
Nesset kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 16.10.2013

Tidspunkt: 09:00 – 11:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller 
vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Merknad.
Fylkeseldrerådet i Møre og Romsdal skal avholde sitt ordinære møte 20.11.2013 i Nesset.  Råd 
for eldre og funksjonshemma i Nesset vil bli invitert til å overvære møtet.  Nærmere invitasjon 
vil bli utsendt.

Anne Marie Lervold Kari Gussiås
leder sekretær
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Møteprotokoll

Utval: Eldrerådet
Møtestad: Giske omsorgssenter, Giske kommune
Dato: 22.05.2013
Tid: 10:30
Protokoll nr: 2/13

Faste medlemer som møtte:
Namn Funksjon Representerer
Torleiv Rogne Medlem UAVH
Arve Hans Otterlei Medlem FRP
Målfrid Mogstad Leiar
Johannes J. Vaag Nestleiar
Jakob Strand Medlem
Kristine Grøtta Medlem
Aslaug Solberg Medlem

Faste medlemer som ikkje møtte:
Namn Funksjon Representerer

Varamedlemer som møtte:
Namn Møtte for Representerer

Frå administrasjonen møtte:
Namn Stilling
Paula Næss Skår Rådgivar

Sekretariat:
Namn Stilling
Mia Mari Silset Smørdal Konsulent

Dersom det er merknader til det som er ført i protokollen, ber vi om at dette blir 
gjort kjent for sekretariatet snarast.
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Saksnr Innhold Uoff

E-6/13 Orientering om arbeidet med fylkeseldrekonferansen 
2013

E-7/13 Studietur for fylkeseldrerådet i 2014
E-8/13 Evaluering av regionkonferansen for fylkeseldreråd i 

Ålesund 8. - 9. april 2013
E-9/13 Tennene - ein del av kroppen?
E-10/13 Redsel for sanksjonar mot pårørande
E-11/13 Dei eldste sjuke treng sterke talspersonar
E-12/13 Svak sjukeheimsutbygging
RS-9/13 Møteprotokoll rådet for likestilling av 

funksjonshemma 17.04.2013
RS-10/13 Uttlalelse frå Fellesrådet for eldre om menneske med 

nedsett funksjonsevne
RS-11/13 Årsmelding 2012 - Pasient- og brukerombudet Møre 

og Romsdal
RS-12/13 Oppnemning av brukarrepresentantar til klinikkråd i 

Helse Møre og Romsdal HF
RS-13/13 Kopi: Svar på henvendelse om forbrukerservice
RS-14/13 Kopi: Melding om politisk vedtak - Mork 

rehabiliteringssenter
RS-15/13 Brev frå privatperson                                                      x

Eldrerådet sitt møte tok til kl 10.30 på Giske omsorgssenter under leiing av leiar 
Målfrid Mogstad.

Det var ingen forfall, men Jakob Strand hadde meldt frå at han kom etter lunsj.

Til møtet var Giske eldreråd invitert inn og dei stilte med 7 representantar. 

Orienteringar

 Varaordførar i Giske kommune, Olav Sindre Roald, og leiar i Giske eldreråd, 
Harald Hole, ønska velkomen og orienterte om eldrerådet sitt arbeid i Giske.

 Kommunalsjef Hildegunn Roald orienterte om omsorgstilbodet i Giske 
kommune. 

Omvisning

Fylkeseldrerådet og medlemane frå eldrerådet i Giske kommune fekk ei omvisning 
på Giske omsorgssenter v/Tone Urtegård.

Møtet vart sett med 6 representantar.

Godkjenning av protokoll

Protokollen frå møtet 27.02.2013 vart godkjent utan merknad.

Innkallinga vart godkjent utan merknad.

Saklista vart godkjent med følgjande tillegg:
 RS 15-13: Brev frå privatperson blir behandla som sak E 13-13. (Ikkje 

offentleg)



3

 Arve Hans Otterlei (Frp) ønskte å ta opp ei drøftingssak om nye reglar knytt 
til fornying av sertifikat for eldre bilførarar.

E 6-13 Orientering om arbeidet med fylkeseldrekonferansen 
2013

Behandling i Eldrerådet  - 22.05.2013

Paula Næss Skår orienterte om status for arbeidet med fylkeseldrekonferansen 
2013.

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 22.05.2013

Fylkeseldrerådet tek orientering om arbeidet med planlegging av 
fylkeseldrekonferansen 2013 til vitande.

E 9-13 Tennene - ein del av kroppen?

Behandling i Eldrerådet  - 22.05.2013

Leiar Målfrid Mogstad fremma følgjande forslag til vedtak:
”Fylkeseldrerådet i Møre og Romsdal støttar hovudinnhaldet i det ope brevet 
som fylkeseldrerådet i Aust-Agder har sendt til Helse- og 
omsorgsdepartementet med tittel ”Tennene - en del av kroppen?”.” 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 22.05.2013

Fylkeseldrerådet i Møre og Romsdal støttar hovudinnhaldet i det ope brevet som 
fylkeseldrerådet i Aust-Agder har sendt til Helse- og omsorgsdepartementet med 
tittel ”Tennene - en del av kroppen?”.

E 10-13 Redsel for sanksjonar mot pårørande

Behandling i Eldrerådet  - 22.05.2013

Jakob Strand kom til møtet kl 12.55. 7 voterande.

Forslaget vart samrøystes vedteke sendt til dei lokale avisene, eldreråda i 
kommunane, Pensjonistforbundet, Storting og Regjering, KS, administrasjon i 
kommunane v/rådmann eller ordførar. 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 22.05.2013

Redsel for sanksjonar mot pårørande
Årsmeldinga for 2012 frå Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal er nyleg 
lagt fram. På side 11, 2. avsnitt i årsmeldinga kunne ein lese: “Det kan være høy 
terskel for pårørende å klage, de frykter for at relasjoner skal ødelegges, at 
situasjonen skal forverre seg, og redsel for at det utøves sanksjoner overfor deres 
nære. Vi har opplevd at pårørende har ventet med å klage på kritikkverdige forhold 
til etter at deres kjære har gått bort.” I ein merknad til nemnde sitat har 
Brukarutvalet for helseføretak Møre og Romsdal uttale seg slik: “Brukarutvalet 
meiner relevante bekymringar/kritikk/klage må kunne framberast av brukarar og 
pårørande til institusjonsbebuarar utan frykt for moglege sanksjonar. Ei klage er eit 
viktig bidrag til kvalitetsarbeidet for at pasientar og brukarar skal kunne sikrast 
gode og hensiktsmessige tenester.” 
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Dette temaet er og tatt opp på førstesida til avisa Tidens Krav av 16. mars 2013. 
Pasient- og brukarombod Runar Finvåg opplyser m.a. til avisa (s.14) at pårørande 
kan oppleve at samarbeidsklimaet har blitt vanskelegare eller meir tilkneppa etter 
at pårørande har sagt i frå om tilhøve som ikkje er bra for brukar/pasient. Slik skal 
det etter fylkeseldrerådet sitt syn ikkje vere! Det skal vere trygt å seie frå om ting 
som det kan rettast på. Fylkeseldrerådet meiner det står respekt av pårørande som 
står fram og peikar på uheldige sider ved helse, pleie- og omsorgstilboda til sine 
kjære. Mange gonger skal det stort mot til å seie i frå i slike samanhengar. 

Pårørande som klagar må møtast med respekt. Det er inga god kjensle for 
pårørande å kjempe mot ein kommune, når ein i tillegg er bekymra for sine kjære. 
Pasient- og brukarombodet skriv i si årsmelding (s.12) at dersom ein klagar på 
kommunale tenester bør klaga sendes til rådmannen som øvste ansvarlege for 
tenestene i kommunen.

Etter fylkeseldrerådet si meining er pårørande ein viktig ressurs og kommunane bør 
bli flinkare til å ta vel i mot desse når dei peikar på aktuelle manglar innan helse, 
pleie- og omsorgstenestene.

E 11-13 Dei eldste sjuke treng sterke talspersonar

Behandling i Eldrerådet  - 22.05.2013

Målfrid Mogstad fremma forslag om følgjande endringar i uttalen:
 Setninga ”Nokre hadde ingen kvinner over seksti år.” blir teke ut.
 Siste avsnitt blir endra til: ”At eldreråda samarbeider med 

frivilligorganisasjonar som Pensjonistforbundet og andre, er viktig for å få 
mest mogleg påverkningskraft. Vi har heldigvis eldreråd i fylket vårt som har 
mot og initiativ til å tale dei svakaste eldre si sak. Stå på!”

Forslaget med ovannemnde endringar vart samrøystes vedteke sendt til dei lokale 
avisene, eldreråda i kommunane, Pensjonistforbundet, dei tre regionråda i Møre og 
Romsdal, KS, administrasjon i kommunane v/rådmann eller ordførar. 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 22.05.2013

Dei eldste sjuke treng sterke talspersonar
Sjukepleieforbundet har den seinaste tida peika på at dei eldste eldre på sjukeheim
og heimebuande eldre som treng sjukeheimsplass, blir nedprioriterte som ei følgje
av samhandlingsreforma.

Kommunane har fått auka krav til å ta imot ferdigbehandla pasientar utan at det er
bygd nok sjukeheimsplassar. Det blir teke i bruk to- og treroms og andre
kriseløysingar. Heimesjukepleie og heimehjelp har kome under auka press mange
stader utan auka bemanning.

Kvar er dei eldste eldre sjuke sine talspersonar i lokalsamfunna?
I kommunestyra er det svært få representantar over seksti år. Fylkeseldrerådet
gjennomførte i førre valperiode ei undersøking vedrørande alderssamansetninga i
kommunestyra i fylket. Det kom fram at dei fleste kommunestyra hadde få
representantar over seksti år. Truleg er ikkje stoda så annleis i inneverande 
periode.

Mange kommunar har i dag ein svært stram økonomi. Budsjettarbeidet for neste år
er snart i gang. Mange grupper har sterke organisasjonar og talspersonar som kan
påverke prioriteringsprosessane. Dei eldste sjuke eldre er ei sårbar gruppe som står
i fare for ytterlegare nedprioriteringar.
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Eldreråda i kommunane må takast på alvor når dei tek opp dei aller svakaste eldre
sine vilkår i kommunane.

Fylkeseldrerådet gjennomførte i førre valperiode også ei undersøking som galdt
eldreråda sine arbeidsvilkår og grad av aktivitet . Resultatet viste stor variasjon frå
kommune til kommune.

For at fleire eldreråd skal kunne ha ei viktig rolle i kommunen, må kunnskap og
oppgåver tilførast. Det er særs viktig at eldreråda blir kjent med konsekvensane av
samhandlingsreforma i sin kommune for dei eldre eldste eldre på institusjon og
heimebuande.

At eldreråda samarbeider med frivilligorganisasjonar som pensjonistforbundet og 
andre, er viktig for å få mest mogleg påverkningskraft. Vi har heldigvis eldreråd i 
fylket vårt som har mot og initiativ til å tale dei svakaste eldre si sak. Stå på!

E 12-13 Svak sjukeheimsutbygging

Behandling i Eldrerådet  - 22.05.2013

Johannes Vaag forlot møtet kl 13.30. 6 voterande.

Forslaget vart samrøystes vedteke sendt til dei lokale avisene, eldreråda i 
kommunane, Pensjonistforbundet, Storting og Regjering, KS, administrasjon i 
kommunane v/rådmann eller ordførar. 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 22.05.2013

Svak sjukeheimsutbygging
Dei siste fem åra er det netto blitt berre 1.645 fleire sjukeheimsplassar og
heildøgns omsorgsbustader: Målet er tilsegn om 12.000 innan 2015. Desse
dramatiske tala går fram av bladet Kommunal Rapport si framstilling frå 21.03.13 
(s.6).
Veksten i kommunane si utbygging av sjukeheimar og heildøgns omsorgsplassar 
sokk betydeleg i fjor. Dette syner førebels Kostra-tal som Statistisk Sentralbyrå 
publiserte i veke 11. Talet på heildøgns omsorgsplassar auka samla med 215, til 
21.890 – ein vekst på berre 1 prosent. Talet på sjukeheimsplassar auka samla med 
122, til 41.402 – tilsvarande 0,3 prosent vekst. Målet i regjeringa si Omsorgsplan 
2015 var 12.000 heildøgns omsorgsplassar frå 2008 til 2015. Eit nytt 
investeringstilskott skulle stimulere kommunane til å setje i gang. Kostra-tala syner 
at målet er langt unna. Frå 2008 til 2012 er det blitt 1.576 fleire heildøgns 
omsorgsplassar og 69 fleire sjukeheimsplassar – til saman berre 1.645 plassar. 

Dette ser ikkje bra ut med tanke på den komande eldrebølgja. Situasjonen er rett 
og slett urovekkjande! Samhandlingsreforma har og auka presset på kommunane. 
Det kjem meir og meir fram at reforma har redusert liggjetida på sjukehusa 
samstundes som behovet for omsorgstenester i kommunane har auka. Korleis er så 
stoda i Møre og Romsdal? Ei undersøking utført for nokre år sidan av helseutvalet i 
Pensjonistforbundet (PF) i Møre og Romsdal viser at dei fleste kommunane i fylket 
vårt har ei underdekkjing som er under norma (PF) om at 25 prosent av dei eldre 
som er over 80 år, skal ha rett til ein sjukeheimsplass ved behov. Resultatet frå 
undersøkinga er såleis nedslåande. Svært få kommunar har nok sjukeheimsplassar 
i høve norma.

Av Pasient- og brukarombudet i Møre og Romsdal si årsmelding for 2012 kan ein på 
s.10 lese følgjande: “Fleire politiske parti og interessegrupper mener problemene 
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med å få sykehjemsplass kan løses blant annet ved å endre loven slik at 
sykehjemsplass blir rettighetsfestet for enkelte grupper. Det er svært mange
kommuner som har for få sykehjemsplasser og dette er bekymringsfullt.” Under PF 
sitt siste landsmøte for to år sidan blei det, etter framlegg frå Ålesund 
Pensjonistforening, vedtatt å fremme krav ovafor regjeringa om lovfesta rett til
sjukeheimsplass. Fylkeseldrerådet sitt syn er at det må byggast fleire 
sjukeheimsplassar snarast. Dette må følgjast opp med nok økonomiske midlar og 
høgt kompetent personale. I mange kommunar vil fylkeseldrerådet tru det hastar 
med å kome i gang.

Lykke til med oppgåva!

E 7-13 Studietur for fylkeseldrerådet i 2014

Behandling i Eldrerådet  - 22.05.2013

Fylkeseldrerådet drøfta saka og følgjande forslag til turmål kom opp: 
 eit anna fylkeskommunalt eldreråd, til dømes Troms 
 Finland
 kommunale råd i eige fylke 

Fylkeseldrerådet blei samde om at arbeidsutvalet skal arbeide vidare med saka 
utifrå dei signal som vart gitt i møtet.

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 22.05.2013

Arbeidsutvalet arbeider vidare med saka.

E 8-13 Evaluering av regionkonferansen for fylkeseldreråd i 
Ålesund 8. - 9. april 2013

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 22.05.2013

Evalueringa av regionkonferansen for fylkeseldreråd i Ålesund 8. og 9.april 2013 
blir teke til vitande.

Drøftingssak

Arve Hans Otterlei (Frp) tok opp eigne opplevingar knytt til dei nye reglane for 
fornying av sertifikat for eldre. Fylkeseldrerådet drøfta problemstillinga og blei 
samde om at arbeidsutvalet skal arbeide vidare med dette. 

Referatsaker

Referatsak nr 9-14 vart teke til vitande.

Møtet vart lukka jf Koml. § 31.

E 13-13 Brev frå privatperson

Behandling i Eldrerådet  - 22.05.2013

Behandlinga og vedtaket er ikkje offentleg, jf offl. § 13 jf fvl. § 13.
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Møtet vart opna.

Orientering

Jakob Strand orienterte kort om ymse møter han har delteke på den siste tida. Han 
hadde særleg fokus på saka om pasientreiser til poliklinisk behandling. Han har 
opplevd det som vanskeleg å få saka opp til behandling i mellom anna 
Brukarutvalet i Helse Midt-Norge.

Møtet slutt kl 14.50.



Nesset kommune Arkiv: 144

Arkivsaksnr: 2010/527-31

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Råd for eldre og funksjonshemma 13/13 16.10.2013

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 16.10.2013

Nesset formannskap 24.10.2013

Nesset kommunestyre 07.11.2013

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

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

Rådmannens innstilling

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

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

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

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

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

HOK innen 1.10.2014

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



Saksopplysninger

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

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

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

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

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

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

effektiv og rasjonell helhetlig drift av enheten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ombygging noen år senere. 

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

enn det som framgår i helse og omsorgsplanen.

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

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

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



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

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

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

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

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

redusere behovet for institusjonsplasser.

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

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

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

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

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

omsorgsleiligheter hver på ca. 50 m 2.    

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

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

kostnad 32 mill.

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

demente 5 plasser, antatt kostnad 21 mill.

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

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

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

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

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

 være universelt utformet i henhold til NS 11001

 ha energieffektive løsninger

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

sprinkelanlegg

 tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven

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

varslingssystem og annen velferdsteknologi



tilfredsstille kravene i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene

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

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

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

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

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

De øvrige medlemmene i arbeidsgruppa støtter rådmannens tilråding.

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

Vurdering

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

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



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

Økonomiske konsekvenser

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

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



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

Gruppen	består	av:

 Ann	E.	Gagnat	– Avd.sjukepleier	demens	avd.

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

 Solveig	Reinset	– Hjelpepleier	NOS,	demens	avd.

 Siw	Janne	Aasen	– Sjukepleier	NOS	sjukeheim	og	
hovedtillitsvalgt	NSF

 Linda	V.	Lied	– sjukepleier	NOS,	sjukehjemsavd.

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

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

Basert på dagens 7 plasser:

Eresfjord:

 Flere oppholdsrom, kjøkken, lagerplass, skyllerom.

 Stort uteområde, kan tilrettelegges for sansehage.

 Rolige omgivelser. 

NOS:

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

 Mye å se og følge med på for pasientene.

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

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

personlig skikkethet. 

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

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

ble avviklet i 1991.

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

tilbud til pasientene ved alders demente avd ved NOS.

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

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

 Tilgang på flere vikarer



3

Bemanningsplan:

 Avd.leder dagtid midt i uke

 Renholder

 Vaktmester

Dagens 7 plasser:

Eresfjord : NOS:

3 dagvakter 2 eller 3 dagvakter enkelte dager

3 senvakter 2 senvakter

2 nattvakter Deler nattvakt med korttidsavdeling 

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

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

Utgifter til transport av klær/mat.

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

for 14-16 plasser fra 2020/25. 

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

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

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

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

klær, lage mat og dekke bord etc.

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

tilrettelagt aktiviteter på et annet nivå.

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

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

samarbeid med nattevakt ved naboavdeling.

14-16 pasienter:

Eresfjord : NOS:

6dagvakter 6 dagvakter  

5 senvakter 5 senvakter

2 nattvakter 1 +Deler nattvakt med korttidsavdeling
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Bygningene:

Bygget, Eresfjord . 

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

kontorer, dobbel garasje og uteboder. 

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

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

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

Utgifter til transport av klær/mat.

Bygget, NOS

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

 I følge teknisk avdeling må det foretas generell renovering. 

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

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

sammendraget viser at det er muligheter for dette.

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

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

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

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

samme avdeling.

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

eller annet som gjør at det er behov for sjukeheimsplass.

Hege Jørstad

sekretær for gruppen
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1. INNLEDING/MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPA:

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

kommet med forslag til endringer / nye tiltak.

Arbeidsgruppen har bestått av følgende: 

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

Karstein Schjølberg, avdelingssjukepleier Aud Jorunn Hanset, avdelingssjukepleier Ann 

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

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

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

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

Utvalget får følgende mandat:

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

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

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

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

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

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

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

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

”Følgende forhold vurderes i den videre utredningen av reduksjonsforslag og 

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

kommunestyremøtet den 31.5. 2012:

1. Beboernes forhold med hensyn til pleie og pass.

2. Antall ansatte i forhold til oppgaver

3. De ansattes arbeidsforhold

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

generelt.

5. Behovet for omsorgsplasser de nærmeste årene
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2. BEFOLKNINGSUTVIKLING

Folkemengde, antall - utvikling 2003 - 2013 - 2033

Grupper Nesset 
2003

Nesset 
2013

Nesset
2033

M & R
2003

M & R
2013

M & R
2033

Landet 
2003

Landet 
2013

Landet 
2033

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

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

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

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

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

Totalsum 3244 2995 2991 244309 259404 305595 4552252 5051275 6159503

Folkemengde, prosentandel - utvikling 2003 - 2013 - 2033

Grupper Nesset 
2003

Nesset 
2013

Nesset
2033

M & 
R

2003

M & 
R

2013

M & 
R

2033
Landet 
2003

Landet 
2013

Landet 
2033

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

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

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

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

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

Befolkningsutvikling eldre over 67 år 2010 - 2020

Totalt Over 67 år Over 80 år Over 90 år

2010 3074 534 204 33

2015 3015 571 196 47

2017 2994 588 201 42

2020 2967 609 203 40

Kilde: SSB 

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

Framskriving til 2033 er etter Middels nasjonal vekst (MMMM)

3. ØKONOMI / BUDSJETT OG REGNSKAP.

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

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

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

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

andel nettoutgifter til institusjonsdrift
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Figur 4. 

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

Nesset Molde Aukra Fræna Sunndal Rauma Gjemnes Fylket

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

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

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

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

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

i kroner for Nesset 9.3 mill. pr år.   

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

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

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

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

ligger noe av forklaringene i forhold til høge kostnader.

Figur 5.
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3.1. Ulik befolkningssammensetning/demografi.

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

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

omsorg.

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

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

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

omsorgsloven. Dersom Nesset hadde hatt samme andel registrerte psykisk utviklingshemma 

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

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

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

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

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

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

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

kommunen.

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

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

gjennomsnittet.   Staten bidrar gjennom rammetilskuddsordningen slik at kommunen får ca 

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

Figur 6

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

Nesset Molde Fræna Aukra Rauma Gjemnes Fylket

Reg, psykisk utv.hem. 
over 16 år

18 75 51 11 29 13 999

Andel reg, i % av 
kommunens innbyggere

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

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

14682 94567 46808 6260 19345 6819 820299

Nettoutgifter 
gjennomsnittfordelt pr. 
innbygger i kommunen

4902 3646 4869 1875 2607 2667 3162

Mottatt tilskudd 
ressurskrevende brukere 
2012( i hele tusener)

8626 43674 19506 2668 9236 3895 381681

Tilskudd i Kr. pr. 
innbyggeri i kommunen

2880 1684 2029 799 1245 1523 1471

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

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

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

inn under ordningen ressurskrevende brukere.

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

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

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

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

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

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

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

nettoutgift enn fylkesgjennomsnittet når det gjelder ressurskrevende brukere. 

3.2. En god tjeneste:

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

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

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

3.3. Kostnader pr. institusjonsplass 2012 .

Figur 7

Demensavdelinga  - 7 plasser ( ansvar 3303) –

Kostnader avdeling Kr. 5871.000,-

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

Andel utgifter Kjøkken  ansvar 3307 Kr.  627.000,-

Andel utgifter ressurspool  ansvar 3309 Kr. 280.000,-

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

Beregnet kostander  avdeling Kr. 7258.000

Kostnad pr. plass pr år. Kr. 1037.000

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

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

2013 dette uten at bemanningen er økt i særlig grad.

Figur 8

Sykeheimen – 30 plasser ( ansvar 3302) –

Kostnader avdeling Kr. 18217000,-

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

Andel utgifter Kjøkken  ansvar 3307 Kr.  2688000,-

Andel utgifter ressurspool  ansvar 3309 Kr. 1490000,.

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

Sum kostnader avdeling Kr. 24464000,-

Beregnet kostander pr. plass Kr. 815000,-

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

Kortidsavdelinga  – 19 plasser ( ansvar 3301) –

Kostnader avdeling Kr.  7999000,-

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

Andel utgifter Kjøkken ansvar 3307 Kr.  1701000-

Andel utgifter ressurspool ansvar 3309 Kr.   890000.

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

Sum kostnader avdeling Kr. 11900000,-

Beregnet kostander pr. plass Kr. 626315,.

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

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

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

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

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

805.000,-.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

største kostnadene pr. plass.  

3.4  Kostnader Vistdal bofellesskap.

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

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

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

4.1 Organisasjonskart Enhet helse og omsorg.

4.2 Bemanningsfaktor vedr. institusjoner og Vistdal bofellesskap

Figur 10.

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

Avdeling Antall plasser Bemanningsfaktor 
dag

Bemanningsfaktor 
natt

Renholder

Demens 9 0,96 0,134 0,4  årsverk

Sjukeheimen 30 0,65 1,4 årsverk

Aldersheimen 17 0,41 0,9 årsverk

Vistdal Bofellesk 9 0,37 0,15

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

Sjukeheimen har avdelingssjukepleier i 100 % stilling.  

Avdelingssjukepleien ved demensavdelinga har 30 % stilling avsatt til administrasjon. 

Aldersheimen og hjemmetjenesten har felles avdelingssjukepleier i 100 % stilling.

Enhetsleder/kon

Jan Kasrtein Schjølberg

1,6 årsverk

Sjukeheimsavdelinga

Ann Ragnhild Dyrli

24 årsverk

Demensavdelinga

Ann Elisabet Gagnat

6.9 årsverk

Botjenesten/avlasting

Ragnhild Anne Svensli

25 årsbverk

Aktivitetstjensten

Hilde Kvernes

5,5 årsverk

Ressurspool

10 årsverk 

Kortidsavd/ hjemmetj. 

Aud Jorunn Hanset 

31,5  årsverk

NOS / Stab / kjøkken

Anita  Skyberg

9,2

Legetjensten

Bergljot Vinjar

4,5 årsverk

Helse og forebygging

Johanne Silset Bakken

8 årsverk

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

natt skal også betjene brukerne ute i heimene.                                                                        

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

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

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

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

omsorgsbolig. 

Figur 11

Bemanningsfaktor ved Kirkebakken omsorgsenter i Molde (for sammenlikning)

Avdeling Antall plasser Bemanningsfaktor 
dag

Bemanningsfaktor  
natt

Boligassistent

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

Moldestua Demens 16 0,70 1,0 årsverk

Møllerstua langtids 12 0,67 0,75 årsverk

Grand stua 12 0,68 0,75 årsverk

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

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

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

4.3. Antall ansatte i forhold til oppgavene:

a) Aldersheimen/kortidsavdelinga :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bemanningsøkningen på kveld.

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

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

1.3.2013.

b) Sjukeheimen 30 plasser. 

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

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

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

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

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

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

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

c) Demensavdelinga 

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

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

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

hatt flere pasienter tilknyttet avdelingen ville en kunne redusert bemanningsfaktoren. 

Fra 1.3. ble antall pasienter økt til 9.

d) Hjemmetjenesten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ut på natt dersom en trygghetsalarm blir aktivisert.   

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

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

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

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

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

demensavdelingen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

belegg.) 

f) Aktivisering /dagtilbud. 

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

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

uke.

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

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

har også i stor grad stått for renholdet. 

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

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

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

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

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

avdeling for hjemmetjenesten/kortidsavdeling..

4.4. Andre tjenester

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

måned. Behovsprøvd relativt stor etterspørsel. Hjemmetjenesten rykker ut ved 

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

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

oppfølgning av trygghetsalarmene og sentralen.

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

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

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

barn og foreldre av den den med hjelpebehov.

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

1,2 årsverk.

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

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

kjøper alle middag ( eldresenteret og dagtilbud for demente))

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

nødvendige hjelpemidler kommer ut til brukeren. Aktivitetstjenesten ved kommunens 

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

installere disse.

4.5. Kvalitetstabellen - . Kommunebarometeret.

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

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

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

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

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

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

landet)

Figur 12

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

Legetimer pr. uke pr. 
beboer i sjukeheim

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

Fysioterapi pr. uke pr. 
beboer i sjukeheim

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

Andel plasser med ene-
rom ved institusjon

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

Antall plasser enerom 
med bad og WC

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

Andel årsverk med 
fagutdanning(totalt)

84 72 71 77 81 75 69 75

Andel årsverk med fag-
utdanning fra høgskole

35 39 31 30 30 28 22 32

Andel legemeldt 
sjukefravær

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

System for 
brukerundersøkelse

Nei Ja Nei Ja Ja Nei Ja

5.SAMHANDLINGSREFORMEN OG KOMMUNENS HÅNDTERING AV DENNE.

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

følgende: 

1) Økt satsing på forebyggende arbeid og folkehelse

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

behandling foretatt av spesialist helsetjenesten (medfinansieringsordningen), Kommunen 

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

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

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

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

til samhandlingsreformen er stort sett basert på statistikk fra Helsedirektoratet

Det som deltok på styringskurset fra  Nesset kommune var: 

Rådmann                                    Liv Husby

Økonomisjef                              Solfrid Svensli

Leder helse og omsorg            Jan Karstein Schjølberg

Folkehelsekoordinator            Mari Husan

Leder koordinerende enhet   Eli Schjølberg

5.1 Gjennomførte tiltak /forberedelse til samhandlingsreformen.

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

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

Det ble satt opp følgende tiltak:

Figur 13

Igangsatte tiltak de siste år: Målgruppe Kostnad

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

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

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

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

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

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

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

Aktiv på dagtid Helse og forebygging alle 30.000

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

Opprettet koordinerende enhet 1.1.13. Helse og omsorg, alle 350.000

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

palliasjon er styrket 

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

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

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

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

oppsummeres slik:

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

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

henvendelser fra sjukehuset vedr. ferdig behandlede pasienter.

Figur 14

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

Antall Innlagt 
fra inst.

Utskrevet  
til inst.

Utskrevet til
hjemmet

Død på 
sjukehus

Utskrevet 
til annet

111 25 34 72 3 2

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

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

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

lå på sjukehus til sammen i 1517 dager i 2012. 

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

1000 innbygger se figur .

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

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

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

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

sjukehus.

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

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

alderssammensetning tilsvarende landsgjennomsnittet og en  bruk av 

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

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

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

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

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

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

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

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

               

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

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

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

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

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

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

aldersgruppenhadde 67 konsultasjoner mer enn Landsgjennomsnittet. Dvs. at Nesset 

hadde 20 % flere konsultasjoner enn landsgjennomsnittet innenfor aldersgruppen 80 

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

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

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

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

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

Sunndal

5.3. Kommunens kostnader som følge av samhandlingsreformen:

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

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

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

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

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

betale 

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

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

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

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

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

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

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

innbygger over 80 år fra 2011 til 2012.

0

10000

20000

30000

40000

50000
Pleie og omsorg økning kostnader pr. innb. 80 +  fra 2011 til 2012

33198

488943

28407

20828

2851828319

37005
49302

37371



21

6. KARTLEGGING AV BYGNINGSMASSEN

Enhet helse og omsorg disponerer følgende bygninger:

1) Nesset omsorgssenter som består av:

- Sjukeheimsavdeling 30 plasser , bygd 1982 rehabilitert 2009.

- Kortidsavdelinga 17 plasser bygd 1987

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

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

- Kjøkken- rehabilitert 2009

- Vaskeri, oppgradert 1995

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

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

kun 2 stk. kontorer i bruk til hjemmetjenesten

4) Holtan Bofellesskap 6 leiligheter bygd ca 1992.

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

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

ved Holtan Bofellesskap.

7) 14 omsorgsleiligheter bygd 1994 – 1996. Gjelder:

Myra 4 leiligheter 2 toroms og to 3 roms

Holtan 1, 6 leiligheter alle 3 roms

Holtan 2, 4 leiligheter alle 3 roms

8) Aktivitetssenteret, nytt 2011. ( Leiragården)

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

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

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

iverksette i nær framtid er stort sett gjennomført.

MÅL TILTAK FINASIERING NÅR ANSVAR

ORGANISERING
Tjenestene skal 

være av god 

kvalitet i samsvar 

med nasjonal 

strategi for 

kvalitets-

forbedring i sosial 

og helsetjenesten. 

Tjenesten skal gis 

med bakgrunn i en 

helhetlig 
vurdering. 

Opprette en 

koordinerende enhet. 
Utarbeide mandat 

Innenfor ramme 2011 Enhetsleder
Delvis utført

Individuelle planer skal 

oppdateres. Brukere 

som oppfyller kravet om 

egen plan gis tilbud 

dette 

Innenfor ramme 2011  
og 
videre

Avd. ledere.
Koordinerende-
enhet
Ikke utført

Klarlegge roller mellom 

pyskiatritjenesten, 

hjemmetjeneste og 

skolehelsetjenesten. 

Lage en årlig plan for 

samarbeidet

Innenfor ramme 2011 
og 
videre

Avd. helse og 
forebygg- Avd. 
hjemmetjenester
Ikke utført

Klarlegge roller mellom 

Nav og helse og omsorg 

Innenfor ramme 2011 Enhetsleder og 
Nav leder
Ikke utført

Hjemmetjenesten indre 

og hjemmetjenesten 

ytre slås sammen til en 

avd. 

Saken skal behandles i 

AMU

Innenfor ramme 2012 Enhetsleder
Utført
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REHABILITERING

Rehabilitering og 

opptrening skal 

gis i 

nærområdet. I 

samsvar med 

intensjonene i 

samhandlings-

reformen

Det avsette en rehab. plass 
ved sykeheimen

Innen for 
ramme

2011 Koordinerende 
enhet
Delvis utført

Treningsrommet ved 
sykeheimen oppgraderes 

Innenfor ramme 
Kr. 30.000

2011 Fysioterapeutene 
Utført

Kjøp av hjelpemidler for 
kortidsutlån 

Innenfor ramme 
Kr. 50.000

2011/ 
2012

Ergoterapeut
Utført

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

2025 Enhetsleder

Kommune skal til 

en hver tid ha 

ledig en 

kriseplass til 

disposisjon for 

legetjenesten. 

Oppfølging av 

intensjonen i 

samhandlings-

reformen 

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

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

2012 Koordinerende 
enhet.

Samarbeider 
med Molde 
kommune, Mål 
igangsetting 
2014

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

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

Rammen til 
enheten må 
økes.

2012 Enhetsleder

Ikke utført.
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DEMENSOMS.

Tilbudet til 

demente skal 

være tilpasset 

den enkelte. 
Kvalitet og trygghet 
skal vektlegges.

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

Kostnad 

140.000 
Innenfor 
ramme/ Bruk av 
. øremerk. 
midler

2011 -
2012

Avd,sjukepl. 
Hjemme-
tjenesten
Utført

Eget dagsenter for 

demente 5 plasser, 

åpent 5 dager i uka.

Ombygging av dagens 

aldersheim

Økt 
driftskostnad kr. 
400.000

2025 Enhetsleder

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

Kostnad 
700.000.- Må 
tilføres 
enhetens 
ramme

2011/ 
2012

Avd. sjukepleier 
sjukeheimen oh 
enhetsleder-
Utført

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

Kostnad kr. 
920.000,-

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

Demensavdeling nr. 2 
(ombygging av dagens 
aldersheim) 

Ca kostnad 4 
mill.

2025 Enhetsleder

HJEMMETJENESTEN

Følge opp 

intensjonene i

BEON

prinsippet.

Det gis økt 

døgn tilbus

Styrking av bemanning 

på natt i 

hjemmetjenesten 1,8 

årsverk. 

(prioritering nr. 2) 

( denne stilling ble tatt 

bort i 2008)

Kostnad 

1.200.000

2015 Enhetsleder

BOLIGER 

Kommunen skal 

ha sentrums-

nære 

boliger/bofelles-

skap. Der 

beboerne skal få 

tilsyn og pleie og 

omsorg etter 

behov 

Sentrumsnære tomter 

(rullatoravstand) for 24 

boenheter må settes av i 

Eidsvåg og Eresfjord 

Innenfor 

ramme. 
2011 Rådmann 

/enhetsleder

Bygging av nye 

sentrumsnære 

bofelleskap . 

Brukerne får bistand 

fra hjemmetjenesten. 
Bemanningen ved alders-
heimen overføres til 
hjemmetjenesten 

Tilføring av 
ramme fra 3 til 
5 mill. Økning 
bemanning

2025 Rådmann/ 
enhetsleder



25

ARBEIDSMILJØ

De av våre 

tilsatte som 

arbeider i 

andres hjem skal 

ha en fysisk 

godt tilrettelagt 

arbeidsplass 

Kartlegge det fysiske 

arbeidsmiljøet i heimer 

som mottar hjemmehjelp

Innenfor 

ramme 
2012 Enhetsleder/ 

avd. sjukepleier
Ikke utført

Anskaffe 

renholdsutstyr i 

samtlige heimer som 

mottar hjemmehjelp 

Kostnad kr. 

40.000,- Delvis utført

KOMPETANSE

Tjenesten innen 

helse og omsorg 

skal har den 

kompetanse som 

skal til for å gi 

en forsvarlig og 

god tjenesten. 
Behovet skal gå 
fram av 
kompetanseplanen

Gjennom planarbeidet er 

det framkommet en del 

behov for kompetanse. 

Disse overføres 

enhetens kompetanse-

plan 

Innenfor ramme 2011 Enhetsleder/ 
fagutvikler
Utført

Vurdere muligheten av å 

kjøpe spesiell 

kompetanse fra 

nabokommuner/ bl.a. 

gjennom ROR samarbeidet. 

Innenfor ramme 2011
2012

Enhetsleder
Det arbeides 
med saken. 

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

 Økt satsing på forebygging, rehabilitering og habilitering 

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

 Økt fokus på rekruttering av helse og omsorgspersonell 

 Økt fokus på koordinering og helhetlig tenking 

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

 Styrke arbeidet i forhold til intern kontroll og saksbehandling. 

 Nye heldøgns plasser for tilsyn pleie og omsorg fra ca 2025

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

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

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

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

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

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

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

5) Kontorlokale for hjemmetjenesten ( sak i AMU helse)

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

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

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

2 Kontor og møterom  for hjemmetjenesten.

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

4 4 somatiske sjukeheimsplasser

B) Oppføring av 16 ny sentrumsnære selvstendige omsorgsboliger tilrettelagt for 
heldøgnstilsyn og pleie minimum 55 m2, samt kontor for hjemmetjenesten

1 16 selvstendige omsorgsboliger, med fellesstue Kr. 32 mill.

2 Kontor og garderober for hjemmetjenesten  

C) Ombygging og påbygging av Eresfjord bofellesskap til 2 demensavdelinger, samt dagsenter
for demente.

1 2 demensavdelinger til sammen 16 plasser, en stue tilknyttet hver avd. Kr. 21 mill.

2 Dagsenter for demente 5 plasser med tilknyttet stue.

3 1 kontor samt fellesrom for tilsatte

4 Garderobe osv. tilpasset 40 tilsatte. 

5 Uteanlegg ikke tatt med i kostnadene

D) Ombygging av lokalene der kortidsavd. og demensavdelinga er i dag til demensavdelinger, 
dagsenter for demente, rehabiliteringsenhet

1 2 demensavdelinger til sammen 16 plasser en stue tilknyttet hver 
avdeling

Kr. 26,5 mill.

2 Dagsenter for demente 5 plasser med tilknyttet stue

3 Rehabiliteringsenhet 2 rom samt stue/kjøkken og treningsrom

3 1 kontor samt fellesrom for tilsatte

3 Garderobe osv. tilpasset 40 tilsatte.

Det er ved kalkylen lagt til grunn av ombyggingskostnader er ca. 75 % av kostnader ved nybygg.
Kostnadskalkylen er satt opp av kommunens avdelingsleder for bygg Malin Bruseth

Husbanken kan gi inntil 30 % tilskudd til dekking av investeringskostnader til omsorgsboliger og 40 % 

av investeringskostnadene til etablering av institusjonsplasser. Husbanken stiller krav til utforming av 

bygningene.

Når det gjelder omsorgsboliger så er kommunens intensjon så lang vært at det skal bygges 

selvstendige omsorgsboliger til rettelagt for heldøgns tilsyn og pleie.

Husbanken skiller mellom selvstendige omsorgsleiligheter som skal gi plass til alle sentrale 

boligfunksjoner og omsorgsleiligheter i bofellesskap hvor privatenheten har de nødvendige 

boligfunksjoner for egen husholdning, men som i tillegg har fellesareal bl.a. i form av stue og 
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spisekjøkken.  Selvstendige omsorgsleiligheter bør ha et areal over 55 m2.  Leiligheter i bofellesskap 

bør være minimum 40 m2. Skal en følge opp intensjonen med at kommunen skal ha selvstendige 

omsorgsboliger over 55 m 2 til rettelagt for heldøgns pleie og omsorg vil en ikke få plass til så mange 

som11 leiligheter ved ombygging av demensavdelinga og kortidsavdelinga til omsorgsboliger.

I husbankens veileder – investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger forutsettes det at 

dersom investeringstilskudd skal gis at institusjonen/boligene skal:

 være universelt utformet i henhold til NS 11001

 ha energieffektive løsninger

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

sprinkelanlegg

 tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven

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

og varslingssystem og annen velferdsteknologi

Arbeidsgruppas konklusjon:
Arbeidsgruppa er enig om følgende:

1) Avvikling av dagens kortidsavdeling (17 institusjonsplasser)
2) Bygging av nye sentrumsnære leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie
3) Utvide antall institusjonsplasser for demente fra 9 til 16 plasser inkludert 2 plasser 

avsatt til avlasting
4) Dagtilbud for demente 5 plasser åpent 5 dager i uka, tilrettelagt i nye lokaler fra 

2015.
5) Tilrettelegging av 2 til 3 rehabiliteringsplasser i tillegg til de  somatiske 

sjukeheimsplassene 

Planlegging i forhold til ombygging iverksettes så snart som mulig. Det forutsettes at deler av 
finansieringen i forbindelse med byggingen ombygginger skjer med tilskudd fra Husbanken.

Deler av arbeidsgruppa et av den formening at utbyggingen av nye institusjonsplasser og 
boliger skal skje på følgende måte:

a) Eresfjord Bofellesskap ombygges og tilrettelegges for 16 demensplasser inkl. 2 
avlastningsplasser, vedlagt følger en utredning fra april 2011 angående etablering av 
demensplasser ved Eresfjord bofellesskap.

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

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

Det vises her bl.a. til mandatets siste strekpunkt som har følgende ordlyd:
« Kartlegge bygningsmassen innen helse og omsorg og sjå på tilrettelegging av bygg for en 
effektiv og rasjonellhelthetlig drift av enheten.¨»
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Flertallet i arbeidsgruppa er av den formening at utbygging av nye institusjonsplasser og 
boliger skal skje på følgende måte:

a) Samtlige Institusjonsplasser  samles ved Nesset omsorgssenter.  Dvs  at en ved NOS i 
tillegg til dagens  30 sjukeheimsplasser får 16 institusjonsplasser for  demente, 2 til 3 
rehabiliteringsplasser, dagtilbud for demente 5 plasser. Eldresentertilbudet i 
underetasjen videreføres som i dag.

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

c) Økt satsing på rehabilitering.  Etablering av strukturert hverdagsrehabilitering, 
d) Økt fokus på  velferdsteknologi
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