i august 2013, ble det besluttet at 2015

skal markeres som Friluftslivets år. Friluftslivets år gjennomføres med det for tredje gang, og året

skal gjennomføres som en nasjonal satsing med aktiviteter gjennom hele året i hele landet.

Overordnet mål er å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og at året skal gi varige resultater i form av

økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

Skal en lykkes i å nå disse målene er kommunenes innsats avgjørendeI

Mange kommuner gjør allerede en betydelig innsats med å legge til rette for friluftsliv ved

opparbeiding, skilting og merking av friluftslivsområder, turveier, stier og løyper og gjennom

informasjonsarbeid og organisert friluftslivsaktivitet i regi av skoler, barnehager, frisklivssentraler,

helsestasjoner, eldresentre m.v.

Miljødirektoratet vil med dette oppfordre kommunene til å forsterke og synliggjøre denne

innsatsen. Særlig vil vi oppfordre kommunene til å samarbeide med frivillige organisasjoner om

organiserte turtilbud til dem som er lite fysisk aktive og som trenger en ekstra dytt for å komme seg

ut og nyte godt av de opplevelsene naturen og friluftslivet tilbyr. Slike tilbud kan f.eks.

representere en videreutvikling av tilbud i regi av kommunale frisklivssentraler eller lignende. Et

samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner som bidrar til at nye grupper deltar i

friluftsliv på varig basis vil være spesielt verdifullt.

Friluftslivets fellesorganisasjon har sekretariatsansvar for planlegging og gjennomføring av

Friluftslivets år og har som ledd i dette bl.a. utviklet en logo og et slagord for året. Sammen med

logoen skal slagordet: -Nå er det din tur» gå som en rød tråd gjennom året. Vi tror at dette er et

viktig budskap som vi vil oppfordre kommunene til å ta i bruk i sitt arbeid. Se ellers nærmere

informasjon om året på Miljødirektoratets nettsider:

htt ://www.mil'odirektoratet.no/no/Tema/Friluftsliv/Friluftslivets-ar-2015/ og på FRIFOs

nettsider: htt ://frifo.no/5803.5801.Friluftslivets-ar-2015.html Her kan en også melde seg på og

få tilsendt nyhetsbrev; htt s://ext.makenewsmail.com/subscri tion/1566/7428/ med nyttig

informasjon om året. Kommende nyhetsbrev vil bl.a. inneholde informasjon om større felles

Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim I Telefon: 03400/73 58 05 00 I Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no I Internett: www.miljødirektoratet.no I Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim I Strømsveien 96, 0663 Oslo I
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MILJØ-
DIREKTORATET

satsinger som vi håper både kommunene og organisasjonene vil bidra til å realisere i praksis. Ett

slikt tiltak er gjennomføring av friluftsskoler (etter mønster av fotballskoler) som sommerferietilbud

til elever i 5.-7.klasse. Dette tiltaket er foreslått av Friluftsrådenes landsforbund og her ser vi at

kommunene, gjerne sammen med interkommunale friluftsråd, kan være en viktig bidragsyter til at

slike tilbud etableres i alle kommuner, bLa. gjennom å bidra tit organisering og markedsføring.

Vi vil ellers vise til og miljødepartementets målsettinger for året som er nærmere beskrevet

i oppdragsbrev til Miljødirektoratet. Som nevnt over er det to hovedmål for året:

økt oppmerksomhet om friluftsliv

varig økt deltakelse

Departementet påpeker videre at året skal gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter

knyttet til folkehelse og at året skal øke bevisstheten om allemannsretten og herunder bidra til økt

informasjon om rettigheter og plikter knyttet til utøvelse av friluftsliv. Departementet påpeker at

friluftsliv i nærmiljøet, fritidsfiske og kulturminner i naturen som opplevelsesverdi bør gis særlig

oppmerksomhet. Barn, unge og barnefamilier trekkes fram som målgrupper som skal ha et særlig

fokus.

Friluftslivets år blir en suksessdersom alle bidrar! Vi ønsker lykke til med å bidra til et felles lcaft for

friluftslivet i 2015!

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Nils-Yngve Berg Elisabeth Sæthre

fungerende seksjonsleder seniorrådgiver

Kopi til:

og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO

Frituftstivets Nedre Stottsgate 25 0157 OSLO

fellesorganisasjon
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Nesset kommune Arkiv: 144 

Arkivsaksnr: 2010/527-46 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 33/14 14.10.2014 

Nesset formannskap  23.10.2014 

Nesset kommunestyre  06.11.2014 

 

Helse og omsorg - videre utbygging av institusjonsplasser og omsorgsleiligheter 

 

 

Rådmannens innstilling 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeide med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fra til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Utgangspunktet for denne saken er helse og omsorgsplanen og et vedtak i kommunestyret den 

2.2.2012. Kommunestyret gjorde den gang vedtak om at de ønsket en gjennomgang av pleie og 

omsorgstjenesten. Saken ble oversendt HOK for videre behandling. 
 
I møte den 2.4.2013 ble saken fulgt opp i utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK) og følgende 

vedtak ble fattet. 

«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 fikk følgende mandat: 

 Utarbeide en oversikt over dagens tjenestetilbud innen pleie og omsorg samt kvantitet og 

kostnader for tjenestene 

 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 samhandlings- reformen. 



 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 fra enheten. 

Helse, oppvekst og kultur utvalget velger følgende politikere i arbeidsgruppa: 

Aina Trælvik Remmen og Karianne Rindli. 

 

I etterkant av dette møtet pekte rådmannen ut følgende medlemmer til arbeidsgruppen: Liv Husby, Jan 

K. Schjølberg, Anne Ragnhild Dyrli og Aud Jorunn Hanset fra administrasjonen. I tillegg til disse 

oppnevnte fagorganisasjonene Sissel Ebbesen Bugge og Siv Ernes Aasen. 

 

Arbeidsgruppa la fram sitt arbeid i september 2013. 

En enstemmig arbeidsgruppe foreslo 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 var 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 raskt økende. 

2) Det er behov for omfattende vedlikehold av bygningsmassen der korttidsavdelinga 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 korttidsavdelinga 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. 

 

Arbeidsgruppa var i sin konklusjon uenige i hvordan utbyggingen skulle foretas. 

Flertallet i gruppa inkludert rådmannen ønsket en ombygging av lokalene til dagens demensavdeling 

og korttidsavdeling til 16 demensplasser samt dagtilbud for demente. Videre at omsorgsleilighetene 

tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie legges mest mulig sentrumsnær i Eidsvåg. 

Mindretallet ønsket demensavdelingene med dagtilbudet lagt til Eresfjord (ombygging av 

bofellesskapet) og at omsorgsleilighetene ble lagt til NOS i lokalene der demens og korttidsavdelinga 

er i dag. Mindretallet ønsket også noen flere sjukeheimsplasser enn flertallet.  

 

Utredningen fra arbeidsgruppa ble behandlet i kommunestyret den 7.11.2013. 

 



Kommunestyret gjorde den 7.11. 2013  

Det utarbeides en forstudie på grunnlag av resultatet fremlagt av arbeidsgruppa, samt eventuelt nybygg 

demensavdeling. 

Forstudiet skal gi svar på: 

- investeringskostnader 

- arealbehov 

- driftskostnader 

- kvalitet på tjenestetilbudet 

Forstudiegruppa består av 2 representanter fra Utvalg for helse, oppvekst og kultur, rådmannen peker 

ut fra administrasjonen, tillitsvalgte og brukerrepresentant. 

 

Frist: 01.06.14 

 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur utpeker i sitt møte den 26.11. 2013 følgende representanter til i 

forstudiegruppen; 

1. Karianne Rindli 

2. Aina Trælvik Remmen 

 

Forstudiegruppa består av: Karianne Rindli, Aina Remmen, Liv Husby, Jan K. Schjølberg, Ann 

Ragnhild Dyrli, Aud Jorunn Hanset, Malin Bruset, Sissel Ebbesen Bugge og brukerrepresentant Bjørg 

Alstad. 

 

Fristen for å legge fram presentasjon av forstudiet ble etter sak i HOK utsatt til oktober møtet 2014 

(14.10.) 

 

Saken ble etterspurt i kommunestyret den 4.9.2014 gjennom en interpellasjon. Vedtak om ny frist 

01.11.14. 

 

Forstudiegruppa har siden de ble opprettet og fram til 7.10.14 hatt 4 møter.  

 

Forstudiegruppen har som mål å tilrå over kommunestyret hvor det er mest hensiktsmessig i forhold til 

kvalitet og økonomi og tilrettelegge for 16 demensplasser med tilknyttet dagtilbud og 16 sentrumsnære 

omsorgsleiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie.  I tillegg 2 rehabiliteringsplasser som er 

tilknyttet opptreningsrom. 

 

Aktuelle alternativer demensavdeling: 

a) Demensavdeling med dagtilbud i det tidligere bofellesskapet i Eresfjord. 

b) Demensavdeling med dagtilbud ved NOS der korttidsavdelinga og demensavdelinga er i dag. 

c) Demensavdeling med dagtilbud i egen bygg på Holtan området 

 

Aktuelle alternativer omsorgsboliger: 

a) Eget bygg sentrumsnær i Eidsvåg (mellom kirka og brannstasjonen) 

b) I Nesset omsorgssenter ved ombygging av lokalene der korttidsavdeling og demensavdelinga 

er i dag. 

c) På taket av kommunehuset. 

 

Det som så lang er avklart er at omsorgsboliger på taket av kommunehuset ikke er aktuelt. Dette 

skyldes bygningsteknisk. (For stor belasting på fundamenteringen)   



 

Kommunestyret vedtok på sitt møte 2.10.2014 et investeringsreglement.  I kapittel 4 i dette 

reglementet er det beskrevet hva som forventes ved en behovsutredning når det gjelder investeringer.  

Behovsutredningen gjelder følgende: 

a) Analyse med behov 

b) Funksjonsbeskrivelse og romprogram med netto arealbehov. 

c) Alternativer om det enkelte arealbehov bør søkes realisert ved ombygging, tilbygg eller 

nybygg, eventuelt som en del av et større investeringsprosjekt.  Dette bør vurderes opp mot leie 

eller OPS (offentlig/privat samarbeid) 

d) Lokalisering 

e) Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet (rente- og 

avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter) 

f) Realistiske muligheter for tilskudd og annen finansiering. 

Forstudiegruppa ser som sin oppgave og utrede samtlige av disse punkter. 

Vurdering 

I og med at det tok lang tid før gruppa fikk engasjert arkitekt og at arkitekten så langt kun har lagt fram 

en skisse over muligheten for å til 16 demensplasser ved NOS, har forstudiegruppa ingen mulighet for 

utrede det som bør forventes av forstudiegruppa. Uten tegninger av de alternative plasseringene som 

ønskes utredet, kan heller ikke arbeidsgruppa beregne kostnader for de forskjellige alternativene. 

 

Når det gjelder punkt a) ovenfor er dette utrede av den tidligere arbeidsgruppen som la fram sin 

utredning i kommunestyret den 7.11. 2013.  I forhold til punkt d) har gruppa arbeidet med å vurdere 

kvaliteten på tjenesten i forhold til de ulike alternativene.  Gruppa er også kommet langt når det gjelder 

punkt e) driftsutgifter sett i forhold til de ulike alternativene.   

Forstudiegruppa er nå avhengig av at arkitekten fullfører sitt arbeid for å komme videre. 

 

Det er svært beklagelig at en er kommet i denne situasjonen. Forstudiegruppa mener at de er i god 

gang med å fullføre arbeidet, men er avhengig av ekstern leveranse. Det er to store byggeprosjekter 

som skal legges frem og trenger derfor mer tid for å få fullført denne oppgaven.  
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