
 

 

 

 

 
 

Møteinnkalling 

 

 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 20.09.2016 

Tidspunkt: 14:00 – 18:00 

 

 

 

 

Ca kl 14.30 

Orientering om SFO-tilbudet i Eidsvåg 

 

 

 

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

 

Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

Eva Solstad Alme Kari Gussiås 

leder sekretær 
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         Barnehagene i Nesset 

 

 
 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2015/5-29 Tanja A. Holsæther Bersås, 71 23 11 42 15.07.2016 

Tilsynsrapport - Farmen friluftsbarnehage AS 

Farmen friluftsbarnehage AS er en barnehage med til sammen 20 barn, der 11 barn er over 3 

år og 9 barn er under 3 år, totalt 29 plasser. Reidun og Edmund Morewood er eiere, og Marit 

Synnøve Sæter er ansatt som styrer for barnehagen. Hildegunn Sæter er stedfortreder for 

Marit Synnøve i hennes sykefravær. Til stede på tilsynet var både Marit Synnøve og 

Hildegunn. Stedlig tilsyn ble gjennomført 15.06.2016. 

 

Bakgrunn for tilsynet, varslet / uanmeldt tilsyn: 

Tilsynet er hjemlet i Lov om barnehager § 16: 

 
Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. 

 

Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller 

godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis 

forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. 

Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. 

 

I stedet for eller i tillegg til stenging av virksomheten, kan kommunen bruke økonomiske reaksjoner overfor 

ikke-kommunale barnehager dersom krav etter § 14 a, eller forskrift i medhold av samme bestemmelse, ikke 

er overholdt. 

 

Vedtak om retting og stenging og vedtak om anvendelse av økonomiske reaksjonsmidler kan påklages til 

fylkesmannen. 

 

Dette var et varslet tilsyn med utvidet fokus på barns medvirkning, i tillegg ble det sendt ut 

et egenmeldingsskjema til alle barnehagene i kommunen som også legges til grunn i 

tilsynsrapporten, sammen med tilsendt dokumentasjon. 

 

Gjennomføringen av tilsynet: 

I god tid før gjennomføringen av tilsynet fikk styrerne beskjed om at barns medvirkning 

ville ha et utvidet fokus under tilsynet i 2015/2016. I forkant av tilsynet fikk styrer utdelt 

spørsmålene knyttet til tegn på god praksis og kriterier for temaet barns medvirkning, og 

skjemaet som blir brukt med spørsmål knyttet til Lov om barnehager.   

FARMEN FRILUFTSBARNEHAGE AS 
Eidsøra 
6460  EIDSVÅG I ROMSDAL 
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Det ble også sendt ut egenmeldingskjema til alle barnehagene i kommunen med frist for 

tilbakemelding 20.11.15 som også legges til grunn for vurderingen av tilsynet.  

 

Dokumenter som er lagt til vurdering under tilsynet: 

 Årsplan 2015-2016 Farmen friluftsbarnehage .   

 Rutiner for overgang fra barnehage til skole, Farmen friluftsbarnehage. 

 Periodeplan februar, mars og april 2016. 

 Periodeplan mai, juni og juli 2016.  

 Vedtektene Farmen friluftsbarnehage. 

 Evalueringer av barnehageåret 2015/2016 Farmen friluftsbarnehage. 

 Mobbeplan for Farmen friluftsbarnehage 2014 

 Tilsyn med barnehagene i Nesset – egenmeldingsskjema  

 

Vurderinger etter Lov om barnehager:  

§1. Formålet  

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§1a Særlige forhold 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§2 Barnehagens innhold 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§3 Barns rett til medvirkning 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§6 Virksomheten plikter å søke godkjenning 

 Godkjent oktober 2013. - endelig godkjenning 

 

§7 Barnehageeiers ansvar 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§8 Kommunens ansvar 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§9 Fylkesmannens ansvar 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§10 til § 16 a, gjelder barnehagemyndighetens generelle oppgaver og er derfor ikke aktuelt 

for tilsynet med barnehagene.  

 

 

§ 17 Styrer 
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 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§18 Barnehagens øvrige personalet 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§19 Politiattest 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§20 Taushetsplikt 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§21 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§22 Opplysningsplikt til barneverntjenesten 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§23 Helsekontroll av barn og personalet 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§ 24 Øvingsopplæring 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§25 Lovens anvendelse på Svalbard 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§26 Ikrafttredelse. Endring i andre lover. 

 

Forhold avdekket under tilsynet: JA NEI 

1) Er det merknader om retting av uforsvarlige forhold:   X 

2) Er det pålegg om retting av ulovlige forhold:   X 

 

Konklusjon: 

Med bakgrunn i barnehageloven § 16, har barnehagemyndigheten i Nesset kommune utført 

tilsyn etter barnehageloven §§ 1- 7, §13, samt §§ 17-24.   Tilsynet har lagt til grunn for sin 

vurdering tilsendt egenmeldingsskjema, stedlig tilsyn i barnehagen 15.06.2016 og 

dokumentasjon fra barnehagen. Dokumentasjonen er gjennomgått og vurdert innholdet i 

overfor nevnte planer for barnehage, som igjen er sett opp imot intervju med styrer og 

pedagogisk leder på tilsynsdagen.  Det er ikke avdekket ulovlige eller uforsvarlige forhold i 

henhold til barnehagelovens bestemmelser ved Farmen friluftsbarnehage AS. Men det gis 

en anmerkning til «Årsplan 2015/2016 Farmen friluftsbarnehage», planen for overgang fra 

barnehages til skole skal nedfelles i årsplanen. Barnehagen har en egen plan med rutiner for 

overgangen mellom barnehage og skole som kan innlemmes i barnehagens årsplan. Det bør 

også utdypes mer i årsplanen om hvordan barnehagen dokumenterer og vurderer 

barnehagens innhold.  Barnehagen har rutiner for evalueringer/ vurdering og 

dokumentasjon av innholdet i barnehagen, men det kommer ikke så godt frem i årsplanen.  
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Kommentar: 

Planarbeid: 

Årsplanen består av: «Årsplan 2015-2016 Farmen friluftsbarnehage» og periodeplaner.  

 

Under tilsynet gikk vi gjennom punktene som er beskrevet i «Rammeplanen for 

barnehagens innhold og oppgave» som sier noe om hva årsplanen skal og bør inneholde. 

Årsplanen for Farmen friluftsbarnehage AS inneholder de fleste av elementene en årsplan 

skal inneholde, men mangler noe i forhold til hvordan innholdet skal dokumenteres og 

vurderes, og planen for barns overgang fra barnehage til skole må også nedfelles i 

barnehagens årsplan. Barnehagen har en egen plan med rutiner for overgangen mellom 

barnehage og skole som kan innlemmes i barnehagens årsplan.  

Barnehagen har også rutiner for å evaluere innholdet i barnehagen, men mangler 

synliggjøring av dette i årsplanen.   

 

Barns medvirkning: 

I «Årsplan 2015-2016 Farmen friluftsbarnehage» er barns medvirkning omtalt med at  

« …de ansatte i barnehagen må jobbe med å få til et miljø hvor barn og voksne har like stor 

verdi, og hvor de ansatte betrakter og behandler barna som likeverdige mennesker. Hvor 

omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være 

avhengig av barns alder og funksjonsnivå. 

Begrepet medvirkning er et samlebegrep som også omfatter medbestemmelse: det å få være 

med å ta avgjørelser sammen med andre mennesker, og selvbestemmelse: det å få 

bestemme noe selv.» 

  

I «Evaluering av barnehageåret 2015/16 Farmen friluftsbarnehage» vises det til 

barnehagens satsningsområder som blant annet er barns medvirkning:  «Barns medvirkning 

er også noe som alltid er tilstede gjennom en barnehagedag. Dette innebærer at barna selv 

får være med å medvirke til sin hverdag.» 

 

Farmen friluftsbarnehage AS har synliggjort barns medvirkning i sine planer og i sin 

praksis.  

 

Foreldresamarbeid: 

Barnehagen har faste foreldremøter, foreldresamtaler og møter i samarbeidsutvalget, i 

tillegg til det daglige foreldresamarbeidet. Foreldrene oppfordres til å komme med innspill 

til årsplanen/periodeplan. 

 

Personalet:  

Bemanningen i Farmen friluftsbarnehage AS vurderes til å være innenfor barnehagelovens 

bestemmelser. Barnehagen har tilstrekkelig med barnehagelærerkompetanse i forhold til 

barnegruppa og i henhold til gjeldende regelverk. Styrer er utdannet barnehagelærer. Det er 

ingen av assistentene som har fagbrev.  
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Med hilsen 

 

 

Tanja A. Holsæther Bersås     Tove Mari Krogset 

Tilsynsfører       Tilsynsfører 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 

Kopi til: 
Tove Mari Krogset    
Liv Fleischer Husby    

 



 

Kriterier og tegn på god praksis – spørsmål til styrer. 

Tema: Barns medvirkning 

Kriterier  Tegn på god praksis  
Samfunnsperspektivet  
 

Barnehagen er en lærende organisasjon.  

 

 Rammeplanen pkt 2.3 og 4.3  

 St.meld. nr 41 (2008 – 2009) pkt 

9.4  
 

 

 

 Mener du at Rammeplanen 

gjenspeiler seg i barnehagens 

planer?  

Ja, har tatt utgangspunkt i den når 

årsplanen blir utarbeidet. 

 Opplever du at det er samsvar 

mellom barnehagens planer og 

daglig praksis?  

Ja, det er det, men av og til skjer 

det ting som gjør at planer 

forandres.  

 Gir styrer og pedagogiske ledere 

faglig støtte og veiledning til 

personalet? 

Ja. 

  Er det avsatt tid til drøfting og 

refleksjon, og blir tiden blir brukt 

etter intensjonen?  

Ja, på personalmøte. 
 

Barneperspektivet  

 
Barn skal ha rett til medvirkning tilpasset 

alder og modning.  

 

 Barnehageloven §§ 1 og 3  
 

 

 Syns du at hverdagsrutinene er 

utformet slik at barna har mulighet 

for egne valg?  

Ja. 

  Mener du at fysisk tilrettelegging 

av rom, utstyr og materiell inne og 

ute er slik at barnas medvirkning 

fremmes? 

Ja. 

 Vises barnas medvirkning i 

planverk og hverdag?  

Ja, er synliggjort i årsplanen. 

 Mener dere at barna er bevisst sin 

mulighet til medvirkning i 

barnehagen?  

Ja. 

Personalperspektivet 

  
Den pedagogiske virksomheten er organisert 

og planlagt slik at det er tid og rom for barns 

medvirkning.  

 

 Oppfordrer dere barna til 

medvirkning?  

Ja. 



 

 Rammeplanen pkt 1.5  

 Barnehagens plan for medvirkning  
 

 Kjenner dere barnehagens plan for 

medvirkning, og bruker dere denne i 

hverdagen?  

Ja. 

 Er det samsvar mellom personalets 

kroppsspråk og verbale språk?  

Ja, det er viktig å være bevisst dette. 

 Dokumenterer og evaluerer dere 

barnas medvirkning?  

Gjennom evalueringa. 

Foreldreperspektivet  

 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse 

med hjemmet ivareta barnas behov for 

omsorg og lek, og fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling.  

 

 Barnehageloven § 1  

 Barnehagens årsplan s.6  
 

 

 

 Er det gjensidig lav terskel for å ta 

kontakt mellom barnehage og heim?  

Ja, det føler vi, - foreldrene er flinke 

til å gi tilbakemelding. 

 Mener dere at foreldrene opplever at 

det er samsvar mellom barnehagens 

planer og daglig praksis?  

Ja.  

 Mener dere at foreldrene kjenner til 

hvordan barna får medvirke i 

barnehagen?  

Ja, det står i årsplanen. 

 Tror dere at foreldrene opplever at 

barnas innspill blir tatt på alvor?  

Ja.  

 



_Skjema til bruk i arbeidet med kommunalt tilsyn 

av barnehager 
 

1. Faktaopplysninger om barnehagen 
 

1.1  Informasjon om barnehagen 
Navn på barnehage Farmen friluftsbarnehage AS 

Adresse Eidsørvegen 30, 6460 Eidsvåg 

Telefonnummer 41643408 

E-post farmen@barnehage.no 

Organisasjonsnummer 992938315 

 

1.2 Godkjenning og tilsyn av barnehagen 
Godkjenningstidspunkt Oktober 2013 

Dato for siste tilsyn Desember 2015 (skriftlig) 

 

Godkjent leke- og oppholdsareal inne  124 m2 

Godkjent leke- og oppholdsareal ute  1301 m2 

Eiers vedtektsfestede arealnorm pr. barn  4 m2 over 3 år 5,3 m2 under 3 år 

 

Er det gjort endringer i arealbruk etter 

godkjenning? 
Ja Nei  

X 

Hvis ja, når?  

Hvis ja, hva er endret?  

 

Godkjent oppholdstid per dag 9 timer 

Reell åpningstid per dag 9 t. 45 min (7- 16.45) 

 

1.3 Informasjon om barnegruppen 
Opplysninger innhentes med hjemmel i barnehageloven § 8 og ses i sammenheng med barnehagens 

årsmelding/nasjonal rapportering. 

 

Ved tilsynsbesøk fremvises liste med barnas navn, alder og oppholdstid. Opplysningene 

sammenfattes her: 
 

Gjelder barnehageåret  

Antall barn totalt i barnehagen 21 

Herav antall barn på heltidsplass 15 

Antall barn med norsk som andrespråk 0 

Antall barn med opptak etter barnehageloven § 13 1 

Antall barn med enkeltvedtak etter opplæringsloven 

§ 5.7 
1 



Antall avdelinger totalt 2 

Organisering i gruppe, alder, størrelse 2 grupper, 1 storbarn og 1 småbarn 

Antall barn:  
 

Antall ansatte knyttet 

til 

avdelingene samlet i 

1)årsverk – 2)personer 

Antall ansatte i 

1)årsverk – 
2)personer 

 
o. 3 år u. 3 år Samlet for 

barnehagen 
Ped.pers. Fagarb./ 

ass 

 

Andre 

styrer 
Vaktm. 

Eier v/ 

behov 

Renh. 

Eier 
Andre 

Vikar, 

tilkalling 

v/ behov 

11 

barn – 

2 

voksne 

9 barn 

– 3 

voksne 

20 barn /  

29 plasser 

–  

5 voksne 

1)        2,8 1)     2 1)     0,2 1) 1) 1) 

2)        3 2)     2 2)       1 2) 2) 2) 

Eventuelle kommentarer til tabellen:  

Assistenter uten formell kompetanse, ingen fagarbeidere. 

 

 

 

 

2. Personal 
 

 

2.1 Medarbeidersamtaler Ja Nei 

Gjennomføres det medarbeidersamtaler 

med alle ansatte? 

 

 
X 

 

Kommentarer:  

 

 

2.2 IA-bedrift, oppfølging av fravær/sykefravær 
Tidlig oppfølging/tett-på-

ledelse/samhandling 
 

 

 

 

2.3 Personalmøter / Avdelingsmøte 
Tema Fargeanalyse av barna 

HMS- hvilke tema er 

tatt opp? 

Brannvern, risikoanalyse, førstehjelp 

 

 

 

 



 

2.4 Personalet i barnehagen Ja Nei Kommentar 

Barnehagen har langsiktig plan for 

kompetanseutvikling 
X  Kurs videreformidles på 

personalmøte, Naturpilot (PBL) for 

assistenter. 

Det jobbes langsiktig og systematisk 

med kompetanseutvikling for alle 
X   

Alle ansatte opplever at deres 

kompetanse er kjent og kommer til nytte 
X   

Alle ansatte får utfordringer i det 

daglige arbeidet 
X   

Det er satt av tid til jevnlig refleksjon og 

drøfting av egen praksis 
X  Personalmøter brukes ofte til dette. 

Det jobbes bevisst med å sette ord på og 

spre gode arbeidsmåter 
X   

De ansatte opplever at det utøves god 

personalledelse 
X  Et mål som er satt av leder. 

Ledelsen (pedagogisk leder) gir faglig 

støtte og veiledning 
X   

Ledelsen (styrer og pedagogisk leder) 

lytter til konstruktiv kritikk 
X   

Barnehagen har gode rutiner for å 

ivareta personvernet både for barn, 

foreldre og ansatte 

X   

Barnehagen har rutiner når det oppstår 

situasjoner der det er mistanke om 

omsorgssvikt eller mishandling overfor 

barn 

X  HMS permen – risikovurdering. 

Snakkes om på personalmøte, ca. 1 

gang hvert halvår, evt på 

planleggingsdag. 

Alle ansatte har underskrevet 

taushetserklæring  
X   

Barnehagen har rutiner for at alle 

nyansatte, også vikarer, underskriver 

taushetserklæring 

X   

Alle ansatte med arbeidsavtaler etter 

01.01.96 har levert politiattest 
X   

Barnehagen har rutiner for at alle 

nyansatte, også vikarer, leverer 

politiattest 

X   

Har andre som omfattes av 

politiattestforskriften levert politiattest 
X  Eier 

 

 

 

 

 

 

 



3. Barnehagens rammebetingelser og organisasjon 

 

3.1 Vedtekter ( fremlegges 

ved tilsynsbesøket) 

Ja Nei 

Barnehagen har vedtekter etter 

barnehagelovens § 7 
X  

Dato for siste vedtektsendring             ikke endret siden oppstart (august 2013)            

Vedtektene er sendt kommunen X  

 

4. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
(Punktene utdypes i samtale ved tilsynsbesøk. Dokumentasjon fremlegges der det er 

naturlig og finnes) 

 

4.1 Barnehagens formålsparagraf 
Hvordan ivaretar barnehagen ”at barnehagen 

skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og 

humanistisk arv og tradisjon”? 

Tradisjonelle feiringer som jul og påske. Besøk 

til kirka og av kirka. Død/ fødsel/ dåp i forhold 

til dyr. 

 

4.2 Barnehagens 

verdigrunnlag 

Ja Nei Kommentar 

Personalet har god kjennskap til 

Rammeplanen og barnehagens 

verdigrunnlag 

X   

Det er satt av tid for personalet til å 

drøfte barnehagens pedagogiske 

grunnsyn 

X  Personalmøter og planleggingsdag. 

Personalet møter hvert barn med tillit 

og respekt 
X   

Personalet er bevisst egne verdier og 

holdninger i møte med foreldrene 
X   

Personalet samtaler med barna om 

holdninger, verdier og væremåte 
X  Steg for steg – små steg 

 

4.3 Barns medvirkning Ja Nei Kommentar 

Personalet drøfter forholdet mellom 

voksnes autoritet og barns frihet og 

medvirkning 

X  Personalmøte – prate om hva det 

innebærer. 

Hverdagsrutinene i barnehagen er 

utformet slik at barna ofte tar egne 

initiativ 

X   

Barna involveres både i planlegging og 

gjennomføring av aktiviteter 
X   

Personalet oppfordrer barna til å si sin 

mening om hverdagen i barnehagen 
X  Pratersofte om på senvakt hvordan 

dagen har vært. 

 



4.4 Samarbeid med barnas 

hjem – brukertilpasning 

Ja Nei Kommentar 

Er barnehagens åpningstid tilpasset 

foreldrenes behov? Deltidsplasser, 

fleksible ordninger? 

X   

Har barnehagen foreldreråd? X   

 Antall møter siste kalenderår? 2 møter (ved behov) i forbindelse med foreldremøte 

 Saker som tas opp? 

 

 

Praktiske saker (for eksempel. Sommerfest) 

Har barnehagen samarbeidsutvalg? 

(liste over medlemmer fremlegges ved 

tilsyn) 

X  Mette Angvik- Ingebjørg Evensen 

Ann Jorunn Ness (fra høsten), Reidun 

(eier) og Marit Synnøve (ansatt) 

 Antall møter siste kalenderår? Ingen behov 

 Saker som tas opp? 

 

 

Godkjent årsplan 

Har barnehagen foreldremøter?  X   

Hvor ofte? 2 høst og vår 

Gjennomfører barnehagen 

foreldresamtaler? 
X  Nye barn på høsten, alle på våren + 

ved behov 

Hverdagssamtaler med foreldre er preget 

av interesse for og kjennskap til hvert 

enkelt barn 

X   

Dialogen med foreldre er preget av 

gjensidig tillit og respekt 
X   

Personalet oppfordrer foreldrene til aktiv 

deltakelse i planlegging og vurdering av 

barnehagen 

X  På foreldremøte, det formidles at 

barnehagen vil ha innspill 

Har barnehagen gjennomført 

brukerundersøkelser? 
 X  

Hvordan behandler barnehagen 

uformelle (ikke skriftlige) klager fra 

foreldrene? 

 

Beskriv 

rutiner/ 

system 

 

 

Gjennomgang av klage, snakker med 

personalet,  loggfører, evt. samtale 

med foreldre, oppfølging 

Hvordan behandler barnehagen formelle 

(skriftlig) klager fra foreldrene? 

Beskriv 

rutiner/ system 

Gjennomgang av klage, snakker med 

personalet, loggfører, evt. samtale 

med foreldre, oppfølging. 

Skriftlig svar på skriftlig klage. 

 

4.5 Omsorg og oppdragelse Ja Nei Kommentar 

Omsorgs og aktivitetstilbudet utformes 

ut fra hvert enkelt barn og barnegruppa 
X   

Barn med spesielle behov opplever 

støtte og utfordringer på lik linje med 

andre barn 

X   

Personalet opplever at barnet viser 

glede ved å være i barnehagen 
X   



I samspillet mellom barna opplever 

personalet at de viser omsorg for 

hverandre  

X   

Personalet tar initiativ til å møte barnet 

når det kommer og gir det en hyggelig 

avskjed 

X   

Personalet er fleksible og 

imøtekommende for enkeltbarn og 

deres behov 

X   

 

4.6 Lek og læring Ja Nei Kommentar 

Barnehagen har tid og rom for barnets 

frie lek 
X   

Personalet har kunnskap om den 

utvikling og læring som skjer gjennom 

ulike former for lek 

X  Settes fokus på personalmøte – 

informere foreldre. 

Personalet deltar aktivt i leken X   

Nærmiljøet brukes aktivt i lek og 

læring 
X   

 

4.7 Sosial og språklig 

kompetanse 

Ja Nei Kommentar 

Personalet benytter de daglige 

situasjonene i arbeidet med språk- og 

begrepsutvikling 

X   

Personalet oppmuntrer barna til å lytte 

til og samtale med hverandre 
X   

Barn med sen språkutvikling får tidlig 

og god hjelp 
X  Rådfører med PPT 

Personalet bruker seg selv som 

rollemodeller for barns sosiale 

utvikling 

X   

Personalet samtaler med barnet om 

vennskap og om hvordan vi skal være 

mot hverandre 

X   

Alle ansatte er enige om hva som er 

akseptabel atferd hos barn og voksne 
X   

 

4.8 Barnehagen som 

kulturarena 

Ja Nei Kommentar 

Barna får bruke sin fantasi og 

kreativitet, og får oppleve skaperglede 
X   

Barna får erfaringer med ulike kulturer 

og tradisjoner 
X  Samenes dag, solsikkeaksjonen. 

Barnehagen har system og rutiner for 

mottak av minoritetsspråklige barn og 

foreldre 

 X Er under utarbeidelse. 

Barnehagen tar aktivt del i kulturen i 

nærmiljøet 
X   

 



 

4.9 Fagområdene Ja Nei Kommentar 

Arbeidet innen de syv fagområdene er 

en naturlig del av barnehagens hverdag 
X  Synliggjøres på foreldremøte. Er 

med i evalueringen. 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet 

kommunikasjon, språk og tekst og 

egen rolle i forhold til dette 

X   

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet kropp, 

bevegelse og helse og egen rolle i 

forhold til dette 

X  Gymaktiviteter med økende 

vanskelighetsgrad.  

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet kunst, kultur 

og kreativitet og egen rolle i forhold til 

dette 

X  Forskjellige vanskelighetsgrader 

for eksempel i forhold til 

kreative aktiviteter. 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet natur, miljø 

og teknikk og egen rolle i forhold til 

dette 

X  Vanskelighetsgrad på turmål. De 

største har ansvar for stell og 

mat av dyra, de små er på 

besøk.  

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet etikk, 

religion og filosofi og egen rolle i 

forhold til dette  

X  Forskjellige vanskelighetsgrad i 

forhold til samtaler. 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet nærmiljø og 

samfunn og egen rolle i forhold til 

dette 

X  Deler i stort og smått for 

eksempel. I forhold til turer som 

Eidsvågdagene.  

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet antall, rom 

og form og egen rolle i forhold til dette 

 

X  Forskjell på aldre hva vi gjør, 

mer undring sammen med de 

store enn de små. De små teller 

for eksempel steiner, mens de 

store legger samen klosser.  

 

4.10 Samarbeid med andre 

instanser 

Ja Nei Kommentar 

Ansatte i barnehage og skole har innsikt i 

hverandres pedagogiske arbeid 
X   

Det er utarbeidet plan for overgangen 

barnehage – skole 
X   

Barnehagen har i dag et tett og 

systematisk samarbeid med skolen 
X   

Det er etablert arena for samarbeid med 

barnevernstjenesten 
X   

Det er etablert arena for samarbeid med X   



helsestasjon 

Vi har et tett og godt samarbeid med 

PP-tjeneste /spesialpedagoger 
X   

Barnehagen er praksisarena for 

barnehagelærerstudenter 
 X  

Barnehagen er praksisarena for elever i 

videregående opplæring 
 X  

Barnehagen er åpen for utplassering i 

arbeidspraksis for elever i 

ungdomsskolen 

X   

Vi opplever barnehagen som en del av 

lokalmiljøet 
X   

 

4.11 Planlegging  Ja Nei Kommentar 

Er årsplan sendt kommunen? X   

Er årsplanen behandlet i SU? X   

Foreldrene har deltatt/medvirket i 

utvikling av årsplan? 
 X Kommer med innspill på 

foreldremøte 

Arbeider barnehagen med spesielle 

prosjekter/utviklingsarbeid? 

 

 X  

Stikkordsmessig beskrivelse: 

 

 

Personalets pedagogiske praksis bygger 

på innholdet i Rammeplanen 
X   

Personalet deltar aktivt i utvikling og 

iverksetting av årsplanen 
X  På planleggingsdag eller på 

personalmøte 

Det er godt samsvar mellom det som står 

i årsplanen og det som skjer i praksis 
X   

Styrer og pedagogiske ledere følger opp 

og ser til at vedtatte planer gjennomføres 
X   

 

4.12 Vurdering og 

dokumentasjon  

Ja Nei Kommentar 

Er satsingsområdene synlige i 

barnehagen (evt. med oppslag, spesiell 

informasjon)? 

X  Plakat i gangen med 

satsningsområde 

Personalet (kartlegger og) observerer 

jevnlig enkeltbarn og grupper 
X  TRAS skjema, «Alle med» 

fargeanalyse 

Personalet følger opp resultat av 

(kartlegging og) observasjon i det 

daglige arbeidet med barna 

X   

Personalet drøfter resultater av 

brukerundersøkelser og andre 

tilbakemeldinger fra foreldre og barn 

X  Ikke gjennomført 

brukerundersøkelse. 

Resultatet fra vurderingsarbeidet fører 

til endring av barnehagens årsplan og 

hverdagsrutiner 

X  Det kan det gjøres. 

Barnehageeier gjøres kjent med 

barnehagens vurderingsarbeid 
X   



Barnehagen bruker TRAS? X   

Barnehagen bruker ALLE MED, «Steg 

for steg» eller «Det er mitt valg»? 
X  Bruker ikke «Det er mitt valg» 

5. HMS i barnehagen 
(Internkontrollsystem, rutiner og planer må kunne fremvises ved tilsynsbesøket) 

 

5.1 Generelt Ja Nei Kommentar 

Har barnehagen etablert et 

internkontroll-system som er kjent for 

alle 

X   

Barnehagen har prosedyrer for 

avviksbehandling 
X   

Barnehagen har nødvendige krise og 

beredskapsplaner 
X   

Barnehagen har rutiner for informasjon 

til foreldre ved forhold som kan ha 

negativ innvirkning på helsen 

(inneklima, smittesituasjoner, etc.) 

X  Lages ved behov. 

 

5.2 Fysisk miljø, beliggenhet, 

utforming og innredning 

Ja Nei Kommentar 

Ulykker, støy og luftforurensning 

(industri, trafikk, radon, 

elektromagnetiske felt etc.) 

  Radonmåling er gjennomført, 

Kystlab inne, ingen problemer 

med støy / trafikk.  

Utearealenes utforming og innredning X   

Innearealenes utforming og innredning X   

Lydforhold inne eller ute X  Bedriftshelsetjenesten kan bidra i 

forhold til lyd/ lys, oppleves ikke 

som noe problem.  

Lysforhold inne eller ute X  Bedriftshelsetjenesten kan bidra i 

forhold til lyd/ lys, oppleves ikke 

som noe problem. 

Er funksjonshemmedes ulike behov 

ivaretatt? 
X  Har synshemming og rullestol. 

 

5.3 Måltid, aktivitet og hvile Ja Nei Kommentar 

Barnehagen har egnede rom med god 

kvalitet på inneklima, hygiene og ro for 

søvn og hvile 

X  Sover i utgangspunktet ute.  

Barnehagen har en organisering av 

dagen som gir rom for hvile 
X   

Barnehagen følger Sosial- og 

helsedirektoratets retningslinjer for mat 

og måltider i barnehagen 

X   

Barnehagen har tilfredsstillende rutiner 

for hygiene og oppbevaring av utstyr til 

måltider og matvarer 

X   

 



5.4 Psykososiale forhold Ja Nei Kommentar 

Barnehagen gjennomfører jevnlig 

Medarbeiderundersøkelser/ samtaler 
X   

Barnehagen arbeider aktivt for å 

fremme trivsel 
X   

Barnehagen har en handlingsplan for å 

bedre arbeidsmiljøet 
 X Ikke noe skriftlig egen plan. 

Barnehagens sykefravær forrige 

kalenderår? 
Kommentarer: 

 
9,6 % sykefravær 

Hvordan gjennomføres 

medbestemmelse for personalet 
Kommentarer: 

 
Alle har en stemme til hva vi 

ønsker å gjøre. Alle medvirker til 

sin hverdag. 

 

5.5 Hygiene og vedlikehold Ja Nei Kommentar 

Inneklima og luftkvalitet er 

tilfredsstillende 
X   

Barnehagens inne-/uteområde er røykfri X   

Virksomhetens innendørs arealer har et 

forsvarlig renhold etter hygienisk 

tilfredsstillende metoder 

X   

Hovedrengjøring gjennomføres årlig X  På vårparten. 

Uteområdet og tekniske anlegg 

vedlikeholdes og rengjøres ved behov 
X   

Barnehagen har rutiner slik at risikoen 

for spredning av smittsomme 

sykdommer er så liten som praktisk 

mulig 

X  Har egen plan i forhold til 

dyrehold og spesiell rengjøring 

ved for eksempel diare/ oppkast. 

Barnehagen er tilknyttet godkjent 

vannforsyningssystem 
X  Privat vannverk. 

Barnehagen planlegges og drives slik at 

skader og ulykker forebygges 
X   

Barnehagen har rutiner og utstyr for 

håndtering av ulykkes – og 

faresituasjoner 

X  Førstehjelpsutstyr, turutstyr, 

medisinskap, brannteppe, 

slokkeapparat. 

Barnehagen har prosedyre for medisin 

håndtering 
X  Eget skjema og skap, låsbar 

skuffe.  

Rutiner og sikkerhetsutstyr for 

håndtering av ulykker – og 

faresituasjoner er kjent av alle 

X   

Barnehagen har tilstrekkelig 

tilgjengelige toaletter og vasker. 
X   

Sanitære anlegg har en hygienisk 

tilfredsstillende utforming, kapasitet og 

standard 

X   

Barnehagen har gode rutiner for 

avfallshåndtering, herunder også 

spesialavfall og evt. Kompostering av 

matavfall 

X  Har ikke kompost, men gris.  

 

 



5.6 Sikkerhet 

 

Ja Nei Kommentar 

Har barnehagen faste rutiner for 

kontroll av lekeutstyr og lekeplass? 
X   

 Hvis ja, hvor ofte? 1 gang i mnd + daglig sjekk. 

 Hvis ja, hvordan blir det 

dokumentert? 
Har egne skjema. 

Barnehagen har tilstrekkelig 

førstehjelpsutstyr som er forsvarlig 

plassert 

X   

Kommentar 

  

Personalet er kjent med hvor 

førstehjelpsutstyr finnes 

 

X   

Kommentar 

 

Personalet har fått kompetanse i 

hvordan førstehjelp ytes 

 

X   

Kommentar 

Molde bedriftshelsetjeneste 

Barnehagen har brannsikringsutstyr 

etter brannvernloven som jevnlig 

kontrolleres 

X   

Barnehagen har brannøvelser minimum 

to ganger per år 
X   

Personaler er kjent med branninstruks 

og brannslokningsutstyr 
X   

Personalet har fått nødvendig opplæring 

og trening i bruk av 

brannslokningsutstyr 

X   

Barnehagen har uteområde skjermet for 

trafikk 
X   

Barnehagen har nødvendig sikring av 

kontakter, ovner elektriske apparater 

etc. 

 

X   

 



 

 
 
 
 
 
         Barnehagene i Nesset 

 

 
 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2015/5-28 Tanja A. Holsæther Bersås, 71 23 11 42 29.06.2016 

Tilsynsrapport - Liedgarden barnehage AS 

Liedgarden barnehage AS er en barnehage med til sammen 18 barn, der 16 barn er over 3 år 

og 2 barn er under 3 år. Totalt 20 plasser. Terje og Siri Beate Blø er eiere, og Siri er styrer for 

barnehagen. Stedlig tilsyn ble gjennomført 30.05.2016. 

 

Bakgrunn for tilsynet, varslet / uanmeldt tilsyn: 

Tilsynet er hjemlet i Lov om barnehager § 16: 

 
Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. 

 

Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller 

godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis 

forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. 

Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. 

 

I stedet for eller i tillegg til stenging av virksomheten, kan kommunen bruke økonomiske reaksjoner overfor 

ikke-kommunale barnehager dersom krav etter § 14 a, eller forskrift i medhold av samme bestemmelse, ikke 

er overholdt. 

 

Vedtak om retting og stenging og vedtak om anvendelse av økonomiske reaksjonsmidler kan påklages til 

fylkesmannen. 

 

Dette var et varslet tilsyn med utvidet fokus på barns medvirkning, i tillegg ble det sendt ut 

et egenmeldingsskjema til alle barnehagene i kommunen som også legges til grunn i 

tilsynsrapporten, sammen med tilsendt dokumentasjon. 

 

Gjennomføringen av tilsynet: 

I god tid før gjennomføringen av tilsynet fikk styrerne beskjed om at barns medvirkning 

ville ha et utvidet fokus under tilsynet i 2015/2016. I forkant av tilsynet fikk styrer utdelt 

spørsmålene knyttet til tegn på god praksis og kriterier for temaet barns medvirkning, og 

skjemaet som blir brukt med spørsmål knyttet til Lov om barnehager.   

Det ble også sendt ut egenmeldingskjema til alle barnehagene i kommunen med frist for 

tilbakemelding 20.11.15 som også legges til grunn for vurderingen av tilsynet.  
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Dokumenter som er lagt til vurdering under tilsynet: 

 Årsplan for Liedgarden barnehage AS 2015-2016.   

 Informasjonsskriv for Liedgarden barnehage 2015 / 2016. 

 Emneplan for Liedgarden barnehage 2015/2016 

 Vedtektene for barnehagene i Nesset og utkast til egne vedtekter barnehagen har 

startet med utarbeidelse av. 

 Evalueringer fra august 2015 til april 2016 

 Månedsplaner fra august 2015 til juni 2016 

 Møteinnkalling til foreldremøte 29.09.15 og referat fra foreldremøte 

 Rutiner for samarbeid barnehage – skole 

 Tilsyn med barnehagene i Nesset – egenmeldingsskjema  

 

Vurderinger etter Lov om barnehager:  

§1. Formålet  

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§1a Særlige forhold 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§2 Barnehagens innhold 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§3 Barns rett til medvirkning 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§6 Virksomheten plikter å søke godkjenning 

 Godkjent 26.04.06 - endelig godkjenning 

 

§7 Barnehageeiers ansvar 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§8 Kommunens ansvar 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§9 Fylkesmannens ansvar 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§10 til § 16 a, gjelder barnehagemyndighetens generelle oppgaver og er derfor ikke aktuelt 

for tilsynet med barnehagene.  

 

§ 17 Styrer 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 
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§18 Barnehagens øvrige personalet 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§19 Politiattest 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§20 Taushetsplikt 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§21 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§22 Opplysningsplikt til barneverntjenesten 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§23 Helsekontroll av barn og personalet 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§ 24 Øvingsopplæring 

 Tilsynets vurdering er at barnehagen drives i henhold til loven 

 

§25 Lovens anvendelse på Svalbard 

 Ikke aktuelt for tilsynet 

 

§26 Ikrafttredelse. Endring i andre lover. 

 

Forhold avdekket under tilsynet: JA NEI 

1) Er det merknader om retting av uforsvarlige forhold:   X 

2) Er det pålegg om retting av ulovlige forhold:   X 

 

Konklusjon: 

Med bakgrunn i barnehageloven § 16, har barnehagemyndigheten i Nesset kommune utført 

tilsyn etter barnehageloven §§ 1- 7, §13, samt §§ 17-24.   Tilsynet har lagt til grunn for sin 

vurdering tilsendt egenmeldingsskjema, stedlig tilsyn i barnehagen 31.05.2016 og 

dokumentasjon fra barnehagen. Dokumentasjonen er gjennomgått og vurdert innholdet i 

overfor nevnte planer for barnehage, som igjen er sett opp imot intervju med styrer på 

tilsynsdagen.   Det er ikke avdekket ulovlige eller uforsvarlige forhold i henhold til 

barnehagelovens bestemmelser ved Liedgarden barnehage AS. Men det gis en anmerkning 

til «Årsplan for Liedgarden barnehage AS», der det må tas inn hvordan innholdet skal 

dokumenteres og vurderes, og planen for barns overgang fra barnehage til skole må også 

nedfelles i barnehagens årsplan. 

 

 

Kommentar: 

Planarbeid: 

Årsplanen består av tre deler: 

 Årsplan for Liedgarden barnehage AS 2015-2016.   

 Informasjonsskriv for Liedgarden barnehage 2015 / 2016. 

 Emneplan for Liedgarden barnehage 2015/2016 
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Under tilsynet gikk vi gjennom punktene som er beskrevet i «Rammeplanen for 

barnehagens innhold og oppgave» som sier noe om hva årsplanen skal og bør inneholde. 

Årsplanen for Liedgarden barnehage AS inneholder de fleste av elementene en årsplan skal 

inneholde, men mangler noe i forhold til hvordan innholdet skal dokumenteres og vurderes, 

og planen for barns overgang fra barnehage til skole må også nedfelles i barnehagens 

årsplan. Barnehagene i Nesset har en felles plan med skolene om overgangen mellom 

barnehage og skole som kan legges ved årsplanen.  

 

Barns medvirkning: 

 I «Årsplan for Liedgarden barnehage AS 2015-2016» er barns rett til medvirkning 

omtalt med blant annet at «Barn bør få være med og påvirke sin egen hverdag, og 

delta sammen med voksne i hverdagsaktiviteter. Det setter i gang tankeprosesser, og 

det fører til erfaringer. Vi lærer av erfaringer! Vi voksne må lytte til barna, høre hva 

de sier, stille spørsmål til deres innspill. De må få slippe til i samtaler, og høre på 

hverandres meninger og forslag. Tilstedeværelse hos de voksne er viktig, også her. 

Om vi jobber med dette, kan barna få slike følelser som dette:  

o Jeg kjenner meg selv. Jeg får bekreftet mine tanker og følelser 

o Jeg er viktig. Andre tar meg på alvor.  

o Jeg er et godt menneske. Andre viser meg tillit. 

o Jeg er viktig for fellesskapet. Jeg får mulighet til å bidra.  

o Jeg er kompetent. Jeg får oppgaver jeg kan mestre.  

Skap flest mulige situasjoner hvor barna trekker disse konklusjonene om seg selv». 

 

I emneplane for Liedgarden barnehage 2015/2016 vises det også til barn medvirkning: 

«Med tanke på barns medvirkning og alt det innebærer, vil vi også involvere barna i 

planleggingen av aktiviteter der det er naturlig at de deltar» 

 

Liedgarden barnehage AS har synliggjort barns medvirkning i sine planer og i sin praksis.  

 

Foreldresamarbeid: 

Barnehagen har faste foreldremøter, foreldresamtaler og møter i samarbeidsutvalget. Det 

gjennomføres brukerundersøkelser i foreldregruppa og foreldrene oppfordres til å komme 

med innspill til årsplanen/temaplanen. Barnehagen har også temakvelder / møter.  

 

Personalet:  

Bemanningen i Liedgarden barnehage AS vurderes til å være innenfor barnehagelovens 

bestemmelser. Barnehagen har tilstrekkelig med barnehagelærerkompetanse i forhold til 

barnegruppa og i henhold til barnehagelovens bestemmelser. Styrer er utdannet 

barnehagelærer. I assistentgruppa har ingen fagbrev, men en av de ansatte er i gang med 

utdanningen. Det er gitt en dispensasjoner fra utdanningskravet i barnehage på 40% stilling.  
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Med hilsen 

 

 

Tanja A. Holsæther Bersås     Anita Sagli 

Tilsynsfører       Tilsynsfører 

  

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

    

    

 
 
 
 

Kopi til: 
Anita Sagli    
Liv 
Fleischer 
Husby 

   

 



 

Kriterier og tegn på god praksis – spørsmål til styrer 

Tema: Barns medvirkning 

Kriterier  Tegn på god praksis  
Samfunnsperspektivet  
 

Barnehagen er en lærende organisasjon.  

 

 Rammeplanen pkt 2.3 og 4.3  

 St.meld. nr 41 (2008 – 2009) pkt 

9.4  
 

 

 Mener du at Rammeplanen 

gjenspeiler seg i barnehagens 

planer?  

Ja 

 Opplever du at det er samsvar 

mellom barnehagens planer og 

daglig praksis?  

Ja, ser det ved evaluering. 

 Gir styrer og pedagogiske ledere 

faglig støtte og veiledning til 

personalet? 

Ja 

  Er det avsatt tid til drøfting og 

refleksjon, og blir tiden brukt 

etter intensjonen?  

Ja  
 

Barneperspektivet  
 
Barn skal ha rett til medvirkning tilpasset 

alder og modning.  

 

 Barnehageloven §§ 1 og 3  
 

 Syns du at hverdagsrutinene er 

utformet slik at barna har mulighet 

for egne valg?  

Ja, til en viss grad. 

- kan velge lekegrupper 

- velge om de vil være med på 

inne eller ute aktiviteter 

- av og til velge fritt, og av og til 

velge mellom stasjoner 

- får påvirke i forhold til mat – 

hvilke pålegg som skal settes på 

bordet 

- små hverdagslige valg 

  Mener du at fysisk tilrettelegging 

av rom, utstyr og materiell inne og 

ute er slik at barnas medvirkning 

fremmes? 

Ja, har god plass, med muligheter 

for å dele i grupper. 

 Vises barnas medvirkning i 

planverk og hverdag?  

Ja, føler at det vises i hverdagen og i 

evalueringene. Barns medvirkning 

er beskrevet i «Årsplan for 

Liedgarden barnehagen AS 



2015/16» og i «Emneplana for 

Liedgarde bhg. 2015/2016» 

 Mener dere at barna er bevisst sin 

mulighet til medvirkning i 

barnehagen?  

Ja 

Personalperspektivet 

  
Den pedagogiske virksomheten er organisert 

og planlagt slik at det er tid og rom for barns 

medvirkning.  

 

 Rammeplanen pkt 1.5  

 Barnehagens plan for medvirkning  
 

 Oppfordrer dere barna til 

medvirkning?  

Ja, i samtale/ diskuterer om ting 

sammen med barna. Lar barna gjøre 

ting: 

- hente ting 

- delta i hverdagen aktivt 

 Kjenner dere barnehagens plan for 

medvirkning, og bruker dere denne i 

hverdagen?  

Ja  

 Er det samsvar mellom personalets 

kroppsspråk og verbale språk?  

Ja, føler det. 

 Dokumenterer og evaluerer dere 

barnas medvirkning?  

Ønsker at det skal komme bedre 

frem.  

Foreldreperspektivet  

 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse 

med hjemmet ivareta barnas behov for 

omsorg og lek, og fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling.  

 

 Barnehageloven § 1  

 Barnehagens årsplan s.6  
 

 Er det gjensidig lav terskel for å ta 

kontakt mellom barnehage og heim?  

Ja, føler det. 

 Mener dere at foreldrene opplever at 

det er samsvar mellom barnehagens 

planer og daglig praksis?  

Ja. 

 Mener dere at foreldrene kjenner til 

hvordan barna får medvirke i 

barnehagen?  

Ja, får ofte skryt for dette, og 

innspill fra barna blir tatt på alvor. 

 Tror dere at foreldrene opplever at 

barnas innspill blir tatt på alvor?  

Ja. 
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Skjema til bruk i arbeidet med kommunalt tilsyn av 

barnehager 
 

1. Faktaopplysninger om barnehagen 
 

1.1 Informasjon om barnehagen 
Navn på barnehage Liedgarden barnehage 

Adresse Nedre Liedgardsveg 16 

Telefonnummer 712 34 303 

E-post liedgarden.barnehage@nessetpost.no 

Organisasjonsnummer 988 125 237 

 

1.2 Godkjenning og tilsyn av barnehagen 
Godkjenningstidspunkt 26.04.06 – endelig godkjenning 

Dato for siste tilsyn 23.12.15 

 

Godkjent leke- og oppholdsareal inne  120 m2 

Godkjent leke- og oppholdsareal ute  1350 m2 

Eiers vedtektsfestede arealnorm pr. barn  4 m2 store barn 5,3 m2 små barn 

 

Er det gjort endringer i arealbruk etter 

godkjenning? 
Ja 

X 

Nei  

 

Hvis ja, når? 25.09.09 – ny godkjenning/utvidet drift 

Hvis ja, hva er endret? Barnehagen økte til 2 avdelinger/36 plasser 

 

Godkjent oppholdstid per dag 9 timer 

Reell åpningstid per dag 06.50 – 16.15 = 9 timer og 25 minutter 

 

1.3 Informasjon om barnegruppen 
Opplysninger innhentes med hjemmel i barnehageloven § 8 og ses i sammenheng med barnehagens 

årsmelding/nasjonal rapportering. 

 

Ved tilsynsbesøk fremvises liste med barnas navn, alder og oppholdstid. Opplysningene 

sammenfattes her: 
 

Gjelder barnehageåret  

Antall barn totalt i barnehagen 18 barn 

Herav antall barn på heltidsplass 15 barn på heltid 

Antall barn med norsk som andrespråk 1 barn 

Antall barn med opptak etter barnehageloven § 13 0 barn 

Antall barn med enkeltvedtak etter 

opplæringsloven § 5.7 
1 barn 
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Antall avdelinger totalt 1 avdeling 

Organisering i gruppe, alder, størrelse  

Antall barn:  
18 

Antall ansatte knyttet 

til avdelingene samlet i 

1)årsverk 2)personer 

Antall ansatte i 

1) årsverk  
2)personer 

 
o. 3 

år 
u. 3 

år 
Samlet for 

barnehagen 
Ped.pers. Fagarb./ 

ass 

 

Andre 

 

211 

Vaktm. 

 

Eier 

Renh. 

 

 

Andre 

 

Styrer* 

16 2 18 1) 2,0 1) 1,4 1) 0,8 1) - 1) 0,2 1) 0,4 

2) 3 2) 2 2) 1 2) - 2) 2 2) 1 

Eventuelle kommentarer til tabellen: 

 Styrer er ped.leder og 60 % og styrer i 40% 

 Har en dispensasjon fra utdanningskravet i 40 % stilling 

 20 plasser/18 barn 

 

 

 

2. Personal 
 

 

2.1 Medarbeidersamtaler Ja Nei 

Gjennomføres det medarbeidersamtaler 

med alle ansatte? 

 

 
X 

 

Kommentarer: 1 gang pr. år 

 

 

2.2 IA-bedrift, oppfølging av fravær/sykefravær 
Tidlig oppfølging/tett-på-

ledelse/samhandling 
 

Nei 

 

 

2.3 Personalmøter 
Tema Trivsel på arbeidsplassen, COS (Circle of Security/Trygghetssirkelen) – 

små tema her og lesetid. Dette jobber vi mye med 

HMS- hvilke tema er 

tatt opp? 

Rutiner, kriseberedskap/traumer, smittevern, brann 

Det blir jobbet med omlegging av HMS rutinene nå. Disse skal nå bli mer 

tilgjengelig for personalet både på telefon og nettbrett. 
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2.4 Personalet i barnehagen Ja Nei Kommentar 

Barnehagen har langsiktig plan for 

kompetanseutvikling 
X  Eier ønsker at flere tar utdanning som 

barnehagelærer og/eller at fagbrev i 

barne- og ungdomsfaget blir tatt. 

Det jobbes langsiktig og systematisk 

med kompetanseutvikling for alle 
X  Tema felles med de kommunale 

barnehagene, spesialpedagogikk for 

assistenter og COS 

Alle ansatte opplever at deres 

kompetanse er kjent og kommer til nytte 
X   

Alle ansatte får utfordringer i det 

daglige arbeidet 
X  Alle er med/bidrar med det meste. 

De får tillit og oppgaver 

Det er satt av tid til jevnlig refleksjon og 

drøfting av egen praksis 
X  På møtene våre, vi deler 

praksisfortellinger 

Det jobbes bevisst med å sette ord på og 

spre gode arbeidsmåter 
X  Roser hverandre, forteller 

praksisfortellinger som viser god 

praksis 

De ansatte opplever at det utøves god 

personalledelse 
X  Åpen dialog, vet hvor vi har hverandre 

Ledelsen (pedagogisk leder) gir faglig 

støtte og veiledning 
X  Ja  

Ledelsen (styrer og pedagogisk leder) 

lytter til konstruktiv kritikk 
X  Ja 

Barnehagen har gode rutiner for å 

ivareta personvernet både for barn, 

foreldre og ansatte 

X  Tillatelsesskjema, taushetsplikt. 

Private barnehager kan makulere 

mappene til barn og personal når barn 

og voksne slutter. 

Liedgarden har rutiner for å arkivere 

barnemappene. 

Barnehagen har rutiner når det oppstår 

situasjoner der det er mistanke om 

omsorgssvikt eller mishandling overfor 

barn 

X  Ja, har rutiner i HMS systemet vårt 

Alle ansatte har underskrevet 

taushetserklæring  
X   

Barnehagen har rutiner for at alle 

nyansatte, også vikarer, underskriver 

taushetserklæring 

X  I tillegg rutiner på gjennomgang av 

brann og smittevern 

Alle ansatte med arbeidsavtaler etter 

01.01.96 har levert politiattest 
X   

Barnehagen har rutiner for at alle 

nyansatte, også vikarer, leverer 

politiattest 

X   

Har andre som omfattes av 

politiattestforskriften levert politiattest 
X  Har ingen andre innom.  

Hva med PPT og logoped? 
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3. Barnehagens rammebetingelser og organisasjon 

 

3.1 Vedtekter ( fremlegges 

ved tilsynsbesøket) 

Ja Nei 

Barnehagen har vedtekter etter 

barnehagelovens § 7 
X  

Dato for siste vedtektsendring                        19.05.2011 – her jobbes det med forslag til endring 

Vedtektene er sendt kommunen X  

 

4. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
(Punktene utdypes i samtale ved tilsynsbesøk. Dokumentasjon fremlegges der det er 

naturlig og finnes) 

 

4.1 Barnehagens formålsparagraf 
Hvordan ivaretar barnehagen ”at barnehagen 

skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og 

humanistisk arv og tradisjon”? 

Markerer høytider. Tar vare på tradisjoner. 

Bruker kristen sanger og tradisjoner blir 

markert. 

 

4.2 Barnehagens 

verdigrunnlag 

Ja Nei Kommentar 

Personalet har god kjennskap til 

Rammeplanen og barnehagens 

verdigrunnlag 

X   

Det er satt av tid for personalet til å 

drøfte barnehagens pedagogiske 

grunnsyn 

X  Har jobbet med dette – en prosess vi 

har vært gjennom og funnet vårt 

barnesyn. 

Personalet møter hvert barn med tillit 

og respekt 
X  Jobbet mye her – se årsplana 

Personalet er bevisst egne verdier og 

holdninger i møte med foreldrene 
X  Erfart mye og snakket mye om dette 

Personalet samtaler med barna om 

holdninger, verdier og væremåte 
X  Ofte i samling og der og da – 

«hvordan er vi mot andre», jobber 

også med «steg for steg» 
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4.3 Barns medvirkning Ja Nei Kommentar 

Personalet drøfter forholdet mellom 

voksnes autoritet og barns frihet og 

medvirkning 

X  Ja spesielt i fht. COS og autoritative 

voksne 

Hverdagsrutinene i barnehagen er 

utformet slik at barna ofte tar egne 

initiativ 

X  I perioder av dagen 

Barna involveres både i planlegging og 

gjennomføring av aktiviteter 
X  Spesielt i tema, men også impulsivt. 

Barna kan ha egne samlinger etter 

eget ønske. De voksne hjelper da 

barna med å planlegge og finne tak i 

det de trenger til samling. 

Personalet oppfordrer barna til å si sin 

mening om hverdagen i barnehagen 
X  Samtaler med barn. Personalet har 

barna med når de på ettermiddag 

evaluerer dagen. 

 

4.4 Samarbeid med barnas 

hjem – brukertilpasning 

Ja Nei Kommentar 

Er barnehagens åpningstid tilpasset 

foreldrenes behov? Deltidsplasser, 

fleksible ordninger? 

X  Brukerundersøkelser i fht. behov 

både i hverdagen og om sommeren. 

Vi er fleksible og kan endre 

åpningstid. 

Har barnehagen foreldreråd? X  01.12.2015 

 Antall møter siste kalenderår? 1 

 Saker som tas opp? 

 

 

Åpningstid, sommeråpent, sommerfest. 

Godkjenne årsplan og emneplan 

Har barnehagen samarbeidsutvalg? 

(liste over medlemmer fremlegges ved 

tilsyn) 

X  Marit Elisabeth Svensli - personalet 

Sandra Valåmo – foreldrene 

Siri Blø – eier og sekretær 

 Antall møter siste kalenderår? 1                              01.12.2015 

 Saker som tas opp? 

 

 

Godkjenne årsplan og emneplan 

Har barnehagen foreldremøter?  X  Høst og eventuelt vår – om nok 

foreldre ønsker det. 

Hvor ofte? 1 – 2 ganger pr. år 

Gjennomfører barnehagen 

foreldresamtaler? 

X  2 ganger pr. år/alle høst, 

Måltrostene og barn med spesielle 

behov skal ha samtale på vår, resten 

får tilbudet om de ønsker det 

Hverdagssamtaler med foreldre er preget 

av interesse for og kjennskap til hvert 

enkelt barn 

X  God på dette og vi har særlig fokus 

på dette ved hente- og 

bringesituasjonene 

Dialogen med foreldre er preget av 

gjensidig tillit og respekt 

X   
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Personalet oppfordrer foreldrene til aktiv 

deltakelse i planlegging og vurdering av 

barnehagen 

X  Sender ut forslag til 

årsplan/emmneplan i forkant og 

bruker tid på foreldremøtet, ber om 

innspill 

Har barnehagen gjennomført 

brukerundersøkelser? 

X  HMS systemet 

Hvordan behandler barnehagen 

uformelle (ikke skriftlige) klager fra 

foreldrene? 

 

Beskriv 

rutiner/ 

system 

 

 

Tar det opp med personalet. 

Diskuterer/fremmer eventuelle tiltak 

og gir tilbakemelding til foreldrene. 

Hvordan behandler barnehagen formelle 

(skriftlig) klager fra foreldrene? 

Beskriv 

rutiner/ system 

Har ikke opplevd dette. Vil gjøre det 

samme som ved muntlig klage. 

Behandle det som en feil/et avvik. 

 

4.5 Omsorg og oppdragelse Ja Nei Kommentar 

Omsorgs og aktivitetstilbudet utformes 

ut fra hvert enkelt barn og barnegruppa 

X  Alder, forutsetninger 

TRAS, språk, 

lekekompetanse/lekegrupper 

Barn med spesielle behov opplever 

støtte og utfordringer på lik linje med 

andre barn 

X   

Personalet opplever at barnet viser 

glede ved å være i barnehagen 
X  Ofte 

I samspillet mellom barna opplever 

personalet at de viser omsorg for 

hverandre  

X  Ofte – vi ser dette godt. Store barn 

hjelper de små og de har omsorg for 

hverandre. 

Personalet tar initiativ til å møte barnet 

når det kommer og gir det en hyggelig 

avskjed 

X  Ja 

Personalet er fleksible og 

imøtekommende for enkeltbarn og 

deres behov 

X  Medarbeiderne er gode, de har mye 

erfaring og er fleksible 

 

4.6 Lek og læring Ja Nei Kommentar 

Barnehagen har tid og rom for barnets 

frie lek 

X  Ja mye av dette, flere perioder i 

løpet av dagen. 

Personalet har kunnskap om den 

utvikling og læring som skjer gjennom 

ulike former for lek 

X  Rammeplan, snakker mye om lek 

Personalet deltar aktivt i leken X  Aktivt med, eller er observatører 

Nærmiljøet brukes aktivt i lek og 

læring 
X   
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4.7 Sosial og språklig 

kompetanse 

Ja Nei Kommentar 

Personalet benytter de daglige 

situasjonene i arbeidet med språk- og 

begrepsutvikling 

X  Begrepsforståelse (språk og lek- 

SOL) + TRAS 

Personalet oppmuntrer barna til å lytte 

til og samtale med hverandre 

X  Språk som tema, lese bøker, 

fortelle, øve på å holde 

konsentrasjonen 

Barn med sen språkutvikling får tidlig 

og god hjelp 
X  Er god på dette 

Personalet bruker seg selv som 

rollemodeller for barns sosiale 

utvikling 

X  Prøver det 

Personalet samtaler med barnet om 

vennskap og om hvordan vi skal være 

mot hverandre 

X  Rollemodeller, «Steg for steg» 

Alle ansatte er enige om hva som er 

akseptabel atferd hos barn og voksne 

X  Diskuterer dette ofte; hvordan vi 

er/bør være, akseptabel adferd 

 

4.8 Barnehagen som 

kulturarena 

Ja Nei Kommentar 

Barna får bruke sin fantasi og 

kreativitet, og får oppleve skaperglede 

X  Målet er å legge til rette for 

slike situasjoner 

Barna får erfaringer med ulike kulturer 

og tradisjoner 

X  Brukt foreldre inn, for slik å få 

fortalt hvordan andre gjør det 

Barnehagen har system og rutiner for 

mottak av minoritetsspråklige barn og 

foreldre 

X  Har litt, prøver å ta imot på 

best mulig måte 

Barnehagen tar aktivt del i kulturen i 

nærmiljøet 
X  Deltar på det som finnes  

 

 

4.9 Fagområdene Ja Nei Kommentar 

Arbeidet innen de syv fagområdene er 

en naturlig del av barnehagens hverdag 

X   

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet 

kommunikasjon, språk og tekst og 

egen rolle i forhold til dette 

X  Prøver å jobbe de inn tverrfaglig 

– skulle vært mer synlig i planer 

og evalueringer. 

I forhold til kommunikasjon, 

språk og tekst så legger en 

daglig vekt på dialog, samtale 

og det at skriftspråket skal være 

synlig for barna 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet kropp, 

bevegelse og helse og egen rolle i 

forhold til dette 

X  Bruker en mal fra 

barnehagen.no som viser 

generell utvikling. Denne brukes 
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også i forhold til foreldrene i til 

foreldresamtaler. 

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet kunst, kultur 

og kreativitet og egen rolle i forhold til 

dette 

X   

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet natur, miljø 

og teknikk og egen rolle i forhold til 

dette 

X   

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet etikk, 

religion og filosofi og egen rolle i 

forhold til dette  

X   

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet nærmiljø og 

samfunn og egen rolle i forhold til 

dette 

X   

Personalet har kunnskap om 

prosessmålene for barnas opplevelser 

og læring for fagområdet antall, rom 

og form og egen rolle i forhold til dette 

 

X   

 

4.10 Samarbeid med andre 

instanser 

Ja Nei Kommentar 

Ansatte i barnehage og skole har innsikt i 

hverandres pedagogiske arbeid 

X   

Det er utarbeidet plan for overgangen 

barnehage – skole 

X   

Barnehagen har i dag et tett og 

systematisk samarbeid med skolen 

X   

Det er etablert arena for samarbeid med 

barnevernstjenesten 

X  Sjelden – savner mer om hvordan 

vi kan bruke dem 

Det er etablert arena for samarbeid med 

helsestasjon 

X  Møtes ofte 

Vi har et tett og godt samarbeid med 

PP-tjeneste /spesialpedagoger 

X   

Barnehagen er praksisarena for 

barnehagelærerstudenter 

X  Vår 2015 

Barnehagen er praksisarena for elever i 

videregående opplæring 

X  2016 

Barnehagen er åpen for utplassering i 

arbeidspraksis for elever i 

ungdomsskolen 

X   

Vi opplever barnehagen som en del av 

lokalmiljøet 

X   
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4.11 Planlegging  Ja Nei Kommentar 

Er årsplan sendt kommunen? X   

Er årsplanen behandlet i SU? X  01.12.2015 

Foreldrene har deltatt/medvirket i 

utvikling av årsplan? 

X   

Arbeider barnehagen med spesielle 

prosjekter/utviklingsarbeid? 

 

X  COS, LØFT 

Stikkordsmessig beskrivelse: 

Speialpedagogisk arbeid i samarbeid med 

Nordmørskommunene. 

 

Personalets pedagogiske praksis bygger 

på innholdet i Rammeplanen 

X   

Personalet deltar aktivt i utvikling og 

iverksetting av årsplanen 

X   

Det er godt samsvar mellom det som står 

i årsplanen og det som skjer i praksis 
X   

Styrer og pedagogiske ledere følger opp 

og ser til at vedtatte planer gjennomføres 
X   

 

4.12 Vurdering og 

dokumentasjon  

Ja Nei Kommentar 

Er satsingsområdene synlige i 

barnehagen (evt. med oppslag, spesiell 

informasjon)? 

X  Månedsplan og årsplan + henger 

opp 

Personalet (kartlegger og) observerer 

jevnlig enkeltbarn og grupper 

X  TRAS – mye her. Vanlig 

observasjoner hele tiden – både 

formelle og uformelle 

Personalet følger opp resultat av 

(kartlegging og) observasjon i det 

daglige arbeidet med barna 

X   

Personalet drøfter resultater av 

brukerundersøkelser og andre 

tilbakemeldinger fra foreldre og barn 

X   

Resultatet fra vurderingsarbeidet fører til 

endring av barnehagens årsplan og 

hverdagsrutiner 

X  Demokratiet råder 

Barnehageeier gjøres kjent med 

barnehagens vurderingsarbeid 

X   

Barnehagen bruker TRAS? X   

Barnehagen bruker ALLE MED, «Steg 

for steg» eller «Det er mitt valg»? 

X  Alt utenom «Alle med» 
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5. HMS i barnehagen 
(Internkontrollsystem, rutiner og planer må kunne fremvises ved tilsynsbesøket) 

 

5.1 Generelt Ja Nei Kommentar 

Har barnehagen etablert et 

internkontroll-system som er kjent for 

alle 

X  PBL - HMS 

Barnehagen har prosedyrer for 

avviksbehandling 

X   

Barnehagen har nødvendige krise og 

beredskapsplaner 

X   

Barnehagen har rutiner for informasjon 

til foreldre ved forhold som kan ha 

negativ innvirkning på helsen 

(inneklima, smittesituasjoner, etc.) 

X   

 

 

 

5.2 Fysisk miljø, beliggenhet, 

utforming og innredning 

Ja Nei Kommentar 

Ulykker, støy og luftforurensning 

(industri, trafikk, radon, 

elektromagnetiske felt etc.) 

X  Har foretatt støysjekk 

Utearealenes utforming og innredning X  Kystlab. 

Innearealenes utforming og innredning X  Kystlab. 

Lydforhold inne eller ute X   

Lysforhold inne eller ute X   

Er funksjonshemmedes ulike behov 

ivaretatt? 

X   

 

5.3 Måltid, aktivitet og hvile Ja Nei Kommentar 

Barnehagen har egnede rom med god 

kvalitet på inneklima, hygiene og ro for 

søvn og hvile 

X   

Barnehagen har en organisering av 

dagen som gir rom for hvile 

X   

Barnehagen følger Sosial- og 

helsedirektoratets retningslinjer for mat 

og måltider i barnehagen 

X   

Barnehagen har tilfredsstillende rutiner 

for hygiene og oppbevaring av utstyr til 

måltider og matvarer 

X  Mattilsynet har vært her på 

kontroll 
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5.4 Psykososiale forhold Ja Nei Kommentar 

Barnehagen gjennomfører jevnlig 

Medarbeiderundersøkelser/ samtaler 

X   

Barnehagen arbeider aktivt for å 

fremme trivsel 

X  Turer på kveld, fokus på dette 

Barnehagen har en handlingsplan for å 

bedre arbeidsmiljøet 

X  Bedriftshelsetjenesten er her 

jevnlig, her foretatt ergonomikurs 

og ROS analyse 

Barnehagens sykefravær forrige 

kalenderår? 
Kommentarer: 

 
7,16 % 

Hvordan gjennomføres 

medbestemmelse for personalet 
Kommentarer: 

 
Forslag, innvendinger – 

demokratiet råder 

 

5.5 Hygiene og vedlikehold Ja Nei Kommentar 

Inneklima og luftkvalitet er 

tilfredsstillende 

X  Kystlab. er inne  

Barnehagens inne-/uteområde er røykfri X   

Virksomhetens innendørs arealer har et 

forsvarlig renhold etter hygienisk 

tilfredsstillende metoder 

X   

Hovedrengjøring gjennomføres årlig X   

Uteområdet og tekniske anlegg 

vedlikeholdes og rengjøres ved behov 

X   

Barnehagen har rutiner slik at risikoen 

for spredning av smittsomme 

sykdommer er så liten som praktisk 

mulig 

X   

Barnehagen er tilknyttet godkjent 

vannforsyningssystem 

X   

Barnehagen planlegges og drives slik at 

skader og ulykker forebygges 

X   

Barnehagen har rutiner og utstyr for 

håndtering av ulykkes – og 

faresituasjoner 

X  Brannvesenet i Molde fører tilsyn 

her – vi blir sjekket. 

Barnehagen har prosedyre for medisin 

håndtering 

X   

Rutiner og sikkerhetsutstyr for 

håndtering av ulykker – og 

faresituasjoner er kjent av alle 

X   

Barnehagen har tilstrekkelig 

tilgjengelige toaletter og vasker. 

X  Mattilsynet har vært inne og er 

fornøyd med dette. 

Sanitære anlegg har en hygienisk 

tilfredsstillende utforming, kapasitet og 

standard 

X   

Barnehagen har gode rutiner for 

avfallshåndtering, herunder også 

spesialavfall og evt. Kompostering av 

matavfall 

X   
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5.6 Sikkerhet 

 

Ja Nei Kommentar 

Har barnehagen faste rutiner for 

kontroll av lekeutstyr og lekeplass? 

X   

 Hvis ja, hvor ofte? 1 gang pr. uke/området hver dag 

 Hvis ja, hvordan blir det 

dokumentert? 
Vi dokumenterer på malen vi har. Denne omhandler 

lekeplassutstyr, hva en ser etter; daglig visuelt tilsyn, 

tilsyn når barna er ute + ekstra dokument for vinter. 

Sjekker uteområdet grundig hvert kvartal 

Barnehagen har tilstrekkelig 

førstehjelpsutstyr som er forsvarlig 

plassert 

X   

Kommentar 

 Har med førstehjelpsutstyr på tur og har en koffert i 
barnehagen 

Personalet er kjent med hvor 

førstehjelpsutstyr finnes 

 

X   

Kommentar 

 

Personalet har fått kompetanse i 

hvordan førstehjelp ytes 

 

X   

Kommentar 

Alle får førstehjelpskurs jevnlig 

Barnehagen har brannsikringsutstyr 

etter brannvernloven som jevnlig 

kontrolleres 

X  Molde brann har jevnlig tilsyn 

Barnehagen har brannøvelser minimum 

to ganger per år 

X   

Personaler er kjent med branninstruks 

og brannslokningsutstyr 

X   

Personalet har fått nødvendig opplæring 

og trening i bruk av 

brannslokningsutstyr 

X   

Barnehagen har uteområde skjermet for 

trafikk 

X   

Barnehagen har nødvendig sikring av 

kontakter, ovner elektriske apparater 

etc. 

 

X   
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HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I STYRET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER FREDAG 03. JUNI 2016 KL. 13.00 
 
 
Tilstede: Ivar Vereide     Molde kommune 
  Oddvar Myrseth (vara)   Fræna kommune   
  Rolf Harald Blomvik    Aukra kommune 

May Britt Skavnes (vara)   Vestnes kommune 
Eva Karin Gråberg    Rauma kommune 

      
For øvrig møtte:  

Kjersti Løge     Representantskapet 
Matthias Engel    Foreldrerepresentant 
Eli Bakke     Rektor, sekretær for styret 

 
Nesset, Gjemnes, Eide og Midsund kommuner hadde forfall. Kari Volden, Nora Jørgensen og 
Utdanningsforbundet hadde også forfall. 
 

SAK 24/16 REFERATSAKER 

Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
 

SAK 25/16 ÅRSPLAN FOR SKOLEÅRET 2016-2017 

Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner årsplan for skoleåret 2016-2017. 
 

SAK 26/16 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING VED TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 

Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner årsplan for kompetanseutvikling for 
skoleåret 2016-2017, gjeldende fra og med juli 2016. 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter utsetter godkjenning av rullering av Strategisk 
plan for kompetanseutvikling 2016-2019. 
 

SAK 27/16 GODKJENNING AV FORELØPIG RAMMETIMETALL FOR 2016-2017 

Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner foreløpig rammetimetall for 
skoleåret 2016-2017 med 19.976,6 timer. 
 
Det settes av en tidsressurspott tilsvarende 8,33 timer pr. elev pr år. Ressursen fordeles i 
samarbeid med tillitsvalgte. 
 
Rektor får fullmakt til å gjøre tilpasninger ved endring av elevtall. 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

SAK 28/16 LOKAL SÆRAVTALE FOR KONTAKTLÆRERFUNKSJON VED 
TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 

Enstemmig vedtak: 
Styret godkjenner lokal særavtale for kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård skole og 
ressurssenter for skoleåret 2016-2017. 

 

SAK 29/16 ARBEIDSAVTALE FOR LÆRERE SKOLEÅRET 2016-2017 

Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar saken til orientering. 
 

SAK 30/16 ORIENTERING OM PLANLAGT RENOVERINGSARBEID AV  
SKOLENS NORDFLØY 2016 

Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner planlagt renoveringsarbeid i 
henhold til budsjett. 
 

SAK 31/16 FORESPØRSEL FRA ØVERLAND BARNEHAGE OM Å HA TØNDERGÅRD 
SKOLE OG RESSURSSENTER SOM SIN EVAKUERINGSPLASS 

Enstemmig vedtak: 
Søknad fra Øverland barnehage om å ha skolen som sin beredskapsplass imøtekommes. 
 

SAK 32/16 VIKAR SOM INTERNATLEDER 

Enstemmig vedtak: 
Jan Erik Nilsen får tilbud om vikariat som internatleder skoleåret 2016-2017, i en 
kombinasjon 50% internatleder og 50% miljøterapeut. 
 

SAK 33/16 OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 

Enstemmig vedtak: 
Elev f. 06.10.2002 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra skoleåret 
2016-2017. 
 

SAK 34/16 OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 

Enstemmig vedtak: 
Elev f. 21.02.2002 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra skoleåret 
2016-2017. 
 

SAK 35/16 OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 

Enstemmig vedtak: 
Elev f. 26.04.2002 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra skoleåret 
2016-2017. 
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SAK 36/16 OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 

Enstemmig vedtak: 
Elev f. 05.02.2003 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra skoleåret 
2016-2017. 
 

SAK 37/16 OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 

Enstemmig vedtak: 
Elev f. 09.04.2001 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra skoleåret 
2016-2017. Eleven får tildelt internatplass under forutsetning av at Kristiansund kommune 
dekker alle kostnader vedrørende oppholdet. 
 

SAK 38/16 OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 

Enstemmig vedtak: 
Elev f. 11.11.2002 tas opp som deltidselev (60%) ved Tøndergård skole og ressurssenter fra 
skoleåret 2016-2017. 
 
 
Møtet slutt kl. 15.00 
Eli Bakke, sekretær 
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Tid: 3. juni 2016 kl. 1300 
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Sak 33– 38 vil bli utdelt på styremøte. 
 
Styrerepresentantene har tidligere mottatt e-post om tidspunktet for møtet. Vennligst 
gi beskjed på tlf. 71 19 56 60 dersom du eller vararepresentanten har forfall. 
 
Innkalling blir sendt vararepresentantene til underretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rolf Harald Blomvik  (sign.)     Eli Bakke 

leder          rektor 
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Molde, 3.06.2016 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

SAK  24/16 Referatsaker 
 
Jnr. Arkivnr Dato Inngående fra Saksinnhold  

183 01 avtaler 11.03.2016 KEV Tilbud på verdibevarende vedlikeholdsavtale 

201 298 17.03.2016 Kommunerevisjonsdistrikt 2 Revisors beretning til årsregnskap 2015 

202 298 17.03.2016 Kommunerevisjonsdistrikt 2 Forespørsel om å revidere vedtekter/ 
selskapsavtale for å klargjøre eierform 

222 03, lån 18.03.2016 klp kommunekreditt Ny rentesats fra 01.04.2016 - 1,65% 

252 91 06.04.2016 Statistisk sentralbyrå Egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2016 

255 pers.mappe 08.04.2016 Unni Hoel Ønsker 80% stilling neste skoleår 

263 pers.mappe 11.04.2016 Ingunn L. Pettersen Sier opp assistentstilling fra 01.08.2016 

267 KBN perm 11.04.2016 Kommunalbanken Kundeskjema til utfylling 

276 pers.mappe 15.04.2016 Hilda Hosen Oppsigelse av stilling fra 31.07.2016 

319 bygg 21.04.2016 Fugelsnes bygg Ferdigstillelse takoverbygg, merkostnad 

322 pers.mappe 22.04.2016 Fredrik Hoel Takker ja til stilling som IKT-systemansvarlig 

324 Erasmus+ 27.04.2016 SIU Godkjent interimrapport Creating Peace 

348 Ven. NV 03.05.2016 Xpro v/Helge Rønning Prisoverslag ventilasjon nordvest 

362 01 avtaler 09.05.2016 Loomis Oppdragsavtale kontantuttak 

388 Ven. NV 19.05.2016 Xpro v/Helge Rønning Farge på nye innvendige dører 

400 brannperm 23.05.2016 Brannvernforeningen Påmelding nasjonal brannøvelse 2016 

401 pers.mappe 23.05.2016 Lise Sandø Takker ja til 100% vikariat 

402 DB-perm 24.05.2016 Danske Bank Informasjon om lukking av Molde-kontoret 

410 pers.mappe 25.05.2016 Unni Indergård Takker ja til 100% vikariat 

411 Ven. NV 26.05.2016 Arbeidstilsynet Vedtak om samtykke 

Jnr. Arkivnr Dato Utgående til Saksinnhold  

123 02 08.04.2016 Eierkommunene Innkalling til eierskapsmøter 

126 344,9 11.04.2016 Internatpersonale Orientering om elevsituasjon 2016-17. Varsel 
om mulig permittering 

144 pers.mappe 22.04.2016 Herdis Borvik Svar på brev om tilrettelegging/omplassering 

146 pers.mappe 22.04.2016 Fredrik Hoel Tilbud om stilling som IKT-systemansvarlig 

155 02 27.04.2016 Rådmenn i eierkommunene Ledig internatbygg/personale 2016/17 

190 ventilasjon 09.05.2016 Helge Rønning Xpro Søknad om Arbeidstilsynets samtykke 

209 Omorg. 13.05.2016 Administrasjonsmøte Referat fra administrasjonsmøte 12.05.2016 

212 pers.mappe 23.05.2016 Lise Sandø Tilsetting vikariat lærer skoleåret 2016/17 

214 223 23.05.2016 Arbeidsutvalget Referat møte i arbeidsutvalget 18.05.2016 

215 pers.mappe 23.05.2016 Unni Indergård Tilsetting vikariat lærer/logoped 2016/17 

216 299,5 23.05.2016 Div. møtedeltakere Referat fra møte med FO 19.05.2016 

222 pers.mappe 25.05.2016 Herdis Borvik Omplassering innvilges 

223 pers.mappe 26.05.2016 Anne Britt Grendsen Tilsetting 100% vikariat lærer 2016/17 

 
Innstilling: 
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Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
 
 
 
 

 
Molde, 3.06.2016 

 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 
 

SAK 25/16 Årsplan for skoleåret 2016-2017 

 

  
Styret for Tøndergård skole har i sak 36/13 godkjent virksomhetsplan for 2014-2016. 
Årsplanen for 2016-17 bygger på denne. 
 
Virksomhetsplanen, med sin beskrivelse av mål i planperioden, er lagt til grunn ved 
utarbeidelse av årsplanen.  
Hovedmål og delmål er satt innen områdene: 
 

 Opplæring 
 Kompetanse 
 Veiledningstjenesten 
 Økonomi 
 Fysisk miljø 

 
Skolens visjon og pedagogisk plattform er innarbeidet i skolens virksomhetsplan.  
 
Måloppnåelse i forhold til årsplan for 2015-16 er evaluert i skolens årsevaluering 
våren 2016, og dette er det tatt hensyn til i forslaget som legges fram.  
En oppsummering av evalueringsarbeidet vil bli presentert i skolens årsmelding. 
 
Årsplan for skoleåret 2016-2017 følger saken som vedlegg. 
 
 
Innstilling: 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner årsplan for skoleåret  
2016-2017. 
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Molde, 3.06.2016 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 26/16  Plan for kompetanseutvikling ved Tøndergård skole og 
ressurssenter 
Departementet har gjennom egne skriv tidligere gitt melding om at kommunene skal 
utarbeide egne planer for kompetanseutvikling i forbindelse med skolereformen 
Kunnskapsløftet.  
Planen ble først gjort gjeldende for perioden 2005 – 2008.  
 
I Kompetanse for kvalitet, Strategi for og videreutdanning av lærere og skoleledere 
frem mot 2025, legges rammen for den nasjonale satsningen. Denne satsningen har 
blitt til i et samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene 
og Kunnskapsdepartementet. Målet med planen er økt læringsutbytte for elevene. 
 
Planen åpner for at en lokalt kan definere behov for kompetanseutvikling og dermed 
utvikle lokale og regionale tilbud.  
 
Tøndergård skole og ressurssenter har siden 2005 årlig utarbeidet kompetanse-
utviklingsplan. Skolen har fått statlige midler gjennom Molde kommunes tildeling. 
Skoleåret 2016-2017 har to lærere søkt videreutdanningsmidler. Den ene ønsker å 
søke videreutdanning innen veiledning, 30 studiepoeng (vikarordningen), mens den 
andre har søkt om å ta 30 studiepoeng ASK (stipendordningen) Begge har fått 
innvilget sin søknad om statlig støtte. 
Begge utdanningene er svært relevante for skolen. ASK er et av skolens 
satsningsområder. Vårt mål er at alle elever skal kunne ha et funksjonelt språk. De 
som mangler eller har et mangelfullt talespråk skal få opplæring i et alternativt 
og/eller supplerende språk. Det utvikles stadig ny teknologi innen dette feltet. Det 
viser seg også å være stort behov for veiledning på området i våre eierkommuner. 
Skolens ressursperson på dette området har søkt permisjon neste skoleår, og det er 
derfor viktig at ny kompetanse bygges. 
Veiledning er også en kompetanse skolen har behov for. Den ansatte som søker 
støtte til videreutdanning har lang «fartstid» på skolen, og har opparbeidet seg god 
kompetanse i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Dette er og 
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har vært et område skolens veiledningstjeneste har mottatt svært mange 
henvendelser i forhold til. Vi opplever nå et generasjonsskifte i veiledningstjenesten, 
og det er behov for nyrekrutteringer. Veiledningskompetanse er derfor en viktig 
satsning for oss, og også i tråd med strategiplan for perioden 2015-2018, vedtatt i 
styresak 21/15. 
 
Selv om studiekatalogen Kompetanse for kvalitet, Strategi for og videreutdanning for 
lærere og skoleledere, er rettet mot lærere, er det viktig at vi tenker hele 
personalgruppen i forhold til kompetanseutviklingsplanen vår.  
Både miljøpersonale ved internatene og assistentene ved skolen er viktige aktører og 
samarbeidspartnere i arbeidet for å gi elevene våre et helhetlig og godt tilrettelagt 
opplæringstilbud. 
  
Plan for kompetanseutvikling for Tøndergård skole og ressurssenter med Strategisk 
plan for perioden 2016–2019 og årsplan for skoleåret 2016-2017 er vedlagt 
sakspapirene. 
 
 
 
Innstilling: 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner Årsplan for kompetanse- 
utvikling for skoleåret 2016-2017  
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner rullering av Strategisk plan 
for kompetanseutvikling 2016-2019. 
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Molde, 3.06.2016 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 27/16  Godkjenning av foreløpig rammetimetall for 2016-2017 
 
Ved beregning av rammetimetallet ved Tøndergård skole og ressurssenter har vi 
som tidligere år lagt rundskriv F-37/88 til grunn. Dette sier at: 

 Hver elev som ikke har fullført grunnskolen skal ha et timetall på 9 t/u inkl. 
konvertering.  

 Vi har brukt samme beregning i forhold til elever i videregående skole. 
 

Alle elever ved skolen får opplæring etter individuell opplæringsplan (IOP), og 
elevenes undervisning organiseres i grupper og/eller ”en til en” undervisning. 
 
Ved at grunnskoleelevene deles i mest mulig homogene grupper der sosiale faktorer 
er de sentrale kriteriene for gruppesammensetning, er det flere årstrinn i samme 
gruppe, og dermed vanskelig å differensiere uketimetallet. Alle elever får derfor i 
hovedsak et opplæringstilbud ved Tøndergård skole og ressurssenter på 30 t/u 
uansett skoleår.  
 
Ved beregning av rammetimetallet er skolens administrasjon pålagt av styret å 
justere timetallet i forhold til det elevtallet skolen har til enhver tid, og å holde seg 
innenfor vedtatte budsjettrammer. 
 
Grunnlag for beregning: 

 Beregnet rammetimetall er basert på antall elever etter samarbeidsavtalen. 
Dette er fra 01.08.03 16 grunnskoleelever.  

 Skoleåret 2016/ 2017 blir det til sammen solgt 35,2 grunnskoleplasser og 19,1 
videregående plasser. (3 grunnskoleelever og 2 elever i videregående skole 
har søkt  deltidsplass.)   

 Det er for skoleåret 2016–2017 beregnet 37 timer til skolens 
veiledningstjeneste. 
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Rammetimetallet for skoleåret 2016/17 er beregnet til følgende: 
 

 
 

 
Totalt rammetimetall for 2016/2017 blir da 19 976. Av dette settes 451,82 timer av i 
tidsressurspotten som fordeles til lærere med ekstra byrdefull undervisning. 
 
Rammetimetallet skal dekke spesialundervisning og allmennpedagogiske 
styrkingstiltak som kontaktlærer, rådgiving, sosiallærer og tillitsvalgt. Det blir satt av 
en pott for å dekke opp for vikarutgifter. 
 
Tidsressurspotten 
Tidsressurspotten har sin bakgrunn i den tidligere såkalte konverteringsressursen, 
som oppstod på̊ første del av 1970-tallet, da lov om spesialskoler og lov om 
grunnskoler ble slått sammen. Lærere som arbeidet etter lov om spesialskoler hadde 

lavere årsramme for undervisning enn lærere som hadde spesialundervisning i 

ordinære grunnskoler, noe mange oppfattet som urettferdig. Begrepet 

”konverteringstid” ble innført i forbindelse med overgangen til samme lov- og 

avtaleverk. Man konverterte undervisning til annet arbeid, primært for- og etterarbeid 

knyttet til undervisningen, men også til kontakt med foresatte og annet fagpersonell. 

Ved sammenslåing av de to lovverkene ble konverteringsressursen avtalefestet, slik 

at det ikke skulle være noen forskjell om man hadde spesialundervisning i en 
spesialskole eller i en ordinær grunnskole.  

Reduksjonen i undervisningstiden ble beregnet ulikt avhengig av skoletrinn.  På 
ungdomstrinnet ble som eksempel 9 % av leseplikten konvertert til oppgaver som var 
spesielle for spesialundervisningen. (diagnostisering av elever, samarbeid med 
kolleger, foreldre og andre, utarbeiding av individuelt undervisningsmateriell, IOP 
arbeid, rapportskriving osv.) 

Den beregnede konverteringsressursen ble sett på som en samlet ressurs til skolen. 
(Rundskriv F-042-98) 

I tariffoppgjøret i 2006 ble det avtalt en omfordeling av ressursen. Ressursen skulle 

nå beregnes på grunnlag av antall elever på den enkelte skole. 

Konverteringsressursen ble tatt ut av avtalen og avtalen fikk en ny bestemmelse, 
Tidsressurs til byrdefull arbeidssituasjon i skoleverket.  

Grunnlag
Tidsressurs
pott

37elever (35,2 grunnskoleplasser x 9) 316,80 8,11

20 videregåendeskoleplasser ( 19,1 plasser x 9) 171,90 4,38
Veiledningstjenesten 37,00
Sum 525,70 12,50

Sum årstimer (uketimer x 38 uker) 19 976,60 451,82



Tøndergård skole og ressurssenter 

Tøndergård skole og ressurssenter 
Postboks 1053 
N- 6403 MOLDE 
Besøksadresse: Nøisomhedveien 10 

Tlf.: 71 19 56 60 
Faks: 71 19 56 61 
e-post: tondergard.skole@molde.kommune.no 
Hjemmesider: http://www.tondergard.skole.no/ 

Bankgiro: 8643.10.73341 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 

 

9 

Ressursen ble nå utregnet etter samlet elevtall ved skolen, ved at hver elev utløste 2 
timer/år. 

For skoler der alle elevene har spesialundervisning medførte denne omleggingen 
langt færre timer til dette arbeidet.  

Tøndergård skole og ressurssenter fikk fram til skoleåret 2014-2015 beholde 
konverteringsressursen. Dette skoleåret utgjorde det en samlet ressurs på 35 timer 
pr.uke. 

Siden all undervisning ved Tøndergård skole og ressurssenter er 
spesialundervisning, samtidig som skolen har et lavt elevtall sammenlignet med en 
ordinær skole, slår den nye beregningsmodellen svært uheldig ut for vårt personale. 
Styret vedtok derfor i sak 22/15 at en alternativ utregningsmodell skulle tas i bruk ved 
skolen. Det ble bestemt at en klasse med 6 elever som alle har spesialundervisning 
etter § 5.1 i opplæringsloven, utløser samme antall timer som en ordinær klasse med 
25 elever. Hver elev vil med et slikt regnestykke utløse 8,33 timer til tidsressurspotten 
pr. år. For skoleåret 2016-2017 vil dette gi en tidsressurspott på 451,82 timer pr år, 
som tilsvarer ca. 11,9 timer pr. uke. 

Disse timene vil bli fordelt i samråd med tillitsvalgt, til lærere med en ekstra byrdefull 
undervisningssituasjon. I tillegg får alle kontaktlærere 1 time redusert leseplikt, i 
henhold til regelverket. 

 
 
 
Innstilling: 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner foreløpig rammetimetall 
for skoleåret 2016 -2017 med 19 976,6 timer.  
 
Det settes av en tidsressurspott tilsvarende 8,33 timer pr. elev pr år. Ressursen 
fordeles i samarbeid med tillitsvalgte. 
 

     Rektor får fullmakt til å gjøre tilpasninger ved endring av elevtall.
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Molde, 3.06.2016 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 
 

SAK 28/16 Lokal særavtale for kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård 
skole og ressurssenter 
 
 
Rektor og Utdanningsforbundet, ved plasstillitsvalgt, er enige om at gjeldende 
avtaleverk for beregning av tid og lønn til kontaktlærertjeneste bør tilpasses vår 
skolehverdag, og bygge på de erfaringer skolen har med tidligere ordninger der 
kontaktlæreransvaret er delt mellom flere. 
 
Det er utarbeidet en lokal særavtale for skoleåret 2016-2017 av skolens 
administrasjon og tillitsvalgt. 
 
Avtalen er vedlagt saken. 
 
 
 
 
Innstilling: 
 
Styret godkjenner lokal særavtale for kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård skole og 
ressurssenter for skoleåret 2016-2017  
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Molde, 3.06.2016 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 29/16 Arbeidsavtale for lærere skoleåret 2016-2017 
 
 
 
Den 27.05.2015 ble det holdt forhandlingsmøte på Tøndergård skole og 
ressurssenter mellom rektor og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. 
 
Tema for møtet møte var SFS 2213 pkt. 4a: Arbeidsårets lengde og 
Pkt. 5.1 Arbeidstid på skolen. 
Det ble også diskutert videreføring av ordning med lik leseplikt for alle. 
 
Det ble enighet om: 
 

1. Arbeidsårets lengde skal være 190 dager (som for elevene) samt 6 

planleggingsdager på 7,5 timer 

2. Lærerne har arbeidstid på skolen i 33 t/u 

3. Lik leseplikt for alle videreføres med en årsramme på 664/885 timer (60/45 

min. enheter) 

 

Det er enighet mellom utdanningsforbundet og skolens ledelse om at avtalen 

videreføres for skoleåret 2016-2017. 

 

 

Innstilling:  

Styret tar saken til orientering. 
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Molde, 3.06.2016 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 

SAK 30/16 Orientering om planlagt renoveringsarbeid av skolens 
nordfløy sommeren 2016 
 
 
Skolens østfløy ble totalrenovert sommeren 2014. Nytt varme og ventilasjonsanlegg 
ble montert, vinduer ble skiftet, det ble lagt nytt gulvbelegg i deler av skolefløyen. Det 
har i tillegg blitt montert nye dører i korridoren, toalettene er rehabilitert og vegger er 
malt. 
Totale kostnader for første del av prosjektet var på 3,7 mill.kr. 
 
I skolens strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen er det vedtatt at 
tilsvarende arbeid skal gjennomføres i skolens nordfløy sommeren 2016. Arbeidet 
har vært utlyst på Doffin med frist for å gi tilbud satt til 21.04.2016  
 
Det er ført forhandlinger med tilbydere, klagefrist er utgått og kontrakter er under 
utarbeidelse. Arbeidstilsynet har gitt samtykke. 
 
Det vil bli inngått kontrakt med følgende firmaer: 
Ventilasjon: Nordvest Miljø AS 
Snekkerarbeid: Fugelsnes Bygg AS 
Elektro: Elmo Teknikk AS 
Varme-rør: O.A. Sanne AS 
 
Igangsettelsesdato er satt til 20.06.2016,og med sluttfrist 18.08.2016. 
Arbeidet er kostnadsberegnet til 3,01 millioner kroner, og vil bli finansiert av 
fondsmidler. 
En økonomisk oversikt vil bli lagt fram for styret så snart arbeidet er ferdigstilt. 
 
 
 
Innstilling 
Styret tar saken til orientering 
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Molde, 3.06.2016 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 32/16 Vikar som internatleder 
 
Internatleder var sykemeldt mesteparten av skoleåret 2014-2015. Oppgaver som 
internatleder ble lagt til skolens administrasjon fram til vinterferien 2015. Stillingen ble 
da internt utlyst. Ved søknadsfristens utløp hadde administrasjonen mottatt en 
søknad på stillingen. Vedkommende er utdannet hjelpepleier i vernepleie og har mer 
enn 20 års praksiserfaring fra arbeidet på internatet. Her har han hatt oppgaver på lik 
linje med ansatte med 3- årig høgskoleutdanning.  
 
Internatleder ba om videre omplassering i miljøterapeutstilling skoleåret 2015-2016 
på grunn av helsemessige årsaker. Vi har nå mottatt søknad om videreføring av 
avtalen for skoleåret 2016-2017. 
I styresak.. redegjorde rektor for situasjonen og argumenterte for at personen som 
hadde søkt stillingen våren 2015, fikk fortsette i jobben skoleåret 2015- 2016. Det ble 
i saksutredningen foreslått at dersom ordninga skulle strekke seg utover skoleåret, 
skulle stillingen eksternt utlyses.  
 
Vi opplever en markant nedgang i antall internatelever, og dersom dette er en trend 
som vil fortsette, vil vi måtte vurdere størrelsen og evt. behovet for 
internatlederstilling.  
Vi foreslår derfor at ekstern utlysning utsettes og at vikariatet forlenges ut skoleåret 
2016-2017, da i en kombinasjon som ca. 50 % internatleder, 50 % miljøterapeut. 
 
 
 
Innstilling: 
Jan Erik Nilsen får tilbud om vikariat som internatleder skoleåret 2016-2017, i en 
kombinasjon 50 % internatleder og 50 % miljøterapeut 
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Molde, 3.06.2016 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

 

SAK 31/16 Forespørsel fra Øverland barnehage om å ha Tøndergård 
skole og ressurssenter som sin evakueringsplass 
 
Skolene og barnehager i Molde kommune er i full gang med utarbeiding av 
beredskapsplaner. I den forbindelse har skolen mottatt forespørsel fra Øverland 
barnehage, MOBO, om Tøndergård skole og ressurssenter kan brukes som 
evakueringsplass dersom brann eller andre hendelser skulle føre til at barnehagen 
fikk behov for et slikt sted. 
 
Rektor stiller seg positiv til det. Skolen har både kantine, gymsal, datarom som kan 
frigjøres for en kort periode dersom behov for evakuering skulle oppstå. 
 
 
 
Innstilling: 
Søknad fra Øverland barnehage om å ha skolen som sin beredskapsplass 
imøtekommes. 
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Årsplanen for Tøndergård skole og ressurssenter for skoleåret 2016/17 bygger på skolens 

Virksomhetsplan som er vedtatt for perioden 2014/16, og skolens årsevaluering våren 2016. 

Utviklingsmål i årsplanen skal gjenspeile tema som arbeides spesielt med i personalets 

møtetid 

  

Virksomhetsplanen inneholder 

 en presentasjon av skolen 

 skolens visjon og pedagogiske plattform 

 mål i planperioden 

 resultatoppfølging 

 

Oppsummeringen av personalets vurdering av årsplanen blir gjort i årsmeldingen.  

Denne blir utarbeidet etter skoleslutt hvert år. 

 

 

 

Visjon og pedagogisk plattform 
 

Visjon 
”Vi jakter på mulighetene ”  

 

Skolens pedagogiske plattform 
Tøndergård skole og ressurssenters pedagogikk er forankret i en eklektisk tankegang der 

helhetssynet blir ivaretatt, og der vi tar utgangspunkt i ulike teorier og tilpasser metode, 

tempo og nivå ut ifra den enkelte elevs forutsetninger og behov.  

Vi har som mål å være en skole der det er rom for alle og der blikket rettes mot den enkelte. 

 

Vi ønsker å skape inkludering på sikt. For noen elever vil et kortvarig segregert tilbud lettere 

kunne føre til dette målet. 

Elever ved skolen skal ha et kvalitativt bedre tilbud enn de ville hatt ved hjemmeskolen.  

 

Skole- og internatpersonalet skal sammen gi elevene et helhetlig tilbud som fremmer læring, 

mestring og personlig ansvar. Tett samarbeid om måloppnåelse mellom pedagogisk og 

miljøterapeutisk personale er viktig i dette arbeidet. Vi arbeider for et godt samarbeid med 

foreldre og aktuelle hjelpeinstanser i elevens hjemkommune. Ved behov samarbeider vi også 

med ulike kompetansemiljø. For elever i videregående skole er målet at elevene skal få en 

opplæring som gir dem kompetanse til å mestre voksenlivet.  
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Vi ønsker å samarbeide med hjemkommunen i forhold til tilrettelegging av bolig og arbeid. 

Målet er at de som ønsker det skal ha et arbeid / sysselsettingstilbud å gå til etter endt 

videregående skole. 

 

Alle ansatte ved Tøndergård skole og ressurssenter har ansvar for å skape et trygt og 

inspirerende arbeids- og læringsmiljø, som fremmer faglig og personlig utvikling. Tanken om 

likeverd er grunnleggende for arbeidet vårt. Dette medfører tilpasset opplæring der 

følgende ligger til grunn: 

 Kartlegging  

 Klart definerte individuelle opplæringsmål  

 Variasjon i nivå og tempo 

 Varierte læringsarenaer og varierte læremidler 

 Variasjon i arbeidsmåter og arbeidsmetoder der en tar hensyn til elevenes ulike 

læringsstiler i valg av læringsstrategi. 

 Rutiner for utviklingssamtaler som fremmer motivasjon og mobilisering av egne 

ressurser. 

 Forutsigbarhet, faste rammer, struktur og vektlegging av god sosial samhandling som 

viktige element. 

 Tilrettelegging for mestring og gode opplevelser. 

 

Sosial kompetanse 

Tilrettelegge for sosial mestring, slik at eleven i størst mulig grad kan tilpasse seg 

fellesskapet; både i gruppen, på skolen og i samfunnet for øvrig.  

Høflighet og respekt er viktige faktorer i denne sammenhengen. Alle voksne i skolemiljøet 

skal være gode rollemodeller for elevene. 

 

 Prosessorientert skole 

Arbeide for en skole som møter nye utfordringer ved å søke etter ny kunnskap gjennom 

åpen dialog på tvers av faggrupper på skole og internat, og sammen med elever, foreldre og 

hjelpeinstanser. Det skal være rom for fleksibilitet, kreativitet, nytenkning og nyskaping. Det 

er lov å feile. 

  

Videre - og etterutdanning 

Det skal legges til rette for videre- og etterutdanning, prioritert ut i fra skolens behov og 

satsingsområder nedfelt i skolens plan for kompetanseutvikling. 

Det er viktig å kunne ha kompetanse på mange områder for å kunne møte behov som 

eierkommunene til enhver tid etterspør. 
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Utviklingsmål 
 

1 Opplæring 
Hovedmål 
Tilrettelegge et helhetlig opplæringstilbud som fremmer læring, mestring, 
trivsel og personlig ansvar ut ifra den enkelte elevs forutsetninger. 

Delmål 1.1 

Tilrettelegge opplæringen/botilbudet slik at den enkelte elev utvikler sine 
kunnskaper og ferdigheter ut fra egne forutsetninger. 
Opplæringa skal legge vekt på å gi elevene kunnskaper, holdninger og verdier som 
gjør dem best mulig i stand til å mestre sitt eget liv og delta i arbeids- og 
samfunnslivet. 
Tiltak: 

 Ta utgangspunkt i læreplan, sakkyndig vurdering, enkeltvedtak, individuell 
plan og tester/ utredninger i det spesialpedagogiske arbeidet.  

 Utarbeide individuell opplæringsplan (IOP) og miljøterapeutisk plan (MP) til 
elever på internatet.  

 Sette opp realistiske mål, kortsiktige og langsiktige tiltak som er kjent for alle 
som arbeider på teamet / internatet, og som evalueres i samarbeid med 
eleven og elevens nærpersoner. 

 Ta hensyn til elevens læringsstil og læringstempo. 
 Legge til rette for et læringsmiljø preget av struktur, trygghet og forutsigbarhet.  
 Utarbeide halvårs-, uke- og dagsplaner med utgangspunkt i elevens 

opplæringsplan.  
 Legge til rette for et helhetlig opplæringstilbud og et helhetlig botilbud gjennom 

teamarbeid og tverrfaglig samarbeid.  
 Legge til rette for opplevelser og kreativitet innenfor praktisk/estetiske 

fagområder. 
 Tett samarbeid mellom PPT og skole for å kvalitetssikre samsvar mellom 

sakkyndig vurdering og individuell opplæringsplan. 
 Gjennomføre elevsamtaler med fokus på trivsel, motivasjon, måloppnåelse og 

læring og innkalle til foreldrekonferanser minst en gang pr. semester. 
 
 
Delmål 1.2 
Videre arbeid med rutiner og instrukser for arbeidet i inntaksteamet. 

 Kontaktlærer tar i bruk sjekkliste for registrering av behov for kartlegging av 
nye elever 

 Sikre at nødvendig kartlegging blir gjort i samarbeid mellom inntaksteam og 
kontaktlærer 
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Delmål 1.3 
Alle elever skal ha mulighet til å ha et funksjonelt språk. 
ASK (alternativ, supplerende kommunikasjon) skal være et tilbud til alle elever med 
behov for det.  
Tiltak:  

 Sikre kartlegging av elever med mangelfullt talespråk og gi tilpasset opplæring 
i et alternativt eller supplerende språk . 

 Samarbeide med elevens nærpersoner for å sikre at språket blir funksjonelt og 
kan brukes på ulike arenaer. 
  

Delmål 1.4 
Utvikle gode leseferdigheter 
Lesing er et redskap til læring i alle fag og målet er at flest mulig skal knekke 
lesekoden og utvikle gode leseferdigheter. 
Tiltak: 

 Sol skal brukes aktivt for å kartlegge hvor elevene er i sin leseutvikling. 
Informasjon lærerne får gjennom ”soling” av elever skal danne utgangspunkt 

for videre arbeid for bedre leseferdighet.  

 Det settes av tid til repetisjon av kartleggingsverktøyet, og kartleggingen 
gjennomføres innen september hvert år på alle aktuelle elever.  

 Oppgradere elevbiblioteket 

Delmål 1.5. 

Legge til rette for at matematikkundervisningen gir elevene grunnleggende 
ferdigheter i faget som eleven vil kunne nyttiggjøre seg i hverdagen. 
Tiltak: 

 Dynamisk kartlegging for å finne elevens ståsted 
 Videre skolering i materiellet Numicon 
 Arbeide med matematikkoppgaver også i praktiske fag. 

Delmål 1.6 

Alle skal ha et godt læringsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og 
vold. 
Tiltak: 

 God klasseledelse 
 Utvikling av sosiale ferdigheter og sosial kompetanse står sentralt i alt arbeid.  

 Fadderordning til nye elever 

 Det legges opp til sosiale aktiviteter på tvers av teamene/ internatene.   

 Aktivitetene fastsettes i skolens årlige aktivitetsplan. 

 Tilstrebe nulltoleranse for mobbing. 
 Arbeide med «nettvett» 
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 Aktivt elevråd. 
 Aktivitetsledere i friminuttene 
 Trivselsregler i klasserommene. 
 «Ingen utenfor uka» som årlig arrangement 
 Nok voksne i friminuttene 
 Elevsamtaler 
 Fokus på respekt  
 Voksne som gode rollemodeller 
 Tett samarbeid med hjemmet. 

Delmål 1.7 

Utvikle mest mulig sosialt kompetente barn og unge som kan etablere gode 
vennskap og føle seg akseptert. 
Tiltak: 

 Tilrettelegge for læringsarenaer som skaper tilhørighet og muligheter for å 
utvikle sosiale relasjoner 

 Tilrettelegge for gode samtaler mellom personale og elever 
 Bruk av tilrettelagt undervisningsmateriell i arbeidet (eks. ”Det er mitt valg”, 

ART, jeg er unik, sosiale historier og Steg for steg)  
 Bruke personalet som modeller for sosial kompetanse ved å 

være gode gruppeledere 
bekrefte og etterspørre kompetent atferd 

 

Delmål 1.8 

Gjøre eleven mest mulig selvstendig i forhold til framtidig bolig, arbeid og 
fritid. 
Tiltak: 

 Nært samarbeid med elevens hjemkommune gjennom ansvarsgruppe 
 Tett samarbeid kontaktlærer- særkontakt på internatet med tanke på å gi et 

tilpasset, helhetlig opplæringstilbud 
 Orientere foresatte om rettigheter knyttet til individuell plan 
 Være samarbeidspart ved planlegging av tilbud etter endt skolegang. 
 Forberede elevene på yrkeslivet gjennom praktisk arbeid, yrkespraksis og 

yrkesveiledning i samarbeid med hjemkommunene og fylkeskommunen 
 La eleven få kjennskap til, og mulighet til å delta i ulike fritidsaktiviteter 

(internatet). 
 Gi opplæring i primære og sekundære ADL ferdigheter.  
 

 
 

  2 Kompetanse 
Hovedmål: 
Sikre bred og høy faglig kompetanse på det spesialpedagogiske, 
sosialpedagogiske og miljøterapeutiske feltet gjennom nytilsetting, etter- og 
videreutdanning og intern tilrettelegging for erfaringsdeling og samarbeid. 
 
Skolen skal ha kompetanse innen:  
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Logopedi, musikkterapi, musikk, dans, drama, forming, produksjonsfag, 
audiopedagogikk, fysioterapi, ergoterapi og ASK 
I tillegg til generell kompetanse, er det viktig at skolen innehar bred kompetanse 
innen områder som: 

- lese- og skrivevansker 
- talevansker 
- generelle lærevansker 
- sammensatte lærevansker 
- multifunksjonshemming 
- motoriske vansker 
- helsefremmende trening/ kosthold 
- autismespekterforstyrrelser 
- sosiale – emosjonelle vansker 
- syn- og hørselsproblematikk 
- matematikkvansker 
- diverse syndrom 
- arbeidsretta opplæring 
- miljøterapi 
- klasseledelse 
- relasjonskompetanse 
- veiledning 

Tiltak: 
 Gi rom for egenskolering og videreformidling av kunnskap. 
 Tilrettelegge for videreutdanning og etterutdanning, og oppfordre personale til 

etterutdanning/ videreutdanning på områder skolen har behov for 
 Nødvendige kursmidler settes av i budsjettet. 
 Gi rom for drøfting av faglige og etiske spørsmål. 
 Arrangere relevante fagkurs der målgruppen er både interne og eksterne 

kursdeltakere. 
 
 
Delmål 2.1 
Sikre at nødvendig kartlegging på ulike områder er utført. 
Tiltak: 

 Utarbeide sjekkliste i forhold til testing / kartlegging. Hva er gjort/ hva bør 
gjøres. 

 Utarbeide rutiner for arbeidet i inntaksteamet. 

 Sikre at personalet har nødvendig kartleggingskompetanse på områder som 
dynamisk kartlegging matematikk, SOL, IVAS, ADL, etc.  

 
Delmål 2.2 
Tilrettelegge for pedagogisk utviklingsarbeid og pedagogiske diskusjoner. 
Tiltak: 

 Utarbeide tidsplan for ulike utviklingsarbeid. 

 Sette av tid til å jobbe med et emne over tid. 

 Oppfordre til «delekultur» 

 Kollegaveiledning som metode på skole og internat. 
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 Bruke tidsressurspotten til bl.a utvikligsarbeid der personer får satt av tid til 
arbeid med ulike temaer, og til å dele opparbeidet kompetanse gjennom bl.a 
arbeid i storteam, internskolering etc. 

 Aktuelle temaer å arbeide med på tvers av team skoleåret 2016/2017 er: 
 Kartleggingsmarteriell 
 Avtalestyring 
 Store sammensatte vansker/multifunksjonshemming 
 ASK 
 Systematisering av skolens læremiddelsamling 

 
Det enkelte team/ internat har ansvar for kartlegging av nødvendig eller manglende 
kompetanse i forhold til elevgruppen sin. 
Den store plangruppa har et særskilt ansvar for oppfølging og tilrettelegging for 
fellestiltak for hele personalgruppa. 
Plangruppa setter opp møteplan der tid til presentasjon/drøfting av utviklingsarbeid 
og tid til pedagogiske drøftinger blir ivaretatt. 
 
Delmål 2.3 
Kontinuerlig oppdatering i forhold til digitale læremidler og hjelpemidler og i 
forhold til IKT som kommunikasjonshjelpemiddel.  
Tiltak: 

 IKT-gruppe som gir intern veiledning. 

 Erfaringsdeling / felles skolering 
 
Delmål 2.4 
Videre arbeid for aktivt å forebygge mobbing gjennom fokus på sosial 
kompetanse og relasjonsbygging. 
Tiltak: 

 Alle kjenner innholdet i strategiplan mot mobbing.  

 Vedlikeholde og videreutvikle kunnskaper om materiellet ”Det er mitt valg” og 

bruke dette som en av flere innfallsvinkler i arbeidet med læring av sosial 
kompetanse. Diskusjon/erfaringsutveksling om bruken av materiellet i 
storteam/ husmøter. 

 Kursing / erfaringsdeling i materiellet «psykologisk førstehjelp» 
 Helhetlig arbeid mot felles mål, - kontaktlærer og særkontakt. 

 Arrangere ”Ingen utenfor uka” tidlig høst 2016 og ha fokus på elevenes 
psykososiale miljø gjennom det daglige arbeidet på skole og internat og 
gjennom arbeidet i elevrådet. 

 Kontaktlærer utnevner en fadder til alle nye elever. Fadderordningen varer 
første året eleven er på Tøndergård. 

 Aktivitetsledere i friminuttene 
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Delmål 2.5 
Sikre god informasjon og opplæring av nytilsatte ved skolen 
Tiltak: 

 Kurs i personalatferd til alle nytilsatte 

 Informasjonspermen er oppgradert til skolestart 

 Alle nytilsatte får oppnevnt en fadder når de starter arbeidet sitt. Inspektør / 
internatleder utnevner fadder. 
Fadder er primært tilknyttet samme team/internat som den nytilsatte. 
Fadder skal sammen med undervisningsinspektør/ rektor/ internatleder sørge 
for at den nytilsatte får nødvendig informasjon og opplæring 
(sjekkliste/informasjonsperm brukes). Fadderordningen varer det første året 
etter ansettelse. 

 
Delmål 2.6  
Videre arbeid for et godt skole/hjem samarbeid. 
Tiltak: 

 Det utarbeides en handlingsplan for skole / hjemsamarbeid som inneholder  
retningslinjer for innhold i foreldrekonferanser, foreldremøter, arbeidsmøter og 
ansvarsgruppemøter.  

 Ansvarliggjøre elevens hjemkommune i forhold til koordinering av 
ansvarsgruppemøter, og i arbeidet med individuell plan. 

 
Delmål 2.7 
Videre arbeid med kompetanseheving i forhold til yrkespedagogisk kartlegging 
og veiledning 
Tiltak: 

 Rådgiver samarbeider med voksenhabilitering, NAV og evt. kompetansesenter 
for erfaringsdeling og skolering innen metode for yrkespedagogisk kartlegging 
og veiledning av elever.  

 Det settes av tid til internskolering 
 

 
 

 3.Veiledningstjenesten 
Hovedmål 
Gi praktisk-pedagogisk veiledning i forhold til barn og unge med ulike 
lærevansker. 
Veiledning i forebyggende arbeid 
 
Delmål 3.1 
Gjennomføre utadrettet veiledning 
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Observere og kartlegge som grunnlag for IOP arbeid ( mål og tiltak i elevens 
individuelle opplæringsplan). Gi råd og veiledning i forhold til metoder og læremidler 
innen områder som:  

 Lese- og skrivevansker/dysleksi 

 språk og talevansker  

 ASK 

 bruk av IKT som læremiddel og som kommunikasjonshjelpemiddel  

 sosiale og emosjonelle vansker  

 ADHD 

 klasseledelse  

 psykososiale vansker 

 Ta imot skolebesøk 
 
Delmål 3.2  
Videre arbeid med å utvikle skolen som ressurssenter. 
Tiltak: 

 Arrangere kurs og nettverkssamlinger i samarbeid med interne og eksterne 
foredragsholder 

 Knytte kontakter med statlige kompetansesentermiljø og samarbeide med 
dem med tanke på videreutvikling av tjenesten vår. 

 Ha hele grunnopplæringen som målområde. 
 
 
 

 4. Økonomi 
Hovedmål 
Tøndergård skole og ressurssenter skal ha et økonomisk grunnlag som sikrer 
den enkelte bruker et faglig og forsvarlig tilbud. 
Rettigheter og plikter til arbeidstaker og arbeidsgiver skal være ivaretatt.  
 
Delmål 4.1 
Skolen skal ha økonomisk grunnlag som sikrer faglig og forsvarlig tilbud. 
Tiltak: 

 Skolen skal arbeide for et best mulig kostnadsnivå for brukerkommunene 

 Eierkommuner / samarbeidskommuner blir orientert om evt. ledig kapasitet i 
forhold til skole- og internatplasser, og det åpnes for en diskusjon om 
alternative tjenester skolen skal tilby.  

 Fylkeskommunens ønsker om et eventuelt videre samarbeid etter 2018 
avklares.  

 Arbeidsutvalget trekkes aktivt med i økonomiprosesser i forhold til budsjett og 
regnskap, organisasjonsutvikling og ressursbruk. 

 Lavt sykefravær 
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        5. Fysisk miljø 
Hovedmål: 
Legge til rette det fysiske miljøet ute og inne ut i fra behov, lover og forskrifter. 
 
Delmål 5.1 
Bedre det fysiske miljøet ute og inne 
Tiltak: 

 Vedlikeholdsarbeid i gapahuken. 

 Idedugnad på hvordan utnytte arealet i «hallen» (skolens inngangsparti), bedre. 

 Male flere benker i friske farger på uteområdet. 

 Asfaltere mer rundt nybygget i forbindelse med tilrettelegging av ny, universelt 
utformet aktivitetsplass. 

 Legge til rette for en sykkelparkeringsplass 

 Følge opp prioritert plan med hensyn til renovering/vedlikehold av bygg og 
anlegg. 

 Følge opp plan for stell og vedlikehold av sansehagen/skolehagen. 

 Gi rammevilkår slik at intensjonen i Kunnskapsløftet og lokale læreplaner kan 
gjennomføres. 

 Samarbeide med teamene, temagruppe og internatene for utveksling av ideer 
og praktisk tilrettelegging. 
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Innledning 

Departementet har gjennom egne skriv tidligere gitt melding om at kommunene skal 
utarbeide egne planer for kompetanseutvikling i forbindelse med skolereformen 
Kunnskapsløftet.  
 
I utdanningsdirektoratets studiekatalog - Kompetanse for kvalitet – Strategi for 
videreutdanning for lærere og skoleledere fram mot 2025, legges rammen for den 
nasjonale satsningen. Planen er utviklet i et samarbeid mellom KS, 
arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og Kunnskapsdepartementet. 
 
Målet med planen er økt læringsutbytte for eleven. 
  
Satsingen på videreutdanning skal: 

 bidra til økt faglig og didaktisk kompetanse for lærere og til styrket lederfaglig 
kompetanse for skoleledere. 

 være et tilbud særlig tilrettelagt for at skoleeiere skal kunne oppfylle 
kompetansekravene for undervisning i engelsk, matematikk, norsk, norsk 
tegnspråk og samisk i løpet av ti år, og bidra til at skoleeiere skal kunne 
oppfylle kravene til relevant kompetanse i alle skolens fag. 

 bidra til kollektiv læring, og utvikling av profesjonsfellesskap på den enkelte 
skole og skoleeier. 

 
I prinsipper for innhold, organisering og ansvar heter det blant annet: 
 
Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd 
med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2 
 
Nasjonale myndigheter skal legge til rette for fleksibilitet, slik at partene lokalt kan 
definere behov for kompetanseutvikling og utvikle lokale og regionale tilbud 

Organiseringen av videreutdannings-satsingen skal bidra til å utvikle skolen som 
lærende organisasjon gjennom å stimulere til skole- og kollegabasert 
videreutdanning og til deling av kunnskap i kollegiet 

 Skoleeiere skal ha en plan for kompetanseutvikling for sine ansatte som viser 
hvordan kompetansekravene skal oppfylles 

Staten, skoleeierne og den enkelte lærer deler det økonomiske ansvaret for 
videreutdanning. Læreren bidrar i form av egen tid 

Videreutdanningssatsingen forutsetter et nært samarbeid mellom alle berørte parter 
på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Partenes ansvar og oppgaver er klart definert. 
 
 Utdanningsdirektoratet utarbeider føringer for innhold og organisering av de studiene 
som opprettes for strategien 
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Nasjonale myndigheter og universiteter og høyskoler skal samarbeide om å sikre høy 
kvalitet i tilbudene 
 
Grunnsatsen for vikarkostnader er 600 000 kroner. For matematikk og naturfag er det 
statlige tilskuddet 75 prosent av grunnsatsen, mens tilskuddet er 60 prosent for 
øvrige fag. For øvrige fag dekker skoleeieren 15 prosent. De resterende 25 pr 
Lærere som tar 30 studiepoeng på et år og som er ansatt i 100 % stilling skal  
i følge planen arbeide i 62,5 % stilling.  
osentene er lærerens bidrag i form av bruk av egen tid.  

Stipendordningen for lærere skal redusere behovet for vikarer, og samtidig øke 
fleksibiliteten og valgmuligheten for den enkelte lærer. Gjennom stipendordningen får  
lærere inntil 100 000 kroner for å gjennomføre inntil 30 studiepoeng.  

Tøndergård skole og ressurssenter har siden 2005 årlig utarbeidet kompetanse-
utviklingsplan, og har siden skoleåret 2009-2010 hatt lærere i denne ordningen i 
tilsammen 3 år. Skoleåret 2016-2017 har 2 av skolens lærere søkt videreutdanning 
Den ene har søkt 30 studiepoeng veiledningskompetanse, mens den andre har søkt 
30 studiepoeng ASK utdanning. 
Den ene har søkt vikarordningen, mens den andre har søkt stipendordning. Begge 
studiene er svært relevante for arbeidet ved skolen, og er i henhold til strategiplan for 
kompetanseutvikling 2015-2017, vedtatt av styret i sak 21/15 
 
Ved rullering av planen har en lagt kompetansekartlegging og tidligere planer til 
grunn. 
Planen skal bl.a. synliggjøre bruk av egne ressurser. 
 

Virksomhetsplanen Tøndergård skole og ressurssenter 

Hovedmål 2 - Kompetanse 
Sikre bred og høy faglig kompetanse på det spesialpedagogiske, 
sosialpedagogiske og miljøterapeutiske feltet gjennom nytilsetting, etter- og 
videreutdanning og intern tilrettelegging for erfaringsdeling og samarbeid. 
 
Skolen skal ha kompetanse innen  
Logopedi, musikkterapi, musikk, dans, drama, forming, produksjonsfag, 
audiopedagogikk, fysioterapi, ergoterapi og ASK 
I tillegg til generell kompetanse, er det viktig at skolen innehar bred kompetanse 
innen områder som: 

- lese- og skrivevansker 
- talevansker 
- generelle lærevansker 
- sammensatte lærevansker 
- multifunksjonshemming 
- motoriske vansker 
- helsefremmende trening/ kosthold 
- autismespekterforstyrrelser 
- sosial – emosjonelle vansker 
- syn- og hørselsproblematikk 
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- matematikkvansker 
- diverse syndrom 
- arbeidsretta opplæring 
- miljøterapi 
- klasseledelse 
- relasjonskompetanse 
- veiledning 

 
.Kompetansekartleggingen utført skoleåret 2015-2016 viser at vi innehar en solid 
personalmessig ressurs med en bred og variert kompetanse, både på skole og 
internat. Skolen opplever imidlertid at ansatte, med solid kompetanse og lang 
praksis fra spesialpedagogisk arbeid, nærmer seg pensjonsalder. Dette sammen 
med stadig nye utfordringer og krav til kompetanse ved at elevgruppen varierer 
fra år til år, gjør at skolen hele tiden må ha fokus på kompetanse og 
kompetanseheving. Flere sentrale personer i skolens veiledningstjeneste vil om 
kort tid måtte bli erstattet av nye personer. Veiledningskompetanse blir derfor et 
satsningsområde framover. 
De siste årene har vi fått søknad om skoleplass for elever på småskoletrinnet 
med autismediagnose. Vi har også fått flere unge elever med store sammensatte 
vansker.  
Det er startet et samarbeid med Nordvoll skole og autismesenter i Oslo, og dette 
samarbeidet ønskes videreført skoleåret 2016-2017.  
 
Tøndergård skole og ressurssenter gir opplæring til elever med ulike behov. 
Elevenes læreforutsetninger og funksjonsnivå er svært varierende, og mange av 
elevene våre har sammensatte vansker og behov for spisskompetanse innen det 
spesialpedagogiske feltet. 
Godt over halvparten av elevene er i grunnskolealder, den resterende delen er 
elever i videregående skole.  

 
 

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 

Bakgrunn 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter har i 5.juni 2015, sak 21/15 Plan for 
kompetanseutvikling ved Tøndergård skole og ressurssenter, fattet følgende vedtak:  
 

1. Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner Årsplan for 
kompetanseutvikling for skoleåret 2015/2016 

2. Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner rullering av 
Strategisk plan for kompetanseutvikling 2015–2018. 

 
Skolens plan samordnes med Molde kommune sin plan for kompetanseutvikling når 
det gjelder framdrift og videresending til fylket.  
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Vurdering av skoleåret 2015-2016 
Eksterne og interne kurs 
 
Skolen gjennomførte personalseminar med temaet personalatferd, konsekvenser for 
elevatferd, læring og trivsel, for hele personalgruppen ved skolestart høsten 2015. 
Kursholder var Inger Lamarch, spesialkonsulent ved Nordvoll skole og 
autismesenter.  
 
Dette temaet ble arbeidet videre med både på personalmøter, assistentmøter og på 
teammøter høsten 2015. Her ble fokuset lagt på hva som hemmer og hva som 
fremmer selvstendighet hos elevene. En bevissthet rundt forskjellen på hjelpemidler 
og hjelpebetingelser, hva er dysfunksjonell personatferd, bevissthet rundt egen atferd 
og tilrettelegging og bruk av hjelpebetingelser, hvilke hjelpemidler kan vi gi elevene 
slik at de blir mindre avhengig av den voksne, og dermed utvikler større 
selvstendighet.  
 
Annonserte kurs i regi av Tøndergård skole og ressurssenter skoleåret 2015-16 
 

 Autismespekterforstyrrelser ved Torill Fjæran, Spiss kompetansesenter, 
12.08.15. Det var godt oppmøte og god tilbakemelding, både fra eksterne og 
interne deltaker. 
 

 Personalatferd ved Inger Lamarch, 26.10.15. Våre ansatte hadde stort utbytte 
av kurset personalatferd, og vi ønsket å tilby kurset også til eksterne deltakere. 
Kurset ble imidlertid avlyst grunnet for få påmeldte. 
 

  Aktivitet og samspill med barn og unge med omfattende og sammensatte 
funksjonsvansker ved Turid Horgen, 20.10.15 Dette ble vurdert som et nyttig 
og nødvendig kurs for de som jobber med barn og unge med sammensatte 
vansker.  
 

 Avtalestyring ved Terje Gunhus, spesialpsykolog ved Oslo 
universitetssykehus. Kurset ble avlyst grunnet få påmeldte. 

 Terje Gunhus ble imidlertid bestilt som foreleser til lærernes 6. studiedag. 
 Lærerne ble presentert for et nyttig verktøy/redskap i forhold til 
 atferdsregulering.. Flere av lærerne har i etterkant benyttet modellen i tiltak 
 rundt enkelt elever. Temaet vil bli arbeidet videre med skoleåret 2016-2017. 
 
 Kognitive vansker og kognitive hjelpemiddel ved Liv Solfrid Hanken og Trine 

Dahl, NAV hjelpemiddelsentral,18.02.16. Tema var tilrettelegging for 
selvstendighet,- mestring, aktivitet og deltagelse. Fokus var lagt på hvordan 
kompensere for kognitive vansker, - gi håp og verdighet. Få påmeldte, men 
kurset ble gjennomført med 21 deltakere. Tilbakemeldingen viser at det var 
både nyttig og bra for de som deltok.  
 
 

Det har i tillegg blitt arrangert kurs i Symbolmate i samarbeid med NAV 
hjelpemiddelsentral i Ålesund skoleåret 2015-2016: 
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Dette kurset er bruk av kommunikasjonshjelpemidler med symbolstøtte. (ASK – 
alternativ, supplerende kommunikasjon) 
Videre deltar skolen med kontaktlærere og assistenter på halvårlige 
nettverkssamlinger på NAV hjelpemiddelsentral i Ålesund, vedrørende utvikling av 
kommunikasjonshjelpemiddel til elever som har fått tildelt digitale 
kommunikasjonshjelpemiddel. 
 
Emnet har også blitt arbeidet med i storteam. Dette teamet er sammensatt av lærere 
og assistenter fra ulike team, som arbeider med elever med mangelfullt talespråk. 
Her har erfaringsdeling stått sentralt i arbeidet. 
 
 
Internskolering 
Målet er at Tøndergård skole og ressurssenter skal være en lærende organisasjon 
der kunnskap deles. Det er derfor satt av tid til erfaringsdeling og arbeid i 
temagrupper. 
 
Med utgangspunkt i årsplanen settes det opp halvårige planer for internskolering 
både for lærere og assistenter. 
Møteplanen for pedagogisk personale har i hovedsak blitt gjennomført som planlagt,  
 
Dette året har vi delt assistent/fagarbeider inn i to grupper og lagt møtene til 
teammøtetid. Dette har bidradd til at de fleste arbeidstakere har kunnet delta på 
møtene.  
Internatpersonale har hatt 2 timer felles møtetid tre av fire mandager. Tiden har i 
hovedsak vært brukt til personalmøter og fagmøter. Den fjerde mandagen i måneden 
er satt av til samarbeid med skolens ansatte som jobber på internatet på kveldstid.   

Prioriteringer skoleåret 2016/2017 
Når det gjelder prioriteringer ved rullering av kompetanseutviklingsplanen for 
2016/2017, er det erfaringer fra årets plan, føringer som ligger i strategisk plan, 
skolens virksomhetsplan og årsplan, årsevalueringen for 2015-2016 og de signaler 
og prioriteringer som er gitt i ”Kompetanse for kvalitet - strategi for videreutdanning 
av lærere og skoleledere fram mot 2025”, som legges til grunn.  
 
Vi ønsker å prioritere følgende tiltak neste skoleår: 

 
 Videre arbeid med ASK (alternativ, supplerende kommunikasjon) både i stor- 

team og på samarbeidsmøter, skole – internat – hjem og gjennom videre-
utdanning av en ansatt. For at dette skal bli et reelt kommunikasjonsverktøy 
kreves det et kontinuerlig arbeid der en hele tiden må oppdatere 
kommunikasjonshjelpemiddelet til å dekke dagsaktuelle situasjoner og 
områder. Samarbeid med alle elevens nærpersoner er nødvendig. 

 Videre arbeid for å styrke veiledningskompetansen – utadretta virksomhet, 
gjennom hospitering/samarbeid med Statlige kompetansesenter og gjennom 
tilbud om videreutdanning i veiledningskometanse for å sikre rekruttering til 
tjenesten. 
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 Videre arbeid med skolering/erfaringsdeling for å øke samlet kompetanse 
innen kartlegging som f.eks. Dynamisk kartlegging, matematikk, SOL, IVAS, 
motorikk, ADL, etc.  

 Videre arbeid med kompetanseheving innen IKT (bruk av smartboard, I-Pad, 
bruk av digitale læremidler, bruk av kommunikasjonshjelpemiddel, bruk av 
hjelpemidler i forhold til lesing og skriving)  Erfaringsdeling i storteam 

 Øke kompetansen i forhold til opplæring av elever på barnetrinnet med 
multifunksjonshemming, gjennom kursing og erfaringsdeling Videre arbeid 
med videreutvikling av kompetansen innen autismespekteret, da med spesiell 
vekt på autismespektrforstyrrelser gjennom samarbeid som Nordvoll skole og 
autismesenter. 

 Repetisjonskurs for hele personalgruppen i bruk av programmet ”Det er mitt 

valg” til hjelp i arbeidet med sosial kompetanse 

 Legge til rette for og oppmuntre til «delekultur»  

 Kulturbygging, holdningsarbeid/personalatferd, der pedagogisk plattform og 
etikk står sentralt. 

 Arbeide kontinuerlig for å være en lærende organisasjon 
 
Styrke veiledningskompetansen – utadretta virksomhet.  
Videreutvikle ressurssenterdelen av virksomheten vår. 
Veiledningstjenesten vil styrke kompetansen etter samme opplegg som inneværende 
skoleår gjennom deltakelse i eksterne kurs, konferanser og nettverk. Dette er i tråd 
med målsetningen innenfor kompetanseområdet. Det er viktig å tenke rekruttering av 
personale til veiledningstjenesten, slik at denne tjenesten kan opprettholdes selv om 
sentrale personer etterhvert trer ut av denne funksjonen. Mulighet til skolering i 
veiledning er derfor viktig. En av våre ansatte har søkt om videreutdanning innen 
veiledning skoleåret 2016-2017. Det har vært åpning for at medlemmene i 
veiledningstjenesten får hospitere ved kompetansesenter. Tidsfaktor har gjort at dette 
ikke har blitt utført av alle, og det muligheten videreføres til skoleåret 2017-2018. 
 
Pr. dato har skolen i tillegg personer med følgende spisskompetanse som ønsker 
deler av stillingen sin lagt til veiledningstjenesten: 
 

o Ansatte med kompetanse innen autismespekterforstyrrelser. 
o Ansatt med videreutdanning innen ART. 
o Musikkterapeut 
o Ansatt med kompetanse i audiopedagogikk  
o Ansatt med kompetanse i tegnspråk 

 
 
Personalgruppen tilsatt på skolens internat har i hovedsak lang erfaring i forhold til 
systematisk arbeid med målretta miljøarbeid. Personalet samarbeider med 
pedagogisk personale på skolen i forhold til elevenes totale opplæringstilbud.  
Personalet vil kunne bistå kommunen i arbeidet med tilrettelegging i forhold til bolig 
og fritid dersom dette er ønskelig. 
 
Skolen som lærende organisasjon 
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En lærende organisasjon må være i utvikling. Vi skal jakte på muligheter og skape 
gode læringsmiljøer både faglig, fysisk, menneskelig og sosialt.  Tøndergård skole og 
ressurssenter skal ha rom for alle og blikk på den enkelte.  
 
Ved å ha kunnskap og kompetanse og et kontinuerlig fokus på læring vil vi gjøre 
personalet best mulig rustet for å gi en god opplæring.  
 
Kunnskap og kompetanse knyttet til kartleggingsverktøy fortsetter. Det er opprettet 
en inntaksgruppe som bistår kontaktlærer med nødvendig kartlegging av nye elever. 
Dette arbeidet videreføres og forbedres i 2016-2017. Det vil bli arbeidet videre med  
systematisering av kartleggingsmateriell. Personalet holder seg oppdatert på ulike 
kartleggingsverktøy, slik at dette er med og danner fundamentet for de mål og tiltak 
som iverksettes for den enkelte elev. Det er viktig med en kontinuerlig oppgradering i 
forhold til syndrom og det siste innen forskning og teorier vedrørende de vanskene 
elever ved skolen har. Skolering på området psykiske vansker er et viktig område, da 
dette viser seg å være en hyppig forekommende tilleggsdiagnose for mange elever 
med ulike funksjonsvansker. 
 
Skolen har gode erfaringer med felles personalseminar for hele personalgruppen ved 
skolestart. En slik felles skolering er med på å sikre en felles plattform i en 
personalgruppe der de ansatte har svært ulik teoretisk bakgrunn. 
Vi mener dette bedrer mulighetene til å gi elevene våre et helhetlig og godt 
opplæringstilbud.  
 
Skolens plangruppe er i gang med planlegging av nytt personalseminar til skolestart 
skoleåret 2016-2017. Tema vil bli avtalestyring og repetisjon i materiellet «Det er mitt 
valg» 
 
 

************** 
 

PLANER 
Kompetanseutviklingsplanen inneholder to plandokument som nå rulleres: 
Strategiplan 2016-2019 
Årsplan for 2016-2017 
Begge planer tar utgangspunkt i sentrale føringer og skolens virksomhetsplan. 
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STRATEGIPLAN  FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2016-2019 
 
Aktuelle områder 2016-2017 2017/2018 2018/2019 Kunnskapsløftet 
Ledelse Lederutviklingsprogram  Lederutviklingsprogram Lederutviklingsprogram ”Kompetanseutvikling for 

ledere” 

 
Skolen som lærende 
organisasjon 
 
Tilpasset opplæring 

Organisasjonsutvikling 
Kollegaveiledning 

Organisasjonsutvikling 
Kollegaveiledning 

Organisasjonsutvikling 
Kollegaveiledning 

Kontinuerlig arbeid for at 
skolen skal være en 
lærende organisasjon 
 
 

Læreplan tilrettelegging, IOP-
arbeid, Arbeid med 
miljøterapeutiske planer 

Læreplan tilrettelegging, IOP-
arbeid, Arbeid med 
miljøterapeutiske planer 

Læreplan tilrettelegging, IOP-
arbeid,  
Arbeid med miljøterapeutiske planer 

Spesialpedagogikk  
 

Spesialpedagogikk  
 

Spesialpedagogikk  
 

   

Læringsstrategier/-metoder/ 
Klasseledelse 
 

Læringsstrategier/-metoder 
Klasseledelse 
 

Læringsstrategier/-metoder 
Klasseledelse 
 

Syndrom og 
funksjonshemninger  

Syndrom og 
funksjonshemninger  

Syndrom og funksjonshemninger  

Kompetanse Videreutdanning innen: 
Veiledning 
ASK 

Videreutdanning innen: 
Veiledning 

Videreutdanning innen: ” Kompetanseutvikling for 
det pedagogiske 
personalet” 

Etterutdanning innen: Etterutdanning innen: Etterutdanning innen: 
Kartleggingsmateriell 
Autismespekteret (bl.a IVAS-
kartlegging) 
Store sammensatte vansker 
Matematikkvansker 
Sosial kompetanse 
Motorikk og fysisk aktivitet 
Pedagogisk programvare 
 

Andre fag Andre fag 
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Fysisk aktivitet Tilrettelegging for daglig økt 
med fysisk aktivitet 

Tilrettelegging for daglig økt 
med fysisk aktivitet 

Tilrettelegge for daglig økt med 
fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet en 
forutsetning for god læring 
 

IKT IKT som pedagogisk verktøy IKT som pedagogisk verktøy IKT som pedagogisk verktøy Utvikle elevenes 
grunnleggende ferdigheter 
til å kunne bruke digitale 
verktøy 
 

IKT som 
kommunikasjonsverktøy 

IKT som kommunikasjonsvertøy  

 
Bruk av Smartboard/ I-pad Bruk av Smartboard/ I-pad Bruk av Smartboard/ I-pad 

 

 

ÅRSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING SKOLEÅRET 2016/2017 
Prioritert område Tiltak Målgruppe Når Egenfinansiering Statstilskudd Sum 
Avtalestyring 
Det er mitt valg 

Personalseminar  
Personalseminar 

Alle 
Alle 

2016-2017 
2016-2017 

20 000 
0 

 20 000 

Autisme Kjøp av veiledningstjenester 
fra Nordvoll skole og 
autismesenter  

Pedagogisk 
personale, 
assistenter. 
Særkontakter 

2016-2017 25 000  
 

25 000 

Veiledning Videreutdanning i veiledning  Pedagogisk 
personale 

2016-2017 90 000 360 000 450 000 

ASK Videreutdanning Pedagogisk 
personale 

2016-2017 30 000 100 000 130 000 

Frikjøp 1 timer pr uke 
IKT som pedagogisk verktøy 
Bruk av Smartboard 
Bruk av I-pad 

Pedagogisk 
personale / 
særkontakt internat 

2015-2016 20 000  20 000 

Hospitering ved 
kompetansesentrer 

 Veiledningstjenesten 
Rådgiver 

 15 000  15 000 

Kostnad  200 000 460 000 660 000 



Tøndergård skole og ressurssenter 

Tøndergård skole og ressurssenter 
Postboks 1053 
N- 6403 MOLDE 
Besøksadresse: Nøisomhedveien 10 

Tlf.: 71 19 56 60 
Faks: 71 19 56 61 
e-post: tondergard.skole@molde.kommune.no 
Hjemmesider: http://www.tondergard.skole.no/ 

Bankgiro: 8643.10.73341 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 

 

 
Avslutning 
Tøndergård skole og ressurssenter har tidligere fremmet strategiplan for 
kompetanseutvikling ved skolen.  
Ved rullering av årsplanen er det tatt hensyn til de prioriteringer som ligger i vedtatt 
strategiplan, politiske signaler og prioriteringer, og de erfaringer som skolen selv har 
gjort ved gjennomføring av årsplanen for inneværende skoleår. 
 
Tøndergård skole og ressurssenter ønsker å framstå som et opplæringssted der 
ansatte har høy og nødvendig kompetanse. Slik kan skolen best ivareta den 
spredning det er i funksjonsnivå hos elevene, og dermed ha bedre forutsetninger for 
å kunne tilrettelegge slik at elevene når de opplæringsmålene som fastsettes i den 
enkelte elevs individuelle opplæringsplaner. 
 
Vi ønsker at våre samarbeidspartnere skal ha visshet om at skolen har høy 
spesialpedagogisk og sosialpedagogisk kompetanse både i forhold til opplæringen 
elevene får ved skolen, og i forhold til den veiledning som blir gitt eierkommunene og 
fylkeskommunen gjennom den utadretta veiledningsvirksomheten. Mangfoldet i 
henvendelser til veiledningstjenesten stiller stadig større krav til spisskompetanse på 
de områder som etterspørres.  
 
 
 









Her er hovedutskrift og sakspapir til styremøtet 03.06.2016. 

Med vennlig hilsen

Tøndergård skole og ressurssenter

Mette Heimdal Eik
Økonomimedarbeider og sekretær
Telefon 71 19 56 60
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Saksframlegg 
 

Utval Utvalssak Møtedato 

Utvalg for oppvekst og kultur 19/16 20.09.2016 

Nesset kommunestyre  22.09.2016 

 
 
 
 

Kulturminneplan - revidert planprogram 
Vedlegg 

1 Kulturminneplan - revidert planprogram, tekstdokument 

2 Særutskrift - Oppstart arbeid med kommunedelplan for kulturminne i Nesset 

3 Særutskrift Val av representant i arbeidsgruppe for lokal Kulturminneplan 

4 Oppfølging av regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi og arbeid med 
kommunal kulturminneplan i Nesset kommune 

5 Kommunedelplan for kulturminne - fråsegn til planprogram 

 

 
Rådmannens innstilling 

Revidert planprogram for kulturminneplan for Nesset 2017-2020 blir vedteke som plan for 

arbeidet med lokal kulturminneplan, jfr PBL § 11-1 og K-sak 81/13. 

 

Saksopplysningar 

Viser til vedtak i K-sak 81/13 om oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminne. 

Første utkast til planprogram og oppstart av arbeidet med kommunedelplan for kulturminne vart 

lagt fram for HOK i sak 29/13 og vedtatt sendt ut på høyring i  

K-sak 81/13,  10. oktober 2013.  

Følgjande instansar sende inn uttaler: 

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal – ingen merknader til planprogrammet 

 NVE – ingen merknader til planprogrammet 

 NTNU, marinarkeologisk uttale – minner om kulturminnelovens §4 om 
kulturminner som befinner seg under vann. 

 MR fylkeskommune – har fleire merknader og gode råd.  
Det meste av dette er no innarbeidd i planprogrammet som blir lagt fram for ny politisk 

behandling hausten 2016. 

 

I forslaget til planprogram blir det lagt opp til ein høyringsrunde med frist til midten av januar 

2017 og at sjølve kulturminneplanen skal kunne vere klar til vedtak og igangsetting våren 2017. 

 

Arkiv: :C50 

Arkivsaksnr: 2013/161-26 

Saksbehandlar: Turid Leirvoll Øverås  



Vurdering 

Etter PBL § 4-1 er det krav om planprogram for alle kommuneale planer som har 
vesentlege verknader for miljø og samfunn. Planprogrammet skal vere grunnlaget for 
planarbeidet og gjere greie for formål med planen, planprosessen med fristar og 
deltakarar, organisering og opplegg for medverknad frå kommunens innbyggarar og 
andre. 
 
Planprogrammet  for lokal kulturminneplan er no revidert og det er teke omsyn til 
innspel som kom i første høyringsrunde i 2013. Ein rår til at det reviderte 
planprogrammet blir sendt ut på ny høyring med frist på 6 veker etter vedtak i 
kommunestyret. 
 

Økonomiske konsekvensar 

Nesset kommune har motteke kr 100.000,- frå fylket til arbeidet med kulturminneplan. Desse 

midlane er først og fremst tenkt til eit omfattande feltarbeid med registrering og oppdatering 

av register over kulturminne i kommunen.  

 

Betydning for folkehelse 

Kulturminna er ein del av vår felles arv og hukommelse. Arbeidet med kulturminneplan vil 

sette fokus på kulturarven og dei historiske verdiane vi har omkring oss. Dette kan til dømes 

brukast i samband med tilrettelegging av turmål og som attraksjonar i samband med reiseliv 

og turisme. 

Kulturminne gir opplevingar av gjenkjenning og tilhøyrigheit, og dei er kjelde til kunnskap og 

større forståing for levevis og tradisjonar i nærmiljøet vårt.  
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Revidert planprogram for 
Kommunedelplan for kulturminne 

Vedtak 2013, sakssnr 2013/161 

Bygger på vedtatt planprogram frå 2013 
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1.    INNLEDNING  

Kommundelplan for kulturminne for Nesset kommune  

perioden 2017-2020 

Dette planprogrammet er ein plan for arbeidet med å lage ein kommunal plan for 
kulturminne i Nesset kommune. Kommunedelplan for kulturminne er knytt opp 
mot kommuneplanen. Som ledd i varsling og oppstart av planarbeidet skal det iflg 
PBL § 4.1 utarbeidast eit planprogram. Dette gjeld alle kommunale planer som har 
vesentlege verknader for miljø og samfunn. 

Første utkast til planprogram og oppstart av arbeidet med kommunedelplan for 
kulturminne vart lagt fram for HOK i sak 29/13 og vedtatt sendt ut på høyring i  
K-sak 81/13,  10. oktober 2013.  

Følgjande instansar sende inn uttaler: 

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal – ingen merknader til planprogrammet 

 NVE – ingen merknader til planprogrammet 

 NTNU, marinarkeologisk uttale – minner om kulturminnelovens §4 om 
kulturminner som befinner seg under vann. 

 MR fylkeskommune – har fleire merknader og gode råd.  
Det meste av dette er no innarbeidd i planprogrammet som blir lagt fram for ny 
politisk behandling hausten 2016. 
 
Planprogrammet skal gjere greie for formålet med planarbeidet, sjølve 
planprosessen med fristar og deltakarar, organisering og opplegg for medverknad 
frå kommunens innbyggarar og andre. Planprogrammet skal sendast ut på høyring 
samtidig med oppstart og kunngjering av planarbeidet. Fristen for å komme med 
uttaler skal vere minst 6 veker. 
Sjølve planen er heimla i Plan og bygningslova §11-1 jfr § 11-2 og er ein «tematisk 
delplan». 

Kulturminneplanen er fastsatt i kommunens planstrategi vedtatt 2013 KS 6/13 

Kulturminneplanen skal vise kommunen si prioritering av vern og forvaltning av 
kulturminne og kulturmiljø. Ein vil skilje mellom kulturminne med lokal, regional 
og nasjonal verdi. Planen skal vere samordna med kommunen sitt 
budsjett/økonomiplan slik at økonomiske rammer frå kommunen si side er 
klarerte.  

Det er gitt føringar for kva nasjonale forventningar regjeringa har til kommunane. 
Der er det blant anna ei forventning om at kommunane skal registrere 
verneverdige kulturminne og utarbeide kommunedelplaner for kulturminne og 
kulturmiljø. 

2 OM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNE 

A Formålet med kommunedelplan for kulturminne 

Kulturminneplan bør ha tre hovudelement der den skal: 
 

1.  få betre oversikt over kulturminne og kulturmiljø i kommunen 
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2.  foreta ei prioritering av særleg viktige kulturminne og kulturmiljø  

3.  lage handlingsplan for det vidare kulturminnearbeidet. 

B Grunnlag og rammer 

Kulturminnelova legg føringar for forvalting av freda kulturminne og bygningar 
eldre enn 1850. Alle kulturminne eldre enn 1537 er automatisk freda. Bygningar 
eldre enn 1650 kan bli erklært  automatisk freda av Riksantikvaren. Kulturminne 
yngre enn 1536 kan vedtaksfredast av Riksantikvaren. Etter §25 i lova pliktar 
kommunen å sende søknad om riving eller vesentleg endring av ikkje freda 
byggverk eller anlegg oppført før 1850 til fylkeskommunen si kulturavdeling 
seinast  fire veker før søknaden blir avgjort.  
Fylkeskommunen er delegert det statlege ansvaret for ivaretaking av dei samla 
verneinteressene knytt til kulturminne i plan- og byggesaker i fylket. Delegeringa 
gir eit spesielt ansvar for både automatisk freda og vedtaksfreda kulturminne. 
Fylkeskommunen skal gi uttale til følgjande planar og tiltak etter plan- og 
bygningslova: kommuneplanar, kommunedelplanar, konsekvensutgreiingar, 
konsesjonssøknader, reguleringsplanar (områderegulering og detaljregulering) og 
søknadar om dispensasjon. I Møre og Romsdal fylkeskommune er mynde til å gjere 
vedtak om motsegn for ivaretaking av kulturminneinteresser lagt til fylkesutvalet 
og mynde til å ta avgjerd om mellombels freding etter kulturminnelova delegert til 
fylkeskultursjefen. 
 

C Andre nasjonale føringar. Verknad av regional kulturminneplan 

På nasjonalt nivå er det fleire stortingsmeldingar og andre offentlege dokument 
som omhandlar tema som er relevante for ein plan for kulturminnevern. 
I vedtatt regional kulturminneplan for Møre og Romsdal er det gjort greie for 
nasjonale og regionale føringar for kulturminnevernet. Desse er med som 
bakgrunn og rammer for den lokale kulturminneplanen for Nesset. 
 
Sentrale regionale rammer 

 Regional planstrategi 2012-2016, T-7/12 

 Fylkesplan 2013-2016, T-74/12 

 Regional delplan for kulturminner av regional og nasjonal verdi (MR fylkeskommune 

2015) 

Sentrale nasjonale rammer og mål 

 Lov om kulturminner (kulturminneloven)  

 Naturoppsynslova (1996)  

 Om forvalting av naturens mangfald (Naturmangfaldsloven) (2009) 

 Forvalting av kyrkje, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og 

kulturmiljø, Rundskriv nr T-3/00 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (kongelig 

res. 24.06.11) 

 NOU 2002:1 Fortid former framtid. Utfordringer i en ny 

kulturminnepolitikk. 
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 St.meld. nr.16 (2004-2005) Leve med kulturminner 

 St.meld. nr.22 (2004-2005) Kultur og næring 

 Meld. St. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste 

Strategiske mål St.meld nr 16 og St.meld nr 35: 

 Strategisk mål: 

 Mangfaldet av kulturminne og kulturmiljø skal forvaltast og takast vare på 

som bruksressursar og som grunnlag for kunnskap, oppleving og 

verdiskaping. Eit representativt utval av kulturminne og kulturmiljø skal 

takast vare på i eit langsiktig perspektiv. 

 Nasjonalt resultatmål 1:  

Det årlege tapet av verneverdige kulturminne og kulturmiljø som fylgje av 

at dei blir fjerna, øydelagde eller forfell, skal minimaliserast. Innan 2020 skal 

tapet ikkje overstige 0,5 prosent årleg. 

 Nasjonalt resultatmål 2:  

Freda og fredingsverdige kulturminne og kulturmiljø skal vere sikra og ha 

ordinært vedlikehaldsnivå innan 2020. 

 Nasjonalt resultatmål 3:  

Den geografiske, sosiale, etniske, næringsmessige og tidsmessige breidda i 

dei varig verna kulturminna og kulturmiljøa skal bli betre, og eit 

representativt utval skal vere freda innan 2020. 

 

D Forslag til innhald i lokal kulturminneplan 

1. Innleiing og bakgrunn for planen 

2. Utviklingstrekk i kommunen 

3. Kommunens kulturminne-politikk 

a. Målsetting for kommunens satsing på kultur, og kulturminne 

b. Målsetting for sikring av areal og område for desse formåla. 

4. Kommunedelplan for kultur i forhold til andre kommunale planer 

5. Planprosessen, bakgrunn, rammer og avgrensingar. Tematisk utval. 

6. Situasjonen i Nesset i dag 

7. Oversikt over kulturminne og kulturmiljø i kommunen som har utarbeidd 

skjøtselsplaner. 

8. Analyse av behov for sikring og vern av kulturminne 

a. Plan for registrering og kartfesting av kulturminne i kommunen. 

b. Samordning med regional kulturminneplan (2015) og nasjonale føringar 

for kulturminnevernet. 

c. Oppfølging av regionale- og nasjonale kulturminne og kulturmiljø 

9. Handlingsprogram med prioriteringar for vern, formidling og forvaltning. 

10. Langsiktig, uprioritert handlingsplan 

11. Kart og oversikter 
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3 Oversikt: kommunedelplan for kulturminne. 

Kva er ein kommunedelplan for 
kulturminne 

 

Kommunen skal etter plan- og bygningsloven 
ha delplaner for bestemte områder av si 
verksemd. Jfr PLB § 11-1. 

Ein kommunedelplan for kulturminne er eit 
politisk dokument, og er meint å vere eit 
styringsreiskap for å nå kommunens mål 
innan feltet. 

Kommunestyret skal initiere og vedta 
kommunedelplanen. Den skal ha 
hovudrevisjon kvart fjerde år. 

Rettsverknad for kommundelplanen Planen gir ikkje kulturminne og kulturmiljø 
automatisk nokon formell vernestatus. For 
nokre objekt vekta til nasjonal verdi vil 
Riksantikvaren bli oppmoda om å vurdere 
freding etter Kulturminnelova.  

For resten av objekta (dei aller fleste) må 
kommunen gjere ei vurdering av vern etter 
Plan- og bygningslova. Generelt er det 
fylkeskommunen som har mynde til å verne 
objekt.  

Slik prioritering blir ein del arbeidet og skal 
med den kommunale kulturminneplanen. 

Område som er dekt av planen Planen omfattar plan for vern, forvaltning og 
formidling av kulturminne, kulturmiljø og 
kulturlandskap. 

Folkehelse skal vere eit av dei overordna 
måla. 

Plantype og avgrensingar  Ein ynskjer å konsentrere arbeidet om nyare 
tids kulturminne og kulturmiljø. Frå før er det 
registrert før-reformatoriske- (før 1537) og 
arkeologiske kulturminne i kommunen. Det 
meste av dette ligg allereie i databasen 
askeladden.no 

Planen vil blir ein tematisk plan for heile 
kommunen.  

For å sikre kulturminne og kulturmiljø etter 
PBL må desse i ettertid følgjast opp i 
reguleringsplaner og takast med i kommune-
planens arealdel. 

Planen vil vere førande for byggesaks- og 
planhandsaming i kommunen.  

Revisjon og rullering av 
kommunedelplan 

Kommunedelplanen skal ha hovudrevisjon 
kvart fjerde år. 

Planen skal vere samordna med kommunen 
sitt budsjett/økonomiplan slik at økonomiske 
rammer frå kommunen si side er klarerte. 

Handlingsplanen i kommunedelplanen skal 
justerast og tilpassast budsjett og 
prioriteringar kvart år. 
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4 Oversikt: Planprogram for kommunedelplan for kulturminne 

Planprogram, formål  Planprogrammet varslar start av 
planarbeidet, gjer greie for korleis arbeidet 
skal gjennomførast med fristar og opplegg 
for medverknad frå kommunens innbyggarar 
og andre. 

Planprogrammet skal gjere greie for  
planprosessen og beskrive korleis dei ulike 
interessentane kan bidra og delta i arbeidet. 

Planprogrammet på høyring. Etter PLB § 11-13 skal forslag til 
planprogram ligge føre  og leggast ut på 
høyring ved varsling og start av 
planprosessen. 

Høyringsfristen er 6 veker 

Fastsetting av planprogram Planprogrammet skal vedtakast av 
kommunestyret. 

 

5 Kvifor kulturminneplan 

Kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap er viktige fellesgode for samfunnet. 
Dei skaper identitet, gjev kunnskap, opplevingar og mogelegheiter for bruk. Dei 
kan og vere ressursar til verdiskaping, næring og god samfunnsutvikling. 
Kommunen er ein sentral aktør for å ta vare på kulturminna ikkje minst gjennom 
arbeidet med plan- og bygningslova.  

Kulturminneplanen skal omhandle kulturmiljø av lokal verdi. Eit kulturmiljø kan 
for eksempel vere eit gardstun, ei setergrend, eit naustmiljø eller eit bydesentrum. 
Det kan og vere ei kyrkje med tilhøyrande gravplass. Ei oppgåve for arbeidet med 
kulturminneplan er å definere og avgrense slike kulturmiljø. 

Ved å lage ei kommunedelplan for kulturminne vil ein få eit godt verkty for å ta 
vare på og forvalte kulturminna. Ein vil samtidig skape auka merksemd og 
interesse for kulturminna i kommunen. Frå Riksantikvaren er kommunane blitt 
oppmoda om å sette kulturminne på dagsorden.  

Nesset kommune har i 2013 vedtatt planstrategi der kommunedelplan for 
kulturminne er plassert. 

 

I arbeidet med kommunedelplan skal ein: 

 Registrere og dokumentere kulturminne. Sjå på utvalde objekt i tidlegare 

register som f.eks SEFRAK og vurdere tilstanden til desse. 

 Lage ein plan og prioritering for registreringsarbeid for fysiske kulturminne 

og kulturmiljø, immateriell kulturarv som stadnamn, handverkstradisjonar 

og liknande.  
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 Målet er å ha ein prioritert plan for å kunne ta vare på og bruke 

kulturminna til kunnskap om lokalhistoria og som element i 

samfunnsutviklinga i kommunen. 

 Utarbeide ein handlingsdel som beskriv tiltak, gjennomføring, forslag til 

finansiering og kven som skal ha ansvaret for tiltaka. Det skal og beskrivast 

oppfølging eventuelle samarbeidspartar for det enkelte tiltak. 

Handlingsplanen bør rullerast årleg.  

6 VISJON, MÅL OG TILTAK 

Visjon 

 «Jeg velger meg Nesset» er valt som slagord for Nesset kommune.  

Slagordet er ei omskriving av eit av Bjørnstjerne Bjørnsons mest kjente dikt som byrjar med 
orda – jeg velger meg April. I logoen er fjellet Skjorta innst i Eresfjorden brukt.  

Visjonen peikar på at alle er invitert til Nesset for å bu, arbeide og ha eit godt liv. 
Ikkje minst får vi ein assosiasjon til vakker natur som innbyr til aktivt friluftsliv 
både sommar og vinter.  
Ein kan trekke assosiasjonen til kulturarv og tradisjonar. Nesset har eit mangfald 
av unike kulturminne frå steinalder fram til våre dagar. Mange av desse har 
uerstatteleg verdi i seg sjølv og bør takast vare på. Med ei god forvaltning og 
tilrettelegging kan fleire av desse vere med å gje opplevingar, kunnskap og 
forståing, og knytte saman fortid og notid. 

 

Mål og virkemiddel i Kommuneplan for Nesset kommune 2012-2020 
- om kultur og kulturminner: 

Fortrinn og muligheter:  
Nesset har unike kulturminner som favner en tidsperiode på mer enn 10 000 år; fra tidlig 
steinalder med fangstminne, helleristninger, jordbruks-historie, industrihistorie, Bjørnson 
og Nesset Prestegard. Disse kulturminnene er med å skape en unik identitet for kommunen 
og er kilder til undring og opplevelser  
 
Markedsføring, satsing på kulturisme: 
Nesset prestegard ble i anledning Bjørnsonsåret i 2010 innviet til kommunens museum og 
kultursenter. Dette gir oss store muligheter til økt kulturisme med bruk av Bjørnson mot 
2020 .  

Satsing på reiseliv, turisme og naturbaserte aktiviteter skal også komme kommunens 
innbyggere til gode gjennom: turer, kart, preparerte skiløyper, merka og tilrettelagte stier og 
opplevelsespunkt knyttet til natur og kultur. Bjørnsonfestivalen og aktiviteter på Nesset 
Prestegard skal være med å bygge identitet og stolthet.  

Økonomi 
Kulturmidler, samarbeid om tiltak, utlån av teknisk utstyr og hjelp til ekstern finansiering 
for lag og foreninger vil være viktig for å stimulere og opprettholde det store mangfoldet vi 
har i frivillige organisasjoner.  

Ei krone i tilskudd gir ti kroner i produsert aktivitet gjennom den store dugnadsaktiviteten 
som blir utført.  
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7 PLANPROSESS OG FRAMDRIFT 

a. Organisering 

Styringsgruppe 

Viser til K-sak 81/13 og OK 5/16 

 

Utval for oppvekst og kultur er styringsgruppe 

og skal sørge for at arbeidet følgjer 

framdriftsplanen som er foreslått. 

Arbeidsgruppe/planutval Utval for oppvekst og kultur velger følgjande 

tverrfaglege samansetting av arbeidsgruppe 

for planprosessen: 

 representant for kultur  

 representanter for plan og miljø 

 representant for sogelag el.l (NPV) 

 representant for Romsdalsmuseet 
Arbeidsgruppa bør innhente ekstern 

kompetanse f.eks frå fylkes-konservator og –

arkeolog. 

 

b. Plan for medverknad 

Medverknad frå innbyggarar, lag 

og foreiningar og andre. 

Det skal vere ein open planprosess der det blir 

oppmoda om innspel frå innbyggarane, lag og 

foreiningar og andre interesserte. 

Høyring 

 

Høyringa skal vere open for alle  interesserte, for 

historielag og andre lag og foreiningar. Det skal 

haldast oppstarts- og informasjonsmøte.  

Barn og unge Denne kommunedelplanen er viktig også for barn 

og unge og kan t.d brukast som ledd i formidling 

av kulturarv og kulturminne. Kulturleiaren som er 

barn og unges representant, er med i 

arbeidsgruppa og er sekretær for planprosessen. 

Informasjonskanalar Informasjon på kommunens heimesider og 

kommunikasjon med t.d. e-post for innhenting av 

synspunkt vil gjere det enkelt for alle å komme 

med sine innspel.  

Kommunens kulturmelding «det skjer i Nesset» vil 

og bli brukt til annonsering mv.  
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c. Framdrift planprogram, politisk behandling 

Utval for oppvekst og kultur 

20. september 2016 

Vedtak om revidert planprogram 

Nesset kommunestyre  

22. september 2016 

Vedtak om revidert planprogram 

 Melding om fastsatt planprogram skal 

sendast til høyringsinnstansane. 

 

 

d. Framdrift sekretariat, medverknad, feltarbeid, og politisk 

behandling av kulturminneplan for Nesset 

okt/nov -2016 

Veke 47: møte i arbeidsgruppa  

Forarbeid til innhald og tekst for 

Kulturminneplan for Nesset.  

Ansvar: arbeidsgruppa, kulturleiar 

November 2016 Invitasjonar og møte med bygdelaga for 

informasjon og samarbeid, forslag til 

inndeling: 

 Tjelle, Ranvik, Gussiås 

 Rød, Eidsvåg, Bugge 

 Raudsand 

 Eidsøra, Meisalstranda 

 Eresfjord, Eikesdal 

 Vistdal 

24. nov Nesset formannskap 

 

Behandling av planforslag. Vedtak om 

høyring og offentleg ettersyn. 

Høyringsfrist på kommunedelplan Minst 6 veker. Frist til dato i januar 2017 

Jan Bearbeiding av høyringsinnspel og uttaler 

Nesset kommunestyre   Vedtak og iverksetting kommunedelplan 

Våren 2017 

 Melding om fastsatt kommunedelplan 

skal sendast til høyringsinnstansane. 

 



Nesset kommune Arkiv: C50

Arkivsaksnr: 2013/161-5

Saksbehandlar: Turid Leirvoll Øverås

Saksframlegg

Utvalg Utvalssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 29/13 10.09.2013

Nesset formannskap 100/13 19.09.2013

Nesset kommunestyre 81/13 01.10.2013

Oppstart arbeid med kommunedelplan for kulturminne i Nesset

Vedlegg
1 Planprogram - kommunedelplan for kulturminne

Rådmannens innstilling

Med heimel i plan og bygningslova § 11-1 og i tråd med vedtatt planstrategi for Nesset kommune
K sak 6/13, skal det startast opp arbeid med kommunedelplan for kulturminne i 2013. 

Kulturkonsulenten får ansvaret for arbeidet. Det blir nedsett ei arbeidsgruppe som skal bestå av 
kulturkonsulent Turid L. Øverås, Hogne Frydenlund representant for plan og miljø og Bjørn Ølander, 
Romsdalsmuseet. I tillegg skal historielag/Nesset prestegards venner bli invitert med ein person.

Utval for helse, oppvekst og kultur skal være styringsgruppe for planarbeidet.

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.09.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 10.09.2013

Med heimel i plan og bygningslova § 11-1 og i tråd med vedtatt planstrategi for Nesset kommune
K sak 6/13, skal det startast opp arbeid med kommunedelplan for kulturminne i 2013. 

Kulturkonsulenten får ansvaret for arbeidet. Det blir nedsett ei arbeidsgruppe som skal bestå av 
kulturkonsulent Turid L. Øverås, Hogne Frydenlund representant for plan og miljø og Bjørn Ølander, 
Romsdalsmuseet. I tillegg skal historielag/Nesset prestegards venner bli invitert med ein person.

Utval for helse, oppvekst og kultur skal være styringsgruppe for planarbeidet.



Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Forslag fra utval for helse, oppvekst og kultur vart einstemmig vedtatt.

Det var enighet om følgende:

Som politisk representant fra utval for helse, oppvekst og kultur velges Gunvor Gussiås. Som 
vararepresentant velges Anders Torvik.

Forslaget vart einstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Med heimel i plan og bygningslova § 11-1 og i tråd med vedtatt planstrategi for Nesset kommune K 
sak 6/13, skal det startast opp arbeid med kommunedelplan for kulturminne i 2013. 

Kulturkonsulenten får ansvaret for arbeidet. Det blir nedsett ei arbeidsgruppe som skal bestå av 
kulturkonsulent Turid L. Øverås, Hogne Frydenlund representant for plan og miljø og Bjørn Ølander, 
Romsdalsmuseet. I tillegg skal historielag/Nesset prestegards venner bli invitert med ein person.

Som politisk representant fra utval for helse, oppvekst og kultur velges Gunvor Gussiås. Som 
vararepresentant velges Anders Torvik.

Utval for helse, oppvekst og kultur skal være styringsgruppe for planarbeidet.

Behandling i Nesset kommunestyre - 01.10.2013 

Formannskapets forslag vart einstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 01.10.2013

Med heimel i plan og bygningslova § 11-1 og i tråd med vedtatt planstrategi for Nesset kommune K 
sak 6/13, skal det startast opp arbeid med kommunedelplan for kulturminne i 2013. 

Kulturkonsulenten får ansvaret for arbeidet. Det blir nedsett ei arbeidsgruppe som skal bestå av 
kulturkonsulent Turid L. Øverås, Hogne Frydenlund representant for plan og miljø og Bjørn Ølander, 
Romsdalsmuseet. I tillegg skal historielag/Nesset prestegards venner bli invitert med ein person.

Som politisk representant fra utval for helse, oppvekst og kultur velges Gunvor Gussiås. Som 
vararepresentant velges Anders Torvik.

Utval for helse, oppvekst og kultur skal være styringsgruppe for planarbeidet.

Saksopplysningar

Nesset kommunestyre har vedtatt planstrategi for 2012-2015. I denne er arbeid med kulturminneplan 
sett opp med start i 2013. 
Arealdelen i Kommuneplan for Nesset 2012-2020 viser korleis kommunen tenkjer å disponere sine 
areal og område. Den viser korleis kommunen kan legge til rette for vekst og utvikling av kommunen i 
tråd med utfordringar, mål og strategiar som er presentert i samfunnsdelen av kommuneplanen. 



Omsynet til fornminne og nyare tids kulturminne er teke med. Kulturminne blir også sett på som 
viktige i samband med anlegg og område for fysisk aktivitet i Kommunedelplan for anlegg, hus og 
område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2013-2016.

I tråd med dette bør Nesset kommune sette i gang arbeid med Kulturminneplan i løpet av 2013. Nesset 
har mange kulturminne som er kjent og registrert m.a. i Riksantikvarens register. Mykje er registrert i 
SEFRAK-registeret og det er gjennomført ei stor registrering av stadnamn som ikkje er digitalisert. 
Ved å gjennomføre eit arbeid med kulturminneplan kan vi få systematisert registreringa, sett 
kulturminna i ein samanheng og laga prioritert handlingsplan for vidare vern, forvaltning og 
formidling.
Som planlegging og reguleringsmyndigheit har kommunen ansvar for forvaltninga av kulturhistoriske 
verdiar. Plan og bygningslova er det viktigaste verktyet for å ta vare på mangfaldet av kulturminner og 
kulturmiljø.

Kulturminne er meir eller mindre synlege spor etter menneskets liv og virke. Kulturminna er ein del av 
vår felles arv og hukommelse. Omgrepet kulturminne er i Kulturminnelova definert som alle spor etter 
menneskeleg aktivitet i vårt fysiske miljø, medrekna lokalitetar det knytter seg historiske hendingar, 
tru eller tradisjon (§2).

Miljøverndepartementet og riksantikvaren har i sitt Kunnskapsløft for kulturminneforvaltninga ei 
satsing på dette fram til 2017. Eit viktig tiltak er å legge til rette for, og stimulere kommunane til å 
utarbeide kulturminneplanar. Kommunedelplanar for kulturminne er gode verkty for forvaltning av 
kulturminna og vil samtidig auke merksemda og kunnskapen om dei. For Nesset kommune sin del er 
første steg gjort i og med at kulturminneplan er med i den vedtekne planstrategien.

Vurdering

Etter plan og bygningsloven skal kommunen utarbeide kommunedelplanar for bestemte områder av si 
verksemd. Riksantikvaren og miljøverndepartementet oppmodar kommunane til å sette 
kulturminneplaner på dagsorden. Det er sett av midlar gjennom Kunnskapsløftet til arbeidet kanalisert 
gjennom fylkeskommunen og Nesset kommune har fått 100.000,- med oppstart i 2013. 

Perioden med sjølve planprosessen bør brukast til å diskutere kva måte kommunen ynskjer å arbeide 
på innan dette feltet. Det skal gjennomførast ei registrering og oppdatering av det som alt er registert 
f.eks i SEFRAK. Det bør settast ned ei arbeidsgruppe som planutval. Denne bør vere representert på 
tvers av sektorane med til dømes kultur, plan og miljø. I tillegg bør ein trekke inn interesserte utanfrå 
som historielag, andre frivillige og representant for Romsdalsmuseet. Fylkeskonservator og 
fylkesarkeolog trekkast inn med fagleg kompetanse.

Etter PBL § 4-1 er det krav om planprogram for alle kommuneale planer som har vesentlege verknader 
for miljø og samfunn. Planprogrammet skal vere grunnlaget for planarbeidet og gjere greie for formål 
med planen, planprosessen med fristar og deltakarar, organisering og opplegg for medverknad frå 
kommunens innbyggarar og andre. Planprogrammet skal sendast ut på høyring samtidig med oppstart 
og kunngjering av planarbeidet. Fristen for å komme med uttaler til planprogrammet skal vere minst 6. 
veker. 

Økonomiske konsekvensar

Nesset kommune har motteke kr 100.000,- frå fylket til arbeidet med kulturminneplan. Desse midlane 
er først og fremst tenkt til eit omfattande feltarbeid med registrering og oppdatering av register over 
kulturminne i kommunen. Det må skaffast noko teknisk utstyr i form av f.eks kamera og Tablet PC til 
feltarbeidet. Det blir og snakk om møteutgifter, opplæring osv.



Betydning for folkehelse
Kulturminna er ein del av vår felles arv og hukommelse. Arbeidet med kulturminneplan vil sette fokus 
på kulturarven og dei historiske verdiane vi har omkring oss. Dette kan til dømes brukast i samband 
med tilrettelegging av turmål og som attraksjonar i samband med reiseliv og turisme. 
Kulturminne gir opplevingar av gjenkjenning og tilhøyrigheit og dei er kjelde til kunnskap og større 
forståing for levevis og tradisjonar i nærmiljøet vårt. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utval Utvalssak Møtedato 

Utvalg for oppvekst og kultur 5/16 10.02.2016 

 
 
 
 

Val av representant i arbeidsgruppe for lokal Kulturminneplan 
 

 
Vedlegg 

1 Særutskrift - Oppstart arbeid med kommunedelplan for kulturminne i Nesset 

 

 
Rådmannens innstilling 

Utval for oppvekst og kultur skal vere styringsgruppe for arbeidet med lokal 
kulturminneplan. 

Som representant i arbeidsgruppa for lokal kulturminneplan for Nesset fra Oppvekst 
og Kultur (OK) velges: ……….. med ………. som vara. 

 

Saksopplysningar 

Nesset kommune har vedtatt planstrategi for 2012-2015. I denne er arbeid med lokal 
kulturminneplan satt med oppstart i 2013.  Planprogrammet for lokal kulturminneplan vart 
vedtatt av kommunestyret i sak 81/13 den 01.10.2013. Arbeidet med lokal kulturminneplan er 
ikkje ferdig.  

I vedtaket vart det nedsett ei arbeidsgruppe der det vart valt ein representant for tidlegare utval 
for Helse, Oppvekst og Kultur (HOK) med vara.  

HOK vart sett som styringsgruppe for arbeidet. Det vil vere naturleg at utval for OK få ansvar for 
arbeidet med kulturminne og kulturvern etter at utvalet vart delt. 

Arbeidsgruppa består elles av kulturleiar Turid L. Øverås, Hogne Frydenlund representant for 
plan og miljø, Bjørn Ølander frå Romsdalsmuseet og Ola Tjelle som representerer Nesset 
prestegards venner (valt av NPVs årsmøte).  
 

Vurdering 

Rådmannen tilrår at Utval for oppvekst og kultur skal vere styringsgruppe for arbeidet med lokal 
kulturminneplan for Nesset. Utval for oppvekst og kultur blir bedt om å velje ein representant 
med vara til arbeidsgruppa for lokal kulturminneplan for Nesset. 

 

Arkiv: :C50 

Arkivsaksnr: 2013/161-18 

Saksbehandlar: Turid Leirvoll Øverås  



Økonomiske konsekvensar 

Møtegodtgjering etter lav sats til politisk valt, representant for Romsdalsmuseet og representant 
for historielag/NPV.  

 

Betydning for folkehelse 

 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.02.2016  

Eva Solstad Alme fremmet følgende forslag til fast representant: 

Kari P.F. Øverås  Enstemmig vedtatt 

 

Jan Ståle Alme fremmet følgende forslag til vararepresentant: 

Tone Skjørsæther  Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.02.2016 

Utvalg for oppvekst og kultur skal vere styringsgruppe for arbeidet med lokal 

kulturminneplan. 

Som representant i arbeidsgruppa for lokal kulturminneplan for Nesset fra Utvalg for 

Oppvekst og Kultur  velges:  

 

Kari P.F. Øverås  fast representant   

Tone Skjørsæther  vararepresentant   
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Oppfølging av regional delplan for kulturminne av regional og
nasjonal verdi og arbeid med kommunal kulturminneplan  i  Nesset
kommune.

GENERELL INFORMASJON  .

Formelt vedtak.
Fylkestinget gjorde i sak T-33/15 i møte 15.juni 2015 samrøystes vedtak om regional delplan for
kulturminne av regional og nasjonal verdi. Planen er tilgjengeleg på fylkeskommunen sine nettsider
saman med andre dokument knytt til saka. Sjå www.mrfvlke.no/reqionalnlan

Regional og nasjonal verdi.
Eit viktig element i planen er den vektinga av verneverdi som er gjort av kulturminna i Møre og
Romsdal. Planen slår fast at ein del kulturminne og kulturmiljø har verdi utover det lokale. Nokre få
kulturminne ( i tillegg til dei som allereie har eit formelt vern), er vekta til nasjonal verdi. Resten av
kulturminna og kulturmiljøa er i planen vekta til regional verdi.

Plandokumentet sin rettsverknad.
Etter Plan-og bygningslova skal regional delplan leggast til grunn for regionale organ si verksemd og
for kommunal og statleg planlegging og verksemd i regionen, Pbl.§ 8-3.
Planen gir ikkje kartfesta rammer eller retningsliner for framtidig utbygging.
Planen gir heller ikkje kulturminna og kulturminna automatisk nokon formell vernestatus. For nokre
objekt som i planen er vekta til nasjonal verdi vil Riksantikvaren bli oppmoda om å vurdere freding
etter Kulturminnelova. For dei andre objekta i planen (dei aller fleste) må kommunane gjere ei
vurdering av vern etter plan- og bygningslova. Vegen vidare blir då ei implementering i kommunale
planar.

Definision oa avarensinq av kulturmilig
Ei viktig oppgåve i arbeidet med oppfølging av vedteken plan er ein gjennomgang av alle kulturmiljøa
i planen. Eit kulturmiljø er eit område der kulturminne inngår som ein del av ein større heilskap eller
samanheng. Kulturmiljø kan som eksempel vere eit gardstun, eit byområde, ei setergrend, eit
fiskevær eller ei kyrkje med tilhøyrande gravplass og liknande.
For dei kulturmiljøa som er med i planen, er det viktig å få definert kva for element som inngår i
kulturmiljøet, kva er eigenverdien til dei enkelte elementa, kva er den funksjonelle og fysiske
samanhengen mellom elementa, kva er viktig å ta vare på for at det framleis skal kunne vere eit
verdifullt kulturmiljø og kva er naturleg avgrensing av kulturmiljøet (med kartfesting).
Denne prosessen er vi opptatt av skal skje i samarbeid med kommunane og lokale interesser på
staden.

Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde o Besøksadresse: Julsundvn 9 o Telefon: 71  25  80 00 o Telefaks: 71 25 88 37
e-post: post@mrfylke.no o www.mrfylke.no



SPESIELT FOR NESSET KOMMUNE.

Kulturmihg i Nesset kommune som treng definision oci avgrensing.
I Nesset kommune er det fleire kulturmiljø som må vurderast nærare (sjå generell tekst om definisjon
og avgrensing av kulturmiljø). Dei aktuelle kulturmiljøa er:

Eikesdal, tunområdet med rekketun
«kampen om Mardøla», minne om viktig historisk hending i naturvernet 1970
Rødsand Gruber, teknisk kulturminne, gruveanlegg
Setra, Eikesdal, elveforbygging frå 1890-1894
Takrenneutbygginga i fiellet, overføringstunnelar for vatn til kraftstasjon
Visthus i Vistdal, feriestad og leirstad frå 1908
Boggestranda, naustrekkje
Meisalstranda, husmannsplass, gnr.41, bnr.3
Almestyving og næta-industri i Eikesdalområdet, utmarksnæring
Øverås kulturlandskap
Nauste, Eresfjord, eldre strandstad
Eidsøra, Skaffaren, gjestgiveri

Liste over kulturminne og kulturmiliø i  Nesset kommune med i regional delplan.
Som vedlegg til brevet følgjer liste over alle kulturminne og kulturmiljø i Nesset kommune som er med
i vedteken regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi.

Kommunal plan for kulturminne i Nesset kommune.
I samarbeid og samråd med fylkeskommunen har dokke kome godt i gang med forarbeidet til ein
kommunal plan for kulturminne i Nesset kommune. Det er viktig at den kommunale planen blir godt
samordna med regional delplan. Dei kulturminna og kulturmiljøa som er med i regional delplan, bør
også vere med i den kommunale planen. I tillegg bør den kommunale planen omhandle kulturminne
og kulturmiljø som er av lokal verdi. Prosessen lokalt i kommunen vil også kunne kome fram til
objekt som ikkje er med i regional delplan, men som dokke vurderer til å ha regional verdi.
Fylkeskulturavdelinga må i slike tilfelle få orientering om dette slik at også vi kan gjere ei
kulturvernfagleg vurdering av objektet med tanke på supplering av regional delplan.
Fylkeskulturavdelinga vil kunne hjelpe til med råd om den vidare prosessen fram til ferdig plan i
kommunen. Kontaktperson  i  avdelinga er Siv Aksdal. Vi planlegg ein møterunde med kommunane i
fylket på nyåret 2016. To kommunar har allereie fullført sine planar for kulturminne. Dei to er
Norddal og Skodje. Planane er lagt ut på kulturavdelinga si heimeside. Gå inn på Møre og Romsdal
fylkeskommune, kultur, kulturvern, kulturminneplan, lokale kulturminneplanar og i høgre spalte finn
du dei to ferdige planane. Itillegg har Sunndal kommune kome langt med sin plan. Det kan vere
nyttig å sjå på desse planeksempla forå hente inspirasjon og idéar.

Med helsing

Heidi-Iren Wedlog Olsen Jens Peter Ringstad
Fylkeskultursjef arkitekt

Vedlegg:
Liste over kulturminne og kulturmiljø av regional og nasjonal verdi i Nesset kommune
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Uviss tid

Uvlss tid

Uvlss tid

Uvlss tid

Uviss tid

Uviss tid

Uviss tid

Uvlss tid

Um-tallet

1900 tallet, forste

kvartal

Uvlss tid

Uvlss tid

1800 tallet, fjerde

kvartal

1900 tallet, første

kvartal

1800 tallet, fjerde

kvartal
1500 tallet, første
kvartal

1500 tallet. andre

kvartal
1.900 tallet, andre

kvartal
1900 tallet, andre

kvartal

1900 tallet, tredje

kvartal

Uvlss tid

1900 tallet. andre

kvartal

1800 tallet, andre

kvartal

1.800 tallet, tredje

kvartal

.lemalder  -

lemalder  -

Bronsealder  -

jemalder

l-iíronsealder  -

Bronsealder  -

386 31 Molde Lergrovlk gard K turmii Gårdstun '  ‘L gardstun ogiandslr Uviss tid

423 35 Molde Lanes gardsaniegg K Gardstun "mum gardstun
mlnne

1068 50 Molde S]  ' ' '  ggetpàOopdoi . '  .sk minne  ' ‘
1069 zrlmlue jstcarolte, Molde mlnne  *

1070 24IMolde IReknes  ' ' K ' Institusjon  ‘ mlnne  Iifll
I

410 Z4lMoide IStorlla .'. “  ' ldrel‘ gg  ' hytte, sti, sklioype

[teknisk-industrielt lruimmlinrle

411 117lMolde Teglverk Nesjestranda Kulturrniljo Glasskeramlkk-tegl produksjyeknlsk-industr. km teglverk

411 106lMolde Teglverk Sekken K GIass-lteramlkk-tegl produksji teknisk-indus' . km teglornn

377  1 ' Harsgaru  '  “ikk nus egg telmlsk-lndustr. km

392 86I Molde Osen lernverk - .iemverk teknlsk-lndustr. km '

378 7BIMoIde get 'f ' Kraftverk teknIsk-lndustr. km kraftverk

«ml 2 Molde S  '  ' ‘ - Sagbruk teknlsk-industr. km overvasshjulsag

409 17 Molde Stelnbrot på Bolslva Stelnbrudd teknisk~lndustr. km '

torisk mlnne

373 “ ved ae. Klrkested mlnne Lg ' '

385 1  “ Solsnes Kuiturrninne Kirkested ay.  ,  minne staliar og utedo

403 36 Molde Klrkested _  nl minne , Itre

406 103 Molde Kulturminne Kirkested minne '  '  , J I tre

379 IBZIMoIde " ' *  * K ' ' L

380 133 Molde .iulneset, MKB 1/505 Jul K. ... marine batmrl

416 108 Molde Vedalshaugen, Sekken ' K. a. HKB 191976

388 24IMolde Molde Rådhus K ' Offentlig adm.  4 Å

365 36 Molde l8oIsoy prestegard ' K Prestegård adm. ..
skuiehistorisk mlnne

1071 Z4 Molde Molde i......e. gg '  mlnne  '  skule

samferdselsrnlnne

407 45 Molde Skiers}: bnr Kultumtlnne Velaniegg lsamferdselsmlnne stelnkvelvsbru

I
NFSSEI' KOMMUNE

Kulturnllnne med formelt vem

'Ilstefort kyrkje' , , ya fra  '  etter 1850 med særleg hogverdl)

453 91 Nessa! Sira kyrkje, Eresijord Kulturrnlnne Klrkested kyrkjehistorlsk mlnne ' ...e

" freda

450 59 Nesset . K  '  I! lgrjvruyser. skole
426 61 Nesset Boggestranda V RItuell-kultlsk lolcalltet  ' '

43 82 Muse! Hoem. Eikesdal. llvfegrav n . dyregrav

443 Neset jakt-og  ' '  35 I fjellet jakt og fangst

440 16 Nesset Reitan, Eikesdal, ' ' gravhauger

454 80 Nesset Sæter, Eikesdal ’ gravfelt  +  ku-iturl.

1115 68 Nesset Syltebo, Eruijord.  .  , nuuumm g ,

441 10 Nesset ' -gg gg I I... E
438 91lNesset Eresfjord , ltlrkested ,  _  m  minne [stod kyrkje for ref

446 108lNesset lNeriand íjestadNlstdal Kultunnli Xlrkested kyrk ehlstorlsk minne stod kyrkje for ref
45Zj 15lNesset IRod ky ' ‘ Klrkested kyrkjehlstorisk mlnne stod kyrkje for ref

I
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Nasjonal
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freda

freda

freda

ellomalder Nasjonal Autornatlskfreda

meliomaider Nasjonal
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I
bynæft-gardsanlegg med kulturlandskap og heilheilleg

gg I

gardsanieflg med verdifullt tun med

el ...,' I  stein gardstun med hovudbygning, eldhus/drengstove og ioe

'  '  '  '  mlnne/ stone anlegg bor vurderast kva som kan  ‘ ‘  ast I  ' '  ,, ,,

mlnne, tidl. katolsk

tldI. del av Reknr-.s Hospital, minne

" ' som dei av

teknisk '  tidleg  ‘ ‘ ‘
“husk . . . “ha . 1 . s

teknisk intakt anlegg

minner etter svært tidleg ua---u-' jemverk

forste storre -fgg I jfr

teknisk kulturminne] sagbruk med restaurert

mlnne om' tidleg ...oase rksemd/ stelnbrot og

steinhogging

sveltserstll bygning med rik dekor- muligens

'ferdlghus'

sjeldan kulturminne, ein av to bevarte kyrkjestaller I

fylket

kyrkjebygg I verdifullt kulturlandskap med prestegard

(Røbekk) og  '
eit av fem kyrkjebygg bygde av Ole Havnasl denne

_ J sveilserstii. arkitektar: Ole Havnzs/ Knut Flåthe

arkitekt: ing. Gabriel Smith, Ålesund

del av nettv Festung Norwegen og

app: More ' 'L '  del av Artlilerlgrunpe More

dei av  '  Festung ,, og ,, Kflsten "  ”  'i dei av Artllierlgruppe More. I

More '  eige. Har '...  '

dei av nettverket Festung Norwegen og Heeres-Kusten-Batterie 19/976 Sekken (948), dei av

Artellerlgnrppe Romsdal Artliierigruppe  ‘ '

modemlstisk bygg I frllagt betong, svært modeme I

1966 arkitekt (Lappelen og Rodahi

eldre prestegardstun og hage I kulturlandskap ved

kvrkle 0:

mlnne l aktiv bmk. arkitekt Floor

mlnne, del av Den poslvel

‘kyrkjebygg frå perioden etter 1850 med særleg hog
verdi. Ei av 30 I More og Romsdal but etter  '  fra arkitekt Christian Heinrich Gmsd-I

var fra 1835. står tufter

vurdert til lnl  '  verdi av Norsk ...i
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ifikingtld  - _.

455 50 Nesset Tiltereldet -  , Velaniegg kavlveg ' Nujonal freda X X . . vurdert til verdi av Norsk Kultul rad

1900 tallet, tredje

434 Eil ferjekai ' J samferdselsrnlnne ferjekal kvartal 1974 Nasjonal l X X X wvexhlstorlsk minne, ferjeltal ved Eil
1500 Gull. fflfllfl rstelnfylilngsdammen, Aursjoen, hovudmagasin for Aura

475l Nesset  ‘  J men If Kraftverk rteknisHndustr. km kvartal 1950 talet ' I  ,.  X  X X '  l NVE sin  '  J ,' kraftverk. i og '  ' l 2006

'J reguierttil* ' ietterPIan-oggfl' '
430 Elam;  sentrum [K ' eldre tettstad eldre trehus Uvlss tid L Regulert til X X X X eldre '

'  letter

457 58 Nesset ,_enes Gardstun adm. Uviss tid , J  '  '- J X X X X freda sjefs-l kaptelnsgard

freda prestegard med nl ivygnlngar og isjonison-

448 5 Nesset Nesset Prestegard - r ,_ offentleg adm. teneste prestegard Uviss tid Nasjonal vedtaksfreda X X X X historie

Kulturminne og ltuitunniiio som er foreslått vema

Na_s[gnal verdi
432 , ‘Nasser Ekesdal, ' K  '  Gardstun -mum Uvlss tid Sammensatt Nasjonal X X X X ' fra yngre til i dag

1900 tallet, tredje Viktig hending I  nasjonal naturvemhistorle marken med varde

424 Nesset 'Kampen om J  '  ' '  ' ae ...inn ve. varde og rnlnnepl kvartal 1970 Nasjonal X minne om eivlktig historisk hendingl naturvernet og pa stein der leiren lag

verdi

teknisk-industrielle kulturminne

einaste storre gnrveverloemd I  fylket ved sida av
451 40 Nesset Rodsanigrtiber E  ,,  k  _  'egg teknlsklndustr. km anl Uvlss tid Regional X X Ollvln l  ' bygde  'L I  1911. Er lokalt g. museum

1000 tallet, fjerde

436 80 Nesset Elvefor tra, Eikesdal '  C .' gg iteknlslvindirstr. km elveforbflirig kvartal 1990-94 Regional X X X teknisk  ' '  tidleg fIBBO-ara)  '  gging

444 K Mølle Mdllelkvemlrus rieknlsk-Industr. km bygdernolie Uvlss tid Regional X X X sjeldan ' ei av atte L  ' '  l fylket

1900 tallet, tredje viktig minne fra den store kraftutbygginga i dette
79 Nesset Fjellstyrålræved Aursjoen llfulturminne Kraftve teknlsk-industr. km anleggsbrakke kvartal l950-ara Regional X X X X ji] " ' J Bygning er l dagi bruktii utstllllngar om historia l omradet

19m tallet, tredje Speielt anlegg for overføring av vatn til krafrstasjon G-=. unneiar fanger opp vatn fra elvar og bekkar som blir

Nesset ygginiza - Kraftverk teknIsk-industr. km overforingstunnelar kvartal ' X X X X fra andre steget av Aurauibygginga fdrde iii Aura kraftverk

449  . F  _  J  '  Eikesdal i Molielkvemhus teknlsk-lndustr. km kvem Uvlss tid Regional X X X '  gg med kanal, renne og utstyr

428 Nesset Ban L Eikesdal Fang; ' Uviss tid ' X X X sjeldan ,  I  Eli

1073 Nesset Taerrberghytta, Eikesdal K Fangs fangst] landbruk jakt- og gje  J' Uvlss tid Regional X X X sjeldan l Ell  '

minne om friluftsliv] sportsfiske, innslag av engelsk

437 65 Nesset Engeiskhrrset, Eresflord .  ' '  J J ' J Uvlss tid Regional X  X  X X reiseliv

ml 19€KHallel, forste
1072 1 Nesset Vltshus l Vlstdal K ' Ferlest J  '  J J n J ferlstad/leirstad kvartal 1908 Regional X X X X minne om ' ' '  u-"nu:

llld

427 61 Nesset Boggestranda ' . ' '  sjohruksanlegg ' inaustrekkie Uvlss tid ' ' X X X '  rekkje av eldre naust

landbi

44 Nesset husmannsplass, Mt ida , ' iandbrultsminne Regional X X X X L  '  med sanwrbygd stove, fjas, ioe har vore bustad for innerst

435  . Eldhus I Oppigard, flkesdal Kulturminne ' '  L  ' eidhus Uvlss tid Regional X X X g. J L '  '  eldhus av høg alder l verdifullt tunrniijo

minne om styving av aim til dyrefor og irausting av netter fra

79 Nesset ,`ng og nzta-lndustri If  '  I lanai" styvingstre og hasse Uviss tid Regional X X X minne om  '  ""' I  utmark i kultlvert i Eikesdal og pa Hoem

spesielt verdifullt kulturlandskap med eldre

458 77 Nesset fiver}:  ‘  ‘  ‘ K '  ' '  J iandbruksminne  '  J J ' Uviss tid Regional X X X X bebyggelse
handelsrnlnne/str J J

445 93 Nesset Nauste, Eras! ord Yulturrniljo Handelspiass J J trehusmlijd Uvlss tid ' X X X typisk eldre, tett  '

I ky isk minne
1500 tallet, tredje

433 79 Nesset Eikesdal kapell uiturrninne Klrkesied '  L minne kapell i tre kvartal 1066 Regional X X X X typisk Nordan-kyrkje fra perioden etter lova  I  1851 arkitekt Jakob Wilhelm Jordan

1500 tallet, fjerde

447 Nesset Nesset kyrkje, Eidsvåg Kuiiunnlnne Klrkested L minne  ' I  tre kvartal 1570 Regional X X X X typisk kyrkjebygg fra perioden etter lova  I  1851 arkitekt Henrik Nissen

1800 tallet, tredje typisk Jordan~kyrkje fra perioden etter lova l 1851. nygotislç arkitekt Jakob Wilhelm Jordan, l tillegg til kyrkje ogsa

456 99 Nesset Vlstdal kyrkje Kulturminne jitlrkested kyrltjehistoflsk minne iangkyrkje i tre kvartal 1869 Regional X X X X Dei av miljø med gardstun og stein med innskrlft stein med innskrlft INRI og tun Larsgarden

' l orpnls
1900 tallet, andre

ton 74 Nesset skogiv  '  ' ,  ‘  a' ' -' '  '  sjc kvartal "I ' x  X x x typisk' ' ' '  '  '

mlnnepiate hogge inn l bergveggl 1900, gjekk tapt under

1900 tallet, forste '  J for  '  ,;' '  _  fra 1900, i1959, men kopi lnnhoggen i anna bergvegg.

439 64lNesset ' L If  ' '  Mlnnermerire pa fjell kvartal 1900/1959 i Regional X X gjenskapt l 1959 Steinblokk med tavle sprengt ut 2012 ogsett opp ved rasteplass.

relsell

431 FJdsora,  ' ' f' rgs-/servering J gj  ' Uviss tid Regional X X X X eldre ved fjorden

442 21 Nesset Høvik bru Kuitunninne Velanlegg samferdselsminne st:  ‘  a Uvlss tid X X ' ' u ved riksveg 62
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Nesset kommune - kommunedelplan for kulturminne - fråsegn til 
planprogram

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

MERKNADER TIL PLANPROGRAMMET

Bakgrunn og rammer

Vi saknar eit tydelegare avsnitt som tek for seg rammene for planarbeidet, og dei 
nasjonale og regionale føringane som bør ligge til grunn for arbeidet. Kulturminnelova, 
nasjonale forventingar til kommunal planlegging og Riksantikvaren sine retningslinjer for 
arbeid med kulturminneplanar er viktige nasjonale føringar. Kulturminner i kommunen. 
Kulturminneplan er Riksantikvaren sin faglege rettleiar på dette området.

Fylkesplan 2013-2016 gir ved satsingsområde kultur og handlingsprogram for kultur det 
regionale rammeverket for kulturminnevern. Fylkeskommunen sitt pågåande arbeid med 
Regional delplan for kulturminne og kulturmiljø av nasjonal og regional verdi vil ha 
direkte innverknad på kommunedelplanen for Nesset og må omtalast i planprogrammet.

Mål og innhald

Kulturminneplanen vil ha tre hovudelement:

1) betre oversikt over kulturminne og kulturmiljø i kommunen.

2)  prioritering av særleg viktige kulturminne og kulturmiljø.

3)  handlingsplan for det vidare kulturminnearbeidet.

Vi har ikkje vesentlege merknader til forslaget til innhald i planen, og finn det positivt at 
ein også skil mellom eit kortsiktig og ein langsiktig handlingsplan. Vi er også positive til 
planane for revisjon og rullering, og at ein legg vekt på at planen blir etterfølgd i 
byggjesakar, reguleringsplanar og kommuneplanens arealdel.

Tiltak

Planprogrammet legg opp til å registrere og dokumentere både materielle og 
immaterielle kulturminne, og å ta vare på og bruke kulturminna til kunnskap om 
lokalhistoria og som element i samfunnsutviklinga. Planprogrammet kan med fordel 
omtale meir konkret korleis ein ser for seg å gjennomføre desse registreringane. 

Nesset kommune

Kommunehuset

6460   Eidsvåg i Romsdal

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato:

2013/161 15.10.2013 62540/2013/KOMMUNEPLAN Anders Røynstrand, tlf. 71 25 82 90 20.11.2013
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Organisering

Organiseringa av prosjektet verkar god, med ei politisk styringsgruppe og ei 
arbeidsgruppe som knyter saman ulike deler av administrasjonen, museet og dei 
frivillige. Som høyringsinstans kan ikkje fylkeskommunen delta formelt i arbeidsgruppa, 
men tek mot invitasjon til å vere med i møte der vi kan bidra, jf. innhenting av ekstern 
kompetanse.

Medverknad

Det er laga ein god plan for medverknad, og det er viktig å ha ein klar strategi på korleis 
ein kan nå ut. Kvar når ein dei som er interessert? Korleis får ein med barn og unge? Vi 
kan gjere merksam på at fylkeskommunen har eit prosjekt på kulturminneregistrering 
for skuleelevar – Minnefinnekurs – gjennom Kultursekken, som skulane kan bestille.

INNSPEL TIL PLANARBEIDET

Generelt

Vi vil understreke kommunen si rolle i å sikre ei heilskapleg tilnærming til prioritering av 
særleg verdifulle kulturminne og kulturmiljø. Det bør vere eit mål for planarbeidet at ei 
slik prioriteringsliste gir eit representativt bilete av Nesset si historie. 

Vi trur også det er viktig for kommunen å avgrense prosjektet til realistiske rammer, 
enten geografisk, tematisk eller kronologisk. Når det gjeld registreringsarbeid treng ikkje 
dette avsluttast sjølv om planen er vedteken, og nye område/objekt kan eventuelt 
leggast til ved ein seinare revisjon.

Automatisk freda kulturminne

Den nasjonale databasen Askeladden er den viktigaste ressursen i høve til kartfesting av
automatisk freda kulturminne, og ein viktig reiskap mellom anna i arealplanlegging. Vi
ser på oppdatering og kontroll av dei registreringane som ligg i databasen som eit viktig
tiltak som kan knytast til kulturminneplanen, men vil samtidig ikkje tilrå at ein går i gang
med det utan å ha det økonomiske og organisatoriske grunnlaget for å gjennomføre det.
Eit slik arbeid må eventuelt skje i nært samanheng med fylkeskonservatoren, og det er
eit krav at registratorar er godt fagleg skolerte innan arkeologi.

Askeladden viser berre freda lokalitetar, inkludert ein sikringsradius på 5 meter, jf.
Kulturminneloven §§ 4 og 6. I fleire område kan slike kulturminne inngå i større og meir
heilskaplege kulturmiljø. Desse har ikkje noko formelt vern, men er likevel viktige for
opplevinga av kulturminna og bruken av områda i kombinasjon med rekreasjon og
friluftsliv. Vi rår til at ein i arbeidet med kommunedelplanen forsøker å identifisere og
avgrense slike kulturmiljø, gjerne i samanheng med kulturminne frå nyare tid.

Vi vil også peike på Riksantikvaren sitt bevaringsprogram for utvalde arkeologiske
kulturminne (BARK) med fokus på skjøtsel og tilrettelegging av automatisk freda
kulturminne. Eit eksempel er Prestneset som vert tilrettelagt i 2013-2014. Vi rår til at ein i 
arbeidet med kommunedelplanen har eit fokus på å velje ut nye kulturminne og kulturmiljø 
som kan vere aktuelle objekt for BARK. Her bør ein engasjere lokale krefter som 
historielag, skular ol. Vi minner om at tilrettelegging og skjøtsel må skje i samråd med 
grunneigarar og kulturminneforvaltninga. Vi rår også til at ein har eit særleg fokus på dei 
automatisk freda kulturminna som alt er tilrettelagde, til dømes med tanke på om her er 
naudsynt med skjøtselsplanar, fornying av skilt ol.
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Kulturminne frå nyare tid

Det er viktig at kommunedelplanen blir koordinert med Regional delplan for kulturminne 
av regional og nasjonal verdi, som skal vere ferdigstilt i 2014. Tabellen under viser
kulturminne/kulturmiljø av regional og nasjonal verdi i Nesset, og vi ber om at desse blir 
innarbeidd i kommunedelplanen. Det kan vere kulturminne som har større verdi 
nasjonalt og regionalt enn lokalt. Skal kulturminneplanen bli innarbeidd/ omsynsteken i 
kommuneplanen for å bli eit godt arbeidsreiskap i plan- og byggesaksamanheng, er det 
viktig at alt blir med.

Vi gjer merksam på at dokumentasjonen i den regionale delplan vil bli lagt ut på 
www.gislink.no. Her kan ein også finne informasjon om freda kulturminne etter lov om 
kulturminner, eksisterande verneområde etter plan- og bygningslova, verdifulle 
kulturlandskap m.m.    

Det er viktig at ein får med Nesset si kulturhistoriske utvikling og at ein utdjuper tema 
som representativitet og særpreg. Kva har hatt ei vesentleg rolle i Nesset si 
kulturhistorie (jordbruk, fiske, industriutvikling mm). I tillegg til oppdatering av SEFRAK, 
vil det vere ein fordel om ein supplerer dette materialet med bygningar som er yngre 
enn 1900, andre type kulturminne, og meir heiskaplege kulturmiljø. Desse kan 
registrerast i på www.kulturminnesøk.no.

Riksantikvaren ønskjer at kommunane sjølv tar større ansvar for kulturminnevernet i 
plan- og bygningssaker. Det er difor viktig at planen som verktøy i slik handsaming er 
oppdatert med kulturminne som er blitt borte og nye som kjem til. Vi er difor nøgd med 
at kommunedelplanen er tenkt å få hovudrevisjon kvart fjerde år, og at det blir presisert 
at planen følgjast opp i reguleringsplanar og leggast til grunn for arbeidet med 
kommuneplanens arealdel.

Oversikt over kulturminne i Nesset kommune, kjelder:

For etter-reformatorisk kulturminnevern er SEFRAK-registeret særs utilstrekkeleg. Ikkje 
alt er like verneverdig. Arkivet har ikkje med kulturminne etter år 1900, og dekker berre 
bygningar - ikkje bruer, vegar, forma kulturlandskap med steingardar, murar, åkerreiner 
m.m. Det er difor viktig å ha med andre kjelder å velje frå som:

 Historiebøker - lokale, regionale og for spesielle tema (t.d. energiutbygging i 
Mardølavassdraget m.m.)

 Utskiftingskart

 Gamle bilete

 Gamle flyfoto

 Romsdalsmuseet

 Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKA

 Freda kulturminne frå nyare tid frå Fredingsarkivet, og temavise verneplanar frå 
m.a. Vegvesenet, Forsvaret m.m.

 Plan for kultuminnevernet i Møre og Romsdal 2002.

 Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi (under arbeid, 
venta ferdigstilt 2014) 
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Oversikt over kulturminne og kulturmiljø i Nesset vurdert som nasjonalt eller regionalt viktige:

Namn på objekt Kategori Art Type/stil Alder Vekting

"Kampen om Mardøla" Kulturmiljø naturvernhistorisk varde og minnepl 1970 Nasjonal

Aursjødammen Kulturminne teknisk-industr. km kraftverkdam Nasjonal

Boggestranda Kulturmiljø autom.f.km bergkunstområde steinalder Nasjonal

Dyregrav, Hoem, Eikesdal Kulturminne autom.f.km dyregrav Nasjonal

Eikesdal, tunområdet Kulturmiljø landbruksminne Rekkjetun samansett Nasjonal

Eikesdalen ferjekai Kulturminne samferdselsminne ferjekai 1974 Nasjonal

Eresfjord kyrkjestad Kulturmiljø kyrkjehistorisk minne stod kyrkje før ref. mellomalder Nasjonal

Gravhauger, Reitan, 
Eikesdal Kulturmiljø autom.f.km gravhauger Nasjonal

Gussiåsen jarnvinneanlegg Kulturmiljø autom.f.km jarnvinneanlegg Nasjonal

jakt- og fangstanlegg i fjellet Kulturmiljø autom.f.km. jakt og fangst Nasjonal

Nerland kyrkjestad,Vistdal Kulturmiljø kyrkjehistorisk minne stod kyrkje før ref. mellomalder Nasjonal

Nesset Prestegard Kulturmiljø offentleg adm. teneste prestegard Nasjonal

Prestneset Kulturmiljø autom.f.km gravrøyser, skole Nasjonal

Rød kyrkjestad Kulturmiljø kyrkjehistorisk minne stod kyrkje før ref mellomalder Nasjonal

Sæter, Eikesdal Kulturmiljø autom.f.km + landskap gravfelt + kulturl. Nasjonal

Tiltereidet Kulturmiljø autom.f.km kavlveg mellomalder Nasjonal

Vorpenes Kulturmiljø offentleg adm. teneste kapteinsgard Nasjonal

Boggestranda Kulturmiljø naustmiljø naustrekkje Regional

Børreinhytta, Eikesdal Kulturminne fangstminne jakthytte Regional

Eidsvåg sentrum Kulturminne eldre tettstad eldre trehus Regional

Eidsøra Kulturmiljø strandstad kai, gjestgiveri Regional

Eikesdal kapell Kulturminne kyrkjehistorisk minne kapell i tre 1866 Regional

Eldhus i Oppigard, Eikesdal Kulturminne landbruksminne eldhus Regional

Elveforbygging, Setra, 
Eikesdal Kulturmiljø teknisk-industr. km elveforbygging 1890-94 Regional

Engelskhuset, Eresfjord Kulturminne friluftslislivhistorie laksefiskerbustad Regional

Godtemplarhammeren Kulturminne organisasjonslivsminne minneplate på fjell 1900/1959 Regional

Høvik bru Kulturminne samferdselsminne steinkvelvbru Regional

Kvernberg Mølle Kulturminne teknisk-industr. km bygdemølle Regional

Nauste, Eresfjord Kulturmiljø strandstad trehusmiljø Regional

Nesset kyrkje, Eidsvåg Kulturminne kyrkjehistorisk minne langkyrkje i tre 1878 Regional

Oppigardskverna, Eikesdal Kulturminne teknisk-industr. km kvern Regional

Raudsand gruver Kulturmiljø teknisk-industr. km gruveanlegg Regional

Sira kyrkje, Eresfjord Kulturminne kyrkjehistorisk minne åttekantkyrkje 1869 Regional

Vistdal kyrkje Kulturminne kyrkjehistorisk minne langkyrkje i tre 1869 Regional

Øverås kulturlanskap Kulturmiljø landbruksminne kulturlandskap Regional

Visthus i Vistdal Kulturmiljø fritidslivsminne feriestad/leirstad 1908 Regional

Tverrberghytta, Eikesdal Kulturminne landbruksminne jakt- og gjetarhytte Regional

Skogly ungdomshus, 
Eresfjord Kulturminne organisasjonslivsminne ungdomshus 1928 Regional
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Konklusjon

Fylkeskommunen ser positivt på målsetjingane for kommunedelplan for kulturminne for 
Nesset. Vi viser til merknader og innspel over og ber om at desse vert tekne omsyn til ved 
fastsetting av planprogram og utarbeiding av planforslag. Kulturavdelinga i fylkes-
kommunen kan bistå i planutarbeidinga, der kommunen måtte sjå behov for det.

Med helsing

Johnny Loen Anders Røynstrand
Plansamordnar rådgivar

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir.

Fagsaksbehandlar

Automatisk freda kulturminne: arkeolog Kristoffer Dahle, tlf. 71 25 89 03
Kulturminne frå nyare tid: rådgivar Siv Aksdal, tlf. 71 25 88 47

Kopi:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 72/16 09.06.2016 

Nesset kommunestyre 57/16 23.06.2016 

Råd for eldre og funksjonshemma 9/16 12.09.2016 

Utvalg for helse og omsorg  20.09.2016 

Utvalg for oppvekst og kultur 20/16 20.09.2016 

Utvalg for teknisk, næring og miljø  29.09.2016 

Nesset kommunestyre  20.10.2016 

 
 
 

Gjennomgang av kommuneorganisasjonen - forslag tiltak 

Vedlegg 

1 Gjennomgang av økonomiplan 2016-2019 med tiltak 

2 Forslag til tiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanperioden 

3 Vedrørende reduksjonsforslag og vedtatt ikke leie inn ved sykefravær 

 
 

Rådmannens innstilling 

 

Nesset kommunestyre ber rådmannen vurdere følgende tiltak i økonomiplanperioden 2017-2019: 

Nesset kommune 2017-2019                               (tall i 1000 kr) ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019 

Økonomiavdeling, red. stilling pga. rasjonalisering/effektivisering -400 -400 -400 

Svømmeopplæring ungdomstrinnet -180 -180 -180 

Skolefrukt -150 -150 -150 

10% reduksjon på administrasjon skole -80 -80 -80 

Omklassifisering av veger (til privat). Vurdere å bruke kraftfond med 
tilskudd til vedlikehold av private veger -400 -400 -400 

Avvikling Vistdal bofellesskap 1.1.2018   -1 500 -1 500 

Generell innsparing helse og omsorg -300 -300 -300 

Egenandel helse og omsorg, heimebaserte tjenester -50 -50 -50 

Merinntekt helse og omsorg (oppholdsbetaling) -200 -200 -200 

Vurdere oppg. Skolef rådg og barnehagemynd.       

Salg av Eikesdal skole, red. drift/vedlikehold -55 -55 -55 

TSU vurdere ytterligere innsparing  -250 -250 -250 

Arkiv: 151 
 

Arkivsaksnr: 2015/1077-124 
 

Saksbehandler:  Solfrid Svensli 



Vurdere godtgj.reglement politikere per 1.1.2017       

Eiendomsskatt, økn. 0,5 pro fra 1.1.2017 -950 -950 -950 

Økt utbytte Nesset kraft i 2017 -500     

Sum -3 515 -4 515 -4 515 

 

Rådmannen bes å vurdere nedjustering av inntekter på salg av konsesjonskraft for perioden 2017-
2019 hvis strømprisene fortsatt holder seg på lavt nivå. 

 

Øvrige differanse salderes med bruk og avsetning til disposisjonsfond. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens forslag: 

 

Rådmannen bes vurdere alternative tiltak til den beregnede innsparingen på sykefravær og 
innleie av vikarer. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Nesset kommunestyre ber rådmannen vurdere følgende tiltak i økonomiplanperioden 2017-2019: 

Nesset kommune 2017-2019                               (tall i 1000 kr) ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019 

Økonomiavdeling, red. stilling pga. rasjonalisering/effektivisering -400 -400 -400 

Svømmeopplæring ungdomstrinnet -180 -180 -180 

Skolefrukt -150 -150 -150 

10% reduksjon på administrasjon skole -80 -80 -80 

Omklassifisering av veger (til privat). Vurdere å bruke kraftfond med 
tilskudd til vedlikehold av private veger -400 -400 -400 

Avvikling Vistdal bofellesskap 1.1.2018   -1 500 -1 500 

Generell innsparing helse og omsorg -300 -300 -300 

Egenandel helse og omsorg, heimebaserte tjenester -50 -50 -50 

Merinntekt helse og omsorg (oppholdsbetaling) -200 -200 -200 

Vurdere oppg. Skolef rådg og barnehagemynd.       

Salg av Eikesdal skole, red. drift/vedlikehold -55 -55 -55 

TSU vurdere ytterligere innsparing  -250 -250 -250 

Vurdere godtgj.reglement politikere per 1.1.2017       

Eiendomsskatt, økn. 0,5 pro fra 1.1.2017 -950 -950 -950 

Økt utbytte Nesset kraft i 2017 -500     

Sum -3 515 -4 515 -4 515 

 

Rådmannen bes å vurdere nedjustering av inntekter på salg av konsesjonskraft for perioden 2017-
2019 hvis strømprisene fortsatt holder seg på lavt nivå. 

 

Øvrige differanse salderes med bruk og avsetning til disposisjonsfond. 

 

Rådmannen bes vurdere alternative tiltak til den beregnede innsparingen på sykefravær og innleie 
av vikarer. 

 



 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Eva Solstad Alme fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 

Saken utsettes og oversendes til de politiske utvalgene for gjennomgang og 
konsekvensutredning. 

 

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Saken utsettes og oversendes til de politiske utvalgene for gjennomgang og konsekvensutredning. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Det vises til kommunestyrets behandling av økonomiplan for 2016-2019 i møte den 17.12.2015, sak 
156/15. I vedtaket under pkt. 1.1 står det blant anna:  

Det foretas en gjennomgang av hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016 for å redusere driften 
og for å få økonomiplanen i balanse. For 2017 og videre i økonomiplanperioden anslås 
omstillingsbehovet å være på kr 7 mill. Reduksjonen fordeles foreløpig forholdsmessig på enhetene. 
 
Til hjelp under gjennomgangen av kommunens organisasjon og effektivitet, engasjeres ekstern 
kompetanse på området. Gruppa som skal gjennomgå kommuneorganisasjonen kommer med sin 
innstilling 1.juli 2016. 

 
Formannskapet tar initiativ til å iverksette prosessen. 

 
Formannskapet vedtok i sitt møte den 4.2.2016, sak 16/16: 
 

Til arbeidet med å gjennomgå hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016, for å redusere driften og 
for å få økonomiplanen i balanse, nedsetter formannskapet følgende arbeidsgruppe.  

 Formannskap utgjør arbeidsgruppen  

 HTV og HVO deltar i gruppen  

 Rådmannen utpeker deltagere fra administrasjonen.  
 
Første møte i arbeidsgruppen blir 3. mars 2016. 

 
Fra administrasjonen har rådmann, ass. rådmann, personalsjef og økonomisjef deltatt. 
 
Prosessen har vært som følge: 
 

1. 20.01.16 sendte rådmannen informasjon til alle enhetsledere om prosess og oppgaver. 

 

2. 04.02.16 vedtok formannskapet deltakere i arbeidsgruppe, jf. F-sak 16/16. 

 

3. 11.04.16 første møte i arbeidsgruppa.  

Til arbeidsgruppas første møte delte rådmannen ut resultatet av arbeidet som enhetene 

hadde jobbet med. Arbeidsgruppa fikk utdelt beskrivelse av tiltak med konsekvenser. 

Disse ble gjennomgått i møtet. I tillegg ble det utdelt kostratall. Arbeidsgruppa 



konkluderte med at det ikke var behov for ekstern bistand. 

 

4. 27.04.16 andre møte i arbeidsgruppa.  

Til arbeidsgruppas andre møte var det et ønske at rådmannen innarbeidet regnskap 2015. 

Det ble også lagt fram oppdaterte prognoser for 2016. Resultatet fra dette møtet var at 

politikerne ønsket å bevare et disposisjonsfond på kr 3 mill. Hvilke tiltak som skulle settes 

inn skulle avklares i tredje møte. 

 

5. 04.05.16 tredje møte i arbeidsgruppa.  

I tredje møtet kom politikerne fram til et resultat som rådmannen skulle bygge 

saksutredning til formannskapet på.  

Etter at tredje møtet var ferdig kom det beskjed om at anbudskonkurransen i forbindelse 

med asylmottak var annullert. Politikerne hadde basert sitt forslag på en årlig inntekt på kr 

1,5 mill i leieinntekter, samt inntekter til opprettholdelse av 40% helsesøsterstilling. Med 

bakgrunn i dette ønsket ordfører et nytt møte. 

 

6. 02.06.16 fjerde møte i arbeidsgruppa.  

Etter at forrige møte var avsluttet har regjeringen avlagt revidert nasjonalbudsjett (RNB). 

Enhetene har rapportert for 1. tertial og lønnsoppgjøret er ferdig. Prognosene har endret 

seg og rådmannen la fram en oppdatering på prognoser og tiltak basert på rapportering 

per 30.4.2016, samt RNB. Dette resultatet ligger vedlagt. Det var enighet i gruppa at dette 

skulle være grunnlag for rådmannens saksutredning til politisk behandling. 

 
Oppsummering fra møtene og endelig resultat 02.06.16: 
 
Utgangspunktet for arbeidet er økonomiplan 2016 -2019. Økonomisjef la fram oppdatert prognose 
for hele økonomiplanperioden. Tertialrapporten og budsjettkorrigeringer for 2016 blir behandlet 
særskilt i politiske møter i juni 2016.  
 
Kommunestyret anslo omstillingsbehovet for å være kr 7 mill i perioden. I denne summen var det 
også rom for avsetning til disposisjonsfond. Etter at tiltak uten framlagte konsekvenser fra 2016 var 
videreført med kr 3 mill i hele økonomiplanperioden ble det arbeidet med plan for å utarbeide 
tiltak for å balansere økonomiplana i perioden 2017-2019, samt redusere avsetningene til 
disposisjonsfond noe. Prognose for disposisjonsfond er på kr 4,879 mill ved inngangen av 
perioden: 
 

Nesset kommune 2017-2019                               (tall i 1000 kr) ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019 

Behov for tiltak i perioden (merforbruk 2017-2019) 4 043 4 301 2 616 

Oppdaterte prognoser viser ytterligere behov for tiltak 1 607 892 290 

Arbeidsgruppa kom fram til tiltak, oppsummert -3 515 -4 515 -4 515 

Bruk og avsetning til disposisjonsfond -2 135 -678 1 609 

Balanse 0 0 0 

Akkumulert beholdning på disposisjonsfond 2 744 2 066 3 675 
 
Følgende tiltak er vurdert og planlagt: 

Nesset kommune 2017-2019                               (tall i 1000 kr) ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019 

Økonomiavdeling, red. stilling pga. rasjonalisering/effektivisering -400 -400 -400 

Svømmeopplæring ungdomstrinnet -180 -180 -180 

Skolefrukt -150 -150 -150 

10% reduksjon på administrasjon skole -80 -80 -80 

Omklassifisering av veger (til privat). Vurdere å bruke kraftfond med 
tilskudd til vedlikehold av private veger -400 -400 -400 



Avvikling Vistdal bofellesskap 1.1.2018   -1 500 -1 500 

Generell innsparing helse og omsorg -300 -300 -300 

Egenandel helse og omsorg, heimehjelp -50 -50 -50 

Merinntekt helse og omsorg (oppholdsbetaling) -200 -200 -200 

Vurdere oppg. Skolef rådg og barnehagemynd.       

Salg av Eikesdal skole, red. drift/vedlikehold -55 -55 -55 

TSU vurdere ytterligere innsparing  -250 -250 -250 

Vurdere godtgj.reglement politikere per 1.1.2017       

Eiendomsskatt, økn. 0,5 pro fra 1.1.2017 -950 -950 -950 

Økt utbytte Nesset kraft i 2017 -500     

Sum -3 515 -4 515 -4 515 

 
 

Vurdering 

 

I henhold til formannskapets vedtak er formannskapet arbeidsgruppen. HTV og HVO har deltatt i 
møtene og kommet med innspill sågar muntlig som skriftlig. Rådmannen og hennes stab har også 
deltatt på møtene og svart på spørsmål. 
 

Kommunen har planlagt omsorgsboliger med døgnbemanning. Rådmannen antar at det vil 
komme ekstra utgifter til formålet som foreløpig ikke er tatt inn i økonomiplana, ei heller foretatt 
beregning på. Kostnadene vil komme an på organiseringen.  

 

De fleste av tiltakene er gjennomførbare, men rådmannen er redd for at det kan bli vanskelig med 
gjennomføring for helse og omsorg hvor det er tak på hvor mye en beboer på institusjon skal betale 
for oppholdet. Det er også tak på heimehjelpsbetaling i forhold til inntekt, derfor har rådmannen i 
sin innstilling tatt inn teksten «heimebaserte tjenester». Da vil det også dekke mat, vask av klær 
mv. I tillegg er rådmannen redd for at kutt på enhet for teknisk, samfunn og utvikling vil gå ut 
over vedlikehold av eiendommer eller veger.   

 

Tillitsvalgte er bekymret for at det ikke blir leid inn vikarer ved sjukefravær. Rådmannen deler 
også denne bekymringen. Faren er at det kan bli en ekstra stor belastning på personalet som må 
fordele oppgavene til den som er sjuk. I forbindelse med økonomisk rapportering for 1. tertial 
melder enhetsleder for helse og omsorg at ikke innleie av vikar går spesielt utover heimehjelp hvor 
vedtak ikke blir fulgt opp og en del av brukerne får ikke den hjelpa de har fått vedtak om.  

 

Det er viktig å være forsiktig med budsjettering av inntekter fra salg av konsesjonskraft, samt 
utbytte. Her bør det budsjetteres så realistisk som mulig. Det er også viktig å budsjettere nok 
utgifter. Rentenivået er fortsatt lavt, men det er ikke kommet ned i 1,5 pst som det er budsjettert 
med i økonomiplana for 2016 og 2017.  

 

Et disposisjonsfond på kr 3-4 mill er ikke mye hvis rentene øker, og/eller kommunen får svikt i 
inntektene.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 



Gjennomgang av økonomiplan 2016 – 2019,  

oppdatert med regnskap 2015 og nye prognoser for 2016 
vedlegg til sak om gjennomgang av kommuneorganisasjonen 

 

 

 

1. I opprinnelig økonomiplan var «Redusert ramme uten tiltak/konsekv» kr 6,5 mill høyere i 

perioden 2017 – 2019. 

2. I opprinnelig økonomiplan var «Netto avsetning disposisjonsfond» i perioden 2017 – 2019 på 

henholdsvis kr 2,457 mill, kr 2,199 mill og kr 3,884 mill. 

 

Oppstillingen kan vises på følgende måte: 

 
 

 

Nesset kommune 2015-2019 R2015 B2016 ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019

Konsekvensjust ramme enhet 202 538 205 644 206 026 205 438

Redusert ramme med  tiltak/konsekv -1 168 -1 701 -1 701 -1 701

Redusert ramme uten  tiltak/konsekv -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Netto driftsramme enhetene 192 981 198 370 200 943 201 325 200 737

Endring i prosent fra året før 2,79 1,30 0,19 -0,29

Skatt og rammetilskudd -167 377 -171 948 -171 884 -172 991 -174 097

Eiendomsskatt -21 652 -21 628 -21 628 -21 628 -21 628

Salg av konsesjonskraft -4 122 -4 750 -4 750 -4 750 -4 750

Konsesjonsavgifter -8 367 -7 878 -7 878 -7 878 -7 878

Momskompensasjon -5 520 -4 850 -4 850 -4 850 -4 850

Andre kompensasjonsinnt. -772 -718 -574 -387 -356

Sum frie inntekter -207 810 -211 772 -211 564 -212 484 -213 559

Finanskostnader 16 095 15 612 14 352 14 662 14 862

Renter ansvarlig lån Nkas -1 048 -955 -955 -955 -955

Utbytte -2 111 -4 000 -2 500 -3 000 -3 000

Andre finansinntekter -1 021 -700 -680 -665 -650

Renter og avdrag nye tiltak 0 973 3 576 5 023 5 531

Renter og avdrag VA -2 241 -2 080 -2 457 -2 933 -3 678

Sum finanskostnader 9 674 8 850 11 336 12 132 12 110

"netto driftsresultat" -5 155 -4 552 715 973 -712

Netto avsetning kraftfond 3 881 3 328 3 328 3 328 3 328

Bruk av tidl. års mindreforbr. -2 947

Netto avsetning disposisj.fond -2 244

Netto avsetning -1 310 3 328 3 328 3 328 3 328

Resultat - foreløpig -6 465 -1 224 4 043 4 301 2 616

Akk. beholdning disposisjonsfond -6 470 -7 694 -3 651 0 0

Nesset kommune 2015-2019 R2015 B2016 ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019

Reduksjonen i 2016 videreføres i økonomiplanperioden, dvs. reduksj. 6 500 6 500 6 500

Korrigerer avsetning til disposisjonsfond -1 224 -2 457 -2 199 -3 884

Differanse, som må erstattes med tiltak -1 224 4 043 4 301 2 616



 

 

Versjon fra møte 02.06.2016 

Nesset kommune 2015-2019 R2015 B2016 ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019

Resultat foreløpig økonomiplan 2016-19 -1 224 4 043 4 301 2 616

Endringer/konsekvenser:

Inntekter/finans:

Skatt og rammeoverføringer 0 0 0 0

Utbytte 800

Salg av konsesjonskraft 1 000 1 000 1 000 1 000

Renter (budsj. 1,5% i 2016 og 2017) 300 300 0 0

Eiendomsskatt 100

Nytt inntektssystem fra 1.1.2017 100 100 100

Enhetene
Rådmann stab inkl. fellesutgifter, erstatning Hallutv 400
Rådmann stab inkl. fellesutgifter, kommunereform 300

Tiltak Tøndergård (skolef.rådg) 691 515 0 -372

Tiltak Tøndergård, transport (skolef.rådg.) 230 230 230

Eidsvåg barne- og ungdomsskole -500

Barnehagene 0

HO,  videreføring av legevakt 270 270 270 270

HO, ressurskr.brukere 100 200 200

NAV 500 500 500 500

Avsatt reserver til lønnsoppgjør 2016, "til gode" -1 276 -1 276 -1 276 -1 276

Kirkelig fellesråd -132 -132 -132

Tiltak:

Økonomiavdeling -400 -400 -400

Svømmeopplæring ungdomstrinnet -180 -180 -180

Skolefrukt -150 -150 -150

10% reduksjon på administrasjon skole -80 -80 -80

Omklassifisering av veger (til privat), saksutredn. 

Vurdere å bruke kraftfond med tilskudd til vedlikehold av private veger -400 -400 -400

Leieinntekter asylmottak (3 år), brutto 0 0 0 0

Avvikling Vistdal bofellesskap 1.1.2018 -1 500 -1 500

Generell innsparing helse og omsorg -300 -300 -300

Egenandel helse og omsorg, heimehjelp -50 -50 -50

Merinntekt helse og omsorg (oppholdsbet.?) -200 -200 -200

Pri. 5 HO reduksj. Skolehelsetj., 40% stilling 0 0 0

Vurdere oppg. Skolef rådg og barnehagemynd.

Salg av Eikesdal skole, red. drift/vedlikehold -55 -55 -55

TSU vurdere ytterligere innsparing -250 -250 -250

Vurdere godtgj.reglement politikere per 1.1.2017

Eiendomsskatt, økn. 0,5 pro 1.1.2017 -950 -950 -950

Økt utbytte Nesset kraft i 2017 -500

Bruk/avsetning disposisjonsfond i møte 4.5.16 -2 217 -1 891 -734 573

Korr. Bruk/avsetning disposisjonsfond til 2.6.16 626 -244 56 1 036

Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0

Akkumulert disposisjonsfond 6 470 4 879 2 744 2 066 3 675

Akk. Disposisjonsfond fra møte 4.5.16 6470 4253 2362 1628 2201



Oversikt over tiltak som ikke ble tatt inn i økonomiplanperioden 
vedlegg til sak om gjennomgang av kommuneorganisasjonen 

 

 

Nesset kommune 2015-2019 R2015 B2016 ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019

Nedlegging Vistdal skole -1 739 -1 739 -1 739

Samle ungdomstrinnet i Eidsvåg -563 -680 -524 -1 070

Bortfall leirskole -68 -68 -68

Eresfj b.hage, inkl. bygg, overf. Barn E og V -1 244 -1 244 -1 244

Nedlegging Vistdal barnehage, inkl. bygg -930 -930 -930

Politisk, avvikle uleg. Tap av inntekt -50 -50 -50

Svar UT -50 -50 -50

Bibliotek, reforhandle avtale Sunndal -185 -185 -185

Nesset folkebad, avvikle evt. red. åpningst. -125 -125 -125

Forvaltning helleristninger Bugge, redusere -45 -45 -45

Helse og omsorg: prioritert:

NOS kjøkken , 60 % stilling. Reduksjon en tilsatt 3 dager pr.uke 1 -260 -260 -260

NOS eldresenteret. I dag åpent 2 dager pr, uke, Tilbudet avvikles 2 -250 -250 -250

Hjemmetjenesten, reduksjon praktisk bistand (gjelder både indre og ytre) 3 -200 -200 -200

NOS sjukeheimen, reduksjon dag fra 8 til 7 på vakt 4 -500 -500 -500

Helse og forebygging reduksjon skolehelsetjenesten, 40 % stilling 5 -220 -220 -220

NOS sjukeheimen, reduksjon kveld fra 6 til 5 på vakt 6 -500 -500 -500

Tiltak ikke tatt inn, jf. utleverte dok. i møte 11.4.2016:



if. Lars/row;
FAGFORBUNDET NESSET å å Eidsvég 03.05.2016

NORSK

SYKEPLEIERFORBUND 
Vedrørende reduksjonsforslag og vedtatt ikke leie inn ved sykefravær.

Fagforbundet Nesset og Sykepleierforbundet ser på med stor bekymring at det ikke blir leid
inn ved sykefravær.

Dette har medført ei enda større belasting på de ansatte.

Ansatte har begynt å grue seg for å gå på jobb, hva venter det i dag. Er det sykefravær. Som
medfører ekstra arbeid for å fordele arbeidsoppgavene, flere oppgaver en skal utføre enn som

står på programmet. Den som for eksempel skal utføre praktisk bistand har også andre

oppgaver, som tilsyn, morgenstell. Tilsyn, etc. blir fordelt, praktisk bistand blir utsatt, kan gå

en måned før de får.

Dette kan gå en og armen gang, men ikke over lang tid.

Så skal reduksjonsforslagene komme på toppen.

NOS sjukeheim, reduksjon dag fra 8 til 7 på vakt, og reduksjon kveld fra 6-5 på vakt. Er pr i

dag inndelt i tre grupper, dette må reduseres til to med mindre bemanning.

Ansatte får det travlere, kan føre til dårligere oversikt over pasientene, vikti g observasjoner

kan overses, dette kan få alvorlige konsekvenser. Det blir en stressende situasjon.
Uro i avd. pga. flere forskjellige brukere på sarnrne avdeling.

Dette går ikke.

Kvaliteten på tjenesten kan bli dårligere, svekket omdømme, økt sykefravær, stress og dårlig

arbeidsmiljø.

átxssôp å \ snur-j) Pica./.§.°-’\

Fagforbundet Nesset Sykepleierforbundet
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 72/16 08.09.2016 

Råd for eldre og funksjonshemma 8/16 12.09.2016 

Utvalg for helse og omsorg  20.09.2016 

Utvalg for oppvekst og kultur 21/16 20.09.2016 

 
 
 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020 

Vedlegg 

1 Ruspolitisk handlingsplan 2016-2020 

 
 

Rådmannens innstilling 

1) Nesset kommunestyre slutter seg til Rusmiddelpolitisk  handlingsplan for perioden  2016 -

2020 som ramme for forebygging av rusproblemer og utvikling av rusomsorgen i Nesset 

kommune. 

2) Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre tiltak som foreslås i planen. 

3) Tiltak som krever nye bevillinger tas opp i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan 

4) Rådmannen får fullmakt til å opprettet en rusgruppe bestående av fagpersoner fra det ulike 

fagområdene. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

5) Nesset kommunestyre slutter seg til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2016 -2020 

som ramme for forebygging av rusproblemer og utvikling av rusomsorgen i Nesset kommune. 

6) Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre tiltak som foreslås i planen. 

7) Tiltak som krever nye bevillinger tas opp i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan 

8) Rådmannen får fullmakt til å opprettet en rusgruppe bestående av fagpersoner fra de ulike 

fagområdene. 

 
 

 

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/956-2 
 

Saksbehandler:  Jan Karsten Schjølberg 



Saksopplysninger 

Nesset kommunestyre behandlet i møte den 16.06 2011 Rusmiddelpolitisk handingsplan.  I nevnte 
plan  gikk det fram at rullering av planen skal  skje i løpet av første halvår 2016 slik at planen blir 
vedtatt før nye salgs- og skjenkebellinger for neste periode ( 2016 - 2020 )  blir behandlet i 
kommunestyret.   Gjeldene salgs og skjenkebevillinger gjelder til og med 1.10. 2016.   
Rusmiddel politisk handlingsplan er en delplan knyttet til kommunens helse og omsorgsplan. 

 

Det er NAV – Nesset som har ledet arbeidet med rullering av planen. Planarbeidet startet opp i 
slutten av mai 2016. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra NAV, helse og omsorg, 
skole, kultur og servicekontor har deltatt i arbeide med rullering av planen.  Berørte fagavdelinger 
og fagpersoner i kommunen er gitt mulighet for å komme med innspill til planen.   Den 11.8 2016 
var arbeidsgruppa sammen med rådmannen samlet for å gå i gjennom innkomme innspill samt 
lage ferdig planen for oversending til formannskapet. 

  
Rusomsorgen berører flere tjenester og fagområder. Noen innbyggere trenger bistand og 
oppfølging i forhold til bolig, psykisk og fysisk helse, arbeid/aktivitet, skolegang, økonomi og 
etablering av nytt nettverk. Rusmiddelpolitisk handlingsplan skal ta utgangspunkt i nasjonale og 
kommunale føringer å være et grunnlag for kommunens prioriteringer for rusfeltet for perioden 
2016 – 2020. Planen er rettet mot både det forebyggende og det rehabiliterende/behandlende 
arbeid innenfor rusarbeidet. Det er også i planen tatt med mål om tidlig innsats og oppfølging av 
barn og ungdom, samt tidlig innsats for eldre. 

 

Vurdering 

Rådmannen slutter seg til de prinsipper og vurderinger som ligger i planen.  Dersom det vil bli 
behov for tilleggs bevillinger for å følge opp planen vil dette bli lagt fram i forbindelse med 
budsjett og økonomiplanarbeidet.  

Det vil være naturlig at planen sendes først til formannskapet deretter til høring/uttale i helse og 
omsorgsutvalget, oppvekst og kulturutvalget samt eldrerådet/pensjonistutvalget.  Saken legges 
etter dette fram til endelig behandling i kommunestyret.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Planen i seg selv utløser ikke midler ut over det som allerede ligger i budsjettet.  I forslag til 
handlingsplan ligger er det en del tiltak som det skal arbeides videre med noen av disse tiltakene 
kan resultere i økte kostander-  

 

Betydning for folkehelse 

Overdrevet bruk av rusmidler har negativ påvirkning på folks helsesituasjon og omgivelser. 
En russmiddelpolitisk handlingsplan er et viktig redskap både i det forebyggende og 
rehabiliterende arbeid  i forhold til rusmisbruk. 
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1.     INNLEDNING/PLANGRUNNLAGET 

Etter alkohollovens §1-7d skal alle kommuner ha en alkoholpolitisk handlingsplan. Helsedirektoratet 
anbefaler at kommunene utformer en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan, med fokus på en 
enhetlig rusmiddelpolitikk ved at de ser bevillingsordninger og øvrig forebygging i sammenheng 
med behov for innsats på rehabiliteringsområdet.  
 
I alkoholpolitikken er det flere legitime og til dels kryssende interesser. Det skal blant annet tas 
hensyn til lokal næringspolitikk, kommunens kulturelle liv og innbyggernes helse og sikkerhet. 
Helheten i alkoholpolitikken taler for at vi skal ta vare på alle disse interessene.  
 
Nesset kommunestyre vedtok første gang alkoholpolitisk handlingsprogram i sak 160/84 den 
29.01.85.  
 
På bakgrunn av alkoholloven av 2. juni 1989 §1–7d, vedtok kommunestyret i sak 017/00 den 23.03.00 
at en ny plan skulle utarbeides. Nesset kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan ble sist rullert i 
2011 og vedtatt i sak 62/11, 16.06.2011  
 
NAV Nesset har ledet arbeidet med rullering av planen. Planarbeidet startet opp i slutten av mai 
2016. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra NAV, helse og omsorg, skole, kultur og 
servicekontor har deltatt i arbeide med rullering av planen.   
 
Berørte fagavdelinger og fagpersoner i kommunen er gitt mulighet for å komme med innspill til 
planen. Den 11.08.2016 var arbeidsgruppa sammen med rådmannen samlet for å gå i gjennom 
innkomne innspill samt lage ferdig planen for oversending til formannskapet.  
 

1.1   Lovgrunnlaget  

Kommunens ansvar for totalområdet i denne planen dekkes gjennom flere lovverk.  Flere av lovene 
er nye eller endret de siste årene. Lov om folkehelsearbeid stadfester kommunens ansvar for å 
fremme helse og gode sosiale forhold, bidra til forebygging, utjevne sosiale helseforskjeller og 
beskytte mot forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunen har også ansvar for å ha 
oversikt over innbyggernes helsetilstand gjennom systematiske kartlegginger. Ansvaret for 
forebygging av sykdom, skade eller sosiale problemer fremgår også i Helse- og 
omsorgstjenesteloven. I samme lov er det kommunale ansvaret for helse- og omsorgstjenester, 
inkludert tjenester i forhold til rusmiddel-problematikk befestet. Brukernes rettigheter på 
kommunens hjelp etter denne loven fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven. Kommunen har et 
grunnleggende ansvar for innbyggere med rusmiddelproblemer og for å yte generelle 
velferdstjenester som blant annet økonomisk bistand, økonomisk rådgivning, aktivitets- og 
kvalifiseringstiltak, rett til midlertidig botilbud og medvirkning til å fremskaffe bolig for 
vanskeligstilte, samt helsehjelp og mer spesifiserte rustjenester. Dette fremgår i hhv Lov om sosiale 
tjenester i NAV og i helse- og omsorgstjenesteloven. 
 
Alkohollovens formål er å begrense samfunnsmessige og individuelle skader av alkoholbruk, og 
som et ledd i dette, sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Kommunen 
har et ansvar for å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan og forvalte bevillinger for skjenking 
og salg av alkohol, samt utøve kontroll. Alkohollovens §1-9 gir føringer om at det skal drives 
kontroll med salg og skjenking av alkohol, og at det skal være et politisk utvalg med ansvar for 
denne virksomheten.  
 

1.2  Planområdet 

Ruspolitisk handlingsplan er en delplan av helse- og omsorgsplan av 16.6.2011. Nesset kommune 
har valgt å bruke begrepet rusmiddelpolitisk handlingsplan, fremfor alkoholpolitisk handlingsplan, 
da planen favner videre enn alkohol og bevillingspolitikk. Planen skal tre i kraft umiddelbart etter at 
kommunestyret har fattet vedtak. NAV har ansvaret for rullering av planen hvert 4. år. Planen tas 
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opp til politisk behandling i Utvalg for helse og omsorg, Utvalg for oppvekst og kultur, 
Formannskapet og Kommunestyret. 
 

1.3 Folkehelseansvaret 

Den rusmiddelpolitisk handlingsplanen i Nesset har fra 2011 ligget som en temaplan under den 
helhetlige Helse- og omsorgsplanen. Det tverretatlige rusteamet har ansvar for å lage et forslag til 
rullering av rusplanen. Kunnskapsgrunnlaget og de utfordringer som framkommer i planen vil bli 
tatt inn i oversiktsarbeidet knyttet til helsetilstand og påvirkningsfaktorer for et målrettet 
folkehelsearbeid, som skal ferdigstilles i 2016.  
 
Kommunen er tillagt et tverrsektorielt ansvar for å tilrettelegge for å fremme folkehelse, med mål om 
å iverksette forebyggende tiltak og sikre tjenester med god kvalitet som treffer befolkningens behov. 
Det er avgjørende å sikre bred involvering og forankring i politisk og administrativ ledelse i 
kommunen, samt sikre medvirkning fra ungdom, frivillig sektor og fagpersoner. Dette bidrar til å 
forebygge og redusere de negative konsekvensene ved bruk av rusmidler for enkeltmennesker og for 
omgivelsene. 
 
Betydning for folkehelse tas med i alle saksutredninger vedr. søknad om skjenkebevilling som er 
oppe til politisk behandling. De folkevalgte i Nesset kommune kan derfor i hver enkelt sak som 
gjelder skjenkebevilling vurdere folkehelseaspektet i bevillingspolitikken opp mot andre interesser. 
Lokale næringsinteresser vurderes ofte opp mot økt tilgang på alkoholholdig drikke i et gitt tidsrom 
hvor skjenking av alkohol tillates. 
 
Kompetanse knyttet til rusmiddelområdet, skadevirkninger av rusmidler og samordning av tiltak 
knyttet til utfordringer og tjenesteutøving må synliggjøres i kommunale planer hvor dette anses som 
relevant. Behov for ressurser og implementering av tiltak på system eller individnivå må prioriteres, 
synliggjøres og evalueres i kommunens styringsdokument. Det forutsettes at ansatte i kommunen 
som er i kontakt med personer som har et begynnende rusmisbruk, eller kan oppfattes til å være i 
risikogruppen, har kompetanse til å kunne informere og veilede om ulike tiltak eller 
behandlingsopplegg som kan bidra til å fremme den enkeltes helse. 
 

2.    NASJONALE UTFORDRINGER, MÅL OG STRATEGIER 

Regjeringens rusmiddelpolitikk er forankret i et bredt folkehelsearbeid med fokus på helse og 
omsorgstjenester som møter rusproblemer med tidlig innsats, riktig behandling og god oppfølging. 
Over de senere år har rus- og psykisk helsefeltet vært et prioritert satsningsområde for regjeringen. 
Blant annet har det blitt gjeninnført øremerkede tilskudd til kommunalt rusarbeid, samt innført fritt 
behandlingsvalg for gruppene innen rusbehandling og psykisk helsevern. 
 
Rusproblemer forekommer hos mennesker i ulike aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. 
Grad av alvorlighet, kompleksitet og tjenestebehov, vil variere fra person til person. De fleste 
mennesker som i løpet av livet utvikler et moderat rusproblem, klarer å håndtere dette ved egen 
innsats, med støtte fra familie og nettverk eller selvhjelpstilbud (Korfor 2012). 
Når det gjelder tap av leveår blir bruk av alkohol rangert som nummer åtte av de viktigste 
risikofaktorene. Det er påvist at alkohol er risikofaktor ved 60 vanlige sykdommer, herunder en 
rekke ulike kreftformer og hjerte- karsykdommer. Narkotikabruk blir rangert som nummer ti (WHO 
2013). 
 
Flere eldre drikker og de drikker mer. Dette er ikke bare et norsk fenomen. Lignende utvikling har 
skjedd i andre nordiske land som Finland, Danmark og Sverige. Veksten og omfanget i eldre 
alkoholforbruk krever at vi i årene framover endrer forestillingen om hvem som rammes av 
rusproblemer. Dette berører både forskning, forebygging og behandling. Behandlingskapasiteten må 
økes og behandlingstilbudene utformes for å takle rusproblemer i den voksende gruppen eldre. 
Kunnskap om og behandling av alkoholrelaterte sykdommer og problemer blir også i større omfang 
enn tidligere aktuelt for eldreomsorgen, og krever opplæring og kompetanseoppbygging i de 
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kommunale omsorgstjenestene. Dette gjelder både hjemmetjenester med bolig og dagaktivitetstilbud 
og sykehjemmene.  
 
I rapporten «Eldres rusmiddelbruk» (SIRUS 2012), er det lagt stor vekt på at det er de ordinære 
helse- og omsorgstjenestene som møter eldre med alkoholrelatert problematikk, og som må ha den 
kompetansen og den bredden av fagfolk som er nødvendig for å kunne komme tidlig til med hjelp 
for å forebygge rusrelaterte helseproblemer og gi god behandling og hjelp med de helsemessige og 
sosiale problemene som oppstår. Så langt det er mulig bør det også være de ordinære helse- og 
omsorgstjenester som ivaretar hjelpetilbudet når det er behov for omsorgsbolig eller sykehjemsplass, 
eller innleggelse i sykehus. Disse tjenestene bør imidlertid ha fagpersoner med kompetanse på rus 
som heller støtter og utfyller enn erstatter øvrigfagpersonell. 

 
For å styrke mulighetene den enkelte har til å mestre hverdagen, og for å gi tidlig hjelp, vil 
regjeringen styrke arbeidet med forebyggende hjemmebesøk. Forebyggende hjemmebesøk vil kunne 
avdekke rusproblemer. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utvikle en veileder, og Helse- og 
omsorgsdepartementet vil utarbeide et rundskriv om forebyggende hjemmebesøk. 
 
85% av den voksne befolkning i Norge over 18 år, har drukket alkohol i løpet av de siste 12 måneder. 
Det totale alkoholkonsumet er høyere i dag enn i 1993, men det totale alkoholkonsumet, dvs både 
registrert og uregistrert forbruk, ser ut til å ha flatet ut siden 2008. Vi ser derimot et økende forbruk 
blant kvinner og middelaldrende og eldre personer. I følge SIRUS har 17 % av befolkningen et 
risikofylt alkoholbruk. Tall fra Brukerplan og rapporter fra SIRUS indikerer store mørketall når det 
gjelder alkoholkonsum, og at svært mange aldri oppsøker hjelp for sine problemer. 
 
En liten del av befolkningen er det man kan kalle stordrikkere. Omfanget av sykdom, skade, vold og 
konsekvenser for tredjepart, det vil si for andre enn den som drikker, er likevel størst i den store 
delen av befolkninga som har et moderat forbruk av alkohol. De fleste skader og ulykker relatert til 
bruk av alkohol skjer ikke som følge av langvarig inntak, men som følge av brå alkoholpåvirkning 
og rus. 
 
Rundt 70 000 barn har foreldre med et så alvorlig alkoholproblem at dette går utover deres daglige 
fungering. Telles kun klart alvorlige lidelser, rammes 30 000 av foreldres alkoholbruk. Beregninger 
viser at mange av foreldrene i familier med alkoholproblemer også har andre psykiske problemer. 
Barn som pårørende til denne gruppen er svært risikoutsatt, og kommunene må ha kompetanse og 
fokus på å oppdage og gi hjelp så tidlig som mulig for å unngå alvorlige konsekvenser for barna 
(www.helsedirektoratet.no). 
 
Bruk av illegale rusmiddel er relativt lite utbredd i befolkninga generelt. Data fra undersøkelser 
blant befolkninga viser at Norge ligger lavt i bruk av cannabis, kokain, heroin og ecstasy, 
sammenlignet med andre land. De senere årene har tilgang og bruk av amfetamin og særlig 
metamfetamin økt i Norge. Rapport om Opptrappingsplanen for rusfeltet (2012) sier at det er viktig 
for helsesektoren å følge utviklinga i bruk av legemidler, og at dette må avspeile seg i 
forebyggingsarbeid og tilbud om behandling. 
 

Mennesker med andre avhengigheter enn alkohol, medikament og narkotika skal ha tilgang til det 
samme tjenesteapparatet for informasjon, råd og rettledning, behandlings- og rehabiliteringstiltak. 
Det er derfor viktig at hjelpeapparatet har kompetanse innenfor disse områda. I utkastet til den nye 
Opptrappingsplanen for Rusfeltet for perioden 2016-2020 (Prop 15 S), sier regjeringen at doping og 
spillavhengighet skal integreres i rusmiddelpolitikken, og regjeringa vil mobilisere mot doping. Selv 
om ikke doping og spillavhengighet er omhandlet videre i denne planen, kan mange av tiltaka sees i 
sammenheng med dette. 
 
Regjeringen arbeider nå med ny Opptrappingsplan for Rusfeltet for perioden 2016-2020. I Prop 15 S- 
Opptrappingsplanen for rusfeltet for perioden 2016-2020 er det lagt frem forslag til en helhetlig 
opptrappingsplan med følgende fem hovedmål: 
 

1. Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og 
sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet. 

2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig. 
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3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat. 
4. Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. 
5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer. 

 

2.1  Lokale utfordringer, mål og strategier 

Nesset kommune benytter kartleggingsverktøyet «Brukerplan» for å kartlegge rusbruk/misbruk 
blant brukere av kommunale tjenester. Fra 2013 har kartleggingen vært utført av Aktivitetstjenesten, 
psykiatriske sykepleiere og NAV. Brukerplan er et verktøy for kommunene som skal gjøre det mulig 
å kartlegge omfanget av, og karakteren av rusmiddelmisbruk blant brukere av kommunens helse-, 
omsorgs- og velferdstjenester. Alle ansatte i kommunale instanser som er i kontakt med personer 
med rusrelaterte problemer kan i utgangspunktet kartlegge. NAV, spesielle rustjenester i 
kommunen, tjenester innen kommunalt psykisk helsevern, boligtjenester, pleie- og omsorgstjenester 
og fastleger er nevnt av kommunale instanser som bør være med i kartleggingsarbeidet. Det er 
fagpersonalet som kartlegger og deres kunnskap og vurderinger som legges til grunn for konkrete 
tiltak. Brukerplan gir mulighet til å sammenligne kartlegginger i kommunen fra år til år. På den 
måten kan en se om tiltakene som settes inn når fram til brukergruppen. En kan samtidig gjøre 
sammenligninger med andre kommuner. 
 
Det trengs et tydeligere fokus på denne rapporteringen i fremtidige planer for området. Det blir 
viktig for Nesset kommune fremover å sørge for kunnskapsdeling mellom enhetene i forhold til bruk 
av Brukerplan, slik at vi får bedre statistikker på området. Statistikken for 2014 og 2015 på området 
anses som mangelfull, og vil derfor ikke bli fremlagt. 
 
Tjenester som er i daglig kontakt med brukergruppen, først og fremst NAV, men også pleie- og 
omsorg samt helsetjenesten opplever at rusmiljøet i Nesset er relativt stabilt. Det finnes en gruppe 
med relativt godt synlige, eldre rusmisbrukere som har behov for tjenester fra kommunen i forhold 
til sitt rusbruk. Utover dette opplever man at det også er en del illegal rusbruk i Nesset. Over de 
senere år har ulike tjenester opplevd at flere ungdommer i aldergruppen 18- 30 år, har utviklet et 
problematisk forhold til rus. Cannabis har blitt misbrukt hos flere, men også hardere stoffer som 
amfetamin og syntetisk cannabis har det vært rapportert om bruk av. Inntrykket pr dags dato er at 
holdninger til illegal rusbruk har endret seg noe de senere år. Ungdom opplyser at det å skaffe 
rusmidler i Nesset er relativt enkelt, både legale og illegale. Et lite lokalmiljø med kort vei til 
tjenester, bidrar til at man har en god oversikt og mulighet til å relativt raskt, kunne fange opp de 
som får et problematisk forhold til rus, selv om man kan anta at mørketall foreligger også i Nesset. 
I Nesset, som i resten av landet opplever man en nedgang i unges alkoholbruk, spesielt i gruppen 
unge mellom 13-18 år.  
 
Ungdata undersøkelsen, som skal bidra til at kommunene kan skaffe seg en oversikt over ungdoms 
hverdagsliv og folkehelsesituasjonen blant ungdom i kommunen samt et bilde av unges 
rusmiddelvaner, ble i Nesset sist gjennomført i 2013. Denne er planlagt gjennomført på nytt i 2017.  
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I ungdata-undersøkelsen fra 2013 rapporterer ungdomstrinnet i Nesset følgende: 
 

 
 

 12 prosent av respondentene svarer at de minst en gang de siste 12 mnd. har «drukket så mye at 
de har følt seg tydelig beruset», noe som er 4 prosentpoeng mindre enn landsgjennomsnittet. 

 13 prosent har svart «ja» på spørsmålet: Hvis du ønsket å få tak i marihuana eller hasj, trur du at du 
ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager?  1 prosent har svart at de minst en gang 
siste 12 mnd. har «brukt hasj eller marihuana» eller andre narkotiske stoff. 

 

Statistikk for helse og trivsel: 

 
 

 71 prosent av respondentene svarer at de er «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» med helsa, som 
landsgjennomsnittet. 

 17 prosent svarer at de er «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» av ensomhet, som 
landsgjennomsnittet. 

 9 prosent svarer at de «minst hver 14. dag» blir utsatt for plaging/trusler/utfrysing av andre unge på 
skolen eller i fritiden. Dette er 2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. 

 

Samarbeid på tvers av sektorer er en forutsetning for målrettet arbeid mot denne gruppen og i videre 
planarbeid. Det bør legges til rette for et tett samarbeid med ulike aktører som feks ungdom, eldre, 
brukerorganisasjoner, pårørende, interesseorganisasjoner, og frivillige lag.  
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Nesset kommune har opprettet et tverrsektorielt Rusteam sammensatt av fagpersoner fra flere 
enheter. NAV koordinerer og kaller inn til møter i gruppa, samt har det overordnede ansvaret for 
kommunens individrettede rusarbeid. Forebygging og risikominimering er et ansvar som fordeles 
naturlig over flere enheter, da rusforebyggende arbeid er integrert både i skole, helsetjenester, 
eldreomsorg og på arbeidslivsarenaen generelt. 
Kommunen legger regjeringens handlingsplan som nevnt under pkt. 2.0 til grunn, og viderefører 
disse målsetningene innenfor lokale muligheter, ressurser og virkemidler. 
 
Frem til neste rullering av planen vil Nesset kommune ha følgende prioriterte områder: 
 

2.1.1 Økt oppmerksomhet og kompetanse om eldre og rus. 

Flere eldre drikker alkohol nå enn for 15 år siden, og de drikker mer og oftere enn før (Løset GK, 
Slagsvold B, 2013.) Andelen i befolkningen over 65 år vil øke de neste tiårene. At de eldre blir stadig 
flere og samtidig drikker mer alkohol, antas å føre til flere alkoholrelaterte problemer i denne 
gruppen. Andelen som ukentlig drikker mer enn anbefalt grenseverdi når en topp i aldersgruppen 
50-70 år, og er høyere for kvinner enn for menn. 
 
Med dette som bakteppe, ønsker kommunen derfor å ha fokus på å øke kompetanse- og arbeide mer 
forebyggende i forhold til eldre aldersgrupper enn i tidligere planverk. Det må tilstrebes et tett 
samarbeid mellom enheter som er i kontakt med brukergruppen for å bidra til at problemer kan bli 
avdekket og tiltak igangsatt så tidlig som mulig. 
 
De faglige anbefalingene i utredningen er utover dette blant annet at: 
 

 Det bør utvikles bedre metoder for å identifisere utfordringer og endre alkoholvaner blant eldre med 
sikte på å forebygge helsemessige og sosiale problemer og styrke deres muligheter til å ha god 
helse og mestringsevne. 

 Det bør utvikles et kompetansehevingsprogram for helse- og omsorgstjenesten, slik at fagmiljøene 
kan få felles kunnskap, ferdigheter og holdninger i arbeidet med alkoholrelatert problematikk i 
Nesset. 

 

2.1.2 Etablere en arena for samarbeid om det ruspolitiske arbeidet 

Det kommunale rusteamet skal være tverrsektorielt sammensatt. Målet er å synliggjøre utviklingen i 
kommunen og utfordringer i det rusforebyggende arbeidet og få innspill til videre arbeid. Gruppens 
sammensetning kan, og bør vurderes ut ifra prioriterte målgrupper.  
 
Bruker- og pårørendes opplevelse av hva som er gode tjenester vektlegges i stadig større grad. 
Samtidig visert resultater fra enkelte undersøkelser at det fortsatt er manglende brukerinnflytelse. 
 
Brukernes og pårørendes egne erfaringer og kompetanse skal vektlegges i sterkere utforming av 
tjenestetilbudene til disse målgruppene, både på individ- og systemnivå. Kommunens Rusteam bør 
derfor ha stort fokus på bruker- og pårørendes stemmer under utforming av tiltak. 
 

2.1.3 Arbeide målrettet med tilbud til mennesker med rusproblem 

Kommunens mål er å sikre gode og samordnede tiltak. Nesset kommune har inngått en 
samhandlingsavtale med Helse Midt-Norge. Avtalen skal sikre et godt og effektivt samarbeid 
mellom kommunen og Helseforetaket slik at mennesker med rusmiddelproblemer får et tilbud 
tilpasset sin situasjon. Målet her er å kunne tilby tilpassede og koordinerte tjenester til rett tid.   
 
Kommunen har fått prosjektmidler av staten til å opprette en 50% stilling for miljørettet arbeid på 
rusområdet. Vedkommende skal jobbe i tett samarbeid med NAV Nesset og aktivitetstjenesten. 
 
Handlingsplan for «Vold i nære relasjoner» er under utarbeidelse i samarbeid med Krisesenteret. 
 
Alle enheter har et selvstendig ansvar for at sine medarbeidere har tilstrekkelig kompetanse innen 
rusområdet. Koordinerende enhet har i forhold til arbeidet med rusarbeid et ansvar for å tildele 
støttekontakt, hjelp i hjemmet, samt tildele vedtak om individuell plan etter søknad fra bruker. 
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Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til dem som ikke klarer dette selv. 
Å bo dårlig eller å være bostedsløs kan ha store negative konsekvenser. Det blir vanskeligere å ta 
imot og ha nytte av helse- omsorgs og velferdstjenester, gjennomføre utdanning og delta i 
arbeidslivet.  Knyttet til ettervern og oppfølging av personer som har mottatt behandling for 
ruslidelser, er det ofte avgjørende for et vellykket behandlingsforløp, at kommunen kan tilby 
formålstjenlige boliger. 
 
Boligpolitisk handlingsplan ble vedtatt av Nesset kommunestyre 10.12.2009. Denne er et viktig tiltak 
for å kartlegge utfordringer og behov for boliger og botilbud for mennesker med rusrelatert adferd 
og personer med sammensatte diagnoser. Boligpolitisk handlingsplan er under rullering og skal 
ferdigstilles høsten 2016. 
 

3.    BEVILLINGSPOLITIKK 

Kommunen kan tildele to hovedtyper bevillinger, salgsbevilling og skjenkebevilling. 
I tillegg kan kommunen tildele enkeltbevilling (åpent arrangement) og ambulerende bevilling 
(lukket arrangement)  
 
Kommunen har vedtatt i sak 58/2012, 31.05.12 «Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig 
drikk og serveringsloven, Nesset kommune». Gjeldene fra 01.07.12 
 

3.1   Salgs- og skjenkebevillinger - alkoholloven 

Alkoholloven inneholder bestemmelser om normal- og maksimaltider for salg og skjenking av 
alkohol.  
 
Salg av øl: Normaltid for salg av øl, høyest 4,7%, i dagligvarebutikker fra kl 08.00 – 18.00 hverdager, 
og fra kl 08.00 – 15.00 på dager før søndag/helligdager. Kommunestyret kan vedta å forlenge 
salgstiden utover normaltiden fram til kl 20.00 på hverdager og kl 18.00 på dager før 
søndag/helligdager. 
 
Skjenking av øl, vin og brennevin: Normaltid for skjenking av øl og vin fra kl 08.00 – 01.00, og for 
alkoholholdig drikker med 22% alkohol fra kl 13.00 – 24.00.  
 
Kommunen kan vedta å forlenge salgstiden utover normaltiden, men det er forbudt å skjenke 
mellom kl 03.00 – 06.00. 
 
Rådmann har fullmakt til å innvilge skjenkebevilling for enkeltanledninger og for ambulerende 
skjenkebevilling. Bevillingen gis ikke i lokaler som i all hovedsak nyttes av barn og ungdom. 
 
Bevillingsperioden for salg og skjenking gjelder hovedsakelig for 4 år og følger 
kommunestyreperioden. Nytt kommunestyre kan likevel beslutte at alle eller enkelte bevillinger kan 
videreføres i inntil 4 nye år uten krav om søknad med opphør senest 30. september året etter at nytt 
kommunestyre tiltrer. Dette forutsettes at kommunestyret har foretatt en gjennomgang av 
alkoholpolitikken. 
 
Kommunen gis myndighet til å avgjøre søknader om utvidelse av skjenketiden for enkeltanledninger 
og ambulerende skjenkebevillinger. 
 
Servicekontoret i Nesset sørger for at styrer og stedfortreder for det enkelte salgs – og skjenkested får 
mulighet til å gjennomføre kunnskapsprøven i alkoholloven. 
 
I alkoholloven av 2. juni 1989, § 1 – 7a, går det fram at kommunen kan beslutte at det ikke skal gis 
mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. 
Et slikt vedtak er ikke fattet i Nesset kommune. 
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3.2 Skjenkekontroll  

Det skal utføres minst en kontroll årlig på alle salgs- og skjenkesteder i kommunen. Totalt skal antall 
årlige kontroller være tre ganger antall salgs- og skjenkesteder i kommunen. Ekstrakontroller kan 
utføres etter behov.  
 
Salgs – og skjenkekontrollørene skal ikke ha tilknytning til den kommunale virksomheten i Nesset 
kommune. 
 
Nesset kommune har i dag fast avtale med kontrollør. Nordfjeldske kontroll AS er leverandør av 
tjenester vedrørende salgs- og skjenkekontroller.  
 

3.3 Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og 

serveringsloven, Nesset kommune 

Forskriften siteres i sin helhet: 
1. Avgjørelsesmyndighet 
1.1 Kommunestyret er bevillingsmyndighet etter alkohollovens og serveringsloven med 
unntak av § 1-9 i alkoholloven. 
 
1.2 Kontrollutvalget for alkoholloven er tillagt myndighet etter alkohollovens § 1-9. 
 
1.3 Rådmannen er delegert myndighet til: (i hht dagens retningslinjer) 
a) til å godkjenne ny styrer for salgs- og skjenkebevillinger i bevillingsperioden 
b) godkjenne ny styrer for serveringsbevillinger i bevillingsperioden 
c) tillate bruk av de ambulerende skjenkebevillinger/skjenkebevilling til enkeltanledninger, 
herunder godkjenning av skjenkested og ansvarshavende 
d) gi dispensasjon fra fastsatt skjenketid til enkeltarrangement 
 
2. Behandlingstid 
Søknader om salgs- og skjenkebevillinger behandles fortløpende. Bevilling gis hovedsakelig 
for 4 år av gangen, nytt kommunestyre kan likevel beslutte at alle eller enkelte bevillinger 
kan videreføres i inntil 4 nye år uten krav om søknad med opphør senest 30. september året 
etter at nytt kommunestyre tiltrer. Dette forutsettes at kommunestyret har foretatt en 
gjennomgang av alkoholpolitikken. 
 
3. Tidspunkt for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 
 
Salgsbevilling: 

Salg og utlevering av øl kan skje alle hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 20.00. 
Dager før søndag og helligdager: Øl kl. 08.00 – 18.00 
Onsdag før Kristi Himmelfart samt dagen før 1. og 17. mai: fra kl. 08.00 – 20.00 
 
Skjenkebevillinger: 
Skjenkestedets lokaliteter inne med alminnelig bevilling: 
Søndag - torsdag:  Vin og øl kl. 08.00 – 01.00 

Brennevin kl. 13.00 – 24.00 
Fredag - lørdag:   Vin og øl kl. 08.00 – 01.00 

Brennevin kl. 13.00 – 24.00 
Skjenkestedets lokaliteter ute med alminnelig bevilling: 

Søndag - torsdag:  Vin og øl kl. 13.00 - 24.00 
Fredag - lørdag:   Vin og øl kl. 13.00 - 24.00 
 
Ambulerende skjenkebevilling/skjenkebevilling til en enkelt anledning, vurderes etter 
søknad, og skal som hovedregel følge skjenketidene som vedtas i forskrift for kommunen. 
Skjenkebevilling må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 
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4. Kontroll av salgs- og skjenkestedene: 
Kontroll av salgs- og skjenkesteder skal skje iht. forskrift til alkohollovens § 1-9. 
Overtredelse av bestemmelsene i alkoholloven straffes i hht. alkohollovens § 1-8 om 
inndragning, men etter følgende norm for sanksjonsreaksjoner: 
 
a) Ved 1. gangs overtredelse og ved mindre uregelmessigheter gis skriftlig advarsel av 
utvalg for helse og omsorg 
b) Ved 2. gangs overtredelse og ved mer graverende uregelmessigheter kan kommunestyret 
inndra bevillingen etter innstilling fra utvalg for helse og omsorg tidsrom slik: 
 

 skjenking/salg til mindreårig 60 dager 

 skjenking/salg til synlig berusede 30 dager 

 skjenking/salg utover fastsatt tid 30 dager 

 manglende ro og orden 15 dager 

 andre brudd på bestemmelsene 15 dager 

 
c) Ved 3. gangs overtredelse eller særlig graverende overtredelser kan kommunestyret etter 
innstilling fra utvalg for helse og omsorg, inndra bevillingen. 
d) Kommunens inndragelsesvedtak kan påklages til Fylkesmannen iht. alkohollovens § 1-
16. 
 
5. Ikrafttredelse: Denne forskrift er gjeldene fra 01.07.2012. 

3.4 Oversikt bevillinger 

Salgsbevilling for øl: 
Coop Orkla BA Coop- Marked Eidsvåg 
Bunnpris Eidsvåg 
Coop Eresfjord 
Coop Vistdal 
Korn Bryggeri (Statlig bevilling) 
  
Skjenkebevilling for øl, vin og evt. brennevin: 
Vertshuset Eidsvåg/Smia 
Aktiv Eikesdal  
Mardøla END 
Eidsvåg bed & breakfast AS 
Coop Kafe Eresfjord 
Eira Gjestegård. 
Turistforeninga Aursjøhytta 
Vertshuset Eikesdal 
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4.    STATISTIKKER - BEVILLINGER 

 

Skjenkested Vare gr: Omst. -12 Omst. -13 Omst. -14 Omst. -15 

      

Vertsh. Bjørnson 1 2175,96 1978,80 946,00 1739,28 

" 2 245,7 53,20 70,70 190,34 

" 3 76,9 0,00 39,20 26,00 

Sum           

Eidsvåg Fjordhotell 1  2557,00 0,00 264,00 

" 2  189,00 0,00 7,00 

" 3  61,00 0,00 6,00 

Sum           

Coop Kafe Eresfjord 1 680 530,00 1120,00 740,00 

" 2 40 117 148,5 114 

" 3 28 13 24,1 17,7 

Sum           

Eira Gjestegård 1 30 36,00 53,00 30,00 

" 2 9 2,00 10,00 6,00 

" 3 1 1,00 0,50 0,00 

Sum           

Mardøla END 1 322 348,00 480,00 420,00 

" 2 46 24,00 20,00 12,00 

" 3 4 3,00 5,00 2,00 

Sum           

Aursjøhytta 1 87,12 87,12 102,96 82,20 

" 2 46,5 56,25 24,75 15,75 

" 3 6,6 10,90 4,20 5,10 

Sum           

Aktiv Eikesdal 1 16 52,00 40,00 70,00 

" 2 12 4,00 12,00 9,00 

" 3 0 2,00 1,50 1,00 

Sum           

Kavli Moen Gård 1 212 376,00 308,00 400,00 

" 2 932 654,00 701,00 750,00 

" 3 28 25,60 13,00 20,00 

Sum           

Gebyr 2013 - Salg Vare gruppe Omst. I lit. 2012 Omst. I lit. 2013 Omst. I lit.-14 Omst. I lit.-15 

Bunnpris 1 55904 56352,20 56352,20 59794,66 

Coop Prix Eidsvåg 1 45902 47574,62 41003,54 40579,05 

Coop Eresfjord 1 21785 22333,00 24217,49 23933,00 

Coop Vistdal 1 6924 6580,00 6580,00 7338,00 
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5.    TILTAK SOM VIDEREFØRES I PLANPERIDODEN:  

Rusmiddelproblemer oppstår og utvikler seg på mange ulike arenaer og i ulike faser i livet. Skal 
kommunen lykkes med å redusere rusmiddelproblemene, må forebyggingen rette seg mot flere 
arenaer som innbyggerne deltar på. Kommunen har ansvar for å legge til rette for lokalsamfunn som 
fremmer helse og trivsel for alle i et livsløpsperspektiv. 
Flere av kommunens enheter arbeider med rusforebyggende arbeid, samt tiltak rettet mot brukere 
som har fått- eller kan utvikle skadevirkninger av eget- eller andres rusbruk.  
 
Generelt kan man si at tiltak innenfor dette feltet er todelt: 
1. forebygging/tidlig intervensjon 
2. hjelp og behandling av allerede oppstått rusproblem 
 
Tiltak for å hjelpe og behandle rusmisbrukere: 

 
 avdekke rusmisbruk tidligst mulig ved å utarbeide rutiner for kartlegging av rusbruk ved 

legekonsultasjoner og samtaler ved NAV eller andre hjelpeinstanser i kommunen 

 tilstrebe å trekke pårørende inn i behandlingen av rusmisbrukere 

 

Følgende tiltak eksisterer rettet mot målgruppen: 
 
Avdeling for helse og forebygging 
Avdelingen består av ulike faggrupper, og tilbyr foreldreforberedende kurs, barselgrupper, 
småbarnsgrupper, trefftid hos helsesøster på alle skolene, og er ellers innom temaer som 
rusforebygging, fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold og tidlig intervensjon. Avdelingen har 
samarbeid med skolen om psykisk helse i 5. og 8. klasse. Planlagt årshjul, tar opp ulike temaer (som 
f.eks. rus) på foreldremøter gjennom ungdomsskoletiden. Rus er tema på helseundersøkelse i 1. og 8. 
klassetrinn. På helsestasjonen benyttes screening ift. kartlegging av rusbruk før og under 
graviditeten ved jordmor. Helsesøster samtaler med foreldrene om rus ved undersøkelse når barnet 
er 6 uker, 10 måneder, 2 og 4 år. Videre benyttes screening av depresjon (EPDS) under graviditeten 
og i barseltiden. 

 
Grunnskolene 

Skolene har holdningsskapende program som «Det er mitt valg», «Zippys venner» og systematisk 
forebyggende arbeid mot mobbing. Skolene driver daglig holdningsskapende arbeid. 
Elevundersøkelse gjennomføres for 5.-10. trinn hver år. Skolene har prosjekt i 8. klasse med fokus på 
sammensveising, bli kjent og trygg på hverandre. Videre har de mye trivselsaktiviteter. Sosiallærer 
på ungdomsskolen samtaler med alle nye elever og er tilgjengelig for skolens elever, samtaler med 
kontaktlærer og har kontakt med helsesøster, driver «Det er mitt valg» i 8. kl. med fokus på 
selvtillit/trygghet og rus. Skolene har rusforebyggende arbeid integrert i sine respektive fagplaner, 
men omfanget varierer skolene imellom. Informasjon om rus og rusrelaterte skadevirkninger flettes 
inn i flere fag. 

 
I kompetansemålene for fag er rus omtalt slik: 
Samfunnsfag: 
Drøfte spørsmål omkring og konsekvenser av bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel 
Beskrive utvikling og konsekvenser av tobakks- og rusmiddelbruk i Norge og diskutere 
holdninger til rusmiddel 
 
Kroppsøving: 
Samle informasjon og tallmateriale og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike 
rusmidler 
 
Skolehelsetjenesten har trefftid på alle skoler. Helsesøster tar opp tema RUS i 1. klasse og i 8. 
klasse. Det er også 2 program om psykisk helse i 5. og 8. klasse, som er et samarbeidsprosjekt 
mellom skole og helse. 
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Politiråd 
Politirådet har møter 2- 3 ganger pr. år og består av ordfører, rådmann og lensmann. 

 
Kulturavdelingen 

Kulturavdelingen deltar i tverrsektorielt forebyggende arbeid for eksempel i ungdomsteamet som 
ble opprettet i forbindelse prosjekt barnefattigdom (NAV 2012-2014). Det er etablert ungdomsklubb 
og ansatt ungdomsleder samlokalisert med Nesset frivilligsentral våren 2016. Dette er en viktig 
rusfri arena. Ungdommens kommunestyre engasjeres i forbyggende og holdningsskapende arbeid. 
Rusfrie tiltak og arenaer støttes gjennom kulturmidler og ungdomsmidler. 

 
Frivillige organisasjoner som støttes av kommunen 
Nesset har et mangfold av frivillige lag og organisasjoner som har gode tilbud til barn og unge. 
Eksempler på lag og organisasjoner som mottar støtte: Idrett, friluftsliv, 4H og speider, sang og 
musikk, misjonsforeninger og ungdomslag. Voksne ledere utgjør en stor ressurs som tilretteleggere 
og rollemodeller for barn og unge i disse organisasjonene. Det er stor dugnadsånd mange som tar 
ansvar i nærmiljøet. 
 
NAV  
NAV har ansvar for innsøking til behandling, oppfølging av rusmisbrukere i, under og etter 
behandling, økonomisk bistand, økonomisk råd og veiledning, samt boliger til vanskeligstilte. NAV 
er også koordinator for kommunens ruspolitiske arbeid som for eksempel rullering av 
Rusmiddelpolitisk  handlingsplan og innkalling og koordinering av det tverrsektorielle Rusteamet. 
Ansatte ved NAV Nesset deltar på nettverkssamlinger to ganger i året i regi av KORUS og 
Fylkesmannen. Dette er en viktig arena for formidling av nytt på fagområdet, samt en viktig arena 
for å utvikle godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. 
Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen har et ansvar (som kommune) for å informere om 
sosiale forhold i kommunen, og den skal informere om kommunens sosiale tjenester. 
NAV har også ansvar for å sørge for arbeidsrettet tilbud til ulike deler av befolkningen, og har et 
særskilt ansvar for å sørge for tiltaksplasser og arenaer hvor personer med nedsatt arbeidsevne kan 
få oppleve mestring og et sosialt fellesskap. 

 
Legetjenesten 

Legetjenesten skal forebygge bruk av rusmidler og har en sentral rolle i kartlegging og oppfølging 
knyttet til bruk av rusmidler. 

 

6.    TILTAK FOR Å REGULERE TILGJENGELIGHETEN AV 

RUSMIDLER 

Slike tiltak omfatter reguleringer og restriksjoner i forhold til pris, salg og skjenking av alkohol, og 
samarbeid med lokale politimyndigheter om tiltak mot ulovlig alkohol og narkotikaomsetning. 
 
Det finnes omfattende dokumentasjon på effekten av tiltak for å begrense alkoholskader. Ett effektivt 
tiltak er regulatoriske virkemidler som påvirker pris og tilgjengelighet av alkohol. Dette omfatter 
blant annet kontroll med omsetning og skjenking av alkohol, samt håndhevelse av aldersgrenser. 
Alkoholloven gir kommunen et omfattende ansvar på dette området. Kommunens kontroll og 
bevillingspolitikk er avgjørende for å begrense totalforbruket og redusere skadene av alkohol.  
 

7.    RUSFOREBGYGGENDE TILTAK 

Nesset kommune har igangsatt en rekke rusforebyggende tiltak for barn og unge som i planen 
foreslås videreført.  I tillegg foreslås det i planen at det skal foretas en vurdering om Nesset skal 
sluttet seg til MOT prosjektet.  MOT er en frivillig landsomfattende organisasjon startet av norske 
toppidrettsutøvere i 1997.  MOT samarbeider med ca. 300 skoler og når 65000 ungdommer over hele 
Norge. MOT har bl.a. som mål å styrke ungdommens selvtillit og optimisme.  I MOT satses det på å 
forebygge mobbing, mistrivsel, gruppepress, ensomhet og rusmisbruk.  I tillegg til det 
rusforebyggende arbeid blant barn og unge foreslås det i planen at det utarbeides en handlingsplan 
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rettet mot rusproblematikk for eldre.  Denne handlingsplanen må også inneholde rusforebyggende 
tiltak rette mot den eldre befolkning. 
 

8.    TILTAK FOR Å HJELPE OG REHABILITERE 

RUSMISBRUKERE 

Tiltak for å hjelpe og behandle rusmisbrukere: 
 

 avdekke rusmisbruk tidligst mulig ved å utarbeide rutiner for kartlegging av rusbruk ved 
legekonsultasjoner og samtaler ved NAV eller andre hjelpeinstanser i kommunen 

 tilstrebe å trekke pårørende inn i behandlingen 

 
Akan 

Arbeidslivet kan være en god arena for å forebygge negative følger av rusmisbruk. God 
informasjon til ledere, tillitsvalgte og medarbeidere er nødvendig for å skape bevissthet om 
betydningen av en inkluderende og forebyggende rusmiddelkultur på arbeidsplassen. 
Trepartssamarbeidet mellom LO, NHO og staten har gjennom AKAN (Arbeidslivets 
kompetansesenter for avhengighetsproblematikk), bidratt til å hjelpe ledere og medarbeidere 
med å forebygge og håndtere rusproblemer og avhengighet. Trepartssamarbeidet med AKAN 
skal fortsatt være hovedpilaren for rusmiddelforebyggende arbeid i arbeidslivet. 
Nesset kommune har AKAN-kontakt tilknyttet tillitsvalgtapparatet som kan tilby tjenester til 
berørte. 
 
Behandling/rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkeltes ønsker og motivasjon, og 
behandlingen bør fortrinnsvis skje i nærmiljøet med minst mulig inngripen i den private sfære. 
Pårørende, eventuelt arbeidsgiver og annet nettverk bør bli vurdert om det skal trekkes inn. 
Behandlingen skal forankres i en individuell plan om vedkommende det gjelder ønsker det. Det 
skal også normalt etableres en ansvarsgruppe for den enkelte. 
 
Behandlings-/rehabiliteringstiltak kan være som følger: 
 

 individuelle samtaler med lege, sosionom, psykiatrisk sykepleier 

 hjelp til å skaffe bolig 

 praktisk bistand i bolig (hjemmetjenesten, boligsosialt arbeid) 

 hjemmesykepleie 

 oppfølging på arbeidsplass 

 arbeid/sysselsetting (NAV, psyk. pol., rusteam, aktivitetssenteret) 

 nettverksarbeid (samarbeid med pårørende, venner og evt. andre) 

 fritidstiltak, evt. støttekontakt (Enhet for helse og forebygging) 

 

Dersom ikke lokalt tilbud eller tilbud fra poliklinikk er tilstrekkelig, skal behandling/rehabilitering 
skje i en godkjent rusinstitusjon i nært samarbeid med kommunen (lege/NAV). Personer med 
rusavhengighet har rettigheter etter pasientrettighetsloven. 
 
Tvang kan i enkelte tilfeller være nødvendig (hjemmel i Lov om psykisk helsevern og forskrift kap. 5 
i Lov om sosiale tjenester i NAV). 
 
NAV og lege henviser til rusbehandling/behandling i institusjon. 
 
Nesset kommune gir et tilbud via Aktivitetsstjenesten som gir et lavterskeltilbud for mennesker som 
faller utenom det ordinære arbeidslivet. Aktivitetssenteret kan brukes som en arena hvor mennesker 
med ulike utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet, kan oppleve en sosial tilhørighet og 
mestring. 
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Det å ha et arbeid å gå til hjelper erfaringsmessig en del rusmisbrukere til å kontrollere inntaket av 
rusmidler, samtidig som det kan føre til et mer meningsfylt liv. Følelsen av mestring utvikler gjerne 
et bedre selvbilde, og dette kan igjen føre til at de igjen får troen på eget endringspotensiale. 
 

9.    FORSLAG TIL TILTAK 

 
Tiltaksplan – samlet 

TILTAKSPLAN RUSMIDDELPOLITISK ARBEID I NESSET KOMMUNE 2016 - 2020 

 

NR HOVED-
MÅL 

TILTAK TID ANSVAR 

1 2.1.1 Utarbeide handlingsplan for arbeid med rus-
problematikk blant eldre 
 

Vår -17 Enhetsleder 
Helse og 
omsorg 

2 2.1.1 Etablere infoskjerm på legekontoret 
Publisere informasjon på kommunens 
hjemmesider 
 

Vår -17 Enhetsleder 
Helse og 
omsorg 

3 2.1.3 Forbedre kvaliteten på Brukerplan 
 

2016 NAV 

4 2.1.2 Vurdere organisering av rusarbeidet i kommunen 
 

2017 Rådmannen 

5 2.1.2 Etablere Rusteam 
 

2016 Rådmannen 

6 2.1.2 Gjennomføre Ungdata-undersøkelse i 
ungdomsskolen 
 

2017 NAV 

7 2.1.2 Vurdere deltakelse i MOT 
 

Vår -17 Rusteam 

8 2.1.3 Rullere den boligsosiale handlingsplanen. Et av 
tiltakene i planen må være rask utbygging av 
boliger for vanskeligstilte. 

Høst - 16 Rådmannen 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for oppvekst og kultur 22/16 20.09.2016 

Nesset kommunestyre  20.10.2016 

   

 
 
 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 

Vedlegg 

1 Tilstandsrapport 2016 

 
 

Rådmannens innstilling 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2016 tas til etterretning. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunen som skoleeier har etter Opplæringslova § 13-10, 1. ledd, 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 

Arkiv: A20 
 

Arkivsaksnr: 2011/369-16 
 

Saksbehandler:  Frode Sundstrøm 



skoleeier dvs. kommunestyret.  
 

Innholdet i rapporten er hovedsakelig hentet fra Skoleporten, som er Utdanningsdirektoratets 
nettsted for publisering av Nasjonale prøver, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og lærer-
undersøkelsen. Rapporteringen dreier seg derfor mye om faglig kvalitet og faglige resultat i skolen, 
samt læringsmiljø. 

 

 

Kapitel 2. Elever og undervisningspersonale, viser hvor store grupper den enkelte lærer 
gjennomsnittlig 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 359 elever 
til 316 elever på 5 år. I samme periode er antall lærerårsverk redusert med ca. 1,5 årsverk. 

 

 
Kapittel 3. 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. 

 

Antall elever som melder fra om mobbing er kraftig redusert fra forrige skoleår. Ingen elever på 7. 
eller 10.trinn melder gjennom Elevundersøkelsen om mobbing. Dette betyr ikke at mobbing ikke 
finnes. Vi må se resultatene over flere år før vi kan si noe om det generelle læringsmiljøet. Godt 
foreldresamarbeid, kompetanseheving fra PPT, gode rutiner og rask reaksjon har likevel gitt 
resultater.   

 
Kapittel 4. Faglige resultater viser resultater på gjennomførte nasjonale prøver for 5.- og 8.trinn i 
lesing, regning og engelsk og samla grunnskolepoeng (elevenes nivå ved endt grunnskole totalt 
sett).  

 

Pga. endret skalabruk og resultatvisning av Nasjonale prøver fra 2014-15 får vi ikke 
sammenligning tilbake i tid. 
 

Nasjonale prøver i lesing viser gode resultater, spesielt for 8. trinn.  5.trinn har litt svakere 
resultater enn forrige år, men forskjellene er små.  

Regning som grunnleggende ferdighet har spesiell fokus i småskolen. Ressursgruppa prioriterer 
småskolen spesielt og regning er felles satsingsområde for skolene i Nesset.  

 

 

Kap. 5. Spesialundervisning  Her det tatt inn statistikk som viser omfanget av 
spesialundervisning i Nesset. 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. 6. Skolen fra et brukerperspektiv har med innspill fra elevråd og ledere for FAU. 
 

Kap. 7-9. av tilstandsrapporten sier noe om gjennomføring av videregående skole, skolebasert 
refleksjon og utviklingsarbeid.  

Elevene fra Nesset har stor gjennomføringsevne i videregående skole. Over 84% fullførte og besto 
sitt skoleår i uansett hvilket trinn de befant seg på i skoleløpet. Dette er godt over gjennomsnittet 
for fylket. 



  

Den viktigste bruken av resultatene fra 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.  

 

 

Vurdering 

Tilstandsrapportering for grunnskolen i Nesset oppfyller lovkravet for å etablere vurderingsrutiner 
som er tjenlig både for grunnskolen og for skoleeier. 

 

Tilstandsrapporteringen skal gjennomføres årlig, og så langt har det vært valgt å legge fram 
rapporten for politisk behandling på høsten. 

Ved å rapportere på forrige skoleår vil vi 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.  

Så langt det er mulig er de enkelte resultatene vurdert opp mot en lokal målsetting som er fastlagt i 
Plan for skoleutvikling. 

 

Innhold og form på tilstandsrapporten er drøftet med OK-utvalg, rektorer og inspektører. 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Rapporten har ingen økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

Det er av stor betydning for folkehelsa at kommunens barn og unge får gode lærings- og 
utviklingsmuligheter i skolen. Statistikk og forskning viser at stabile oppvekst-vilkår og god 
utdanning gir større fokus på egen og andres helse. 
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1.    INNLEDNING 

Skoleeier har et oppfølgingsansvar for at krava i Opplæringslova blir oppfylt. Som en del av 
oppfølgingsansvaret skal det årlig utarbeides en rapport om tilstanden i grunnskolen. Denne 
rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret. (Opplæringslova §13.10) 
Tilstandsrapporten består av:  

- En innledning med generell informasjon om grunnskolen i Nesset 

- En resultatrapport som omhandler ressurser, faglige resultater, læringsmiljø, 

spesialundervisning og gjennomføring av videregående skole 

- 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. Framstilling av resultater fra Nasjonale prøver ble endret 
f.o.m. 2014. Også her blir det derfor et brudd i historikken. 
 

Sammendrag 

 

Bakgrunn 
Tilstandsrapporten er en del av skoleeiers innhenting av data som viser situasjonen for skoledriften 
på kommunalt nivå.  Resultatene i  rapporten er i hovedsak hentet fra Skoleporten som er 
Utdanningsdirektoratets nettsted for publisering av bl.a. Nasjonale prøver og Elevundersøkelsen. 
 I tillegg har vi med statistikk for gjennomføring av videregående opplæring, og egne framstillinger 
(spesialundervisning) basert på tall fra GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) 
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.   

Rapporteringen dreier seg mye om læringsmiljø og faglig kvalitet i skolen. 
Kapitel 2 om elever og undervisningspersonale, viser gjennomsnittlig 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 3 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 4 viser resultater på gjennomførte Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, og samla 
grunnskolepoeng (elevenes nivå ved endt grunnskole totalt sett).  

Tilstandsrapport for 2015/16 viser at grunnskolen i Nesset fortsatt har høy 
kvalitet og kan vise til gode resultater på mange områder: 
 

 Læringsmiljøet er godt og svært få elever melder om mobbing 

 Nasjonale prøver og karakterer viser at Nesset-elevene har et godt 

faglig nivå 

 Fleksibel bruk av ressurser og god tilpassa undervisning gir et fornuftig 

nivå på spesialundervisning 

 Elevene fra Nesset fullfører videregående opplæring i større grad enn 

gjennomsnitt for fylke og nasjon 

 Skolene i Nesset er god på systematisk og langsiktig utviklingsarbeid 
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Kapittel 5 viser utvikling av spesialundervisning i Nesset. 
Kapittel 6 inneholder betrakninger fra både elev- og foreldreperspektiv på hvordan skolen oppleves. 
Kapittel 7 viser i hvor stor grad elever fra Nesset gjennomfører videregående opplæring. 
 
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. 

Hvordan tilstandsrapporten skal utformes og hvilken informasjon som skal være med er drøftet med 
skolene og utvalget for oppvekst og kultur underveis i prosessen. 

Målsetting 
I tillegg til å innfri kravet i Opplæringslova må det være et mål å skape:  

- 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.  

- skoleutvikling som effekt av kontinuerlig vurdering av - og fokus på virksomheten.  

- økt kjennskap til, og innsikt i skolevirksomheten for skoleeier ved administrasjon og 

politikere. 

- økt innsikt i og interesse for skolen hos brukere og befolkning for øvrig.   

 
 

Skolene i Nesset 2015-16 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole  
Rektor: Per Einar strand 
Elevtall: 251 

 
Indre Nesset barne- og ungdomsskole 
Rektor: Hilde Toven 
Avdelinger: Eresfjord  1. – 10. trinn:   48 elever 
  Vistdal 1. – 7. trinn:   17 elever 
 
 

Organisering 2015-16 
Eidsvåg barne- og ungdomsskole: Enheten har en ledelse bestående av rektor i hel stilling og 2 
inspektører som også har undervisning.  Skolen består av 2 adskilte bygg; barnetrinnet med 157 
elever og ungdomstrinnet med 104 elever. Fra skoleåret 2014-15 ble skolen omorganisert fra 3 til 2 
bygg.  
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.   
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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.  
Kartleggingsresultater registreres og lagres i programmet «Vokal». Når eleven går ut av 10.kl. 
arkiveres samtlige resultater i kommunes elektroniske arkiv. «Vokal» vil etter hvert overta som en 
digital «trinnperm»   
Ressursgruppa har arbeidet med å videreutvikle systemet i samarbeid med PPT. Det er bl.a. laget 
rutiner for tiltak for elever med svake resultater. 
 
 
 
 

Ressursgruppa 
Ressursgruppa er benevnelsen på ei gruppe bestående av 2-3 lærere med spesialpedagogisk 
kompetanse. Skolefaglig rådgiver deltar også 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 prioriterer elevene i småskolen. 
 

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. De siste 
årene har PPT økt innsatsen på systemrettet arbeid, bl.a. gjennom «De utfordrende barna» og arbeid 
mot mobbing. Skoleåret 2015-16 har PPT bidratt mye i skolenes arbeid mot mobbing, 
foreldresamarbeid og kompetanseheving i personalet. 
PPT har vært faglig ansvarlig for et fylkesomfattende prosjekt «Beredskapsteam mot mobbing». Nesset 
har vært sentral i arbeidet med prosjektet. 
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2.    ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE 

Antall elever 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 
skoleåret. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonalet 

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 2015)  

 

Indikator og nøkkeltall  2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

Antall elever 359 345 356 327 316 
Årsverk for undervisningspersonale 38,1 36,8 36,5 34,0 36,5 
Andel årstimer til undervisning gitt av 
undervisningspersonale med godkjent utdanning 

98,5 90,1 95,4 82,8 88,4 

 

Vurdering 
Antall elever i Nesset skolen er redusert med over 40 elever de siste 5 åra. Samtidig har vi  1,6 
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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Lærertetthet 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn og 8.-10.trinn.  Lærertetthet beregnes 
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om 
gjennomsnittlig størrelse på undervisningsgruppene. (antall elever pr. lærer) 

 

Lokale mål 
 
Nesset har en skole med god opplæring i et trygt og inspirerende læringsmiljø.  
Personalet i skolene har relevant kompetanse, gode muligheter til oppdatering, gode 

arbeidsforhold med spennende utfordringer, et støttende arbeidsmiljø, og lavt sykefravær 
(Plan for skoleutvikling 2015) 

  

 

 

Vurdering 
Skolene i Nesset har i snitt få elever pr. lærer.  Antall elever pr. lærer har økt fra ca. 11 til over 14 i 
snitt de siste 5 årene på ungdomstrinnet, siste året en reduksjon til 13,2 elever.  På barnetrinnet har 
det ligget stabilt på ca 11, med en reduksjon siste året til 9,2.  Det er betydelig færre elever pr. lærer 
på de små skolene.  
På Eidsvåg barne- og ungdomsskole er antall elever pr. lærer lavere for barnetrinnet og litt høyere 
for ungdomstrinnet sammenlignet med nasjonale tall. 
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3.    LÆRINGSMILJØ 

 

Lokale mål 
Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er tolerante, 
ser egne evner og tar dem i bruk.  
Eleven opplever et trygt læringsmiljø uten mobbing. 
Elevene oppnår over tid stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
                             
(Plan for skoleutvikling 2015) 

 

Støtte fra lærer 
Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 

Vurdering for læring 
Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. 

Læringskultur 
Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å 

gjøre feil i læringsarbeidet. 

Mestring 
Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 

skolen. 

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. 

 

 

 

 

7.trinn 
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Vurdering 
Elevundersøkelsen viser gjennomgående gode resultater, spesielt for 10.trinn. Det er svært positivt at 
elevene nå melder om stor grad av elevdemokrati og medvirkning. På 7.trinn er reultatene mer 
ujevne, men både på områdene støtte, læringskultur og mestring er resultatene gode. Fortsatt mer og 
hente på elevdemokrati og medvirkning for 7.trinn.  
Lokalt mål er oppnådd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.trinn 
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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. 

 
 

 
 
 

Andel elever som har opplevd mobbing (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. 

 

Vurdering 
Andelen elever som melder fra om mobbing er kraftig redusert fra forrige år. Ingen elever i 7. eller 
10.trinn har meldt fra om mobbing i Elevundersøkelsen. Samla resultat for 5.-10.trinn er svært 
positivt. 
En overordnet målsetting vil til enhver tid være å ha 0% mobbing. 
Skolene i Nesset har gode rutiner for håndtering av mobbesaker. I skoleårene 2014-15 og 2015-16 har 
det vært jobbet systematisk sammen med foreldre, PPT og personalet for å redusere mobbing og 
bedre læringsmiljøet. Dette har gitt resultater. Bl.a. er antall meldte mobbesaker med enkeltvedtak 
betydelig redusert. 
Lokalt mål er oppnådd. 

 

7.trinn 

10.trinn 

7.trinn 

10.trinn 
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4.    FAGLIGE RESULTATER 

Lokale mål 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 
prøver.   
 
(Plan for skoleutvikling 2015) 

 

Nasjonale prøver 5.trinn 

 

Nasjonale prøver 8.trinn 

 

Vurdering 
For 5.trinn kan det se ut som resultatene er noe dårligere enn forrige år, spesielt i engelsk. Det er for 
tidlig å si om dette er et tilfeldig utslag. For 8.trinn er resultatene jevnt gode og på høyde med eller 
over nasjonalt snitt. (ca. 50p) 
Usikkerheten er imidlertid stor (se forklaring s.12) og først ved store avvik eller utvikling over år kan 
en vurdere sikkert om resultatene som gode eller dårlige 
Lokalt mål delvis oppnådd 



 
 

 12 

Skalaforklaring Nasjonale prøver 

 

 

 

 
 
 



 
 

 13 

 

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.   
 
(Plan for skoleutvikling 2015) 
   

 
 

 
 

 
 

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 2016 ligger veldig høyt, og langt over nasjonalt snitt. Dette er mer 
enn forventet og svært bra. 
 
Lokalt mål er nådd.  

Nesset 
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5.    SPESIALUNDERVISNING 

Statistikken nedenfor angir hvor mye spesialundervisning som gis i Nesset sammenlignet med 
nasjonale tall over tid. Blå kurver viset hvor stor andel av det totale undervisningstimetallet 
spesialundervisning utgjør. Grønne kurver viser hvor mange prosent av elevene som har et vedtak 
om spesialundervisning. 
 
 

 

 
 

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 istedenfor å knyttes til den enkelte elev. 
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6.    SKOLEN FRA ET BRUKERPERSPEKTIV 

Elevene 

Elevrådene ved skolene ble oppfordret til å si noe om hvordan de har hatt det på skolen dette 
skoleåret.  U.trinnet på Eidsvåg  barne- og ungdomsskole har laget denne ordskyen etter en runde i 
klassene: 
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Foreldrene 

FAU-lederne ved skolene ble oppfordret til å gi noen refleksjoner på hvordan skoleåret har blitt 
opplevd fra deres synsvinkel. Her er innspill fra Eidsvåg barne- og ungdomsskole, Eresfjord barne- 
og ungdomsskole og Vistdal skole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FAU er godt fornøyd med hvordan skoleåret har forløpt. Eidsvåg skole har etter min mening valgt en 

tydelig sti for hvordan man skal være en best mulig læringsarena. Vi ser flere tydelige fokus på at 

skolen ønsker kvalitet i læringen sin og velger kompetansehevende tiltak og fokusområde. Både 

rektor, lærere og assistenter oppleves som pådrivere for et aktivt læringsmiljø på skolen, noe FAU 

opplever som en positiv trend.  

 

Det vil nok alltid være elementer av mistrivsel fra en eller annen side i løpet av et skoleår, selv om 

det jobbes ut ifra et nulltoleransesystem vedrørende mobbing. Mobbing kan foregå på flere måter og 

også gjerne på sosiale medier. Her ser FAU at det vil bli behov for en innsats fra både foreldre og 

skole om vi skal ha en oversikt som vi kan leve med. Det kommer nye elementer inn, en annen kultur 

der mange møtes digitalt, flere plattformer for sosiale medier og det krever sin mann for å følge 

med. FAU opplever at skolen tar dette på alvor og gjør tiltak for å hanskes med utfordringer knyttet 

til den digitale hverdagen og håper vi foreldrene også klarer å være en bidragsyter her.  

 

Ellers oppleves det stor vilje til å ta snarlig tiltak ved mistanke om mobbing. Her er vi inne i en god 

trend, men det er utfordringer med å avdekke at mobbing foregår. Barn vegrer seg ofte for å si fra 

at noe er galt. Skolen har iverksatt tiltak både for å gjøre varsling lettere og holde en bedre status 

over barnas trivsel. Dette arbeidet håper FAU skolen vil fortsette med fremover. Ett mobbet barn er 

ett for mye. 

 

FAU ser veldig positivt på at skolen er flink til å utnytte aktivitetsdager, turer, utflukter etc. på en 

god måte. Det oppleves stor vilje til å bryte av skolehverdagen med andre elementer som bidrar til 

økt trivsel i form av en aktiv hverdag eller kulturinnslag. Dette håper vi det fortsettes med. 

 

Det oppleves på generell basis fra FAU sin side at det er stor trivsel på skolen og gode forhold for 

læring 

 

 

Lars Magnus Gjermundnes 
Leder FAU Eidsvåg barne- og ungdomsskole 
 

FAU ved EBUS er fornøyd med året som har gått. Det har vært godt samarbeid, 

har ikke fått noen negative tilbakemeldinger. 

FAU har fungert godt sammen, og blitt enige om de beste løsningene for elevene. 

 

Med hilsen 

Tanja Ydsti , 

leder i FAU Eresfjord barne- og ungdomsskole 
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På senhøsten i 2015 kunne foreldre i Vistdal lese i Nesset kommune sin økonomiplan for perioden 

2016-2019, at Rådmann i Nesset kommune fremmet forslag om avvikling av Vistdal skole. I den 

forbindelse skrev FAU Vistdal en uttalelse til formannskap og kommunestyre, med våre saklige og 

velbegrunnede innvendinger mot dette.  Det var med stor glede vi kunne konstatere at 

kommunestyret i desember besluttet å opprettholde drift ved Vistdal skole. 

 

Videre nevner vi at utbedringer i forhold til brannsikkerhet, med påfølgende ombygging ved skolen 

har vært hete tema dette året. En samlet foreldregruppe stilte seg kritisk til kommunens 

prioriteringer, der deler av prosjektet ble satt på vent og begrunnelser for dette ble vagt og 

unnvikende kommunisert. FAU Vistdal er nå kjent med at utbedringer ved skolen pr.dags dato 

nærmer seg ferdigstillelse. 

 

Til tross for usikkerhet vedrørende skolens framtid på førjulsvinteren og senere misnøye med 

informasjonsflyten fra skolemyndighet/kommune angående branntilsynsrapporter og 

ombyggingsplaner, så er FAU Vistdal fornøyd med å konstatere framskritt i disse prosessene. 

 

Vi er også tilfredse med at lærere og assistent ved skolen evner å holde fokus i turbulente tider, - 

jobbe målbevisst videre, skape gode læringsmiljø for elevene, og opptre imøtekommende overfor 

foreldre. En velfungerende skole er viktig for både elever, foresatte, ansatte og lokalsamfunnet, 

og FAU Vistdal er lettet over at skolen består.  

 

Mvh 

FAU Vistdal  

Jorunn Aspås Rindli 

Leder 
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7.    GJENNOMFØRING AV VIDEREGÅENDE 

OPPLÆRING 

Tilnærmet alle elever fra Nesset begynner i videregående opplæring etter grunnskolen. Faglig nivå, 
trivsel med skolearbeid og god rådgiving for å velge rett studieprogram er viktige faktorer for å 
fullføre videregående opplæring. I tillegg vil det også være mange andre faktorer som avgjør om 
videregående opplæring gjennomføres. Videregående opplæring er frivillig, men god kvalitet i 
grunnskolen gir et godt utgangspunkt for å gjennomføre. 
 

Gjennomføring etter 5 år 

Diagrammene viser gjennomføring i % etter 5 år. Årstallet angir startåret i videregående opplæring. 
Kilde: SSB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullført:  71% Fullført:  78% Fullført:  81% 

Fullført:  73% 

Fullført:  76% 
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Fullført og bestått skoleåret 2015/16 

Tabellen viser i hvor stor grad elevene har fullført og bestått det trinnet de var på i skoleåret 
2015/16. 
Kilde: Møre og Romsdal Fylkeskommune 
 

Fullført og bestått % % 

 
Møre og 
Romsdal 
(15-16) 

Nesset 
kommune 
(15-16) 

Fullført og bestått 78,8 84,3 

Fullført og bestått - Studieforberedende  85,0 91,2 

Fullført og bestått - Yrkesfag 75,7 80,6 

Fullført og bestått - Påbygg 58,8 85,7 

 
 

Vurdering 
Elevene fra Nesset har stor «gjennomføringsevne» i videregående opplæring.  Flere elever enn 
gjennomsnitt fullfører vgs. og fullføring år for år er høy. Best gjennomføring er på 
studieforberedende program.  
Grunnskolen i Nesset bidrar i stor grad til at elevene er godt forberedt til videregående opplæring. 
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8.    SKOLEBASERT VURDERING 

Skolebasert refleksjon 2015-16 

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 noen av emnene 
som har vært tatt opp til slik drøfting. 

Tema EIBUS INBUS 

Oppfølging av elevundersøkelsen X X 

Oppfølging nasj.prøver X X 

Refleksjon over praksis når det gjelder 
regning i alle fag 

X X 

Drøfting av god overgang i norsk, engelsk og 
matematikk fra barnetrinn til ungdomstrinn 

 X 

Drøfting og revidering av Handlingsplan 
mot mobbing 

X x 

Refleksjon ang. å gi gode beskjeder   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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9.    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 skoleåret 2015 -16 har skolene i Nesset hatt 2 hovedområder: 

o Arbeid med regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 

 Regning er valgt som satsingsområde de siste årene bl.a. fordi Nasjonale prøver 
har vist at vi har behov for økt kvalitet i undervisninga på det området. 
Gjennom forrige skoleår ble det på planleggingsdager, fellessamlinger og i de 
enkelte team satt fokus på egen undervisningspraksis. 

 Fra skoleåret 2014-15 ble Nesset med i den Nasjonale satsingen «Ungdomstrinn 
i utvikling» med regning som utvalgt satsingsområde. I Nesset omfatter den 
nasjonale satsingen alle skoler, alle lærere og alle trinn. Den nasjonale satsingen 
varer ut 2016. Lokalt fullfører vi satsingen ut skoleåret 2016-17. 

o Bedre læringsmiljø 
 I samarbeid med PPT har skolene arbeidet med å skape et godt læringsmiljø, 

redusere mobbing og god klasseledelse. PPT har bidratt på kursdager og 
personalmøter, skolene har systematisk samarbeidet med foreldre og det har 
vært fokus på læringsmiljø i skolehverdagen 

 Dette arbeidet kan vi allerede se resultater av i Elevundersøkelsen med bl.a. 
reduserte tall for mobbing. 

 Også på dette området vil samarbeidet med PPT fortsette. Nesset er aktivt med 
i prosjektet «Beredskapsteam mot mobbing» som vårt PPT-kontor koordinerer. 

 
I tillegg til hovedområdene har det vært arbeidet med utvidet bruk av læringsplattformen Fronter, 
bl.a. til elevvurdering. 
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10.    SYSTEM FOR OPPFØLGING 

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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11.    KONKLUSJON 

Tilstandsrapporten viser jevnt over gode faglige resultater i Nesset-skolen.  Resultatet for 
avgangselevene (grunnskolepoeng) har de siste årene ligget over landsgjennomsnitt og kullet som 
gikk ut av ungdomsskolen våren 2016 hadde et svært godt resultat. De siste årene har vi hatt svake 
resultater i regning, selv om en forsiktig framgang kan registreres.  
 
I arbeidet for et godt læringsmiljø blir det både arbeidet systematisk forebyggende og reagert hurtig 
når uønska atferd oppstår. Forrige skoleår var det få elever som meldte fra om mobbing. Skolene må 
arbeidet kontinuerlig med å skape et godt læringsmiljø. 
 
Utviklingsarbeidet, som handler om til enhver tid å gi elevene et bedre tilbud i klasserommet, preges 
i Nesset av samarbeid, systematikk og langsiktighet. Samarbeidet mellom skolene og 
kommunenivået er godt og det arbeides for at elevene i kommunen skal få et godt og likeverdig 
tilbud uavhengig av skole. 
 
Elevene i Nesset har et godt tilbud. Mesteparten av bygninger og inventar er nylig fornyet, det er 
god kompetanse og motivasjon i personalet, og elevene har godt med lærebøker og utstyr. 
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