
 

Nesset kommune 

 

 

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur 

Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset 

Dato: 29.09.2015 

Tidspunkt: 09:00 – ca kl 12:00 

 

 

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

vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

Elever ved Indre Nesset barne- og ungdomsskole vil, som ledd i skolens virksomhetsplan, være 

tilstede under deler av møtet i HOK. Kommer ca kl 09.30 og vil være tilhørere fram til kl 11.  

 

Orienteringssak: 

Trond Hansen Riise, leder av PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset er invitert for å informere om 

prosjekt «Beredskapsteam mot mobbing».  
 

 

 

 

 

Marit-Solveig Finset Kari Gussiås 

leder møtesekretær 
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Nordfjeldske Kontroll AS
£?0is ( q--fl Org. nr. 998 530 652 MVA

Til
Nesset kommune
Kommunehuset
6460 Eidsvåg i Romsdal

Bogøyvær, den 16.juni 2015

Rapport vedr utførte salgs- , skjenke- og røykekontroller.

Nordfjeldske Kontroll AS har, jmfr norsk alkohol- og tobakkskadelov, utført salgs-, skjenke-
og røykekontroller i Nesset kommune i perioden juni 2015. Kontrolløren har observert
følgende:

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

Kontroll utført på samtlige åpne bevillingssteder. Kontrollør har besøkt, men funnet noen
skjenkesteder stengte.

Kontrollør har ikke gjort merknader etter dette tilsynet.

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

Vi viser for øvrig til vedlagte rapporter for ytterligere detaljer.

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

Kontrollørs navn og telefon nummer oppgis kommunen på forespørsel.

Vennlig hilsen
Nordfjeldske Kontroll AS

Olaf

Kontrollør IDNR: 220834

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

tholm hr online.no



Nordfjeldske KontrollAS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal salgsbevilling

Opplysningerom salgsstedet:

Navn: 	 CO OP s v.4 	

Adresse: 	 3 .f?	

Styrer: -.5 -?; .1C- ^ 57 -0,

Stedfortreder: 	 ;41-

Kontrollopplysninger:

Dato:  o  

Klokkeslett:

£

Salgsstedets åpningstid: 	

51

Kontrollform anonym:,LL b

Salgsstedets
ansvarshavende
ved kontrollen:

Kontrollens varighet: 	

Kommune:  t/itt"," 


Følgendeble observert/registrert1løpetavtilsynet:
Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

Har butikken alkoholfritt øl?

Er det skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk?

Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?


Ja Nei

111

ri

Ja Nei

El
El

7
)171

12
El

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Norcifjeldske
KontrollAS"

eksemplar

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

Kommentar:

offut-irykk.com

73

82
12

12

Kontrollor legitimerte seg for:

Kontrollers IDNR: Q o 8 3y
Kontrollors IDNR:

Oppdatert 21.01.13



Nordfjeldske KontrollAS
7282Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: 	 R  Dato: ....

Klokkeslett: 	

Styrer:  Salgsstedets åpningstid: 	

Kontrollform anonym: 


,,«-rSalgsstedets Kontrollens varighet: 	
ansvarshavende
ved kontrollen: 	 / .c'S" ,t/ 	 Kommune: 	

Adresse: 	

Stedfortreder:  /6"4 "6- 	 "9‘ 1

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfjeldske
Kontroll AS

eksemplar

Ja

El
El
El

Ja

Fk71

Nei

z

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

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

Har butikken alkoholfritt øl?

Er det skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk?

Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

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

Kommentar:

offscHrykk.com

73
82
12
12

Kontrollor legitimerte seg for:

Kontrollers IDNR: 2 Q 0 g 3 y
Kontrollors IDNR:

Oppdatert 21.01.13



Nordfjeldske KontrollAS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn:  ‹,9 ,e2=1 /. .)( Dato: 	 


Adresse: Klokkeslett: 	

Styrer: /4/-1i'7ï S"v 
 Salgsstedets åpningstid: 	

Stedfortreder: 	 7.----/(7,1 	 Kontrollform anonym:	 -3(

Salgsstedets
ansvarshavende
ved kontrollen:

Kontrollens varighet:s3y .4/ 


Kommune: 	

Nei

Nei

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfjeldske
Kontroll AS'

eksemplar

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

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

Har butikken alkoholfritt øl?

Er det skille mellom alkoholfri i alkoholholdig drikk?

Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer i stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

offsm-vykk

com

73
R2
12
12

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

Kommentar:

Kontrollørs IDNR: C s
Kontrollør legitimerte seg for: Kontrollørs IDNR:

Oppdatert 21.01.13



Nordfjeldske KontrollAS
7282Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: 	 r/et 	4,  Ç V9  Dato: 	 b? ö/6— 


  


Styrer: d.~7'/7` 

7-- /1

	 p 	

Klokkeslett: 	

Salgsstedets åpningstid: 0/".

Kontrollform anonym:

Kontrollens varighet: 	 /11

Kommune: 	

Adresse:

././Va. L 7-"C

Stedfortreder. //7;,- ,4//,

Salgsstedets
ansvarshavende
ved kontrollen:

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

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

Har butikken alkoholfritt øl?

Er det skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk?

Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?


Ja Nei

Ja Nei

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfieldske
Kontroll AS

eksemplar

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

Kommentar:

offsemrykk.com

73
82
12
12

Kontrollør legitimerte seg for:

Kontrollørs IDNR:S

Kontrollers IDNR:
Oppdatert 21.01.13



Nordfjeldske KontrollAS
7282Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal skjenkebevilling

Kontrollopplysninger:

Dato: 46 	 


Klokkeslett:

Kontrollens varighet:

Gjester; lite/mye/fullt


Type skjenkested: 	

Skjenkestedets åpningstid:

Kommune: 


Opplysninger om skjenkestedet:

Navn: 	 ; id? 


Adresse: 	 9.1.4)Z--- P  S

Styrer: ;• k, 0,9 	

Stedfortreder: VO Z>

Skjenkestedets

ved kontrollen:
ansvarshavende e%')e°

VinSkjenkerett for:

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

Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

Foregår skjenking til mindreårige?

Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

Nytes medbrakt alkohol?

Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

Er brudd på tobakkskadeloven observert?

Brennevin

Nel

ri

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfieldske
KontrollAS"

eksemplar

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

Ble/blir skjenketidene overholdt?

Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

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

Kommentar:

offset-Itykk.com

73
82
12
I
2

Kontrollør legitimerte seg for: 5-cr-
Kontrollørs IDNR: ö 9.3l/

Kontrollørs IDNR:
Oppdatert 21.01.13



Nordfjeldske  Kontroll AS
Org. nr. 998  530 652 MVA

Til

Qms ‘H1 F

Nesset kommune

Kommunehuset -~--*--—---%.__

6460 Eidsvåg i Romsdal

Bogøyvær, den 21. juli 2015

Rapport  vedr utførte  salgs-, skjenke- og røykekontroller.

Nordfjeldske Kontroll  AS  har, jmfr norsk alkohol- og tobakkskadelov, utført salgs-, skjenke-

og røykekontroller i Nesset kommune i perioden juli 2015. Kontrolløren har observert

følgende:

Alvorlige brudd på alkoholloven så som salg/skjenking av alkohol til mindreårige, eller

salg/skjenking av alkohol til åpenbart påvirkede personer, er ikke avdekket/observert. Salgs

og skjenketidene er overholdt.

Smia, IK-systemet bør forbedres, noe vi vil følge opp ved neste kontroll.

Merknader er ikke gjort av kontrollør.

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

Vi viser for øvrig til vedlagte rapporter for ytterligere detaljer.

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

Kontrollørs navn og telefon nummer oppgis kommunen på forespørsel.

Vennlig hilsen
Nordfjeldske Kontroll AS Kontrollør IDNR: 220829

new

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

tholm};hr@online.no



offscl-lrykkcom  73  82 I2 12

Nordfj eldske Kontroll  AS
7282 Bogøyvær _

Rapport  vedr.  kommunal salgsbevllling

Opplysninger om sal sstedFt: Kontrolloæplysninger:

Navn: .......... _; ........ .. IS æ  .t ......... .. Dato: ....

Adresse: Klokkeslett: C

Styrer:  _ om ` Salgsstedets åpningstid: [O S' P  å*

Stedfortreder: Kontrollforrn anonym: .............................. ..

Salgsstedets , Kontrollens ...........................................  ..
ansvarshavende -7)‘) å %
ved kontrollen: ......... ........ .. ......................... .. Kommune: .. _ .. ..... ..' ............................... ..   

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Nei 1.blad:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område? E K°‘:sm““"1°5
ar

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk? 'E e ::lpd
e  B  3

os. selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? E Bevillingshavm
04. Selges rusbrus, øl eller lettal til mindreårige? eksemplar
05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? E 3-51“:

Nei Nordfieldske

Kontroll AS'
06. Ble kommunens salgstid overholdt? eksemplar

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08. Er det skille mellom alkoholfri f alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynlig ort for kunder?

1  1. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

12. Er styrer/ stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

WEDQEEMEIXJ ä' DDDEJD ä

WÆUEUUUUUU

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uke

iht.  alkoholforskrtflen (08.06.05. nr  538) §  9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

 

Kontrollørs  IDNR:

Kontrollør legitimerte seg for: jf, Kontrollørs IDNR: 2 2 2  q
T ..

Oppdatert 21.01.13



afl‘scl-lrykkcum 73 82 I2 I2

Nordfj eldske Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal Salgsbevilling

Opplysninger  om  salgsstedet:

Ccop  8»ks)n‘oIcJ {MW
Adresse: ...... .................................................................... ..

Styrer: ........ ..... .. .

Stedfortreder: .........

Salgsstedets {  t .———- «
ansvarshavende " - l  '  _
ved kontrollen: ........... OVW/‘(

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet:

01. Ble det observert drikking på Salgsstedets område?

02. Satt mindreårige  i  kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

06. Ble kommunens salgstid overholdt?

07. Har butikken alkoholfiitt øl?

08. Er det skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

11. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

12. Er styrer /stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

Kontrollopplysninger:

Dato: ............................................... ..

Klokkeslett: .......................................... ._

Salgsstedets åpningstid:

Kontrollform anonym: .................................... ..

Kontrollens varigh/et: ........ ..

Kommune. ......................................... ..

Ja Nei 1.blad:
E Kommunens
N eksemplar

2.blad:

Bevillingshavers

eksemplar

m 3.blad:
. Nordfieldske

Ne! Kontroll AS'

eksemplar

l3§E1flE[2  ä DDDDD

EDDDDDDDD

iht.  alkoholforskrifiett  (08.  06. 05.  nr  538) §  9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

 

Kontrollør legitimerte seg for: ffé; 1_£C(_4/1_/{, LL

flog ....... Il

Oppdatert 21.01.13

Kontrollørs  IDNR:

Kontrollørs IDNR:



olfscl-Irykk.com 73  H2  l2 l2

Nordfj eldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal Salgsbevilling

Opplysninger  om  salgsstedet:

Navn: __.%U"""0/I") £¢d$Vi1'\/ giwhk “NÅ

Adresse: 6 C"

Styrer: ........ m. ‘"1 .. ....... ..

Stedfortreder: cm /«MM
Salgsstedets
ansvarshavende

ved kontrollen: V‘

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

Ol.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

.Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

.  Er tobakksvarer usynlig ort for kunder?

.  Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

. Er styrer/ stedfortreder til stede?

. Er ansvarshavende enig i konnollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

Har butikken alkoholfritt øl?

Er det skille mellom alkoholfri  I  alkoholholdig drikk?

Kontrollo plysninger:

Dato: ............................................. ..
O

Klokkeslett:

9-‘ -Z
Salgsstedets åpningstid:  _ ...................................... ..

\

Kontrollform anonym: ................................. ..

Kontrollens varighet:

Kommune: ...... ............................. ..

J  a Nei 1.blad:
LI‘ Kommunens

eksemplar

  2.blad:

Bevillingshavers

E eksemplar

Kf 3.blad:
. Nordfjeldske

Ne‘ Kontroll AS’
eksemplar

flæümmmfifimaüüüüü

GUEUUUUUU

iht. alkoholjbrskrijien  (08.  06. 05. nr  538) §  9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

 Kontrollørs IDNR:

Kontrollørs IDNR: Z103 M .
oppdater} 21.01.13



offset-n'ykk.com 7) 82 I2 l2

Nordfj eldske Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal skj enkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:

Navn: .......

Adresse: .... I

Styrer: ...................................... ..

Stedfortreder: ...... ..

Skjenkestedets fl*
ansvarshavende ` \ M
ved kontrollen: ........... ......... ................................ ..

Skjenkerett for: 'å Øl g Vin  El Brennevin

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01.

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

03. Foregår skjenking til mindreårige?

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

06. Nytes medbrakt alkohol?

Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

Er brudd på tobakkskadeloven observert?

07.

08.

.  Ble/blir skjenketidene overholdt?

ll. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

.  Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

15. Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

.  Er styrer  /  stedfortreder til stede?

.  Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

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

_  Er alkoholfi-ie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

4

Klokkeslett:

Dato:

Kontrolloåpläsninger:

. _ IS'

£6 5-9
Kontrollens varighet:

Gjester; lite/mye/ful1t' ...... ..... ..

2
SB

Type skjenkested: .................................................. ..

Skjenkestedets åpningstid' ................................... ..

Kommune: /Å/eçsz `

Ja Nei 1.bIad:
KU El

E‘ E] 2.blad:

E‘ E] Bevillingshavers

E‘ El eksemplar

E‘ E Nordf:j;<;.ll)<::l‘cle:

l:l Kontroll AS  '

l:l h! eksemplar

D KI
Ja '

E
E

DDDDDDDDD

.E
Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen  to uker

iht. alkaliolforskriflen (08.06.05. nr  538) §  9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

fffffåkflflanàtglawàaäffl tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt M

Kontrollør legitimerte seg for: L  (‘CU/H LL (9.

Kontrollørs  IDNR:

Kontrollørs IDNR: 720i2a
oppfimen 21.01.13
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Nordfjeldske Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal salgsbevilling

Opplysninger om algsstedet:

Navn: _

Adresse: ....... ...... ................................................ ..

Styrer: ..... ..: ........

Salgsstedets

5'~id..5...‘.(Vl\/

ansvarshavende

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07

08

Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

.  Har butikken alkoholfritt øl?

.  Er det skille mellom alkoholfri i alkoholholdig drikk?

.  Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

.  Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

.  Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

.Er styrer/ stedfortreder til stede?

.  Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

 

Kontrollo plysninger:

Dato: "

Klokkeslett: ..................................... ..

0.3*‘-22':-°~9
`

Kontrollfomr anonym: ................................ ..

Kontrollens varighet: ...... ..

...... ................................. _?

Ja Nei 1.blad:
E Kommunens

eksemplar

Á 2.blad:

[E Bevillingshavers

B eksemplar

E' 3.blad:
. Nordfieldske

Nel Kontroll AS'

eksemplar

‘DDDDDDDD

'7
L_'<

umammmfi e  gamma

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskrifierr (08. 06. 05. nr  538) §  9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

 
Kontrollørs IDNR: å

Kontrollørs IDNR: Æ

Oppdatert 21.01.13
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Nordfj eldske Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

 

.............. -amfihn
'L MOYWOOÅ. 

Skjenkestedets
ansvarshavende

ved kontrollen: ...... .....

Skjenkerett for: E01 Win WBrennevin

Følgende ble observert/registrert  iløpet  av tilsynet:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

03. Foregår skjenking til mindreårige?

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

06. Nytes medbrakt alkohol?

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert?

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

1  1. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette altemativer tilgjengelige?

14. Er alkoholfrie og lette altemativer oppført på skjenkekartet?

15. Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

16. Er styrer/ stedfortreder til stede?

17. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Kontrollopplysninger:

Dato:

Klokkeslett:

Kontrollens varighet: .... ..

Gj ester; lite/myeflfinlltz ............................. ..
.._.

Type skjenkestedi ......... ..........................

skjenkestedets/:W.gstid;

Kommune:

Ja Lblad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:

Bevi llingshavers

eksemplar

3.blad:

Nordfieldske

Kontroll AS '
eksemplar

Bemmüüüüüü

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevíllingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskriflen (08.06.05. nr  538) §  9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

 
Kontrollørs IDNR:  2

Kontrollør legitimerte seg for: O  Kontrollørs IDNR: 22 q

Oppdatert 2 l .0l.l3
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Nordfjeldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet: Kontrollopplysninger:

.... ................................................. .. Dato: .lf- F  /5
Adresse: ............................................................................................................................. .. Klokkeslett: ......................................... ..

 

Styrer: ._ ................................................................................................................................ .. Kontrollens varighet: ............................................. ..

Stedfortreder: .................................................................................................................. .. Gjester; lite/mye/fullt: ............................................ ..

Skjenkestedets Type skjenkested: ..................................................... ..
ansvarshavende
ved kontrollen:  . . . . . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . .. Skjenkestedets åpningsti :

Skjenkerett for: El Øl 'j Vin 'j Brennevin Kommune: ......... .í .......... ..‘. .................................. ..

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Nei Lblad:

O1. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? D K°’:sm“"°l“5
C BI

02. serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? l:l d
.  a :

os. Foregår skjenking til mindreårige? I:l Bevillingshavers
04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andrc? l:l eksemplar
05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? D 3-5133‘

Nordtjeldske
06. Nytes medbrakt alkohol? l:l Komw“ AS,

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? l:l eksemplar

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert? El

Nei

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

.  Ble/blir skjenketidene overholdt?

.  Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

Er alkoholfrie og lette altemativer oppført på skjenkekartet?

Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer/ stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

>—-
9

—n
>—.

._

.N
_.

Lo.)
._
:le

n—I
(J:

»—A

$7‘

CIDDDDDDDD E? DDDDCIDDD år

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskriften (08.06.05. nr  538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

 
Kontrollørs  IDNR:

Kontrollør legitimerte seg for: Kontrollørs IDNR: Z l q

oppdalgzkokls
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Nordfj eldske  Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Kontrollopplysni/rlger:

-flvevl Gr<‘5<t<>’l 7* 'ÖNavn:  . Dato:  '

Opplysnifier om skjenkestedet:

Adresse: ...... Klokkeslett:

Styrert .......................... .. Kontrollens varighet: ............................................. ..

Stedfortreder: .................................................................................................................. .. Gjester; litelmyelfullt; ____________________________________________ __

Skjenkestedets Type skjenkested: ..................................................... ..
ansvarshavende
ved kontrollen: ............................................................................................................... .. Skjenkestedets å ingstid: ................................... ..

Skjenkerett for: U Øl 'j Vin U Brennevin Kommune: ........... .............................. ..

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Ja Nei 1.blad:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? l:l U K°mm““°“5

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? U U ekszeillpl:

os. Fotegät skjenking til nnndfeånge? U U aevllllngenevien
04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? U l:l eksemplar

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? U U 3-51“?

O6. Nytes medbrakt alkohol? U U
07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? U U eksempla,
08. Er brudd på tobakkskadeloven observert? U U

Ja Nei

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering? l:l U

lo. Ble/blir skjenketidene overholdt? U l:l
l  1. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder? l:l U

12. Ble/blir reklalneforbudet for alkohol overholdt? U l:l

13. Er alkoholfrie og lette altemativer tilgjengelige? U U

14. Er alkoholfrie og lette altemativer oppført på skjenkekartet? l:l U

15. Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system? U U

16. Er styrer i stedfortreder til stede? U U

17. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner? U U

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevíllingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskriften (08. 06. 05. nr  538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

V

Akers. i

Kontrollørs  IDNR:

Kontrollørs IDNR:

Oppdatert 21.01.13

Kontrollør legitimerte seg for:



MOLDE KOMMUNE
Helsetjenesten ZO N/ l Z Z9

Aukra kommune
Eide kommune
Nesset kommune

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:

2012/3911 Henning Fosse G20 04.08.2015

Kommunalt  akutt  døgntilbud - interkommunal samarbeidsavtale

Vedlagt følger et eksemplar  av  underskrevet avtale om Kommunalt akutt døgntilbud mellom
kommunene Aukra, Eide, Molde og Nesset.

Jeg ser fram til et fortsatt godt samarbeid om tiltaket.

Fortsatt god sommer!

Med ven lig hilsen

 
Vedlegg: Underskrevet samarbeidsavtale

Kopi til:
Helse Møre og Romsdal helseforetak

Postadresse: Telefon: Telefaks: Kontonummer Org.nr:
Rådhusplassen 1, 6413 Molde 71 11 10 00 71 11 10 01 4212 05 46192 944 020 977
Postmottak@molde.kommune.no

Kontoradresse
Godtfred  Lies plass  4



MOLDE KOMMUNE
Helsetjenesten

Avtale

Deres ref: Vàr ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:
2012/3911-0 Henning Fosse, G20 15.06.2015

Til:
Aukra, Eide, Molde og Nesset
kommuner

Kommunalt  akutt  døgntilbud - interkommunal samarbeidsavtale

Denne samarbeidsavtale gjelder samarbeid om øyeblikkelig hjelp døgnopphold etter Lov om
kommunale helse  og omsorgstjenester, § 3-1, tredje avsnitt:

«Kommunen skal sørge for tilbud  om  døgnopphold for helse- og
omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp.
Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å
utrede, behandle eller yte omsorg til».

Avtalen gjelder samarbeidet mellom Molde, Aukra, Eide og Nesset kommuner.

Det vises ogsá til Avtale  om  øyeblikkelig hjelp døgnopphold mellom Molde kommune og
Helse Møre og Romsdal av 28.02.2013  om  innholdet i tiltaket.

1. Molde, Aukra, Eide og Nesset kommuner samarbeider  om  Kommunalt akutt
døgntilbud (KAD).

2. Molde kommune er vertskommune for tiltaket. Tiltaket er plassert som en del av
Kirkebakken helsehus, sammen med Molde interkommunale legevakt og
Kirkebakken legesenter.

3. Molde kommune plikter à drive tiltaket innen lovverkets krav til forsvarlige
helsetjenester og de krav som ellers framkommer av avtaler og veiledningsmateriell.

4. Det er den enkelte kommunes fastleger eller legevaktsleger som kan legge inn pà
avdelingen etter retningslinjer som er utarbeidet for dette.

5. Tilbudet dimensjoneres etter det antall liggedøgn som er beskrevet i
Helsedirektoratets veileder om Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. I
veilederen revidert 01/2013 er dette normert til:

Molde kommune: 1292 liggedøgn (3,5 plasser/døgn)
Aukra kommune: 173 liggedøgn (O,5 plasser/døgn)
Eide kommune: 170 liggedøgn (O,5 plasser/døgn)
Nesset kommune: 171 liggedøgn (O,5 plasser/døgn)

P-99'?’

 



For Aukra, Eide og Molde utgjør dette 1635 liggedøgn, det vil si 4,5
sengeplasser/døgn, med Nesset blir det 1806 liggedøgn (5 sengeplasser/døgn).

6. For dette betaler den enkelte kommune det beløpet som Helsedirektoratet har satt av
til tiltaket. Dette framkommer av samme veileder og justeres årlig med prisveksten.
For 2015 utgjør prisveksten 3,2%. Molde kommune krever inn disse beløpene fra
kommunene og Helseforetaket.

7. Molde kommune etablerte tilbudet i 2014. Aukra og Eide kommuner tiltrådte tilbudet
1. mai 2015. Nesset tiltrer tilbudet 1. januar 2016.

8. Avtalen kan sies opp med ett års oppsigelse.

 

 
aíw!

Arne Sverre Dahl
Molde kommune

f 15. juni 2015

Eide ommune

EIDE  KOMMUNE
Rådmannei

Nesset ko mune  /

i NESSET KOMMUNE
Radmannen

6460 Eidsvåg I  Romsda

/



Tøndergård skole og ressurssenter 

 
HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I STYRET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER FREDAG 05. JUNI 2015 KL. 13.00 
 
Tilstede: Ivar Vereide   Molde kommune 
  Martinius Leirvoll  Nesset kommune 
  Knut Sæbø   Fræna kommune   
  Jan Karsten Schjølberg Gjemnes kommune 

Kolbjørn Stølen  Midsund kommune 
Rolf Harald Blomvik  Aukra kommune 
Gisela Smith-Nilsen  Vestnes kommune 
Gunhild Dahle  Rauma kommune 

   
     
Eide kommune og Kari Volden, utdanningsavdelinga, hadde meldt forfall.  
 
For øvrig møtte:  
Eva Karin Gråberg  Representantskapet 
Matthias Engel  Foreldrerepresentant 
Marit Sporsheim  Fagforbundet 
Hilde Halvorsen  Utdanningsforbundet 
Nora Jørgensen  Undervisningsinspektør 
Eli Bakke   Rektor, sekretær for styret 
 
 
SAK 19/15 REFERATSAKER 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
 
 
SAK 20/15 ÅRSPLAN FOR SKOLEÅRET 2015-2016 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner årsplan for skoleåret  
2015-2016. 
 
 
SAK 21/15 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING VED TØNDERGÅRD SKOLE 

OG RESSURSSENTER  
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner Årsplan for kompetanse- 
utvikling for skoleåret 2015-2016  
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner rullering av Strategisk plan 
for kompetanseutvikling 2015-2018. 
 
 
SAK 22/15  GODKJENNING AV FORELØPIG RAMMETIMETALL FOR 2015-2016 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner foreløpig rammetimetall for 
skoleåret 2015 -2016 med 19 942 timer.  
 
 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

 
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. 
 
 
SAK 23/15 LOKAL SÆRAVTALE FOR KONTAKTLÆRERFUNKSJON VED 

TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 
Enstemmig vedtak: 
Styret godkjenner lokal særavtale for kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård skole og 
ressurssenter for skoleåret 2015-2016  
 
 
SAK 24/15  ORIENTERING OM ARBEID MED DRIFTSPLAN FOR INTERNATET  

I ØKONOMISK BALANSE  
Enstemmig vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
SAK 25/15  INVESTERINGSBUDSJETT 2015 
Enstemmig vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

 
SAK 26/15  SENIORPOLITIKK TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 
Enstemmig vedtak: 
Ny senioravtale gjøres gjeldende fra 01.08.2015 og innbakes i lønnsstrategisk plan 
når revidert utgave foreligger. 
 
 
SAK 27/15  REVIDERING AV AVTALEN MELLOM MOLDE UTLEIEBOLIGER KF 

OG TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole gir Molde Utleieboliger KF, utvidet frist til 1.september 
2015 i forhold til en eventuell søknad om forlengelse av leieavtalen.  
En eventuell søknad vil bli behandlet i skolens styre og i representantskapet. 
 
 
SAK 28/15  OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 
Enstemmig vedtak: 
Elev f. 05.06.08 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra 
skoleåret 2015-2016. 
 
 
SAK 29/15  OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 
Enstemmig vedtak: 
Elev f. 21.03.02 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra skole-
året 2015-2016. Eleven får internatplass under forutsetning av at Aure kommune 
dekker alle kostnader vedrørende internatplassen. 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 
SAK 30/15 TILDELING AV INTERNATPLASS (UNNTATT OFFENTLIGHET) 
Enstemmig vedtak: 
Elev f. 19.01.98 får internatplass ved Tøndergård skole og ressurssenter skoleåret 
2015-2016 under forutsetning av at Eide kommune dekker alle kostnader vedrørende 
internatoppholdet. 
 
 
SAK 31/15 TILDELING AV INTERNATPLASS (UNNTATT OFFENTLIGHET) 
Enstemmig vedtak: 
Elev f. 14.05.98 får internatplass ved Tøndergård skole og ressurssenter skoleåret 
2015-2016 under forutsetning av at Haram kommune dekker alle kostnader 
vedrørende internatoppholdet. 
 
 
SAK 32/15 VIKAR SOM INTERNATLEDER 
Enstemmig vedtak: 
Jan Erik Nilsen får tilbud om vikariat som internatleder skoleåret 2015-2016, eller så 
lenge internatleder er omplassert fra sitt arbeid innen dette tidsrommet. 
 
 
 
Møtet slutt kl. 15.30 
Eli Bakke, sekretær 



 
 
 

 
STYREMØTE 

  
 

Fredag 5. juni 2015 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

SAKSLISTE OG SAKSPAPIR 
  



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 
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INNKALLING TIL STYREMØTE PÅ TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 

 
Tid: 5. juni 2015 kl. 1300 
Sted: Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK  19/15   Referatsaker .............................................................................................................................. 3 
SAK 20/15    Årsplan for skoleåret 2015-2016 ............................................................................................... 4 
SAK 21/15  Plan for kompetanseutvikling ved Tøndergård skole og ressurssenter .................................... 5 
SAK 22/15  Godkjenning av foreløpig rammetimetall for 2015-2016 ........................................................ 7 
SAK 23/15 Lokal særavtale for kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård skole og ressurssenter ................ 10 
SAK 24/15   Orientering om arbeid med driftsplan for internatet i økonomisk balanse ............................... 11 
SAK 25/15 Arbeidsavtale for lærere skoleåret 2015-2016 ........................................................................ 14 
SAK 26/15 Seniorpolitikk Tøndergård skole og ressurssenter .................................................................. 15 
SAK 27/15   Revidering av avtalen mellom Molde utleieboliger og ............................................................ 16 
                     Tøndergård skole og ressurssenter. .......................................................................................... 16 
SAK 28/15 Opptak av elev (unntatt offentlighet) ...................................................................................... 18 
SAK 29/15 Opptak av elev (unntatt offentlighet) ...................................................................................... 19 
SAK 30/15 Tildeling av internatplass (unntatt offentlighet) ..................................................................... 20 
SAK 31/15 Tildeling av internatplass (unntatt offentlighet) ..................................................................... 21 
SAK 32/15 Vikar som internatleder .......................................................................................................... 21 

 
 
 
Sak 28– 32 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, 5.06.2015 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

SAK  19/15 Referatsaker 
 
 
Jnr. Arkivnr Dato Inngående fra Saksinnhold  

Jnr. Arkivnr Dato Inngående fra Saksinnhold  

183 pers.mappe 08.04.15 Wenche Irene Hoksnes Søknad om 20% permisjon 

193 pers.mappe 08.04.15 Jan Erik Nilsen Takker ja til stilling 70% vikar internatleder 

236 pers.mappe 15.04.15 Sindre H. Løding Oppsigelse av lærerstilling 

241 forsikring 16.04.15 Gjensidige Årsoppgave 2014 / Utbytte 

242 ballbinge 16.04.15 Gjensidige Gavemidler Dugnadsløftet / 50.000,- 

244 01 16.04.15 Sparebank 1 SMN Generalfullmakt ved bankbytte 

245 01 16.04.15 Molde kommune, Karin Drågen Nytt kontonummer Tøndergård 

249  298 16.04.15 Molde kommune, helsetj. Varsel om planlagt tilsyn 

317 pers.mappe 05.05.15 Eli Beinnes Fosse Opp igjen til 100% stilling skoleåret 2015-16 

     

Jnr. Arkivnr Dato Utgående Saksinnhold  

63 pers.mappe 08.04.15 Jan Erik Nilsen Tilsetting i 70% vikariat internatleder 

141 pers.mappe 05.05.15 Wenche Hoksnes Innvilger 20% permisjon skoleåret 2015-16 

195 Plan/bygg 20.05.15 Plan- og byggenemnda Referat fra møte 18.05.2015 

     

     

 
 
 
Innstilling: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
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Molde, 5.06.2015 

 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 
 

SAK 20/15 Årsplan for skoleåret 2015-2016 

 

  
Styret for Tøndergård skole har i sak 36/13 godkjent virksomhetsplan for 2014-2016. 
Årsplanen for 2015-16 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 2014-15 er evaluert i skolens årsevaluering 
våren 2015, 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 2015 / 2016 følger saken som vedlegg. 
 
 
Innstilling: 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner årsplan for skoleåret  
2015-2016. 
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Molde, 5.06.2015 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 21/15  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 St.meld 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen står det at utdanningsdepartementet vil 
videreføre et bredt samarbeid med KS og organisasjonene om en fornyet satsing på 
kompetanseheving.  
Ut fra dette ble Kompetanse for kvalitet, - strategi for videreutdanning, utviklet. Dette 
strategidokumentet uttrykker rammene for samarbeidet om et varig system for 
videreutdanning, der formålet med utdanningen er  

 
å styrke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke 
lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse gjennom 
målrettet og landsdekkende gjennomføring av videreutdanning.  

 
Systemet for videreutdanning som omtales i dokumentet vil gi deltagerne 
videreutdanning i et omfang på inntil 60 studiepoeng i det enkelte fag eller områder. 
Videreutdanningen skal være knyttet til de primære fagene som er prioritert i planen 
”Kompetanse for kvalitet – Strategi for etter og videreutdanning 2012 – 2015”, men 
det skal også gis rom for prioriteringer ut fra lokale behov. Prioriterte fag og områder 
er norsk, samisk, matematikk, engelsk, rådgiving, andrespråkspedagogikk, samt mat 
og helse, kroppsøving, musikk, kunst og håndverk. Tilbudene om videreutdanning 
skal være på høyskolenivå og gi studiepoeng. 
 
Tøndergård skole og ressurssenter har siden 2005 årlig utarbeidet kompetanse-
utviklingsplan. Skolen har fått statlige midler gjennom Molde kommunes tildeling. 
 
Selv om strategi Kompetanse for kvalitet er rettet spesielt mot videreutdanning av 
lærere, er det viktig at vi tenker hele personalgruppen i forhold til kompetanse 
utviklingsplanen.  
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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 2015–2018 og årsplan for skoleåret 2015-2016 er vedlagt 
sakspapirene. 
 
 
 
Innstilling: 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner Årsplan for kompetanse- 
utvikling for skoleåret 2015-2016  
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner rullering av Strategisk plan 
for kompetanseutvikling 2015-2018. 
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Molde, 5.06.2015 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 22/15  Godkjenning av foreløpig rammetimetall for 2015-2016 
 
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 2015/ 2016 blir det til sammen solgt 35,2 grunnskoleplasser og 19 
videregående plasser. (3 grunnskoleelever har søkt deltidsplass.)   

 Det er for skoleåret 2015–2016 beregnet 37 timer til skolens 
veiledningstjeneste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rammetimetallet for skoleåret 2015/16 er beregnet til følgende: 



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 

 

8 

 

 
 
Totalt rammetimetall for 2015/2016 blir da 19 942. Av dette settes 433,6 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 på 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.  

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

Grunnlag
Tidsressurs
pott

36 elever (35,2 grunnskoleplasser x 9) 316,80 7,89

19 videregåendeskoleplasser x 9 171,00 4,00
Veiledningstjenesten 37,00
Sum 524,80 11,89

Sum årstimer (uketimer x 38 uker) 19 942,40 451,82
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For skoler der alle elevene har spesialundervisning medførte denne omleggingen 
langt færre timer til dette arbeidet. Tøndergård skole og ressurssenter har derfor fått 
beholde konverteringsressursen så langt. For skoleåret 2014-2015 utgjorde dette en 
samlet ressurs på 35 timer pr.uke.  

Styreleder har nå bedt administrasjonen ta en gjennomgang av alle særordninger 
ved skole og internat. Konverteringsressursen er en slik særordning. 

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. 
Vi foreslår derfor at det vedtas en alternativ utregningsmodell der en tenker 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 2015-
2016 vil dette gi en tidsressurspott på 451,82 timer pr år, som tilsvarer ca. 11,9 timer 
pr. uke. 

Disse timene vil bli fordelt 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 2015 -2016 med 19 942 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, 5.06.2015 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 
 

SAK 23/15 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 2015-2016 mellom skolens 
administrasjon og tillitsvalgt. 
 
Avtalen er vedlagt saken. 
 
 
 
 
Innstilling: 
 
Styret godkjenner lokal særavtale for kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård skole og 
ressurssenter for skoleåret 2015-2016  
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Molde, 5.06.2015 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 

SAK 24/15 Orientering om arbeid med driftsplan for internatet i 
økonomisk balanse 

 
I sak 23/13 ble styret orientert om arbeidet i skolens arbeidsutvalg, med hensyn til 
organisasjonsendringer på skole og internat med mål om å få disse enhetene til å gå 
i økonomisk balanse som to adskilte enheter. Det ble tatt grep i forhold til 
omorganisering og nedskjæring av ressurs til administrasjon for å nå dette målet. 
Regnskap 2013, viste at vi var på god veg til å nå dette målet. Regnskapet for 2014 
viser imidlertid igjen et stort merforbruk.   
I sak 2/15. Godkjenning av Tøndergård skole og ressurssenters regnskap for 2014, 
fattet styret følgende enstemmige vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner regnskapet for 2014.  
Det blir lagt fram en driftsplan for internatet i balanse. 
 
Internatpersonalet jobber komprimert arbeidsår (følger elevens skolerute) i 3-delt 
turnus og med passiv nattevakt. I løpet av årene har en rekke særordninger blitt 
vedtatt, og i sak 8/15 ble det gjort en redegjøring for tidligere vedtak, helt tilbake til 
1979. 
I styresak 11/15, Turnusordningen ved skolens internat. Gjennomgang av 
særordninge,  ble følgende vedtak fattet: 
Alle særavtaler for internatet blir sagt opp fra 1.08.2015, herunder dagens turnus. 
Administrasjonen utarbeider ny turnus innenfor gjeldende regelsverk. 
 
For å kunne imøtekomme kravene om internat i balanse uten å øke prisen i vesentlig 
grad, har vi sett på bemanningsnormen på internatet. Her har styret vedtatt en 
bemanningsnorm på 0,70 stilling pr. elev. En miljøterapeut ved Tøndergård skole og 
ressurssenter koster i snitt kr 639.000,- inkludert sosiale utgifter. Skolen har som 
nevnt lagt ut 0,7 stilling pr. elev. Når elevsatsen er på kr. 429.000,- pr år, betyr dette 
at denne satsen er for lav til å dekke personalkostnadene.  
Vi må derfor vurdere både pris pr. elevplass og bemanningsnorm for å kunne 
imøtekomme styrets vedtak i sak 2/15. Vi vet at kommuner sliter med trang økonomi. 
En heving av elevsatsen kan derfor ikke kunne være det eneste tiltaket. Vi må også 
se på ressursbruken, og har forsøkt å lage en turnus der bemanningsnormen 
reduseres. 
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I arbeidet vårt så langt har vi redusert bemanningsnormen til 0,6 pr elev. For at 
tilbudet likevel skal bli forsvarlig, innebærer det at personalet i 3-delt turnus og med 
100 % lønn må arbeide 3 seinvakter pr uke. 
Å arbeide inn et helt arbeidsår på 39 uker, medfører at antall timer pr. uke blir høyt i 
den perioden en arbeider. 
At turnusen i tillegg inneholder passive nattevakter gjør at det ikke er mulig å tilby 
personalet 100 % lønn uten at det søkes dispensasjon. 100 % lønnsutbetaling  med 
passiv nattevakt betyr at personalet er disponible for arbeidsgiver over 100 % stilling.  
 
Hva er gjort så langt: 

 Personalet er orientert om styrets vedtak på personalmøte 12.04.15 

 Det er sent ut varsel om oppsigelse av turnus datert 17.04.15 

 Inspektør og internatleder har vært i kontakt med personale og presentert ulike 
modeller for å imøtekomme ønsket om 100 % lønn.  

 Presentasjon og drøftingsmøte med Fagforbundet v. Anne Marie Mordal 

 Presentasjon og drøftinger med FO og Fagforbundet. 27.04.2015 

 Utsendelse av turnusforslag med 14 dagers frist for tilbakemelding. 

På drøftingsmøte 27.04.15 orienterte FO, v. Ottar Schjølberg at det er muligheter for 
å sende inn en søknad etter 1012.4 i arbeidsmiljøloven for å sikre personale 100 % 
lønn tross passive nattevakter. For at organisasjonene skal godkjenne turnusen 
kreves det minimum 8 timer fri mellom vakter. FO og Fagforbundet stiller seg 
imidlertid ikke negative til at personale som ønsker det arbeider seinvakt, passiv 
nattevakt og dagvakt sammenhengende. 

I det turnusforslaget som er utarbeidet er det forsøkt å ta utgangspunkt i den enkelte 
sine ønsker. Personalet ble presentert for ulike modeller som t.d.: Mest mulig 
komprimerte vakter, fordele vaktene utover hele uken, arbeid både på skole og 
internat, arbeid kun hvilende nattevakt, arbeid kun på dag/kveld. 

Et av de turnusforslagene som er skissert, medfører at personalet får langfri hver 
helg, med minimum fri fra fredag morgen til mandag kl. 12.00 

Videre arbeid: 
Det arbeides videre med å få forslag til turnus godkjent.  
Dersom forslaget ikke godkjennes må administrasjonen finne alternative ordninger 
som gjøre det mulig å få en lovlig turnus. 
Et alternativ er å foreta en endringsoppsigelse av de personene som har vært ansatt 
med 100 % lønn og tilsette dem i 100 % stilling med redusert lønn på grunn av passiv 
vakt. 
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Et annet alternativ er å trekke de passive nattevaktene ut, og tilby vaktene til 
personale som da jobber kun natt. En slik ordning vil kunne eliminere problemet 
vedrørende arbeidstid i forhold til lønn. Det vil imidlertid gjøre arbeidssituasjonen til 
dem som skal arbeide inn arbeidsåret ekstra belastende. De vil da måtte kombinere 
arbeidet sitt på skole og internat. 
 
Forslag til ny turnus fra 1.08.2015 blir utdelt på styremøte. Forslaget vil bli sendt 
arbeidstilsynet og organisasjonene for godkjenning. 
 
 
Innstilling: 
Styret tar saken til orientering. 
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Molde, 5.06.2015 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 25/15 Arbeidsavtale for lærere skoleåret 2015-2016 
 
 
 
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 642/856 timer (60/45 

min. enheter) 

 

 

 

Innstilling:  

Styret tar saken til orientering. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 

15 

Molde, 5.06.2015 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

SAK 26/15 Seniorpolitikk Tøndergård skole og ressurssenter  
 
Tøndergård skole og ressurssenter ønsker å følge vertskommunen i forhold til 
personalpolitikk i størst mulig grad. 
 
I Molde kommunestyre 11.12.2014 ble ny seniorordning gjeldende fra 01.01.15 
vedtatt. Ordningen gjelder for ansatte fra det år de fyller 62 år.  
Vi foreslår at Tøndergård skole og ressurssenter tilpasser vår seniorpolitikk til 
vedtaket i Molde kommune. Det er viktig å legge til rette for at eldre 
arbeidstakere kan være lengre i arbeid. 
 
Forslag til ordning fra 1.08.2015.  
 
1. For å motivere arbeidstakere til å være lengre i arbeid tilbys tjenestefri med 
lønn tilsvarende 8 dager pr år fra det kalenderåret man fyller 62 år. Deltidsansatte 
arbeidstakere tilbys fridager forholdsmessig. Uttak av tjenestefri med lønn kan tas ut 
som hele dager eller som redusert arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver.  
    
2. Dersom det unntaksvis ikke er mulig å ta ut fridagene pr 31. desember gjeldende 
år, kan manglende uttak av dager godtgjøres tilsvarende vedkommende sin 
lønn. Uttaket etter denne bestemmelsen kan ikke overføres til påfølgende år.   
  
3. Ordningen gjelder til og med det året arbeidstakere fyller 67 år.  
  
4. Videreføring av tidligere senioravtaler kan avtales gjeldende til og med det året 
   vedkommende fyller 65 år 
  
5. Det er en forutsetning at det ikke tas ut delvis AFP i perioden. 
 
Den enkelte ansatte sammen med inspektør / internatleder må føre oversikt over 
hvor mange dager som tas ut som seniordager i løpet av gjeldende kalenderår. Jf. 
pkt. 2, «dersom det unntaksvis ikke er mulig å ta ut fri» (seniordagene), så må den 
enkelte enhet sende endringsmelding til lønnsseksjonen om dette. Endringsmelding 
om antall dager til utbetaling, sendes i januar påfølgende år. Utbetaling kommer på 
februarlønna.   
 
Innstilling: 
Ny senioravtale gjøres gjeldende fra 1.08.2015 og innbakes i lønnsstrategisk plan når 
revidert utgave foreligger. 
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Molde, 5.06.2015 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 27/15 Revidering av avtalen mellom Molde Utleieboliger KF og 
Tøndergård skole og ressurssenter. 
 
Det vises til styresak 40/10 og representantskapssak 8/10 Orientering om 
tomtefesteavtalen mellom Tøndergård skole og Molde kommune. 
I saken fattet representantskapet følgende enstemmige vedtak: 
 
Enstemmig vedtak: 

 Representantskapet beklager sterkt at Molde kommune ikke har fulgt opp og tinglyst 
 et enstemmig bystyrevedtak fra 1969 med kartforetning og tinglysing på et tidligere 
 tidspunkt, slik at tomtegrensene på en tomt på 30 mål var klare. 

 
Kommunens nåværende forslag til tomt for Tøndergård skole er nå redusert til 24,9 
mål.  Av dette er det foreslått at Molde utleieboliger skal disponere en del av tomten i 
en fem års periode. 
Tomten er dermed sterkt redusert i forhold til det opprinnelige vedtaket.  Tøndergård 
skole og ressurssenter har en betydelig bygningsmasse.  Skolen har i tillegg 
utfordringer knytt til trafikkforholdene ved skoleskyss, samt manglende plasser for 
parkering.  Et stort areal vil måtte avsettes til å løse dette, noe som resulterer i at 
skolens grøntområde og uteareal for elevene også blir redusert på grunn av det. 
 
Slik situasjonen har utviklet seg, vil ikke representantskapet motsette seg 
tomtegrensene slik skissert i forslaget fra Molde kommune.  Det er imidlertid en 
forutsetning at Bygslingsavtalen tinglyses i tråd med B-sak nr  77/69 – 
F-sak 386/69, slik tomtegrensene er skissert i forslaget fra kommunen datert 
10.09.10, men ellers i forhold til intensjonen i vedtaket med hensyn til pris og 
varighet. 
 
Vedrørende kontrakt med Molde Utleieboliger KF, foreslår representantskapet en 
endring i punkt 3 og punkt 5. 
 
I punkt 3 ”Leieforholdets varighet” tilføyes at 
”frist for å be om en eventuell forlengelse settes til 1. sept. 2014.” 
 
Punkt 5 ”Leietakers plikter”. Her erstattes teksten med: 
”Leietaker skal på egen bekostning gjennomføre flytting av fotballbanen, og sørge for 
at den settes i forskriftsmessig stand.  Banen skal plasseres slik at den ikke kommer i 
konflikt med skolehagen.  Leietaker skal også sørge for vei til banen og beplante trær 
og eventuelt gjerde rundt boligene slik at innsikt/ utsikt mellom boligene og  
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Tøndergård skole og ressurssenters arealer blir avskjermet på en naturlig måte.  
Dette omfatter også at leietaker sørger for at nødvendige tegninger og søknader om 
godkjenninger av tiltakene er sendt kommunen, og at leietaker dekker kostnader 
knyttet til dette.” 
 
Den korte varigheten på kontrakten er vesentlig for at representantskapet kan gå 
med på dette. 
 
Skolen har ikke mottatt søknad om en eventuell forlengelse av avtalen innen fristen, 
01.september 2014, satt av formannskapet En slik søknad er imidlertid heller ikke 
etterlyst. Det foreslås derfor at skolen tar kontakt med Molde utleieboliger KF 
vedrørende saken, og avklarer kommunens videre tanker vedrørende disponering av 
tomten. Dersom det er ønskelig med en videreføring av avtalen, må skolen motta en 
skriftlig henvendelse som deretter vil bli behandlet i skolens styre og 
representantskap. Vi foreslår at kommunen får utvidet søknadsfristen til 1.september 
2015. 
 
 
 
Innstilling. 
Styret for Tøndergård skole gir Molde Utleieboliger KF, utvidet frist til 1.september 
2015 i forhold til en eventuell søknad om forlengelse av leieavtalen.”  
En eventuell søknad vil bli behandlet i skolens styre og i representantskapet. 
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Molde, 05.06.2015 

 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 

SAK 32/15 Vikar som internatleder. 
 
Internatleder har vært sykemeldt mesteparten av dette skoleåret. Oppgaver som 
internatleder har vært lagt til skolens administrasjon fram til vinterferien 2015. 
Stillingen ble da internt utlyst. Ved søknadsfristens utløp hadde administrasjonen 
mottatt en søknad på vikariatet. 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..  
Søkeren mangler den formelle kompetansen til fast ansettelse, som i følge 
personalpolitisk plan er 3-årig helse og sosialfaglig utdanning, men fikk tilbud om 
vikariatet ut skoleåret 2014-2015 for å avhjelpe situasjonen. 
 
Internatleder har nå bedt om å bli omplassert i miljøterapeutstilling skoleåret 2015-
2016 på grunn av helsemessige problemer. Hun vil imidlertid tilbake i stillingen sin 
som internatleder på sikt. 
 
Det er ønskelig at vikar i stillingen får fortsette arbeidet han nå har kommet godt i 
gang med. Han har så langt gjort en god jobb, og det er viktig for oss med kontinuitet 
videre. I første omgang er det ønskelig å forlenge vikariatet i den perioden 
internatleder er omplassert. Skulle dette strekke seg utover skoleåret 2015-2016 vil 
stillingen bli utlyst eksternt. 
 
Innstilling: 
Jan Erik Nilsen får tilbud om vikariat som internatleder skoleåret 2015-2016, eller så 
lenge internatleder er omplassert fra sitt arbeid innen dette tidsrommet. 
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Årsplanen for Tøndergård skole og ressurssenter for skoleåret 2015/16 bygger på skolens 

Virksomhetsplan som er vedtatt for perioden 2014/16, og skolens årsevaluering våren 2015. 

Utviklingsmål i årsplanen skal gjenspeile seg 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 
 

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

Delmål 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 2 
Opprette et inntaksteam som bistår med nødvendig kartlegging av nye elever 

 Øke kompetansen i bruk av ulikt kartleggingsverktøy 

 Kartleggingsverktøy samles og er lett tilgjengelig 
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Delmål 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:  

 Arbeide med ASK i temagrupper på tvers av team 

 Sette av tid til erfaringsdeling, samarbeid om undervisningsopplegg og 
skolering i bunden tid tirsdager og onsdager. 

 Ha ASK på dagsorden i samarbeidsmøter, i forhold til elever som nytter en 
alternativ kommunikasjonsform, og sikre at kommunikasjonsformen er kjent for 
elevens nærpersoner. 

 
Delmål 3 
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 forstå hvor elevene er i sin leseutvikling, og 
informasjon som lærerne får gjennom ”soling” av elever skal danne et viktig 

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.  

 Organisering av leseverksted på tvers av grupper skoleåret 2015-2016 

 Skolering i forhold til TRAS for de ansatte som har elever på «førlese-stadiet». 
 

Delmål 4. 

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

 Opplæring i materiellet Numicon 
 Samle alt materiell i forhold til matematikkopplæring lett tilgjengelig 

 

Delmål 5 

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

 Strategiplan mot mobbing er kjent for alle 
 God klasseledelse 
 Utvikling av sosiale ferdigheter og sosial kompetanse står sentralt i alt arbeid.  

 Alle ansatte har kompetanse og kunnskap om bl.a. materiellet: ”Det er mitt 

valg”.  

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

 Aktivitetene fastsettes i skolens årlige aktivitetsplan. 

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

Delmål 6 

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 7 

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

 Nært samarbeid med elevens hjemkommune gjennom ansvarsgruppe 
 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.  
 

 
 

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:  
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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: 
 Oppgradere personalpolitisk plan med rekrutteringsbehov. 
 Rullering av kompetanseutviklingsplan 
 Gi rom for egenskolering og videreformidling av kunnskap. 
 Tilrettelegge for videreutdanning og etterutdanning, og oppfordre personale til 

etterutdanning 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 1: 
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» 
Aktuelle temaer å arbeide med på tvers av team skoleåret 2015/2016 er: 

 ASK 

 Store sammensatte vansker/multifunksjonshemming 

 Gjennomgang/ systematisering av læremidler i ulike fag. 

 Autisme 

 SOL 
 
Det enkelte team/ internat har ansvar for kartlegging av nødvendig eller manglende 
kompetanse i forhold til elevgruppen sin. 
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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 
Videre arbeid med Sol på alle aktuelle team.  
Tiltak: 

 Kartleggingsmateriellet brukes aktivt i arbeidet med å innhente informasjon om 
hvor elevene er i sin leseutvikling. De to ressurslærerne gir nødvendig 
veiledning.  

 Skolering i kartleggingsverktøyet TRAS for ansatte som arbeider med elever 
på ”før- lese stadiet”. 

 
Delmål 3 
Kontinuerlig oppdatering i forhold til digitale læremidler og hjelpemidler og i 
forhold til IKT som kommunikasjonshjelpemiddel.  
Tiltak: 

 Ansette ansvarlig som følger opp at maskinvare, nettverk og utstyr fungerer i 
samsvar med forventninger 

 IKT-gruppe som gir intern veiledning. 

 Erfaringsdeling / felles skolering 
 
Delmål 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 2015 og ha fokus på elevenes 
psykososiale miljø gjennom det daglige arbeidet på skole og internat og 
gjennom arbeidet i elevrådet. 

 
Delmål 5 
Videreføre fadderordningen slik at den sikrer god informasjon og opplæring av 
nytilsatte ved skolen 
Tiltak: 
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Alle nytilsatte skal få 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 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 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 
 
Delmål 8 
Kollegaveiledning som fast timeplanfestet metode på internatet 
Tiltak: 

 Felles repetisjon av metodikk 

 Sette av tid til dette på personalmøter 
 
 

Hovedmål 3 Veiledningstjenesten 
Gi praktisk-pedagogisk veiledning i forhold til barn og unge med ulike 
lærevansker. 
Veiledning i forebyggende arbeid 
 
Delmål 1 
Gjennomføre utadrettet veiledning 
Observere og kartlegge som grunnlag for IOP arbeid. Gi råd og veiledning i forhold til 
metoder og læremidler innen områder som:  

 Lese- og skrivevansker/dysleksi 

 språk og talevansker  
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 ASK 

 bruk av IKT som læremiddel og som kommunikasjonshjelpemiddel  

 sosiale og emosjonelle vansker  

 ADHD 

 klasseledelse  

 psykososiale vansker 
Ta imot skolebesøk 
 
Delmål 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. 
 

Hovedmål 4 Økonomi 
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 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 legges opp til en diskusjon om 
alternative tjenester skolen skal kunne tilby.  

 Fylkeskommunens ønsker om et eventuelt videre samarbeid etter 2017 
avklares.  

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

 Lavt sykefravær 
 
 
Hovedmål 5 Fysisk miljø 
Legge til rette det fysiske miljøet ute og inne ut i fra behov, lover og forskrifter. 
 
Delmål 1 
Bedre det fysiske miljøet ute og inne 
Tiltak: 

 Ny universelt utformet lekeplass 
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 Male flere benker i friske farger på uteområdet. 

 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 etter 
og videreutdanning 2012- 2015, skisseres følgende mål: 

 øke antall lærere som har faglig og didaktisk kompetanse opp til 60 
studiepoeng 

 øke lærerens kompetanse gjennom etterutdanning på prioriterte fag og 
områder. 

 styrke skoleleders kompetanse gjennom det nasjonale rektorprogrammet. 
 
Vikarkostnadene fordeles mellom skoleeier (25 %) og staten (50 %) Lærerens bidrag 
er bruk av tid (25 %) 
Lærere som tar 30 studiepoeng på et år og som er ansatt i 100 % stilling skal  
i følge planen arbeide i 62,5 % stilling. For skoleåret 2015-2016 har ingen lærere ved 
skolen søkt videreutdanning innen fristen til å få statlige midler.. 

 
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.  
 
Ved rullering av planen har en lagt 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 
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- syn- og hørselsproblematikk 
- matematikkvansker 
- diverse syndrom 
- arbeidsretta opplæring 
- miljøterapi 
- klasseledelse 
- relasjonskompetanse 
- veiledning 

 
I planen, Kompetanse for kvalitet, blir det understreket at det er skoleeier som har 
ansvaret for at det finnes riktig og nødvendig kompetanse på skolen, og at det er 
et system som gir lærere og skoleledere kompetanseutvikling. 
 
Skolen gjennomførte skoleåret 2008/2009 en kompetansekartlegging av hele 
personalgruppen.  
Kartleggingen viser at vi innehar en solid personalmessig ressurs med en bred og 
variert kompetanse, både på skole og internat. En del utskiftinger i 
personalgruppen har det imidlertid vært. 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. En 
oppgradering av kompetansekartlegging vil bli gjennomført høsten 2015. 
 
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 2015-2016. Det er også avtalt kursing i 
forhold til store sammensatte vansker skoleåret 2015-2016. Kurset vil bli både for 
interne og eksterne deltakere. 
 
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 6.juni 2014, sak 29/14 Plan for 
kompetanseutvikling ved Tøndergård skole og ressurssenter, fattet følgende vedtak:  
 

1. Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner Årsplan for 
kompetanseutvikling for skoleåret 2014/2015 

2. Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner rullering av 
Strategisk plan for kompetanseutvikling 2014–2017. 
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Skolens plan samordnes med Molde kommune sin plan for kompetanseutvikling når 
det gjelder framdrift og videresending til fylket.  
 

Vurdering av skoleåret 2014-2015 
Eksterne og interne kurs 
Skolen gjennomførte personalseminar med temaet ASK for hele personalgruppen 
ved skolestart høsten 2014. Jørn Østvik fra Statped Midt var ansvarlig for kurset. 
Det var viktig for oss å skape en felles forståelse for hva som ligger i begrepet, og 
skape et felles utgangspunkt for dette viktige området.  
 
Det har i tillegg blitt arrangert 3 kurs i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral i 
Ålesund skoleåret 2014-2015: 
11. mars: Boardmaker 
12. mars: Rolltalk Designer 
9. april: Symbolmate 
Alle kursa 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. 
 
I november arrangerte skolen kurset « Atferdsvansker i skolen». Foreleser på kursen 
var Hans Høye og Bjørn Frantzen, begge ansatt i skolens veiledningstjeneste.  
Kurset var åpent både for interne og eksterne deltakere. Totalt 79 personer deltok.  
 
Skolen har dette året hatt samarbeid med Forum for matematikkmestring, Statped 
Sørøst, avd. Kristiansand i forbindelse med arrangering av kurs i materiellet 
Numicom. Også dette kurset med både interne og eksterne deltakere. Numicon er et 
strukturelt og multisensorisk materiell til bruk i matematikkopplæringen. Læremidlene 
er sterkt visuelle i sin form og tar sikte på at elevene skal danne «mentale bilder» av 
prosessene i matematikken for å få en bedre forståelse av tallsystemet, relasjoner 
mellom tall og tankeprosesser som pågår. Forelesere på kurset var Hilde Skaar 
Davidsen og Gjermund Torkilsen. Kurset gikk over to dager, med første samling i 
januar, andre samling i mai 2015.   
 
Den 6. studiedagen til lærerne var temaet refleksjon over egen praksis. Plangruppen 
stod ansvarlig for dagen. Ulike temaer ble løftet fram, og det ble satt av tid til 
refleksjon i grupper og plenumsdiskusjoner. Det som kom fram i diskusjonen ble 
arbeidet videre med på personalmøter. 
Det ble også lagt opp en tilsvarende dag for internatpersonalet. 
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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, 
mens det dette året har vært vanskelig å få til møter for assistentgruppen da 
hjelpebehovet til elevene tilsier at de vanskelig kan frigjøres til møter. Skoleåret 
2015-2016 er det derfor planlagt at fellesmøtene legges til teammøtetid, og at 
assistentene har egne møter hver 4. uke i denne tiden. 
Internatpersonale har hatt 2 timer felles møtetid hver mandag, samt felles møtetid 
hver 4. fredag.  Tiden har i hovedsak vært brukt til personalmøter og fagmøter 

Prioriteringer skoleåret 2015/2016 
Når det gjelder prioriteringer ved rullering av kompetanseutviklingsplanen for 
2014/2015, er det erfaringer fra årets plan, føringer som ligger i strategisk plan, 
skolens virksomhetsplan og årsplan, årsevalueringen for 2014-2015 og de signaler 
og prioriteringer som er gitt i strategiplanen ”Kompetanse for kvalitet - strategi for 
videreutdanning av lærere”, fra Kunnskapsdepartementet, som legges til grunn.  
 
Vi ønsker å prioritere følgende tiltak neste skoleår: 

 
 Videreutvikle kompetansen innen autismespekteret, da med spesiell vekt på 

infantil autisme gjennom samarbeid som Nordvoll skole og autismesenter. 

 Videre arbeid med ASK (alternativ, supplerende kommunikasjon)  
i storteam og på samarbeidsmøter, skole – internat - hjem. 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. 

 Videre arbeid med skolering/erfaringsdeling for å øke samlet kompetanse 
innen leseopplæring. Bruk av diagnostiseringsverktøyet SOL. Skolering av 
lærere i kartleggingsprogrammet TRAS, internskolering i metodikken «Skrive 
seg til lesing», organisering av leseverksted. 

 Videre arbeid med temaet matematikkvansker med fokus på bl. a Numicon. 

 Arbeid med ulike fagområder som norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, 
kroppsøving etc. i temagrupper 

 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 

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

valg” til hjelp i arbeidet med sosial kompetanse 

 Kurs i programmet «psykologisk førstehjelp» 
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 Legge til rette for og oppmuntre til «delekultur»  

 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. 

 Kulturbygging, holdningsarbeid, 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 bør derfor inn i strategiplanen. Det er også ønskelig at flere av  
medlemmene i veiledningstjenesten får muligheter til hospitering ved kompetanse-
senter.  
 
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 
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 opprettes en 
inntaksgruppe som bistår kontaktlærer med nødvendig kartlegging av nye elever. 
Kartleggingsmateriell systematiseres og settes lett tilgjengelig. 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 også viktig med en 
kontinuerlig oppgradering i forhold til syndrom og det siste innen forskning og teorier 
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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 2015-2016. Tema vil bli personalatferd.  
 
 

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

PLANER 
Kompetanseutviklingsplanen inneholder to plandokument som nå rulleres: 
Strategiplan 2015-2018 
Årsplan for 2015-2016 
Begge planer tar utgangspunkt i sentrale føringer og skolens virksomhetsplan. 
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STRATEGIPLAN  FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2015-2018 
 
Aktuelle områder 2015-2016 2016/2017 2017/2018 Kunnskapsløftet 
Ledelse Lederutviklingsprogram  Lederutviklingsprogram Lederutviklingsprogram ”Kompetanseutvikling for 

ledere” 

 
Skolen som lærende 
organisasjon 
 
Tilpasset opplæring 

Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling 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 

Videreutdanning innen: 
Veiledning 

Videreutdanning innen: ” Kompetanseutvikling for 
det pedagogiske 
personalet” Etterutdanning innen: Etterutdanning innen: Etterutdanning innen: 

Autismespekteret 
Store sammensatte vansker 
Numicon 
ASK 
Sosial kompetanse 
Motorikk og fysisk aktivitet 
Veiledning/konsultasjon 
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 2015/2016 
Prioritert område Tiltak Målgruppe Når Egenfinansiering Statstilskudd Sum 
Personalatferd  Personalseminar  Alle 2015-2016 20 000  20 000 

Autisme Kjøp av veiledningstjenester 
fra Nordvoll skole og 
autismesenter  

Pedagogisk 
personale, 
assistenter. 
Særkontakter 

2015-2016 50 000  
 

50 000 

Veiledning Videreutdanning i veiledning 
for ansatt som ønsker arbeid i 
skolens veiledningstjeneste 

Pedagogisk 
personale 

2015-2016 30 000  30 000 

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 

 25 000  25 000 

Kostnad  145 000  145 000 



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. Behovet for 
veiledning synes å være økende, og mangfoldet i henvendelsene stiller stadig større 
krav til spisskompetanse på de områder som etterspørres.  
 
 
 







 

Nesset kommune Arkiv: 231 

Arkivsaksnr: 2014/1226-10 

Saksbehandler:  Tanja A. Holsæther Bersås 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 10/15 29.09.2015 

 

Moderasjonsordninger for foreldrebetaling i barnehage 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune velger å følge satser og ordninger som er vedtatt av Stortinget i maks pris og 

moderasjonsordninger for foreldrebetaling.  

 

Saksopplysninger 

Makspris 

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen er 2 480 kroner fra 

1. januar 2015 er og 2 580 kroner fra 1. mai 2015. For hele året er maksprisen  

27 980 kroner. 

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir 

fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen. 

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. 
 

Søskenmoderasjon 

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen skal sørge for at du får 

reduksjon i foreldrebetalingen, søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om 

barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. 

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 

prosent reduksjon. 

Moderasjon i foreldrebetalingen der maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til 

familien eller husholdningen 

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, 

skal enn ha en redusert pris. Det ble innført 1. mai 2015. 

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2015 

gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 473 000 kroner. 

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunene har ansvaret. 



 

Gratis kjernetid for 4- og 5- åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med 

lav inntekt. 

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med 

lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for 

familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner. 

 

Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen 

§ 3.Moderasjonsordninger 

Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i 

foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte 

søsken som bor fast sammen. Reduksjon i foreldrebetalingen beregnes av foreldrebetalingen begrenset 

oppad til maksimalgrensen etter § 1 1. ledd i den barnehage barnet har plass. Reduksjon skal tilbys 

også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Barnehageeier skal 

få dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjonen av det offentlige. 

Kommunen kan gi lokale retningslinjer om hvordan søskenmoderasjonen skal forvaltes. 

Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling. 

Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens 

samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset 

oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter § 1. For andre, tredje og flere barn settes 

foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 

prosent av foreldrebetalingen for første barn. 

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. 

Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller 

personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller ved 

vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge 

frem annen dokumentasjon for inntekt. 

Som en husholdning etter tredje ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som 

samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et 

ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast 

hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har 

samme folkeregisteradresse som barnet. 

Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle fire- og femåringer i 

husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig 

kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt 

skolestart. 

 
Endret ved forskrifter 17 april 2015 nr. 379 (i kraft 1 mai 2015), 5 juni 2015 nr. 583 (i kraft 1 august 2015). 

Vurdering 

Nesset kommune velger å følge satser og ordninger som er vedtatt av Stortinget i maks pris og 

moderasjonsordninger for foreldrebetaling.  

Økonomiske konsekvenser 

Det vil blir reduksjon i inntekter til kommunen, men samtidig har kommunen fått økte midler i 

rammeoverføringen som kompensasjon for tap i foreldrebetaling og til å administrer ordningen. 

 

Betydning for folkehelse 

Billigere barnehageplasser til familier med lav inntekt. 



 

Nesset kommune Arkiv: A20 

Arkivsaksnr: 2011/369-13 

Saksbehandler:  Frode Sundstrøm 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 11/15 29.09.2015 

Nesset formannskap  15.10.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 

Vedlegg 

1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2014-15 

 

 

Rådmannens innstilling 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2014-15 tas til etterretning. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunen som skoleeier har etter Opplæringslova § 13-10 1. ledd, i ansvaret for at krava i 

Opplæringslova og forskrift til denne blir oppfylt.   

 

Videre heter det i samme paragraf, 2. ledd:  

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

system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. 

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

for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet 

gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg 

rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til 

læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. 

kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.» 

 



Som en del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskole-

opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av 

skoleeier dvs. kommunestyret.  

 

Innholdet i rapporten er hovedsakelig hentet fra Skoleporten, som er Utdanningsdirektoratets nettsted 

for organisering av Nasjonale prøver, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og lærer-

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

samt læringsmiljø. 

 

 

Kapitel 1.1 Elever og undervisningspersonale, viser hvor store grupper den enkelte lærer 

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 380 elever til 

327 elever på 5 år. I samme periode er antall lærerårsverk redusert med ca. 6 årsverk. 

 

 

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

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

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

ut av undersøkelsen. 

 

Antall elever som melder fra om mobbing er redusert fra forrige skoleår. For mange elever melder 

gjennom Elevundersøkelsen likevel om mobbing, spesielt gjelder dette barnetrinnet. Ungdomstrinnet 

har hatt svært positiv utvikling, dvs. antall elever som melder fra om mobbing er mer enn halvert. Godt 

foreldresamarbeid, kompetanseheving fra PPT, gode rutiner og rask reaksjon har gitt resultater.   

 

Kapittel 1.3 Resultater viser resultater på gjennomførte nasjonale prøver for 5.- og 8.trinn i lesing, 

regning og engelsk + eksamensresultater og samla grunnskolepoeng (elevenes nivå ved endt 

grunnskole totalt sett).  

 

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 for både 5. og 8. trinn.  I engelsk er det svært gode 

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

bedre enn før.   

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

småskolen spesielt og regning er felles satsingsområde for skolene i Nesset fra og med skoleåret 2014-

15. 

 

For å bringe inn et annet perspektiv er det år tatt med en elev-tale framført på avslutningsfest for 10.kl 

våren -15.  Dette er også en måte å beskrive virkeligheten på og hvordan skoletida kan oppleves fra 

elevsida. Vi regner med å ha med den typen «fortellinger» i senere rapporter fra foreldre, elever eller 

lærere. 

 

Kap. 1.4 Spesialundervisning er det tatt inn statistikk som viser omfanget av spesialundervisning i 

Nesset. GSI-tallene viser at Nesset har et fornuftig nivå på andel spesialundervisning. Dette kan være 

en indikator på at skolene driver god tilpassa undervisning der de fleste av elevenes behov blir ivaretatt 

uten bruk av enkeltvedtak om spesialundervisning. 

 



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

refleksjon og utviklingsarbeid.  

Elevene fra Nesset har stor gjennomføringsevne i videregående skole. Over 82% fullførte og besto sitt 

skoleår i uansett hvilket trinn de befant seg på i skoleløpet. Dette er 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 

Forslaget til system for tilstandsrapportering for grunnskolen i Nesset er et forsøk på å oppfylle 

lovkravet og å etablere vurderingsrutiner som er tjenlig både for grunnskolen og for skoleeier. 

 

Tilstandsrapporteringen skal gjennomføres årlig, og da er det to muligheter; rapporten kan forholde 

seg til kalenderåret eller skoleåret.  Rådmannen tilrår at en rapporterer ut i fra skoleåret, der den 

enkelte skole hvert år gjennomfører skolebasert vurdering på våren/ved skoleårsslutt og den 

kommunale delen gjennomføres deretter for framlegging til politisk drøfting i oktober/november.  

Ved å rapportere på forrige skoleår vil vi 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. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Rapporten har ingen økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

Det er av stor betydning også for folkehelsa at kommunens barn og unge får gode lærings- og 

utviklingsmuligheter i skolen. Statistikk og forskning viser at stabile oppvekst-vilkår og god utdanning 

gir større fokus på egen og andres helse. 
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0. 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. 

 

0.1. 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 organisering av Nasjonale prøver, elevundersøkelsen, 
foreldreundersøkelsen og lærerundersøkelsen. I tillegg har vi med statistikk for gjennomføring av VGS fra 
Møre og Romsdal Fylkeskommune, og egne framstillinger (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 faglig kvalitet og faglige resultat i skolen. 

Kapitel 1.1 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 1.2 om læringsmiljø viser elevenes rapportering gjennom elevundersøkelser og handler mest om 

trivsel og mestring.  Dataene gjenspeiler hvordan elevene på 7. og 10. trinn har opplevd sitt læringsmiljø 

i forhold til et utvalg av stilte spørsmål.  

Kapittel 1.3 viser resultater på gjennomførte Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, og samla 

grunnskolepoeng (elevenes nivå ved endt grunnskole totalt sett).  

Kapittel 1.4 viser utvikling av spesialundervisning i Nesset. 

Kapittel 1.5 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. 

Nytt i år er en fortelling fra elevperspektiv, rettere sagt en tale ved avslutningsfesten for 10.kl. Dette er 

også en måte å beskrive resultater på.  
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0.2. 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.   

 

 

0.3. Skolene i Nesset 2014-15 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole  

Rektor: Per Einar strand 

Elevtall: 261 

Indre Nesset barne- og ungdomsskole 

 

Rektor: Hilde Toven 

Avdelinger: Eresfjord  1. – 10. trinn:  49 elever 

  Vistdal 1. – 7. trinn:   17 elever 

   

Organisering 2014-15 

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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0.4. Kartleggingssystem og rapportering 

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

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

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

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

av lærer.  

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. 

  

 

0.5. Ressursgruppa 

Ressursgruppa er blitt 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 har i skoleåret 2014-15 prioritert elevene i småskolen. 

     

0.6. Samarbeid med PPT  

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

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

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

har PPT økt innsatsen på systemrettet arbeid, bl.a. gjennom «De utfordrende barna» og arbeid mot 

mobbing. Skoleåret 2014-15 har PPT bidratt mye i skolenes arbeid mot mobbing, foreldresamarbeid og 

kompetanseheving i personalet. 
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1. Hovedområder og indikatorer 
 

1.1. Elever og undervisningspersonale 

1.1.1. Antall elever og lærerårsverk 

Antall elever 

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

skoleåret. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 

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

undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. 

 

 

Lokale mål 

 
Nesset har en skole med god opplæring i et trygt og inspirerende læringsmiljø. Godt 

samarbeid mellom skole/hjem og foreldre som støtter opp om skolen. Elever og foreldre 

som er fornøyd med - og stolte av skolen sin. 
 
(Plan for skoleutvikling 2014)  
 

 

 

Nesset kommune, fordelt på periode 
 

 

Indikator og nøkkeltall  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Elevtall  380  359  345  356  327  

Årsverk for undervisningspersonale  39,7  38,1  36,8  36,5  34,0  
 

 

Vurdering 

Antall elever i Nesset skolen er redusert med over 50 elever de siste 5 åra. Samtidig har vi ca. 6 
færre lærerårsverk. I dette ligger både en tilpassing til elevtallet, men også en mer effektiv drift der 
gjennomsnittlig gruppestørrelse har gått noe opp. 
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1.1.2. Lærertetthet 

Lærertetthet  

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.  

 

Lokale mål 

 
Nesset har en skole med god opplæring i et trygt og inspirerende læringsmiljø.  

Personalet i skolene har relevant kompetanse/gode muligheter til oppgradering, gode 
arbeidsforhold med spennende utfordringer og et støttende arbeidsmiljø 
 
(Plan for skoleutvikling 2014) 

  

 

 

 

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, mens det har ligget stabilt på ca 11 på barnetrinnet.  Det 
er betydelig færre elever pr. lærer på de små skolene.  

På Eidsvåg barne- og ungdomsskole er lærertettheten omtrent på nasjonalt nivå for barnetrinnet og litt 
lavere for ungdomstrinnet. 
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1.2. Læringsmiljø 

I denne tilstandsrapporten har vi tatt med disse områdene: 

 Støtte fra lærer 

 Elevdemokrati og medvirkning 

 Mobbing på skolen 

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

1.2.1. Støtte fra lærer 

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

positivt resultat. 

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

Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
 
Elevundersøkelsen:  Trivsel med lærerne: 7.kl:    4,1         10.kl:  3,8   
                               
(Plan for skoleutvikling 2014) 

 
 

Vurdering 

Elevene opplever stor grad av støtte fra lærerne.  Forutsatt at vi sammenligner lokale mål og resultat, er 
målsetting nådd. 

 
 
 
 
 
 

 

7.trinn 

10.trinn 
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1.2.2. Elevdemokrati og medvirkning 
Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli 

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

resultat. 

Lokale mål 
 DELMÅL 1.2 

Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er 
tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk.  
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
 
Elevundersøkelsen:  Elevdemokrati, 7.kl:    3,6 
                              Elevdemokrati, 10.kl:  3,2         

 

(Plan for skoleutvikling 2014) 
 

 

 

 

Vurdering 

Elevene på 7.trinn rapporter lavere grad av elevdemokrati og medvirkning enn nasjonalt. Dette kan ha 
bakgrunn i at elevråd på barnetrinnet ikke har fungert godt nok de siste årene.  

På 10.trinn har det vært en god utvikling i elevdemokrati og medvirkning. Dette som følge av god 

oppfølging av elevråd og elevmedvirkning i vurderingsarbeid på ungdomstrinnet. 

Lokale mål er delvis oppnådd. 

 

 

 

 

 

 

 

7.trinn 

10.trinn 
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1.2.3. Mobbing på skolen 
Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at 

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

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

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

 

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

Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
 

Elevundersøkelsen:  Mobbing, 7.kl:    1,4 
                              Mobbing, 10.kl:  1,4         
 
(Plan for skoleutvikling 2014) 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.trinn 

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

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

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

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

mobbet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering 

Andelen elever som melder fra om mobbing er redusert fra forrige år. På barnetrinnet er resultatet 
forsåvidt i tråd med målet, men likevel for høyt. 

Resultatet for ungdomstrinnet viser en klar forbedring og ligger på landsgjennomsnitt.  

En overordnet målsetting vil til enhver tid være å ha 0% mobbing. 

Skolene i Nesset har gode rutiner for håndtering av mobbesaker. I skoleåret 2014-15 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 delvis oppnådd. 

 

 

7.trinn 

10.trinn 
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1.3. Resultater 

1.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn 
 

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

 

Nasjonale prøver 5.kl. Lesing:  2,0 
                                Regning:2,0 
                                Engelsk: 2,0   
 
(Plan for skoleutvikling 2014) 
   

 

 

Vurdering 

Fra 2014 er det innført ny skala for å vise resultater på Nasjonale prøver. 50 poeng tilsvarer tidligere 

verdi 2. 

På 5.trinn ligger vi omtrent på eller over nasjonalt resultat. Usikkerheten er imidlertid stor (se forklaring 

s.16) og først ved store avvik eller utvikling over år kan en vurdere sikkert om resultatene som gode eller 
dårlige. 
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1.3.2. Nasjonale prøver 8.trinn 
 

Lokale mål 
Delmål 1.1 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 
prøver.   
 
Nasjonale prøver 8.kl. Lesing:  3,1 
                                Regning: 3,1 
                                Engelsk: 3,1 

 
(Plan for skoleutvikling 2013) 
 

 

 

 

 

Vurdering 

Fra 2014 er det innført ny skala for å vise resultater på Nasjonale prøver. 50 poeng tilsvarer tidligere 
verdi 3. 

På 8.trinn ligger vi på eller over nasjonalt resultat. Usikkerheten er imidlertid stor (se forklaring s.16) og 
først ved store avvik eller utvikling over år kan en vurdere sikkert om resultatene som gode eller dårlige. 

 



 

Side 16 av 26 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2014-15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: https://skoleporten.udir.no/ 

 

 

 

 

https://skoleporten.udir.no/
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1.3.3. Grunnskolepoeng 

 

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

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

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

 

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

prøver.   
 
Grunnskolepoeng:  40,0 
 

(Plan for skoleutvikling 2014) 
   
 

 

 

 

 

 

Vurdering 

Avgangselevene har de siste årene oppnådd  gjennomsnitlig grunnskolepoeng  på eller over snitt-tall for 
landet. Grunnskolepoeng er en oppsummert målestokk for faglige resultater ved sluttvurderingen i 
10.klasse. Slik sett er dette det endelige faglige resultatet etter 10 års skolegang og kan si noe om 
kvaliteten på tilbudet elevene i kommunen får.  
Resultatet for avgangselevene i 2014 ligger litt lavere enn i fjor, men fortsatt omtrent på nasjonalt snitt. 
Det er fortsatt en målsetting å stabilisere resultatene på et høyt nivå og å utjevne store forskjeller 

mellom elevene. 

 

Lokalt mål er nådd.  

Nesset 
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1.3.4. Resultater fra et elevperspektiv………………… 

Tale fra elever fremført på avslutningsfest for 10.klasse våren -15. 
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(Tale fremført av Ragnhild Frydenlund 18.juni 2015)  
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1.4. Spesialundervisning 

 

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

vært lav og ligger nå lavere enn landsgjennomsnittet. 

 

 

 

Vurdering 

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

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

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

ordinære undervisninga gi best resultat.  

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

ressurser brukes fleksibelt isteden for å knyttes til den enkelte elev. 

 

 

 

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

Andel spu.t. gitt av lærer; Nesset 3,6 5,2 6,0 9,5 9,3 9,7 11,1 6,9 8,6 7,0

Andel spu.t. gitt av lærer, Norge 14,6 15,2 15,9 16,7 17,1 17,9 18,3 18,0 15,7 15,5

Andel spu.vedtak av elevtall, Nesset 3,7 3,4 4,0 5,8 8,0 9,7 8,6 7,5 5,9 6,7

Andel spu.vedtak av elevtall, Norge 6,0 6,2 6,6 7,2 7,9 8,4 9,8 8,6 8,3 8,0
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1.5. Gjennomføring av videregående opplæring 

 

1.5.1. Gjennomføring etter 5 år 

 

 

 

 

 

 

Diagrammene viser gjennomføring av videregående opplæring for elevene som gikk ut av 10.kl. i Nesset 

hhv. i 2007 og 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,10%

16,33%

8,16%
6,12%

14,29%

Fullført på normert tid

Fullført på mer enn
normert tid

Fortsatt i videregående
opplæring

Gjennomført VKII eller
gått opp til fagprøve,
ikke bestått

Sluttet underveis

Fullført: 
71,4%

Nesset
2008

M. og R. fylke 

2008 
Nesset  
2007 

Fullført: 
73,5% 

Fullført: 
76,0% 
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1.5.2. Fullført og bestått 2014/2015 (I%) (Alle elever) 

 

 

Tabellen viser fullført og bestått for elever på alle trinn i videregående opplæring skoleåret 2014/15. 

Fullført og bestått % % % % 

 
Møre og 
Romsdal 
(14-15) 

Vestnes 
kommune 

(14-15) 

Rauma 
kommune 

(14-15) 

Nesset 
kommune 

(14-15) 

Fullført og bestått 80,4 80,4 75,9 82,1 

Fullført og bestått - Studieforberedende  86,1 91,5 82,7 97,0 

Fullført og bestått - Yrkesfag 76,5 78,0 72,1 74,0 

Fullført og bestått - Påbygg 67,3 61,5 68,8 75,0 
 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 23 av 26 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2014-15  

1.6. Skolebasert vurdering 

Skolebasert refleksjon 2014-15 

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 av praksis ved elevsamtalen 

og utviklingssamtalen 

 x 

Drøfting og revidering av Handlingsplan 

mot mobbing 

x x 

 

 

 

(Forskrift til Opplæringslova bruker begrepet ”skolebasert vurdering. I Nesset har vi brukt begrepet 
”skolebasert refleksjon” for å skille det fra elevvurderingsfeltet) 
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1.7. Utviklingsarbeid og satsingsområder 

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

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

 

I skoleåret 2014 -15 har skolene i Nesset hatt 2 hovedområder: 

o Arbeid med regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 
 Regning er valgt som satsingsområde de nærmeste årene bl.a. fordi Nasjonale prøver 

har vist at vi har behov for økt kvalitet i undervisninga på det området. Gjennom 
forrige skoleår ble på planleggingsdager, fellessamlinger og i de enkelte team satt 
fokus på egen undervisningspraksis. 

 Fra skoleåret 2014-15 er 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 og er en fortsettelse av det vi startet 

forrige skoleår. 

 

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 mye med utvidet bruk av læringsplattformen Fronter, 
bl.a. til elevvurdering. 

 

 

  



 

Side 25 av 26 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset skoleåret 2014-15  

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

I arbeidet for et godt læringsmiljø blir det både arbeidet systematisk forebyggende og reagert hurtig når 
uønska atferd oppstår. Likevel er det bekymringsfullt at mange elever rapporterer om mobbing på 
skolen. Skolene må fortsette arbeidet 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. 



 

Nesset kommune Arkiv: 034 

Arkivsaksnr: 2008/154-26 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Administrasjonsutvalget 7/15 23.09.2015 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 17/15 24.09.2015 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 12/15 29.09.2015 

Råd for eldre og funksjonshemma   

 

Høring - Reglement for folkevalgte organer mm 

Vedlegg 

1 Særutskrift Evaluering av politisk organisering - reglement for folkevalgte organ og delegering til 

rådmann og andre 

2 Evaluering av politisk organisering - reglement for folkevalgte organ og delegering til rådmann og 

andre 

3 Forslag til nytt Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunestyre vedtar framlagte forslag til reglement for folkevalgte organ og 

delegeringsreglement av 18.06.2015.   

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommunestyre har gitt rådmannen i oppdrag å legge fram sak om evaluering/revidering av 

dagens organisering og delegasjonsregler.  

 

Saken var opp til politisk behandling i kommunestyret sitt møte 18.06.15, hvorpå kommunestyret fattet 

følgende vedtak i sak 53/15:  

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

1. Innkomne merknader fra kontrollutvalget og oppmålingsingeniør Håvard Tjelle-Sørvik innarbeides 

i saken. 



2. Administrasjonsutvalget får tillagt oppgaven med å vurdere og ansette personell til rådmannens stab 

og enhetsledelse. 

3. Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement for Nesset kommune blir sendt på 

høring til utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM), utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK), 

råd for eldre og funksjonshemma, ungdommens kommunestyre, administrasjonsutvalget, 

kontrollutvalget og de politiske partiene i Nesset før endelig behandling i formannskap og 

kommunestyre. 

 

------ 

 

Nytt reglement for kontrollutvalget i Nesset kommune vedtatt av kommunestyret 18.06.15 sak 52/15 

er innarbeidet i vedlagte forslag til reglement.  

 

I tillegg er det ut fra kommunestyret sitt vedtak gjort endringer i punkt 4.2.4 – området for teknisk 

drift, plan, miljø og næring.  

 

Forslaget her er at rådmannen gis myndighet til å dispensere fra gjeldende plan der hverken nabo eller 

eksterne instanser har kommet med innsigelser/merknader. Saker som er av prinsipiell karakter skal 

fortsatt treffes av det politiske organ, her formannskapet.  

 

Videre ble det fremmet et forslag i arbeidsgruppe som gikk på endring i punkt 3.8 

Arbeidsmiljøutvalget, jfr. punkt 4.1.3 Myndighet innen personalforvaltning/arbeidsgiverområdet.  

 

Det ble foreslått at administrasjonsutvalget får tillagt oppgaven med å vurdere og ansette personell til 

rådmannens stab og enhetsledere. Dette forslaget fikk ikke flertall i arbeidsgruppen og det foreslås 

derfor ingen endring her.  
 

Kort om de vesentlige endringer som foreslås:  

 Kapittel 3 – Politisk myndighet  

o Punkt 3.1 Reglement for folkevalgte:  

 Her er det gjort noen strukturelle endringer i forhold tidligere. Reglene her 

gjelder for alle organer opprettet med hjemmel i kommuneloven, og for andre 

kommunale organer så langt det ikke strider mot særskilte fastsatte regler.  

o Punkt 3.3.3 – Ordfører:  

 Beløpet gaver og oppmerksomhet er foreslått hevet til kr 10 000 

o Punkt 3.4 – delegasjon til formannskap 

 Kommunestyret avgjør sak som gjelder kjøp og salg av fast eiendom hvor 

verdien er over kr 2.000.000.  

o Punkt 3.9 – Kontrollutvalget  

 Utvalget faste medlemmer foreslås økt fra 3 til 5.  

o Punkt 3.10 - Rådet for eldre og funksjonshemmede 

 Utvalgets medlemmer forslås endret fra 6 til 5  

 

Reglementet er gjennomgått og oppdatert i forhold til endringer i vedtatte lover og forskrifter. 

Vurdering 

Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for den samlede virksomheten 

i kommunen. Kommuneloven gir videre rammer for den myndighet kommunestyret har til å delegere 

beslutningsmyndighet til andre politiske organ og administrasjonen. Alle kommuner skal ha et gyldig 

delegeringsreglement som gir innbyggerne, politikerne og de ansatte en oversikt over hvilken 

myndighet politikerne har delegert til administrasjonen, hva som er delegert videre og hvilke organ 

som har innstillingsmyndighet. Kommunens delegeringsreglement skal være et sentralt hjelpemiddel 



til å gjøre kommunens organisasjon så effektiv som mulig. Den skal sikre en formålstjenlig myndighet 

og ansvarsavklaring mellom de ulike politiske organ og mellom de politiske organene og 

administrasjonen.  

 

Dagens gjeldende reglement ble vedtatt av kommunestyret 04.11.2009. Arbeidsgruppen har vurdert 

evalueringen og revideringen av dagens reglement har vært nyttig og nødvendig. 

 

Saken sendes på høring til følgende: 

Teknisk, næring og miljø (TNM)     Møte: 24.09.15 

Helse, oppvekst og miljø      Møte: 29.09.15 

Rådet for eldre og funksjonshemma     Møte: 17.09.15 

Administrasjonsutvalget      Møte: 23.09.15 

Ungdommens kommunestyre 

Kontrollutvalget  

Politiske partier: 

 Høyre 

 Arbeiderpartiet 

 Senterpartiet 

 Kristelig Folkeparti 

 Fremskrittspartiet 

 Innbyggerlista 

 Venstre 

I tillegg sendes forslag kommunens tillitsvalgte til høring.  

 

Høringsfrist til 1.09.15 (unntak – for politiske utvalg settes høringsfrist til fastsatt møtedato i 

september). 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 034 

Arkivsaksnr: 2008/154-24 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 62/15 04.06.2015 

Nesset kommunestyre 53/15 18.06.2015 

 

Evaluering av politisk organisering - reglement for folkevalgte organ og delegering 

til rådmann og andre 

Vedlegg 

1 Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement  - Nesset kommune 

 

 

Rådmannens innstilling 

Arbeidsgruppas forslag til reglement for folkevalgte organ og delegeringsreglement datert 27.05.15 

godkjennes. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag. 

 

Administrasjonsutvalget får tillagt oppgaven med å vurdere og ansette personell til rådmannens 

stab og enhetsledelse 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

1. Innkomne merknader fra kontrollutvalget og oppmålingsingeniør Håvard Tjelle-Sørvik 

innarbeides i saken. 

2. Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement for Nesset kommune blir sendt 

på høring til utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM), utvalg for helse, oppvekst og 

kultur (HOK), råd for eldre og funksjonshemma, ungdommens kommunestyre, 

administrasjonsutvalget og kontrollutvalget før endelig behandling i formannskap og 

kommunestyre. 

 

Ordførerens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

Steinsvolls forslag fikk 5 stemmer og ble vedtatt, 2 stemte imot. 

Ordførerens punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 



 

Rådmannens forslag ble satt opp mot formannskapets forslag. Formannskapets forslag ble enstemmig 

vedtatt. Rådmannens forslag fikk 0 stemmer og falt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

1. Innkomne merknader fra kontrollutvalget og oppmålingsingeniør Håvard Tjelle-Sørvik innarbeides 

i saken. 

2. Administrasjonsutvalget får tillagt oppgaven med å vurdere og ansette personell til rådmannens stab 

og enhetsledelse. 

3. Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement for Nesset kommune blir sendt på 

høring til utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM), utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK), 

råd for eldre og funksjonshemma, ungdommens kommunestyre, administrasjonsutvalget og 

kontrollutvalget før endelig behandling i formannskap og kommunestyre. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

Edmund Morewood fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 3: 

 

Reglementet sendes også på høring til de politiske partiene i Nesset. 

 

Formannskapets forslag, med Morewoods tillegg, ble vedtatt med 20 stemmer. 1 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

1. Innkomne merknader fra kontrollutvalget og oppmålingsingeniør Håvard Tjelle-Sørvik innarbeides 

i saken. 

2. Administrasjonsutvalget får tillagt oppgaven med å vurdere og ansette personell til rådmannens stab 

og enhetsledelse. 

3. Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement for Nesset kommune blir sendt på 

høring til utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM), utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK), 

råd for eldre og funksjonshemma, ungdommens kommunestyre, administrasjonsutvalget, 

kontrollutvalget og de politiske partiene i Nesset før endelig behandling i formannskap og 

kommunestyre. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Reglement for folkevalgte organer og reglement for delegering ble vedtatt i kommunestyret 4.11.2009, 

sak 2008/154. I 2012 ble det vedtatt noen nødvendige endringer og endringene ble innarbeidet i 

reglementet.  

I kommunestyret sitt møte 5.09.13 ble det rettet en forespørsel til ordfører i form av en interpellasjon 

fra Arbeiderpartiet, med tema Kommunens organisering og delegasjonsreglement. 

På bakgrunn av denne interpellasjonen fattet Nesset kommunestyre følgende vedtak:  

Rådmannen gis i oppdrag å legge fram sak om evaluering/revidering av dagens organisering og 

delegasjonsregler. 



Det forutsettes at saken blir å behandle i god tid før neste kommunestyreperiode.  

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som i medhold av kommunestyret sitt vedtak 2.10.14, sak 76/14 fikk 

følgende oppdrag og mandat:   

 
1. Dagens politiske organisering evalueres.  

2. Delegasjonsreglementet evalueres og ev revideres i hht. den politiske organiseringen.  

3. Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe, i tillegg deltar ordføreren og Mellvin Steinsvoll 

fra formannskapet.  

4. Sak om evaluering/revidering av dagens organisering og delegasjonsregler legges frem til politisk 

behandling i mai 2015.  

5. Rådmannen legger frem en detaljert fremdriftsplan som skal sikre at formannskapet som styringsgruppe 

blir holdt informert underveis.  

 

Arbeidsgruppas mandat er å evaluere dagens politiske organisering og evaluere/revidere reglement for 

delegering i hht. erfaringer og den politiske organiseringen. Det legges frem en sak til politisk behandling i 

mai 2015 med eventuelle revideringer og eventuelle forslag til endringer. Formannskapet blir 

styringsgruppe og tas med underveis i prosessen. Utvalgene trekkes med gjennom en høringsrunde, før 

endelig politisk behandling. 

 

Arbeidsgruppe har bestått av ordfører Rolf Jona Hurlen, Mellvin Steinsvoll, rådmann Liv Husby og 

assisterende rådmann Anne Grete Klokset. Arbeidsgruppen kom i gang med arbeidsoppgavene mars 2015. 

Formannskap og kommunestyret har vært orientert om framdriften underveis.  

 

Arbeidsgruppen har hatt 3 møter og legger fram små forslag til endringer i reglementet for folkevalgte 

organ og et oppdatert reglement for delegering. Videre har arbeidsgruppen vurdert den politiske 

organiseringen, men har ikke funnet det nødvendig å omorganisere den politiske strukturen som finnes i 

Nesset i dag. 

 

Kort om de vesentlige endringer som foreslås: 

 Kapittel 3 – Politisk myndighet 

o Punkt 3.1 Reglement for folkevalgte:  

 Her er det gjort noen strukturelle endringer i forhold tidligere. Reglene her gjelder 

for alle organer opprettet med hjemmel i kommuneloven, og for andre kommunale 

organer så langt det ikke strider mot særskilte fastsatte regler.  

o Punkt 3.3.3 – Ordfører: 

 Beløpet gaver og oppmerksomhet er foreslått hevet til kr 10 000 

o Punkt 3.4 – delegasjon til formannskap 

 Kommunestyret avgjør sak som gjelder kjøp og salg av fast eiendom hvor verdien 

er over kr 2.000.000. 

o Punkt 3.9 – Kontrollutvalget 

 Utvalget faste medlemmer foreslås økt fra 3 til 5.  

o Punkt 3.10 - Rådet for eldre og funksjonshemmede 

 Utvalgets medlemmer forslås endret fra 6 til 5 

 

Videre ble det fremmet et forslag i arbeidsgruppe som gikk på endring i punkt 3.8 

Arbeidsmiljøutvalget, jfr. punkt 4.1.3 Myndighet innen personalforvaltning/arbeidsgiverområdet. Det 

ble foreslått at administrasjonsutvalget får tillagt oppgaven med å vurdere og ansette personell til 

rådmannens stab og enhetsledere. Dette forslaget fikk ikke flertall i arbeidsgruppen og det foreslås 

derfor ingen endring her.   

 

Det foreslå ingen vesentlige endringer i delegeringsreglementet. Reglementet er gjennomgått og 

oppdatert i forhold til endringer i vedtatte lover og forskrifter.  



Vurdering 

Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for den samlede virksomheten 

i kommunen. Kommuneloven gir videre rammer for den myndighet kommunestyret har til å delegere 

beslutningsmyndighet til andre politiske organ og administrasjonen. Alle kommuner skal ha et gyldig 

delegeringsreglement som gir innbyggerne, politikerne og de ansatte en oversikt over hvilken 

myndighet politikerne har delegert til administrasjonen, hva som er delegert videre og hvilke organ 

som har innstillingsmyndighet. Kommunens delegeringsreglement skal være et sentralt hjelpemiddel 

til å gjøre kommunens organisasjon så effektiv som mulig. Den skal sikre en formålstjenlig myndighet 

og ansvarsavklaring mellom de ulike politiske organ og mellom de politiske organene og 

administrasjonen.  

 

Dagens gjeldende reglement ble vedtatt av kommunestyret 04.11.2009. Arbeidsgruppen har vurdert 

evalueringen og revideringen av dagens reglement har vært nyttig og nødvendig.  

Økonomiske konsekvenser 

Ingen økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 034 

Arkivsaksnr: 2008/154-24 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap  04.06.2015 

Nesset kommunestyre  18.06.2015 

 

Evaluering av politisk organisering - reglement for folkevalgte organ og delegering 

til rådmann og andre 

Vedlegg 

1 Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement  - Nesset kommune 

 

 

Rådmannens innstilling 

Arbeidsgruppas forslag til reglement for folkevalgte organ og delegeringsreglement datert 27.05.15 

godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Reglement for folkevalgte organer og reglement for delegering ble vedtatt i kommunestyret 4.11.2009, 

sak 2008/154. I 2012 ble det vedtatt noen nødvendige endringer og endringene ble innarbeidet i 

reglementet.  

I kommunestyret sitt møte 5.09.13 ble det rettet en forespørsel til ordfører i form av en interpellasjon 

fra Arbeiderpartiet, med tema Kommunens organisering og delegasjonsreglement. 

På bakgrunn av denne interpellasjonen fattet Nesset kommunestyre følgende vedtak:  

Rådmannen gis i oppdrag å legge fram sak om evaluering/revidering av dagens organisering og 

delegasjonsregler. 

Det forutsettes at saken blir å behandle i god tid før neste kommunestyreperiode.  

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som i medhold av kommunestyret sitt vedtak 2.10.14, sak 76/14 fikk 

følgende oppdrag og mandat:   

 
1. Dagens politiske organisering evalueres.  



2. Delegasjonsreglementet evalueres og ev revideres i hht. den politiske organiseringen.  

3. Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe, i tillegg deltar ordføreren og Mellvin Steinsvoll 

fra formannskapet.  

4. Sak om evaluering/revidering av dagens organisering og delegasjonsregler legges frem til politisk 

behandling i mai 2015.  

5. Rådmannen legger frem en detaljert fremdriftsplan som skal sikre at formannskapet som styringsgruppe 

blir holdt informert underveis.  

 

Arbeidsgruppas mandat er å evaluere dagens politiske organisering og evaluere/revidere reglement for 

delegering i hht. erfaringer og den politiske organiseringen. Det legges frem en sak til politisk behandling i 

mai 2015 med eventuelle revideringer og eventuelle forslag til endringer. Formannskapet blir 

styringsgruppe og tas med underveis i prosessen. Utvalgene trekkes med gjennom en høringsrunde, før 

endelig politisk behandling. 

 

Arbeidsgruppe har bestått av ordfører Rolf Jona Hurlen, Mellvin Steinsvoll, rådmann Liv Husby og 

assisterende rådmann Anne Grete Klokset. Arbeidsgruppen kom i gang med arbeidsoppgavene mars 2015. 

Formannskap og kommunestyret har vært orientert om framdriften underveis.  

 

Arbeidsgruppen har hatt 3 møter og legger fram små forslag til endringer i reglementet for folkevalgte 

organ og et oppdatert reglement for delegering. Videre har arbeidsgruppen vurdert den politiske 

organiseringen, men har ikke funnet det nødvendig å omorganisere den politiske strukturen som finnes i 

Nesset i dag. 

 

Kort om de vesentlige endringer som foreslås: 

 Kapittel 3 – Politisk myndighet 

o Punkt 3.1 Reglement for folkevalgte:  

 Her er det gjort noen strukturelle endringer i forhold tidligere. Reglene her gjelder 

for alle organer opprettet med hjemmel i kommuneloven, og for andre kommunale 

organer så langt det ikke strider mot særskilte fastsatte regler.  

o Punkt 3.3.3 – Ordfører: 

 Beløpet gaver og oppmerksomhet er foreslått hevet til kr 10 000 

o Punkt 3.4 – delegasjon til formannskap 

 Kommunestyret avgjør sak som gjelder kjøp og salg av fast eiendom hvor verdien 

er over kr 2.000.000. 

o Punkt 3.9 – Kontrollutvalget 

 Utvalget faste medlemmer foreslås økt fra 3 til 5.  

o Punkt 3.10 - Rådet for eldre og funksjonshemmede 

 Utvalgets medlemmer forslås endret fra 6 til 5 

 

Videre ble det fremmet et forslag i arbeidsgruppe som gikk på endring i punkt 3.8 

Arbeidsmiljøutvalget, jfr. punkt 4.1.3 Myndighet innen personalforvaltning/arbeidsgiverområdet. Det 

ble foreslått at administrasjonsutvalget får tillagt oppgaven med å vurdere og ansette personell til 

rådmannens stab og enhetsledere. Dette forslaget fikk ikke flertall i arbeidsgruppen og det foreslås 

derfor ingen endring her.   

 

Det foreslå ingen vesentlige endringer i delegeringsreglementet. Reglementet er gjennomgått og 

oppdatert i forhold til endringer i vedtatte lover og forskrifter.  

Vurdering 

Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for den samlede virksomheten 

i kommunen. Kommuneloven gir videre rammer for den myndighet kommunestyret har til å delegere 

beslutningsmyndighet til andre politiske organ og administrasjonen. Alle kommuner skal ha et gyldig 

delegeringsreglement som gir innbyggerne, politikerne og de ansatte en oversikt over hvilken 



myndighet politikerne har delegert til administrasjonen, hva som er delegert videre og hvilke organ 

som har innstillingsmyndighet. Kommunens delegeringsreglement skal være et sentralt hjelpemiddel 

til å gjøre kommunens organisasjon så effektiv som mulig. Den skal sikre en formålstjenlig myndighet 

og ansvarsavklaring mellom de ulike politiske organ og mellom de politiske organene og 

administrasjonen.  

 

Dagens gjeldende reglement ble vedtatt av kommunestyret 04.11.2009. Arbeidsgruppen har vurdert 

evalueringen og revideringen av dagens reglement har vært nyttig og nødvendig.  

Økonomiske konsekvenser 

Ingen økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

 

Reglement for folkevalgte 
organer 

 
og 

 
Delegeringsreglement 

 
NESSET 

KOMMUNE 
 

 

 

 

 

 
 
 

Sak nr. Dato 

2008/154 18.06.2015 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

2 

Innholdsfortegnelse: 
 

Kapittel 1 - Innledning ....................................................................................................................... 4 
1.1 Forord ....................................................................................................................................... 4 
I kommunestyret sitt møte 5.09.13 ble det rettet en forespørsel til ordfører i form av en 

interpellasjon fra Arbeiderpartiet, med tema Kommunens organisering og delegasjonsreglement.

........................................................................................................................................................ 4 
På bakgrunn av denne interpellasjonen fattet Nesset kommunestyre følgende vedtak: ................ 4 
Det forutsettes at saken blir å behandle i god tid før neste kommunestyreperiode. ...................... 4 
1.4 Skille mellom politikk og administrasjon ................................................................................ 5 

Kapittel 2 - Struktur og definisjoner .................................................................................................. 6 

2.1 Politisk organisering ................................................................................................................ 6 
2.2 Oversikt over alle kommunale organer og representanter ....................................................... 7 

2.2.1. Kommunestyret (som selv skal velge, foreslå eller ansette (pkt 41): .............................. 7 

2.2.2 Formannskapet (som velger eller utgjør): ......................................................................... 8 
2.2.3 Kommunale organer som utgjøres av eller utpekes av rådmannen: ................................. 8 
2.2.4 Fast representasjon ............................................................................................................ 9 
2.2.5 Endringer......................................................................................................................... 10 

2.3 Organisasjonskart – administrativ struktur ............................................................................ 10 

2.4 Definisjoner............................................................................................................................ 10 

2.4.1 Myndighet ....................................................................................................................... 10 
2.4.2 Vedtak ............................................................................................................................. 10 
2.4.3 Ansvar ............................................................................................................................. 10 

2.4.4 Delegere .......................................................................................................................... 10 
Kapittel 3 - Politisk myndighet ........................................................................................................ 11 

3.1 Reglement for folkevalgte ...................................................................................................... 11 
3.2 Prinsipp og regler for utøvelse av delegert myndighet .......................................................... 19 

3.3 Ordføreren .............................................................................................................................. 20 
3.3.1 Valg ................................................................................................................................. 20 
3.3.2 Myndighet i henhold til lovverk ..................................................................................... 20 

3.3.3 Annen myndighet ............................................................................................................ 20 
3.3.4 Varaordfører .................................................................................................................... 20 

3.4 Delegasjon til formannskapet ................................................................................................ 21 
3.4.1 Valg, sammensetning og formannskapsfunksjon ........................................................... 21 
3.4.2 Ansvarsområde - innstillingsmyndighet ......................................................................... 21 
3.4.3 Myndighet i henhold til kommuneloven - Beslutningsmyndighet ................................. 21 

3.4.4 Myndighet i henhold til særlover .................................................................................... 22 
3.4.5 Annen myndighet ............................................................................................................ 23 

3.5 Utvalg for helse, oppvekst og kultur ...................................................................................... 23 
3.5.1 Valg og sammensetning .................................................................................................. 23 
3.5.2 Ansvarsområde ............................................................................................................... 23 
3.5.3 Myndighet i henhold til kommuneloven ......................................................................... 24 
3.5.4 Myndighet i henhold til særlover .................................................................................... 25 

3.5.5 Annen myndighet ............................................................................................................ 26 
3.6 Utvalg for teknisk, næring og miljø ....................................................................................... 27 

3.6.1 Valg og sammensetning .................................................................................................. 27 
3.6.2 Ansvarsområde ............................................................................................................... 27 
3.6.3 Myndighet i henhold til kommuneloven ......................................................................... 27 

3.6.4 Myndighet i henhold til særlover .................................................................................... 27 
3.6.5 Annen myndighet ............................................................................................................ 29 

3.7 Administrasjonsutvalget ........................................................................................................ 29 
3.7.1 Valg og sammensetting ................................................................................................... 29 
3.7.2 Ansvarsområde ............................................................................................................... 29 



 
 

3 

3.7.3 Myndighet i henhold til regelverk................................................................................... 29 

3.7.4 Annen myndighet ............................................................................................................ 29 
3.8.1 Valg og sammensetning .................................................................................................. 30 
3.8.2 Ansvarsområde ............................................................................................................... 30 
3.8.3 Ansvar i henhold til regelverk......................................................................................... 30 

3.9 Kontrollutvalget ..................................................................................................................... 31 
3.10 Rådet for eldre og funksjonshemmede ................................................................................ 35 

3.10.1 Valg og sammensetting ................................................................................................. 35 
3.10.2 Ansvarsområde ............................................................................................................. 35 
3.10.3 Myndighet i henhold til regelverk................................................................................. 35 

3.11 Ungdommens kommunestyre i Nesset................................................................................. 35 
3.11.1 Valg og sammensetning ................................................................................................ 35 
3.11.2 Ansvarsområde ............................................................................................................. 36 

3.11.3 Myndighet i henhold til regelverk................................................................................. 36 
3.11.4 Regler for gjennomføring /innkalling: .......................................................................... 36 

Kapittel 4 - Administrativ myndighet .............................................................................................. 38 
4.1 Delegasjon til rådmann .......................................................................................................... 38 

4.1.1 Myndighet i henhold til kommuneloven, §§ 23 og 24 .................................................... 38 

4.1.2 Myndighet innen økonomi .............................................................................................. 38 
4.1.3 Myndighet innen personalforvaltning/arbeidsgiverområdet ........................................... 38 
4.1.4 Annen myndighet ............................................................................................................ 39 

4.2 Delegasjon etter særlover ....................................................................................................... 39 

4.2.1 Servicekontoret, inkl. politisk sekretariat ....................................................................... 39 
4.2.2 Oppvekstområde, barnehage og skole ............................................................................ 40 

4.2.3 Helse og omsorgsområdet ............................................................................................... 40 
4.2.4 Området for teknisk drift, plan, miljø og næring ............................................................ 41 

4.2.5 Kultur .............................................................................................................................. 43 
4.2.6 NAV Nesset kommune ................................................................................................... 43 

4.3 Delegasjon til andre ............................................................................................................... 43 
4.3.1 Brannsjefen ..................................................................................................................... 44 
4.3.2 Kommunelege I ............................................................................................................... 44 

4.3.3 Fagansvarlig for barnevernstjenesten ............................................................................. 44 
4.3.4 Kriseledelsen ................................................................................................................... 44 

Kapittel 5 - Vedtak, iverksettelse og endringer ............................................................................... 44 
Vedtak .............................................................................................................................................. 44 



 
 

4 

Kapittel 1 - Innledning 

 

 

 

1.1 Forord 

Reglement for folkevalgte organer og reglement for delegering ble vedtatt i kommunestyret 

4.11.2009, sak 2008/154. I 2012 ble det vedtatt noen nødvendige endringer og endringene ble 

innarbeidet i reglementet.  

I kommunestyret sitt møte 5.09.13 ble det rettet en forespørsel til ordfører i form av en 

interpellasjon fra Arbeiderpartiet, med tema Kommunens organisering og delegasjonsreglement. 

På bakgrunn av denne interpellasjonen fattet Nesset kommunestyre følgende vedtak:  

Rådmannen gis i oppdrag å legge fram sak om evaluering/revidering av dagens organisering og 

delegasjonsregler. 

Det forutsettes at saken blir å behandle i god tid før neste kommunestyreperiode.  

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som i medhold av kommunestyret sitt vedtak 2.10.14 fikk 

følgende oppdrag og mandat:   

1. Dagens politiske organisering evalueres.  

2. Delegasjonsreglementet evalueres og ev revideres i hht. den politiske organiseringen. 

3. Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe, i tillegg deltar ordføreren og Mellvin 

Steinsvoll fra formannskapet.  

4. Sak om evaluering/revidering av dagens organisering og delegasjonsregler legges frem til 

politisk behandling i mai 2015. 

5. Rådmannen legger frem en detaljert fremdriftsplan som skal sikre at formannskapet som 

styringsgruppe blir holdt informert underveis. 

 

Arbeidsgruppas mandat er å evaluere dagens politiske organisering og evaluere/revidere reglement 

for delegering i hht. erfaringer og den politiske organiseringen. Det legges frem en sak til politisk 

behandling i mai 2015 med eventuelle revideringer og eventuelle forslag til endringer. 

Formannskapet blir styringsgruppe og tas med underveis i prosessen. Utvalgene trekkes med 

gjennom en høringsrunde, før endelig politisk behandling. 

 

Arbeidsgruppen har bestått av ordfører, rådmann, Mellvin Steinsvoll og ass. rådmann.  

 

Formål med delegering og delegeringsreglement 

 

Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for den samlede 

virksomheten i kommunen, jf. Kommuneloven § 6.  

 

Kommuneloven gir vide rammer for kommunestyret til å delegere beslutningsmyndighet til andre 

politiske organ og administrasjonen, jf. Kommuneloven § 10 og § 23. Etter kommuneloven kan 

avgjørelsesmyndighet i alle saker delegeres til formannskapet og faste utvalg, når ikke annet følger 

av lov. På samme måte kan alle saker som ikke er av prinsipiell karakter delegeres til ordfører, til 

leder av utvalg og til rådmannen når ikke annet følger av lov.  

 

Alle kommuner skal ha et gyldig delegeringsreglement som gir innbyggerne, politikerne og de 

ansatte en oversikt over hvilken myndighet politikerne har delegert til administrasjonen, hva som 

er delegert videre og hvilke organ som har innstillingsmyndighet, jf. Kommuneloven § 39.2.   
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Innholdet i det nye dokumentet som legges fram er følgende: 

Del 1  Innledning 

Del 2  Struktur og definisjoner 

Del 3  Politisk myndighet 

            - Oversikt over alle kommunale organer og representanter i Nesset kommune 

            - Reglement for folkevalgte i Nesset kommune 

            - Prinsipp og regler for utøvelse av delegasjon i Nesset kommune 

            - Myndighet og delegasjon i de ulike politiske organ 

Del 4 Administrativ myndighet 

            - Delegering til rådmannen 

            - Delegering til andre 

 

Fundamentet i delegeringsreglementet, som ble vedtatt i 2005, var at alt som hadde med daglig 

drift, og såkalte ikke-prinsipielle saker, ble delegert til rådmannen og hans/hennes medarbeidere. 

Politikerne skulle styre gjennom overordnede planer, budsjettrammer og retningslinjer, mens 

rådmannen måtte etablere nye og gode rutiner for rapportering tilbake til politikerne.  

 

Politikerne sier selv at driftsstyrene det siste året har fungert bedre, men begge driftsstyrene har et 

ønske om flere møter for å greie å holde en kontinuitet i det politiske arbeidet. Fra 2010 ble antall 

møter i driftsstyrene fra 4 til 6. Møtefrekvensen i formannskapet økes også med 2.  

 

1.4 Skille mellom politikk og administrasjon 

 

Følgende er hentet fra boka ”Organisasjoner i utvikling og endring” som er skrevet av Kjell Dahl, 

Erik Larsen og Per Øyvind Bastøe.  Undertittel: Oppgaveløsning i en ny tid. 

 

”Politikk er i sin grunnidé ideologisk og verdibasert. Politikk handler om å skape et samfunn man 

tror på og fordele samfunnets ressurser ut i fra denne troen. Kompetansebaserte organisasjoner 

arbeider med utgangspunkt i empirisk basert kunnskap. Politiske diskusjoner kan ha en overtone 

av tro på at det «umulige»  kan realiseres. Hvis slik politisk logikk anvendes på et faglig område, 

kan det gå galt.” 

 

” Den politiske tankegangen kjennetegnes av sinnelagsetikk. Det vil si at gode intensjoner eller 

godt sinnelag er tilstrekkelig etisk begrunnelse for beslutning og handling. Dersom en løsning 

basert på sinnelags etisk tenkning skal realiseres i en organisasjon, må de oversettes til det som er 

gjennomførbart i praksis. Dersom dette ikke gjøres, vil organisasjonen påta seg en umulig 

oppgave.” 

 

” Vår demokratiske samfunnssystem forutsetter et politisk lederskap som er ideologisk befestet, og 

som skal utforme og prioritere ressursbruken i samfunnet. Med politiske mål må omskapes til 

faglige mål for å realiseres. Det er derfor viktig å finne konstruktive måter å håndtere spenningen 

mellom politikk og fag på. Vi ser nå konturene av prosesser som legges opp etter følgende 

prinsipper: 

 

1. De politiske organene konsentrerer seg om rammebetingelsene, blant annet når det gjelder 

ressursbruk og resultatmål. 

2. Gjennomføringen overlates til en faglig organisasjon (i kommune: rådmannen). 

På den måten skapes det et skille mellom et politisk organ og en gjennomførings-

organisasjon (politikk-administrasjon). Det ligger i dette at gjennomførings-organisasjonen 

må tydeliggjøre sin oppgave. 
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3. Evalueringsoppgavene legges til en tredje aktør, som er fristilt fra og har distanse til både 

det ansvarlige politiske organet og den faglige gjennomføringsorganisasjonen. 

 

Denne tredelingen er innført i en del av den offentlige tjenesteproduksjonen det et departement 

fastsetter rammene, et foretak utfører de faglige oppgavene, og et uavhengig tilsynsorgan ivaretar 

en kontroll- og tilsynsfunksjon. En slik tydelig tredeling tydeliggjør forskjellene i oppgavene når 

det gjelder styring, drift og kontroll. Ikke minst ut i fra et demokrati- og rettsikkerhetsperspektiv 

bør det være et prinsipp at disse oppgavene er atskilt.” 

 

Kapittel 2 - Struktur og definisjoner 

 

 

2.1 Politisk organisering  

 

 

 

 

Politisk organisering i Nesset 
Oppdatert mai 2015 

 
 

  

Kommunestyre

Utvalg for helse, 
oppvekst og kultur

Ungdommens 
kommunestyre

Arbeidsmiljøutvalg

Formannskap

Administrasjonsutvalg
Råd for eldre og 

funksjonshemma

Utvalg for teknisk, 
næring og miljø

Ad-hoc-utvalg Kontrollutvalg
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2.2 Oversikt over alle kommunale organer og representanter  

(slik disse framgår av vedtekter, forskrifter og lover), og som skal velges, foreslås, utpekes eller 

ansettes av:  

 

2.2.1. Kommunestyret (som selv skal velge, foreslå eller ansette (pkt 41): 

 

1. Formannskap: 
 7 medlemmer med vara til Formannskapet (Kommuneloven § 8) 

2. Ordfører og varaordfører:  
 Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og 

varaordfører, jf. Kommuneloven § 9. 

3. Kontrollutvalg: 
 5 medlemmer med vara, leder og nestleder Kontrollutvalget, jf. Kommuneloven §77 

4. Utvalg helse, oppvekst og kultur (HOK): 
 7 medlemmer med vara, leder og nestleder til utvalg for helse, oppvekst og kultur, 

jf. Kommuneloven § 10 

5. Utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM): 

 7 medlemmer med vara, leder og nestleder, jf. Kommuneloven § 10 

6. Administrasjonsutvalget: 
 3 arbeidsgiverrepresentanter med vara, leder og nestleder, jf. Kommuneloven § 25 

7. Rådet for eldre og funksjonshemmede: 

 5 medlemmer, hvorav 1 medlem fra Råd for funksjonshemma jf. Eldrerådslova §2 

og Lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne § 4.  

8. Forliksråd: 

 3 medlemmer, et av medlemmene velges til formann, jf. Domstolloven § 27 

 3 faste møtefullmektiger i forliksrådet, jf. Tvistemålsloven § 6-7 

9. Jordskiftemeddommere  

10. Krisesenteret:  

 Oppnevne representant og vararepresentant til representantskapet for 

Krisesentret 

 Oppnevne representant og vararepresentant til styret for Krisesenteret 

11. Klagenemnd: 

 Leder og nestleder av ved rett til helsehjelp velges blant Formannskapets 

medlemmer (unntatt ordfører og varaordfører)  

12. Ungdommens kommunestyre: 

 2 observatører  

13. Heimevernsnemda:  
 2 medlemmer med vara til Heimevernsnemda  

14. Skjønnsmenn (Lov om skjønn- og ekspropriasjonssaker § 14) 

15. Lagrettemedlemmer og meddommere i straffesaker og tvistemål 

16. Meddommere for herreds- og byrettssaker 

17. Mardølafondet: 5 medlemmer med vara, leder og nestleder til styret  

18. Nesset kirkelige fellesråd: 
 1 representant med vara, jf. Kirkelovens § 12 

19. Nesset Sparebank: 
 5 representanter med personlige vara til Forstanderskapet  

20. Miljøfondet: 
 2 representanter med vara fra Eresfjord og 2 representanter fra Eikesdal med vara, 

som i tillegg til ordføreren (varaordføreren som vara) utgjør Miljøfondet for 

Eresfjord og Eikesdal. Fondet velger selv leder og nestleder (vedtektene § 4) 

21. Brukerstyret for Nesset prestegård: 
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 2 representanter med personlig vara til Brukarstyret for Nesset prestegard. 

22. Gjemnes og Nesset kulturskole: 
 1 representanter med vara til arbeidsutvalget for kulturskulen i Gjemnes og Nesset 

23. Villreinnemnda:  
 En mannlig og en kvinnelig representant  

24. Samarbeidsutvalg for fastleger:  
 Medlem: Leder for Utvalg for helse, oppvekst og kultur 

 Varamedlem: Nestleder i Utvalg for helse, oppvekst og kultur  

25. Samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager:  
 1 representant med vara velges til hver skole og barnehage 

26. PP-tjenesten i Nesset, Sunndal og Tingvoll:  
 1 representant med vara til styret  

27. Tøndergård skole og ressurssenter:  

 Representant med vara til representantskapet  

 Representant med vara til styret  

28. Romsdalshalvøyas Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR): 

 2 representanter med vara til representantskapet  

 1 representant med vara til styret  

29. Dovrefjell Nasjonalparkstyre: 2 representant med vara til styret 

30. Overtakstnemnd for eiendomsskattesaker (ankenemnd): 

 5 medlemmer med vara, leder og nestleder 

31. Havnerådet for Molde og Romsdal Havn IKS: 

 1 representant med personlig vara til representantskapet (Selskapsavtalens 

og vedtektenes § 3-1)   

 1 representant med personlig vara til styret  

(Selskapsavtalens og vedtektenes § 4-1) 

32. Fjellstyret:  
 5 medlemmer med personlige vara, leder og nestleder til Fjellstyret 

33. Ansette rådmann (Administrasjonssjef, Kommuneloven § 21) 

 

2.2.2 Formannskapet (som velger eller utgjør): 

 

1. 1 representant med vara til styret for Nesset eldresenter 

2. 1 representant med vara til styret for Eidsvåg Borettslag A/L  

3. 1 representant med vara til styret for Bjørnson festivalen 

4. 3 medlemmer med vara, leder og nestleder som Takstutvalg for eiendomsskatt 

5. 3 medlemmer med vara som arbeidsgiverutvalg i saker som gjelder rådmannen, 

spesielt gjelder dette årlig gjennomføring av medarbeidersamtaler og 

lønnsfastsetting. Ordfører leder utvalget. 

6. Kraftutvalg. Rådmann er sekretær for kraftutvalget (F-møte 12/4-12) 
 

2.2.3 Kommunale organer som utgjøres av eller utpekes av rådmannen: 

 

1. Representant for barns interesser i saker som behandles av det faste planutvalget 

(Plan- og bygningsloven) 

2. Gavenemnd for forvaltning av gaver til kommunen 

3. Forhandlingsnemnd i personalsaker 

4. 1 representant til styret for PP-tjenesten i Nesset, Sunndal og Tingvoll 

5. 1 representant til styret for IKA (interkommunalt arkiv) 
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6. 1 representant fra kulturadministrasjonen til arbeidsutvalget for kulturskolen i 

Gjemnes og Nesset.  

7. 3 representanter fra arbeidsgiversiden til arbeidsmiljøutvalget  

 
 

2.2.4 Fast representasjon 

Planutvalg:  

Formannskapets 7 medlemmer med varamedlemmer, leder (ordfører) og nestleder 

(varaordfører) utgjør Det faste planutvalget (Plan- og bygningsloven § 9 – 1) 

 

Tiltaksnemnd: 

Formannskapet er Arbeidsutvalg for tiltakssaker (tiltaksnemnd) 

 

Kraftutvalg: 

Formannskapets 7 medlemmer med varamedlemmer utgjør kommunens kraftutvalg. 

Rådmannen er sekretær. 

 

Myndigheten ang kraft er overført fra Kraftutvalget (som ble vedtatt nedlagt H-2011). 

Formannskapet har myndighet til å forhandle avtaler om salg av kommunens 

konsesjonskraft og avtaler om fordeling av overskuddskraft med Møre og Romsdal fylke. 

 

Valgstyre:  

Valgstyret utgjøres av Formannskapets faste medlemmer med tillegg av 1 

kommunestyrerepresentant fra hvert av de partiene som ikke er fast representert i 

Formannskapet. Formannskapets og tilleggsrepresentantenes varamedlemmer er vara, 

ordfører er leder og varaordfører er nestleder av valgstyret 

 

Klagenemnd: 

Formannskapet, minus ordfører og varaordfører, utgjør de 5 medlemmene i Klagenemnd 

ved rett til helsehjelp. Formannskapets varamedlemmer utgjør også nemndas 

varamedlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyret (Lov om helsetjenesten § 2-

4, 1. avsnitt) Formannskapet er klagenemnd der ikke annet er bestemt. 

 

Forhandlingsnemnd:  

Ordføreren og rådmannen i fellesskap er forhandlingsnemnd i alle andre saker enn i 

personalsaker, jf. Punkt 2.2.3, kulepunkt 3.  

 

Kommunes Sentralforbund, Møre og Romsdal (KS): 

Ordføreren er kommunens faste representant, med varaordføreren som varamedlem. 

 

KLP Møre og Romsdal:  

Ordføreren er kommunens faste representant til KLP, Møre og Romsdal, med 

varaordføreren som varamedlem. 

 

Likestillingsutvalg: 

Administrasjonsutvalget er kommunens faste likestillingsutvalg og har delegert alle 

oppgaver som har med kommunen som arbeidsgiver å gjøre.  

 

Hovedarbeidsmiljøutvalg: 

Ordfører representerer arbeidsgiversiden i arbeidsmiljøutvalget. Rådmann utpeker de 

øvrige 3 representantene fra arbeidsgiversiden. Jf. PS 121/10.  
 



 
 

10 

 

 

2.2.5 Endringer 

 

1. Kommunestyret kan etter behov opprette og nedlegge utvalg og inndra fullmakter 

og representasjoner som ikke er pålagt etter lover og forskrifter 

2. Rådmannen har ansvaret for å påse at delegeringsreglementet blir korrigert i 

samsvar med forrige punkt. 

 

2.3 Organisasjonskart – administrativ struktur 

Følgende organisering pr 01.01.2015 

 

 
 

2.4 Definisjoner 

 

2.4.1 Myndighet 
I dette reglementet forstås ”myndighet” som retten til å fatte vedtak. Som det fremgår av forrige 

avsnitt er hensikten med reglement å fastsette og å gi en oversikt over hvem i Nesset kommune 

som har myndighet til å fatte hvilke vedtak/beslutninger. 

 

2.4.2 Vedtak 
Med vedtak menes en avgjørelse gjort av en offentlig myndighet som generelt eller konkret 

fastsetter private personers/rettssubjekter sine rettigheter og/eller plikter. 

 

2.4.3 Ansvar 
Ansvar kan defineres som både rettslig, politisk, administrativt og/eller personlig ansvar. Det 

rettslige ansvaret i kommunen som organisasjon ligger hos kommunestyret ved ordfører. 

Rådmannen er den i administrasjonen som er ansvarlig ovenfor kommunestyret. 

 

2.4.4 Delegere 
Å delegere vil si å tildele andre den myndighet man selv har, sende en person med fullmakt 

og/eller gi noen myndighet til å opptre på ens vegne. Kommunestyret kan delegere myndighet til 

andre politiske utvalg og/eller til administrasjonen, mens kommunestyrets overordnede ansvar for 

kommunen ikke kan delegeres til andre. Rådmannen kan delegere myndighet til andre i 

organisasjonen, men rådmannens ansvarlighet overfor kommunestyret kan ikke delegeres til andre. 

  

Rådmann

Barnehagene i 
Nesset

Helse og omsorg
Eidsvåg barne-

og ungdomsskole

Indre Nesset 
barne- og 

ungdomsskole

Teknisk, samfunn 
og utvikling

NAV, kommunal 
del

Servicekontoret i 
Nesset

Ass. rådmann
Stab/støtte
Personal, 

økonomi, IKT
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Kapittel 3 - Politisk myndighet 

 

3.1 Reglement for folkevalgte   

 
 

 

§ 1 Bestemmelsenes anvendelsesområde 

Bestemmelsene i dette kapitelet gjelder for saksbehandling i kommunestyret, formannskap 

og (hoved)utvalg. Bestemmelsene gjelder også så langt det er hensiktsmessig for øvrige 

folkevalgte organ så langt kommunestyret eller oppnevningsorganet ikke bestemmer noe 

annet.  

 

§ 2 Møteprinsipp 

Folkevalgte organ treffer sine vedtak i møte, jf. Kommuneloven § 30.  

 

Når en sak skal avgjøres av annet organ enn kommunestyret, kan lederen for organet 

beslutte at saken kan behandles ved fjernmøte eller ved skriftlig saksbehandling. Dette kan 

bare gjøres dersom det er påkrevd å få avgjort saken før neste møte, og det enten ikke er tid 

til å kalle sammen til ekstraordinært møte, eller at saken ikke er så viktig at dette ansees 

som nødvendig, jf. Kommuneloven § 30 og Forskrift om fjernmøter og skriftlig 

saksbehandling.   

 

 

§ 3 Innkalling til møte. Utlegging av dokumenter 

Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkt som er vedtatt av kommunestyret 

eller organet selv. Møteplan kunngjøres på hensiktsmessig måte.  

Det holdes møte når organets leder finner det påkrevd, eller når 1/3 av medlemmene krever 

det. 

 

Organets leder kaller sammen til møte. Innkallingen skjer elektronisk med rimelig varsel 

minst 6 dager.  

 

Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, spesifisert oppgave over 

de saker som skal behandles og opplysning om hvor saksdokumentene er lagt ut. 

Dokumenter som er unntatt offentlighet kopieres på gult ark og sendes til de faste 

medlemmene. Dokumentene leveres inn ved møtets slutt. 

 

Innkallingen med sakliste sendes elektronisk hvert medlem av organet og nødvendig antall 

varamedlemmer. Innkallingen kunngjøres på en hensiktsmessig måte og innen rimelig 

varsel. 

 

Innkallingen til kommunestyret skal kunngjøres på hensiktsmessig måte. Saksdokumentene 

legges ut til ettersyn på kommunehuset, dagligvarebutikkene i Eresfjord og Vistdal, samt på 

kommunens hjemmeside. 

 

 

§ 4 Forberedelse av saker for kommunestyret 

Ordføreren sørger for at aktuelle saker legges fram for kommunestyret. 

Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for kommunestyret er forsvarlig utredet, 

og at vedtak blir iverksatt. 
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§ 5. Forfall - varamedlemmer 

Den som er valgt som medlem i folkevalgt organ plikter å møte med mindre det foreligger 

gyldig forfall, jf. Kommuneloven § 40. Lovlig forfall foreligger hvis oppmøte fører til at 

helse eller velferd settes i fare, eller særlig viktige oppgaver eller plikter blir forsømt. 

 

Gyldig forfall kan også værespesielle fødselsdager, møter på skole/barnehager hvor 

møtetidspunktet ikke kan endres eller ferieavvikling. Tvilstilfeller drøftes med gruppeleder 

og/eller ordfører. 

 

Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke møte på grunn av lovlig forfall, skal det 

uten opphold meldes dette til politisk sekretær på Servicekontoret og si fra om 

forfallsgrunnen.  

 

Politisk sekretær kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommunelovens § 16 nr. 1. 

Det samme gjør han når han er kjent med at noen må fratre som inhabil i sak som skal 

behandles på møtet.  

 

Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møte under forhandlingene, melder 

vedkommende straks fra til møtelederen. Varamedlem som er til stede, eller som om mulig 

blir kalt inn, trer inn i stedet for ham/henne. 

 

Har et varamedlem lovlig tatt sete i forsamlingen, og den hvis plass han har inntatt, eller et 

varamedlem som i nummerorden står foran han, deretter innfinner seg, tar han del i møtet 

inntil den saken er behandlet ferdig som var påbegynt da vedkommende innfant seg. 

 

 

§ 6. Andre enn folkevalgte medlemmer som kan ta del i møte - kommunalt ansatte 

Rådmannen tar del i møtet med møte og talerett i henhold til kommunelovens § 23, nr. 3. 

Andre kommunalt ansatte tar del i møtet når rådmannen kaller dem inn. Kommunalt ansatte 

med møterett etter særlover tar del med de rettigheter særloven gir.  

 

Representanter for de ansatte i kommunen har møte- og talerett i nemnder, når disse 

behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, 

jf. Kommuneloven § 26.   

 

 

§ 7. Møteleder, åpne eller lukkede dører, taushetsplikt 

Møtene i folkevalgte organ ledes av organets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges 

en særskilt møteleder.  

 

Møtet holdes for åpne dører. Det folkevalgte organet skal vedta å lukke møtet når det 

foreligger lovbestemt taushetsplikt, jf. Kommuneloven § 31. Forhandlinger om dette 

foregår for lukkede dører hvis møtelederen krever det, eller kommunestyret vedtar det. 

Avstemming skal skje i åpent møte. Jf. Kommuneloven § 31 a. Personalsaker skal 

behandles for lukkede dører. 

 

Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører, plikter medlemmene av det folkevalgte 

organet og de kommunalt ansatte som måtte være tilstede, så langt annet ikke blir vedtatt, å 

bevare taushet om forhandlingene og om de vedtak som gjøres. Vedtakene er offentlige i 

den grad de ikke er underlagt taushetsplikt eller av annen årsak midlertidig ikke skal 

offentliggjøres.  
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Taushetsplikten varer inntil annet måtte bli bestemt, eller inntil de hensyn til kommunen 

eller andre som har bevirket vedtaket om forhandlinger for lukkede dører, er falt bort. Er 

også andre til stede under forhandlingene om slik sak, krever møtelederen taushetsløfte av 

dem.  

 

 

§ 8. Møtets åpning 

Hvert møte begynner med opprop og godkjenning av møteinnkalling. Er det lovlige minste 

antall til stede, erklæres møtet for satt. Er det i forbindelse med oppropet reist innvending 

mot noens rett til å ta sete i det folkevalgte organet, eller tvil om eventuelle forfall gjør det 

folkevalgte organet først vedtak om dette.  

 

Fra dette tidspunkt og til møtet er slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate 

salen for kortere eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til møtelederen. 

 

Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg for møtelederen før 

de tar sete. 

 

 

§ 9. Rekkefølgen for behandling av saker  

Er det under oppropet reist tvil om gyldigheten av noe forfall, behandles dette først.  

 

Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført på saklisten. Det folkevalgte organet kan 

vedta en annen rekkefølge. 

 

Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved 

avstemming, eller det folkevalgte organet vedtar å utsette forhandlingene om den. 

 

Folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandling av en sak 

på den utsendte sakliste. Det kan også treffes vedtak i sak som ikke er oppført på sakliste 

hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette, jf. 

Kommuneloven § 34. 

 

 

§ 10. Inhabilitet 

Den som etter særreglene i kommunelovens § 40 nr. 3 og etter forvaltningslovens kap. 2 er 

inhabil i en sak, eller som etter nr. 4 i samme paragraf i kommuneloven blir fritatt, tar ikke 

del i behandlingen av vedkommende sak. 

 

Folkevalgte er ikke inhabile ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av 

godtgjøring o.l. for slike verv.  

 

Kommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget 

for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelser i samme sak, skal alltid anses som inhabile 

når saken behandles i folkevalgte organ. Kommunalt ansatte er likevel ikke inhabile ved 

behandling av årsbudsjett, økonomiplan og kommuneplan.  

 

Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28, 2.ledd, er ansatte eller folkevalgte 

som var med på å treffe vedtak i den opprinnelige saken, eller som medvirket i 

forberedelsen av den opprinnelige saken, inhabile ved klageinstansens behandling og ved 

forberedelsene til klageinstansens behandling. 
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Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan direkte underordnet ansatt ikke delta ved 

klageinstansens behandling av saken, eller ved tilretteleggelsen av saken for 

klageinstansen. 

 

Vedkommende organ kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når han 

eller hun ber om det før saken tas opp til behandling, og vektige personlige grunner tilsier 

dette.  

 

§ 11. Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge 
Møtelederen leser opp den betegnelse saken har fått på innkallingen. Han/hun gjengir det 

forslag, eller den uttalelse som rådmannen måtte ha gitt om denne ikke er sendt 

medlemmene før møtet. 

 

Er det utarbeidet saksframstilling, leser han/hun opp forslaget til vedtak, gjør oppmerksom 

på mulig dissens innen den forsamlingen som har behandlet saken, og sier fra om de 

dokumenter som er kommet inn etter at saksframstillingen var avgitt. Han/hun redegjør for 

saken så langt han/hun finner det påkrevd. Ordfører/møteleder kan også be noen av 

medlemmene eller rådmannen om å redegjøre for saken ved behov. 

 

Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølgen de ber 

om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem. 

 

 

§ 12. Ordskiftet 

Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. Det korrekte er å innlede 

med ”ordfører” for å understreke at det er møtelederen han/hun henvender seg til. Han/hun 

skal holde seg til den sak eller til den del av saken som ordskiftet gjelder; møtelederen skal 

se til at det blir gjort. 

 

Møteleder kan gi anledning til replikk like etter en taler sitt innlegg og før neste taler får 

ordet. En replikk skal være kort (maks 1 min) og direkte knyttet opp til siste taler sitt 

innlegg. Det er ikke anledning til å gi replikk til replikk. Den som har mottatt replikk på sitt 

innlegg har anledning til å svare på replikken. 

 

Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. (f.eks 

kommunalt ansatte). Heller ikke er det lov til å lage ståk og uro som uttrykk for misnøye 

eller bifall. 

 

Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare dem, om 

nødvendig to ganger. Retter vedkommende seg enda ikke etter reglementet, kan 

møtelederen ta fra vedkommende ordet eller ved avstemming la forsamlingen avgjøre om 

vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet. 

 

§ 13. Møtelederens stilling under ordskiftet. 

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde 

de bestemmelser som er gitt i reglement, eller for å rette åpenbare misforståelser fra 

talerens side. 

 

Vil møtelederen ta del i ordskiftet med mer enn ganske korte innlegg, skal møtelederen 

overlate ledelsen av forhandlingene til en annen, jfr. § 5 første ledd (gjelder ikke ved 

orientering av saker som nevnt i § 9). 
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§ 14. Avgrensning og avslutning av ordskiftet 

Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet, kan møteleder vedta at taletiden skal 

avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. Finner møteleder at en sak er 

drøftet ferdig, kan lederen vedta å slutte ordskiftet om saken. 

 

§ 15. Forslag 

Forslag kan ikke legges fram av andre enn det folkevalgte organets medlemmer og 

rådmannen med mindre særlig lovbestemmelse gir andre rett til å sette fram forslag. 

Rådmannen har rett til å endre sin (administrasjonens) innstilling.  

 

Forslaget skal leveres inn skriftlig til møtelederen. Skriftlig forslag skal undertegnes av 

forslagsstilleren.  

 

Muntlig forslag kan gis dersom forslaget går ut på: Valg eller ansettelser, utsettelse eller 

oversendelse av saken som er til behandling og at forslaget ikke skal vedtas. 

Utsettelsesforslag skal umiddelbart tas opp til votering 

 

Møtelederen refererer forslaget. Etter at møteleder har satt strek for debatten, skal det ikke 

kunne fremmes nye forslag i saken. 

 

 

§ 15 B Innbyggerinitiativ 
Kommunestyret plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet, 

dersom minst 2 % av innbyggerne krever det (jfr. Kommunelovens § 39a). 

 

 

§ 16. Saken tas opp til avstemming 

Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen fra at saken tas opp til avstemming. Fra da og til 

den er avgjort ved avstemming, må det ikke være mer ordskifte om saken eller settes fram 

noe nytt forslag i den. Heller ikke er det i dette tidsrom anledning til å ta noen annen sak 

opp til behandling. 

 

Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikket saken tas opp til avstemming, 

har rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemmingen er ferdig, og plikter å 

stemme. Ved valg og ansettelse kan blank stemmeseddel brukes.  

 

Er saken delt opp eller skal det stemmes over flere forslag, setter møtelederen fram forslag 

om rekkefølgen av stemmegivningen, skal møtelederen nøye se til at talerne holder seg til 

avstemmingsspørsmålet. 

 

 

§ 17. Prøveavstemning 

Før endelig avstemming i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemning. 

Prøveavstemningen er ikke bindende. 

 

Er det forslag som det skal stemmes over, delt i flere poster eller paragrafer, bør det i 

alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf, og deretter til slutt – i 

tilfelle også her etter en prøveavstemning – over hele innstillingen eller hele forslaget.  

 

 

§ 18. Stemmemåten 
Avstemming foregår på en av disse måtene: 
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1) Ved at møtelederen oppfordrer de medlemmer som er imot et forslag, til å vise 

stemmetegn. Det kan holdes kontraavstemming når møtelederen bestemmer det, eller 

ett medlem krever det.  

2) Ved sedler uten underskrift. To medlemmer som møtelederen oppnevner, teller opp 

stemmene. 

 

Ved valg og ansettelse kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemming. 

 

Står ved avstemming stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslag ved ansettelse der 

denne er forpliktet til å underskrive sin stemmeseddel, mens valg avgjøres med 

loddtrekning. Forøvrig henvises til de supplerende regler i kommunelovens § 38. 

 

 

§ 18 A. Interpellasjon til ordfører 

Utenfor de saker som er administrativt forberedt og forelagt kommunestyret, kan ethvert 

medlem av kommunestyret i medhold av kommunelovens § 34 nr. 2 rette forespørsel til 

ordføreren i form av interpellasjon etter følgende regler: 

 

a) Interpellasjonen må være innlevert skriftlig så tidlig som mulig før kommunestyremøte 

den ønskes besvart i, og senest 2 virkedager før kommunestyremøtet. 

b) Den som har meldt interpellasjonen, har adgang til å framlegge en muntlig begrunnelse. 

I tilfelle settes begrenset taletid. 

c) Ordføreren besvarer interpellasjonen. 

d) Ved eventuelt ordskifte i forbindelse med interpellasjonen, kan interpellanten, 

rådmannen og gruppelederne for de politiske partiene i kommunestyret ha ordet to 

ganger. Forøvrig skal ingen ha ordet mer enn en gang. 

e) Eventuelle forslag som måtte bli framsatt i forbindelse med interpellasjonen, kan ikke 

avgjøres i møtet, hvis ordføreren eller 1/3 av de møtende representanter motsetter seg 

det. 

 

 

§ 18 B. Spørsmål – ”Spørretime” 

I tillegg til forespørsel, interpellasjon, har ethvert medlem av  folkevalgt organ anledning til 

å stille spørsmål til møteleder.  

 

I kommunestyret gjøres dette gjøres under kommunestyrets ”spørretime” som skal avholdes 

ved møtets begynnelse. 

 

a) Spørsmål sendes skriftlig til ordføreren 2 dager før fastsatt møte. Spørreren retter selv 

spørsmålet muntlig til ordføreren, og kan få adgang til å grunngi dette. I tilfelle settes 

begrenset taletid.  

b) Svaret gis muntlig av ordføreren.  

c) Svaret protokolleres 

d) Muntlige spørsmål protokolleres ikke.  

e) Etter at svar er avgitt, har spørreren adgang til å stille ett tilleggsspørsmål, som må ha 

sammenheng med det opprinnelige spørsmålet. 

f) Det er ikke debatt i forbindelse med spørsmål/spørretimen, og det er ikke adgang til å 

fremsette forslag. 

 

Det er kun skriftlige spørsmål til Kommunestyret som protokolleres. Alle andre spørsmål 

protokolleres ikke.   
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§ 19. Muntlige innlegg, enkeltpersoner, utsendinger fra foreninger grupper, organisasjoner:  

Kommunestyret og/eller ordfører kan invitere aktuelle organisasjoner eller personer til å gi 

informasjon/orienteringer i utvalgte saker. 

 

 

§ 20. Orden i salen og bygningen 

Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og i bygningen ellers. 

Han/hun skal således se til at talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant. 

 

Hvis tilhørerne ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for 

øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan møtelederen la tilhørerplassene 

tømme eller vise vedkommende tilhører ut. 

 

 

§ 21. Føring av møtebok  
Det skal føres møtebok over forhandlingene i folkevalgte organ, jf. Kommuneloven § 30 

 

I møteboka føres inn for hvert møte: 

 Tid og sted for møtet 

 Hvem som møtte og hvem som var fraværende til enhver tid 

 Hvilke saker som ble behandlet 

 Alle framsatte forslag og avstemningsresultat i den enkelte sak. 

 

Trer noen fra eller trer noen til under forhandlingene, bokføres dette slik at en av møteboka 

sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver 

enkelt sak. 

 

Forøvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene gjøres 

etter rett framgangsmåte. Sakene bokføres i rekkefølge for kalenderåret, og slik at en kan se 

hva saken gjelder. Under hver sak bokføres de forslag som blir satt fram, bortsett fra de 

forslag vedkommende sakens realitet som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning. 

(jfr. § 7 siste ledd og § 17 foran) 

 

Møteboka underskrives av møtelederen og minst to andre medlemmer.  

 

Etter møtet ekspederes møteboken elektronisk til samtlige medlemmer og nødvendig antall 

varamedlemmer. Møteboka legges også ut på hjemmesiden så snart den er klar. Senest 1 

uke etter møtet. 

 

 

§ 22. Protokolltilførsel 

Den enkelte representant kan kreve å få ført i møteboka en kort redegjørelse for sitt 

avvikende syn. 

 

Som hovedregel skal bare protokolltilførsel nektes når det foreligger særlig grunn, for 

eksempel dersom protokolltilførselen har en sjikanerende form eller er unødig lang. 

Dersom det oppstår uenighet om en protokolltilførsel skal tillates, avgjør møtelederen – 

eller det folkevalgte organet i tilfelle protest blir reist mot hans/hennes bestemmelse – om 

protokolltilførsel skal tillates.  

 

 

§ 23. Lovlighetskontroll, opplysningsplikt 
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Tre eller flere av medlemmene av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelser truffet i 

folkevalgt organ eller den kommunale administrasjonen inn for departementet til kontroll 

av avgjørelsens lovlighet. Dette gjelder ikke avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller 

avskjed, jf. Kommuneloven § 59. 

 

Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle 

avgjørelsen. Hvis dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet 

(fylkesmannen etter delegasjon). 

 

§ 24. Anmodning om ny behandling av avgjort sak 

Anmodning om å ta opp saker til ny behandling i kommunestyret, formannskap eller 

hovedutvalg kan avslås av vedkommende organ, eventuelt rådmann, i tilfelle der samen 

lovlig er avgjort av vedkommende organ i samme valgperiode og når anmodningen 

kommer inn før det er gått seks måneder fra den dag organet gjorde endelig vedtak i saken. 

Dette gjelder ikke anmodning fra departementet.  

 

 

  



 
 

19 

3.2 Prinsipp og regler for utøvelse av delegert myndighet 

 

Delegasjonsreglementet i Nesset kommune bygger på følgende prinsipp: 

 

1. Kommunestyret sluttbehandler alle saker som er av stor politisk og/eller prinsipiell  

            betydning 

2. Kommunestyret behandler alle saker som i henhold til kommuneloven skal 

behandles av kommunestyret. (jfr. Kommunelovens § 6)  

3. Kommunestyret kan delegere myndighet til andre politiske utvalg i saker 

a) der kommunestyret ønsker en politisk avgjørelsesmyndighet 

b) som etter kommuneloven ikke kan delegeres til rådmannen ( jfr. § 8.3 og § 10.2) 

4.  Rådmannen behandler alle saker som ikke anses å være av prinsipiell 

            karakter (jfr. Kommunelovens § 23.4) 

5. Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell karakter skal dette diskuteres med 

            ordføreren. Ordføreren kan da avgjøre spørsmålet, eller leggesaken fram til politisk 

            behandling. 

6.  Delegering av myndighet skal skje skriftlig. 

7. Delegering av myndighet skal skje til et organ eller en stilling, ikke til en person 

8. Delegert myndighet skal utøves i samsvar med hovedavtalens bestemmelser om 

            drøftingsplikt med de ansatte. 

9. Kommunestyret kan når som helst be om en tilbakerapportering om bruken av  

delegert myndighet. 

10. Kommunestyret kan når som helst trekke tilbake delegert myndighet. 

11. Den som har fått delegert myndighet kan overlate til det overordnede organ å fatte 

avgjørelsen i spesielle saker.  

12. Uklarhet om et utvalg har avgjørelsesmyndighet i en sak avgjøres av utvalget selv  

ved vanlig flertall. Vedtaket kan trekkes inn for et overordnet organ når et av 

organets medlemmer, ordføreren eller rådmannen innen møtets slutt forlanger saken 

framlagt for overordnet organ til avgjørelse. Dette gjelder ikke ved behandling av 

klagesaker. 

13.  Ethvert organ kan på eget initiativ gjøre om et vedtak organet selv har gjort. Organet  

kan også overprøve vedtak gjort etter delegert myndighet av et underordnet organ i 

samsvar med forvaltningslovens § 35, med unntak av enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven 

 

Klageinstans  

Enkeltvedtak fattet etter delegert myndighet kan påklages på vanlig måte etter 

Forvaltningsloven. Formannskapet er kommunen sin klagenemnd etter Forvaltningslovens 

§ 28. Når enkeltvedtak er gjort av formannskapet, er kommunestyret klageinstans, og for 

enkeltvedtak gjort av kommunestyret er departementet ved fylkesmannen klageinstans. 

 

Unntatt er vedtak etter særlov der statlig organ er klageinstans eller i saker der det er 

oppnevnt særskilt kommunalt klageinstans. Den som er part i saken eller andre med rettslig 

klageinteresse har klagerett.  
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3.3 Ordføreren 

 

3.3.1 Valg 

 Kommunestyret velger ordfører blant medlemmene i formannskapet eller det organ 

som innehar formannskapsfunksjonen. 

 Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordfører opp som ordfører 

 Trer ordfører endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg. 

 

3.3.2 Myndighet i henhold til lovverk 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 1992-09-25 nr 1007 

 

 Ordfører er rettslig representant for kommunen og underskriver på dennes vegne i 

alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.  (kommunelovens § 9-3) 

 Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet 

 Ordfører har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har bare forslags- og 

stemmerett dersom han/hun er valgt medlem i vedkommende organ   

(kommuneloven § 9-4) 

 Ordfører kan la seg representere ved et annet medlem i kommunestyret i organer 

hvor han/hun ikke er medlem (§ 9-4) 

 Ordfører har rett til å bemyndige andre til å delta og til å representere kommunen 

med stemmefullmakt.  

 

3.3.3 Annen myndighet 

Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i saker av 

ikke-prinsipiell betydning (§ 9-5) 

 

Nesset kommunestyre delegerer følgende myndighet: 

 Ordfører kan innvilge gaver og oppmerksomhet for inntil kr 10.000. 

 Ordfører avgjør søknader fra folkevalgte om deltakelse på kurs og konferanser 

 Ordfører har myndighet til å fatte de avgjørelser som ikke kan vente til rette 

politiske utvalg er samlet, og som anses som kurante, såfremt loven ikke er til 

hinder for dette. Slik myndighet skal fortrinnsvis benyttes i ferier og lignende, som 

gjør det vanskelig å innkalle til politiske møter. 

 Ordfører delegeres myndighet til å treffe vedtak i saker som er delegert til 

rådmannen i de tilfeller hvor rådmannen selv – og dermed hele administrasjonen – 

er inhabil. 

 Ordfører er øverste beredskapsansvarlig i kommunen. 

 

3.3.4 Varaordfører 
Kommunestyret velger varaordfører blant medlemmene i formannskapet. Trer ordfører 

midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordfører opp som ordfører med tilhørende myndighet. 

Det velges da en midlertidig ny varaordfører. Varaordfører er stedfortreder i ordførerens 

fravær. 

 

 



 
 

21 

3.4 Delegasjon til formannskapet  

 

3.4.1 Valg, sammensetning og formannskapsfunksjon 

 Utvalget har 7 faste representanter med vararepresentanter  

 Medlemmene velges av og blant kommunestyrets medlemmer 

 Utvalget er tillagt de lovpålagte funksjonene som formannskapet har i henhold til 

kommuneloven, dvs at de er pålagt å behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett 

og skattevedtak. (kommuneloven § 8) 

 Utvalget er også kommunens utvalg for plansaker (Delegasjon fra kommunestyret, 

jfr ny plan og bygningslov av 28.06.2008 nr 71)  

 

3.4.2 Ansvarsområde - innstillingsmyndighet 

Formannskapet har følgende ansvarsområder (ikke uttømmende): 

 Overordnet utvikling av kommunen som lokalsamfunn 

 Utarbeide forslag til årsbudsjett og økonomiplan 

 Økonomisaker i henhold til myndighet fastsatt i økonomireglementet 

 Saker som medfører endringer i vedtatte budsjettrammer 

 Regnskapsrapporter/tertialrapporter 

 Kommuneplaner, kommunedelplaner og andre plansaker etter plan- og 

bygningsloven. (planutvalg) 

 Næringsutvikling (tiltaksnemnd) 

 Kjøp, salg og disponering av eiendommer og arealer 

 Klagenemnd etter forvaltningslovens § 28 andre ledd 

 Kraft 

 

3.4.3 Myndighet i henhold til kommuneloven - Beslutningsmyndighet 

I medhold av Kommunelovens § 8.3 tildeles formannskapet beslutningsmyndighet i alle 

saker hvor det er adgang til å delegere i henhold til Kommuneloven og særlover, der slik 

myndighet ikke er lagt til annet organ eller til rådmannen.  

 

Alle saker som skal behandles i kommunestyret skal som hovedregel først fremlegges enten 

formannskapet eller et annet fast utvalg, som skal gi tilråding i saken direkte til 

kommunestyret. Dette gjelder likevel ikke saker fra kontrollutvalget og saker som er utredet 

av arbeidsutvalg/komitéer (ad-hoc utvalg) oppnevnt av kommunestyret. 

 

Kommunestyret skal allikevel selv treffe avgjørelser i følgende saker: 

 

- Kjøp eller salg av fast eiendom til en verdi over kr 2.000.000,-. 

- Nye tiltak eller utviding av eksisterende tiltak 

- Garantiforpliktelser 

- Hovedtrekkene i kommunens organisasjon og tjenestetilbud 

- Kommunestyret sin egen saksbehandling 

- Alle planer av overordnet betydning 

 

Formannskapet har delegert myndighet til å foreta valg/oppnevning av medlemmer til 

styrer, råd og utvalg når loven ikke krever at kommunestyret selv foretar valget. 
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Formannskapet har delegert myndighet til å opprette arbeidsutvalg/komitèer, til å forberede 

behandling av saker og til å utføre særskilt verv i medhold av Kommunelovens § 10.5. 

 

Med hjemmel i Kommunelovens § 13 (Hasteparagrafen) har formannskapet myndighet til å 

fatte endelig vedtak i saker som normalt skulle ha vært avgjort av annet organ, også 

kommunestyret. Vilkåret for å fatte vedtak i slike saker er at det er nødvendig å fatte vedtak 

så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organ som normalt har vedtaksmyndighet. 

 

3.4.4 Myndighet i henhold til særlover 

Valgloven av 28. juni 2002 

Formannskapet er delegert all myndighet som det er lovlig adgang til å delegere og fatte 

nødvendige vedtak i medhold av valgloven av 28.juni 2002. 

 

Skjønnsprosessloven av 1. juni 1917 

Formannskapet har delegert myndighet til å avgjøre om kommunen skal kreve avholdt 

skjønn eller påklage et skjønn i medhold av Skjønnsprosessloven av 1. juni 1917 nr. 1. 

 

Plan og bygningsloven av 27.juni 2008 nr 71  

Formannskapet er kommunens utvalg for plansaker i henhold til delegasjon fra 

kommunestyret etter ny plan- og bygningslov. Formannskapet er delegert 

avgjørelsesmyndighet når det gjelder mindre vesentlige endringer i en reguleringsplan, 

dispensasjon fra kommunens reguleringsplaner og kommuneplanen, samt midlertidig 

forbud mot deling og byggearbeid. Formannskapet behandler også klagesaker på 

administrative vedtak etter denne loven. Myndigheten til formannskapet omfatter også  

§ 31-8, som omhandler utbedringsprogram for en eller flere eiendommer.  

 

Formannskapet har kommunens myndighet etter §§ 12-9, 12-10, 12-11 og 12-12 (oppstart 

av arbeid med planprogram og reguleringsplaner) 

 
 

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 
Formannskapet er klageinstans for enkeltvedtak gjort av kommunal forvaltningsmyndighet 

med hjemmel i § 28. 

 

Serveringsloven av 13. juni 1997 

Formannskapet har delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak etter Serveringsloven av 13. 

juni 1997 nr. 55 med forskrifter når beslutningsmyndighet ikke kan delegeres til 

rådmannen. Dette gjelder forskrift eller vedtak om permanent utvidet åpningstid, jfr. § 15 i 

Serveringsloven. 

 

Eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 nr. 29 

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandling hvorvidt og etter 

hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jf. 

Eiendomsskatteloven § 10.  

Kommunestyret sitt årlige budsjettvedtak for kommende skatteår må inneholde følgende 

punkter: 

 Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt: Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3.  

 Utskrivingsalternativer, jf. Eiendomsskatteloven § 3.  

 Skattesatser, jf. Eiendomsskatteloven § 13.  

 Differensierte satser, jf. Eiendomsskatteloven § 12.  

 Eventuelt bunnfradrag 



 
 

23 

 Skattevedtekter, jf. Eiendomsskatteloven § 10.  

 Terminer for betaling av eiendomsskatten, jf. Eiendomsskatteloven § 25 

 Når det er gått 10 år siden forrige alminnelige taksering må kommunestyret ta 

stilling til om det skal skje en ny taksering, jf. Eiendomsskatteloven §§ 8 A-3 og 

8A-4.  

 Kommunestyret kan treffe vedtak om hvilke kategorier av eiendommer som nevnt i 

eiendomsskatteloven § 7 helt eller delvis skal fritas for eiendomsskatt, på generelt 

grunnlag og/eller etter søknad.  

 

Tvisteloven av 17. juni 2005  

Formannskapet har myndighet til å avgjøre om kommunen skal gå til søksmål eller påanke 

en kjennelse, jf. Tvisteloven § 1-3 og §§ 29-1 – 29-9.  

 

Uttalelser på vegne av kommunen 

Formannskapet er delegert myndighet til å avgi uttaler på vegne av kommunen i alle saker 

fra sentralt hold (stat, fylke mv).  

 

3.4.5 Annen myndighet 
Formannskapet har myndighet til å avskrive /slette etableringslån/utbedringslån/startlån. 

 

Myndigheten ang kraft er overført fra Kraftutvalget (som ble vedtatt nedlagt H-2011). 

Formannskapet har myndighet til å forhandle avtaler om salg av kommunens konsesjonskraft og 

avtaler om fordeling av overskuddskraft med Møre og Romsdal fylke. 

 

 

3.5 Utvalg for helse, oppvekst og kultur  

 

3.5.1 Valg og sammensetning 

Utvalget har 7 faste medlemmer med vararepresentanter. Medlemmene bør velges blant 

kommunestyrets faste representanter eller vararepresentanter.  

 

3.5.2 Ansvarsområde 
Utvalg for helse, oppvekst og kultur har følgene ansvarsområde: 

- Grunnskoler og skoleskyss 

- Barnehager 

- Skolefritidsordninger 

- Voksenopplæring 

- Pedagogisk veiledning 

- Sosialtjenester (NAV) 

- Barneverntjenester i interkommunalt samarbeid 

- Folkebibliotek 

- Kulturskole 

- Kultur og fritid 

- Prinsipielle saker knyttet til tjenester for barn og unge 

- Kommunehelsetjenester 

- Forebyggende helsevern 

- Pleie og omsorg 

- Rehabilitering 

- Tiltak for funksjonshemmede 
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- Bevillinger/Alkohol 

- Tilsynsrapporter  

- Brukerundersøkelser 

- Høringsorgan 

- Kontrollutvalg for salg og skjenking hjemlet i alkohollovens § 1-9 og i hht Nesset 

  kommunes egne forskrifter. 

- Andre saker vedr drifta i budsjettåret 

 

I all hovedsak er det som er knyttet til daglig drift innen disse fagområdene delegert til 

rådmannen og enhetsledere. Saker av prinsipiell karakter fremmes for utvalget.  Utvalget 

skal også være med å legge sektorplaner for de forskjellige fagområdene, og være oppdatert 

på alle tilsyn som kommunen har innenfor disse fagområdene, og hvordan eventuelt 

lukking av avvik skjer. Utvalget er også høringsorgan i aktuelle lov- og plan saker. 

 

3.5.3 Myndighet i henhold til kommuneloven 

Med hjemmel i Kommunelovens § 10 nr 2 delegeres til Utvalg for helse, oppvekst og 

kultur avgjørelsesmyndighet i alle saker innenfor sitt arbeidsområde der ikke annet følger 

av lover, forskrifter og dette delegasjonsreglementet. 
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3.5.4 Myndighet i henhold til særlover 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur skal ivareta kommunen sine oppgaver og er delegert 

myndighet til å treffe avgjørelser etter nedenforstående lover. Rådmannen har delegasjon til 

å løse oppgaver innenfor disse lovene når det gjelder daglig drift – det er de prinsipielle 

sakene som løftes opp til utvalget. 

 

Delegasjon i medhold av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse og 

omsorgstjenesteloven) av 24.06.2011 nr. 30  

Utvalg for helse, oppvekst og kultur delegeres myndighet etter loven med unntak av den 

myndighet innen miljørettet helsevern som er delegert til Kystlab AS. 

 

Delegasjon etter Lov om vern av smittsomme sykdommer av 05.08.94 nr 55 

Utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet etter følgende bestemmelser i Lov om vern av 

smittsomme sykdommer: 

§ 4 – 1 – møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, 

isolering og smittesanering. 

§ 4 – 6, 1. ledd, forholdsregler ved gravferd. 

§ 4 – 9, 1., 2. og 4. ledd – plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge 

faglige retningslinjer og gjennomføre tiltak. 

           § 7 – 1 kommunens oppgaver. 

 

Lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011 nr 29 (folkehelseloven)  

 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18.12.2009 nr 131 

 

Opplæringsloven av 17.07.98 nr. 61 med forskrifter 

 fatte vedtak om offentlig påtale ved ikke rettmessig fravær fra pliktig  

opplæring i medhold av § 2-1 

 Gi forskrift om skole- og feriedager i medhold av § 2-2, når ikke overordnet organ 

(eks utdanningsdirektøren i fylket) fastsetter skoleruta. 

 Gi forskrift om målform i skolen i medhold av § 2-5 

 Gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole i medhold av § 2-9 

 Gi tillatelse til privat opplæring i heimen, jfr § 2-13 

 Delegasjonen gjelder ikke myndighet til inndeling av kommunen i opptaksområder 

 Velge kommunens andre representant til samarbeidsutvalget ved den enkelte skole i 

medhold av § 11-1. Rektor er kommunens første representant i samarbeidsutvalget, 

jfr § 11-1. 

 Etablere felles samarbeidsutvalg for skole og barnehage i medhold av § 11-1 

 Gi vedtekter for skolefritidsordningen i medhold av § 13-7 

 

Lov om barnehager av 17.06.05 nr. 64 

 Vurdere om kommunen skal være representert i samarbeidsutvalget for den enkelte 

   barnehage og eventuelt velge kommunens representanter i medhold av § 4. 

 Etablere felles samarbeidsutvalg for skole og barnehage i medhold av § 5 

 Gi vedtekter for de kommunale barnehagene med hjemmel i § 7 

 Godkjenne barnehager etter en vurdering av barnehagene med hjemmel i § 7 

 Godkjenne barnehager etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål    

   og innhold med hjemmel i § 10 

 Gi pålegg om retting, uforsvarlig eller ulovlige forhold ved godkjente eller 

   godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke 
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   overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset 

   eller varig stenging av virksomheten med hjemmel i § 6.  

 

Lov om voksenopplæring av 28.05.76 nr. 35 

Prinsipielle saker som ikke er delegert til rådmannen 

 

Introduksjonsloven av 04.07.2003 nr 80 

Prinsipielle saker som ikke er delegert til rådmannen 

 

Lov om folkebibliotek av 20.12.95 nr. 108 

 Fastsette reglement for folkebibliotek med hjemmel i § 4 

 

Lov om vern mot tobakksskader av 9. mars 1973 nr. 14 

Utvalget skal føre tilsyn med at reglene i lovens § 6 (røykfrie transportmidler og lokaler) 

overholdes. I særlige tilfeller kan det gis dispensasjon fra reglene i lovens § 6. 

 

Serveringsloven av 13.06.1997 nr.55 

 - Suspensjon av bevilling med hjemmel i § 18 

 - Tilbakekalle bevilling med hjemmel i § 19 

 

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk av 02.06.1989 nr. 27 

- Inndra salgs- og skjenkebevillinger for inntil 1 måned med hjemmel i § 1.8 

- Føre kontroll med utøvelsen av salgs- og skjenkebevillinger med hjemmel i § 1-9 

 

Lov om tilsyn med næringsmidler 

Lov om matvareproduksjon og mattrygghet (matloven) av 19.12.2003 nr 124 

 

Lov om stadnamn av 18.05.1990 nr. 11 
 Fastsette skrivemåten av offentlige adresse og av navn på tettsteder, grender, kommunale 

 gater, veier, torg, boligfelt, anlegg o.l i medhold av § 5 

 

 

3.5.5 Annen myndighet 
Dersom avgjørelsesmyndighet ikke er vedtatt lagt til andre politiske organ eller delegert til 

administrasjonen, har kommunestyret delegert myndighet i saker av prinsipiell karakter til 

utvalget for helse, oppvekst og kultur innenfor utvalgets ansvarsområde.  

 

Kultursaker: 

Alle driftsmessige saker innen kultursektoren delegeres til utvalget for helse, oppvekst og 

kultur, med mindre de er delegert til rådmannen. 

 

For forretningsorden ellers gjelder kommunestyret sitt reglement. Benevnelsen ”ordfører” 

skal byttes ut med ”utvalgsleder”, ”møteleder” eller ”leder”. 
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3.6 Utvalg for teknisk, næring og miljø  

 

3.6.1 Valg og sammensetning 
Utvalget har 7 faste medlemmer med vararepresentanter. Medlemmene bør velges blant 

kommunestyrets faste representanter eller vararepresentanter.  

 

3.6.2 Ansvarsområde 
Utvalg for teknisk, næring og miljø har følgende ansvarsområde: 

 

- Veg 

- Renovasjon 

            - Forurensing og avfall 

            - Jordbruk 

            - Odelsrett/konsesjonssaker 

            - Skogbruk 

            - Vatn og avløp 

            - Miljøvern 

            - Friluftsliv 

            - Næringsliv 

            - Viltforvaltning 

            - Forvaltning av laksefisk og innlandsfisk 

            - Motorferdsel i utmark 

            - Oppnevnelse av byggekomiteer 

            - Forvaltning av kommunal eiendomsmasse, herunder: 

            - Oppfølging av vedtatte investeringsprosjekter 

            - Oppfølging av vedtatte vedlikeholdsprosjekter 

 

3.6.3 Myndighet i henhold til kommuneloven 
I medhold av Kommunelovens § 10 er Utvalg for teknisk, næring og miljø delegert 

avgjørelsesmyndighet i alle saker som gjelder utvalget sitt ansvarsområde, og som det etter 

Kommuneloven er adgang til å delegere, og som ikke vært vedtatt lagt til annet organ. 

 

3.6.4 Myndighet i henhold til særlover 
Utvalg for teknisk, næring og miljø skal ivareta kommunen sine oppgaver og er delegert 

myndighet til å treffe avgjørelser etter følgende lover: 

 

Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23 

Utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet etter Vegloven og er vegstyresmakt for 

kommunale veger, jfr. § 9, siste ledd. Følgende myndighet er likevel tillagt kommunestyret: 

 

 Kommunestyret skal uttale seg og ta opp kommunal veg eller privat veg som 

fylkesveg, eller omklassifisering av fylkeskommunal veg som kommunal veg, 

jfr. § 4 2. ledd. 

 Kommunestyret treffer selv ved vedtak om å ta opp privat veg som kommunal 

veg, eller nedlegging av kommunale veger til private veger, jfr. § 5 2. ledd. 

 Kommunestyret fastsetter selv retningslinjer for overtakelse av private veger. 
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Vegtrafikkloven av 18.06.1965 nr. 4 

 

 Akvakulturloven av 17. juni 2005 

Utvalg for teknisk, næring og miljø uttaler seg på vegne av kommunen i de tilfeller hvor det 

søkes om tillatelse til å drive oppdrett av fisk, skalldyr m.v.  

 

Havne- og farvannsloven av 8. juni 1984 nr. 51 

Utvalget er delegert myndighet til å gi uttalelse om etablering av styringsorgan for havner 

og farvann i medhold av § 12 2. ledd.  

 

Friluftsloven av 28. juni 1957 nr. 16 

- Vedta forbud mot ferdsel på nærmere angitte strekninger i utmark § 2 

 - Fastsette avgift for adgang til friluftsområder § 14 

- Vedta regulering av ferdselen på visse friluftsområder § 15 

- Vedta sperring av særskilte utsatt område § 16 

 

Lakse- og innlandsfiskeloven av 15. mai 1992 nr. 47 

Utvalget er delegert myndighet som kommunens forvaltningsorgan etter § 6 e i denne 

lovens bestemmelser.  

 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 

Utvalget er delegert myndighet etter lovens § 5, etter forskrifter vedtatt av kommunestyret 

og etter § 6 (tillatelser etter søknad). Rådmannen har likevel fullmakt til å fatte 

enkeltstående vedtak. 

 

Jordlova av 12. mai 1995 nr. 23 

 

Skogbruksloven av 27. mai 2005 nr. 31 

 

Viltloven av 29.05.81 nr 38. 

Saker om kvotetildeling skal behandles i utvalget. 

 

Lov om vassdrag og grunnvann av 24.11.2000 nr. 82 

Kommunens oppgaver som vassdragsmyndighet etter §§ 7 og 16 

 

Lov om odelsretten og åseteretten av 28.06.1974 (odelslova) 

 

Lov om konsesjon for erverv av fast eiendom av 28. november 2003 nr. 98 med 

forskrifter. Kommunal konsesjonsmyndighet etter lovens § 2.  

 

Lov om kommunale vann og kloakkavgifter av 31.05.1974 nr. 17 

med unntak av § 3 fastsetting av avgiften.  

 

Lov om ymse beitespørsmål av 16. juni 1961 nr.12 

 

Lov om miljøinformasjon og deltakelse i offentlig beslutningsprosesser av betydning 

for miljøet (miljøinformasjonsloven) av 9. mai 2003 nr.31 

 

Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) av 25. mars 1994 

nr. 7 

 

Brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20 
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Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 

Utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet som forurensningsmyndighet i medhold av 

Forurensingsloven, med følgende unntak: 

 

 § 11, 3. ledd  – Godkjenne forskrifter 

 § 24, 3. ledd  – Forskrifter om bygging, drift og vedlikehold av  

avløpsanlegg 

 § 29, 3. ledd, 2. – Forskrift for og plikt til å ta imot spesialavfall og 

produksjonsavfall 

 § 32, 2. ledd  – Forskrift for levering av produksjonsavfall 

 § 33, 1. ledd  – Forskrift om gjenvinning og annen behandling av avfall 

 § 33 a, 1. ledd – Utarbeidelse av avfallsplan 

 § 34, 1. ledd  – Fastsetting av avfallsgebyr 

 § 44, 1. ledd  – Utarbeidelse av kommunal beredskapsplan 

 § 52 a, 1. ledd – Gi forskrift om gebyrer for behandling av tillatelser 

 

3.6.5 Annen myndighet 
Dersom avgjørelsesmyndighet ikke er vedtatt lagt til andre politiske organ eller delegert til 

administrasjonen, har kommunestyret delegert myndighet i saker av prinsipiell karakter til 

teknisk, næring og miljøutvalget innenfor utvalgets ansvarsområde. Utvalget er delegert 

myndighet til å oppnevne byggekomitéer, og her er vedtatt egne retningslinjer K-sak 28/10. 

 

3.7 Administrasjonsutvalget 

 

3.7.1 Valg og sammensetting 
Administrasjonsutvalgets 3 arbeidsgiverrepresentanter med vara, leder og nestleder 

(Kommuneloven § 25) 

 

3.7.2 Ansvarsområde 
Administrasjonsutvalget er kommunens organ i personal- og administrasjonssaker og har 

som arbeidsområde de oppgaver som har tilknytning til kommunen som arbeidsgiver. 

 

3.7.3 Myndighet i henhold til regelverk 
Med hjemmel i Kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres administrasjonsutvalget myndighet til 

å treffe avgjørelser i alle saker innenfor sitt ansvarsområde der ikke annet følger av lover, 

forskrifter mv., eller der ikke andre er gitt myndighet. 

 

I saker der administrasjonsutvalget ikke har myndighet til å treffe avgjørelser innenfor sitt 

ansvarsområde, skal utvalget avgi tilrådning før de blir fremlagt for overordnet organ. 

 

Administrasjonsutvalget er delegert myndighet til å opprette og legge ned komiteer, 

arbeidsutvalg til å forberede behandling av saker og til å utføre særskilte verv, jfr. 

Kommunelovens § 10 nr. 5 og nr. 6. 

 

Administrasjonsutvalget skal avgjøre tvistespørsmål om tolking og praktisering av avtaler, 

reglement og andre forhold som vedrører arbeidstakerens tilsettings- og arbeidsvilkår. 

Administrasjonsutvalget skal vedta retningslinjer for tilsettings- og rekrutteringsprosedyrer, 

opplæringsplaner og andre planer for personalutvikling 

 

3.7.4 Annen myndighet 
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Administrasjonsutvalget gir uttale på vegne av kommunen i alle saker fra sentralt hold 

(stat, fylke m.v.) innenfor sitt ansvarsområde, og som ikke er av en slik art at 

kommunestyret selv skal ha dem til behandling. 

 

 

3.8 Hovedarbeidsmiljøutvalg 

 
3.8.1 Valg og sammensetning 

Arbeidsmiljøutvalget består av 8 medlemmer, 4 fra arbeidsgiversiden, og 4 fra 

arbeidstakersiden. Ordføreren representerer arbeidsgiversiden. Rådmannen utpeker de 

øvrige representantene fra arbeidsgiversiden.(K-sak 121/10) 

 

3.8.2 Ansvarsområde 
Arbeidsmiljøloven (AML) 

§ 1.1 - lovens formål er:  

 

a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt 

arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og 

med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den 

teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, 

 

b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, 

 

c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte 

arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, 

 

d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta 

og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig 

veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, 

 

e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv. 

 

 

3.8.3 Ansvar i henhold til regelverk 
AML § 7-2. Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver  

 

(1) Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i 

virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge 

utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.  

 

(2) Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:  

 

a) spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste, 

 

b) spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som 

har betydning for arbeidsmiljøet, 

 

c) planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9, 

 

d) andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om 

byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og 

forebyggende vernetiltak, 
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e) etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1, 

 

f) helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger. 

 

(3) Utvalget kan også behandle spørsmål om arbeidstakere med redusert arbeidsevne, jf. § 

4-6.  

 

(4) Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp 

til ulykker, søke å finne årsaken til ulykken eller sykdommen, og se til at arbeidsgiveren 

treffer tiltak for å hindre gjentakelse. Utvalget skal i alminnelighet ha adgang til 

Arbeidstilsynets og politiets etterforskningsdokumenter. Når utvalget finner det nødvendig, 

kan det vedta at undersøkelser skal foretas av sakkyndige eller granskingskommisjon som 

utvalget oppnevner. Arbeidsgiveren kan uten ugrunnet opphold forelegge vedtaket for 

Arbeidstilsynet til avgjørelse. Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske 

undersøkelser og måleresultater. Før utvalget behandler rapporter som nevnt i dette ledd, 

skal medisinske opplysninger av personlig karakter tas ut av rapportene, med mindre den 

opplysningen gjelder, samtykker i at de legges fram for utvalget.  

 

(5) Hvis arbeidsmiljøutvalget finner det påkrevet for å verne arbeidstakernes liv eller helse, 

kan utvalget vedta at arbeidsgiveren skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av 

arbeidsmiljøet, innenfor rammen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov. For 

å klarlegge om det foreligger helsefare, kan utvalget også vedta at arbeidsgiveren skal 

utføre målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet. Utvalget skal sette en tidsfrist for 

gjennomføringen av vedtaket. Hvis arbeidsgiveren ikke finner å kunne gjennomføre 

utvalgets vedtak, skal spørsmålet uten ugrunnet opphold forelegges for Arbeidstilsynet til 

avgjørelse.  

 

(6) Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens 

styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Direktoratet for arbeidstilsynet kan gi 

nærmere regler om årsrapportens innhold og utforming.  

 

(7) Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om utvalgets virksomhet, herunder 

regler om saksbehandlingen og om taushetsplikt for utvalgets medlemmer.  

 

3.9 Kontrollutvalget 

 

(Reglement for Kontrollutvalget er vedtatt av Nesset kommunestyre i møte 18.06.2015 sak 52/15) 

 

§ 1. Kontrollutvalgets formål 

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Utvalget skal gjennom 

sitt arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til Nesset kommune, 

og at kommunen leverer sine tjenester effektivt og målrettet i henhold til lov, forskrifter, 

statlige føringer og kommunestyrets intensjoner og vedtak. 

 

 

§ 2. Valg - sammensetning 

Kontrollutvalget i Nesset kommune skal bestå av min. 5 medlemmer. 

Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer, og blant medlemmene leder og 
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nestleder. Funksjonstiden følger valgperioden. Minst 1 av medlemmene velges blant 

kommunestyrets medlemmer.  For å sikre den politiske balansen og sammensetningen i 

utvalget, bør leder av kontrollutvalget tilhøre opposisjonen, mens nestleder bør tilhøre 

posisjonen. Begge kjønn skal være representert i utvalget. Kontrollutvalget velges i 

kommunestyrets konstituerende møte etter valg av formannskap og ordfører/varaordfører, 

jf. Kommuneloven § 17, 2. 

 

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem til formannskap, 

medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av 

kommuneråd, medlem og varamedlem av kommunestyrekomité etter § 10 a og ansatte i 

kommunen. 

 

 

§ 3. Kontrollutvalgets oppgaver 

Kontrollutvalgets oppgaver er gitt i kommuneloven kap. 12 og forskrift om kontrollutvalg 

og har en sentral rolle i kommunens egenkontroll. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å 

føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen og påse at kommunen har en 

forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget kan foreta de undersøkelser som det finner 

nødvendig for å ivareta sin kontrolloppgave på vegne av kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget skal sørge for at følgende oppgaver blir utført: 

 Regnskapsrevisjon, som omfatter bestilling av regnskapsrevisjon fra revisor og å påse at 

regnskapene blir revidert på en betryggende måte, avgi uttalelse om kommunens 

årsregnskap og å påse at revisors – og kommunestyrets påpekninger til årsregnskapet blir 

fulgt opp. Kontrollutvalget skal også føre kontroll med at den økonomiske forvaltningen 

foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. 

Kontrollutvalget skal også gi sin uttalelse til kommunens prosjektregnskap. 

 

 Forvaltningsrevisjon, som er systematiske vurderinger av kommunens økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger. Kontrollutvalget skal utarbeide plan for forvaltningsrevisjon. Videre skal 

utvalget årlig bestille og følge opp forvaltningsrevisjon hos revisor. Utvalget rapporterer 

resultatene av gjennomførte forvaltningsrevisjoner til kommunestyret. 

 

 Selskapskontroll , som er et viktig virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges 

demokratisk styring og kontroll. Dette innebærer at kontrollutvalget er pålagt å føre 

kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. Kontrollutvalget 

utarbeider plan for selskapskontroll. Videre skal utvalget bestille selskapskontroller i 

henhold til planen, og rapporterer til kommunestyret om gjennomførte selskaps-kontroller. 

 

 Granskninger eller undersøkelser. Kontrollutvalget kan enten på eget initiativ eller 

etter vedtak i kommunestyret foreta granskninger eller undersøkelser av kommunens 

virksomhet. 

 

 Høringer. Kontrollutvalget kan avholde høringer innenfor det ansvarsområdet som er gitt 

utvalget i medhold av kommuneloven. Med høring menes et møte i kontrollutvalget der 

utvalget mottar muntlige forklaringer fra personer som er innkalt for å få belyst en spesiell 

sak eller saksområde. Høringen skal i utgangspunktet være åpen, men kontrollutvalget kan 

med hjemmel i kommunelovens bestemmelser om møteoffentlighet, vedta at hele eller 

deler av høringen kan være lukket når det foreligger lovbestemt taushetsplikt. 
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 Virksomhetsbesøk. Kontrollutvalget kan gjennomføre virksomhetsbesøk for å bli bedre 

kjent med og få et godt innblikk i forvaltningen av kommunens virksomhet, i kommunale 

hel- eller deleide selskap og i kommunale foretak. 

 

 

§ 4. Kontrollutvalgets ressurser og rammebetingelser 

Kontrollutvalget avgir forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Nesset kommune. 

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes 

formannskapet og følger formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret. 

 

Utvalget må ha et ressursgrunnlag som er tilpasset utvalgets oppgaver og ansvarsområde, 

og må sikres en sekretariatsordning som er tilpasset utvalgets behov. Til å bistå seg i 

arbeidet har kontrollutvalget et uavhengig og sakkyndig sekretariat som forbereder 

saksbehandlingen i utvalget, ivaretar sekretariatsfunksjonen i utvalgets møter og følger opp 

saker på vegne av utvalget. Sekretariatet skal sikre at saker som behandles av 

kontrollutvalget er forsvarlig utredet og forberedt.  

 

Kontrollutvalget legger opp til revisjonsordning tilpasset kommunestyrets tilsynsbehov, 

behov for oppfølging av særskilte vedtak, kompetansenivået i kommunen og kommunens 

egen organisering og internkontroll. Revisjonsfunksjonen for kommunen og eventuelt 

tilknyttede selskaper ivaretas av egen revisor / revisjonsselskap som kommunestyret velger 

etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

 

§ 5. Saksbehandlingen i kontrollutvalget 

Utvalget treffer sine vedtak i møte, og det føres protokoll fra møtene. Utvalgets møter 

avholdes i henhold til vedtatt møteplan. Møteinnkalling, med sakliste og sakspapirer, 

sendes utvalgets medlemmer, aktuelle varamedlem, ordføreren, rådmannen og revisor en 

uke før møtet finner sted. Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget. I tillegg sendes 

kontrollutvalgets møteinnkalling og sakspapirer, samt protokoller til Nesset kommune og er 

tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  

 

Protokoller skal sendes utvalgets medlemmer/varamedlemmer for gjennomsyn. Merknader 

skal meldes sekretariatet, som i samråd med lederen tar avgjørelse om det skal gjøres 

endringer i utkastet. Protokollen skal endelig godkjennes av kontrollutvalget i neste møte. 

 

Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum, men skal vedtas lukket når det foreligger 

lovbestemt taushetsplikt.   

Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen føres i 

møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå. Det samme gjelder for avgjørelse om at et 

medlem av organet er inhabilt. 

 

 

For at kontrollutvalget skal kunne utføre og følge opp de oppgaver som er nødvendig for å 

sikre forsvarlig kontroll og tilsyn, bør utvalget ha minimum 5 møter pr. år. Det utarbeides 

en møteplan med oversikt over møtetidspunkt og faste oppgaver for det enkelte år som 

vedtas av kontrollutvalget.  

 
 

§ 6. Kontrollutvalgets arbeidsmåte 

Kontrollutvalget skal holde seg orientert om den administrative og politiske virksomheten i 
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Nesset kommune. Gjennom sitt arbeid skal utvalget legge vekt på samarbeid og opptre på 

en uavhengig og politisk nøytral måte. Kontrollutvalget vil særlig legge vekt på å følge opp 

kommunens beslutningssystemer, rutiner og organisasjonens egen kvalitetssikring. 

Gjennom en aktiv og synlig arbeidsmåte vil kontrollutvalget bidra til at feil og 

uregelmessigheter forebygges, men i den grad slike forhold skulle forekomme, vil utvalget 

påpeke dette. 

 

Kontrollutvalget skal arbeide for 

 å sikre god kvalitet i kommunens tjenester 

 å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse 

 å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale 

forvaltningen 

 å sikre at politiske vedtak i Nesset kommune følges opp. 

 

§ 7. Informasjon og rapportering 

Som et ledd i sitt forebyggende arbeid skal kontrollutvalget prioritere veiledning og 

informasjon. Utvalget skal legge vekt på å være løsningsorientert og bidra til læring i 

organisasjonen. Kontrollutvalget skal ha en aktiv og nær dialog med kommunestyret som 

kommunens øverste tilsynsorgan, og vil fremme aktuelle saker og rapportere til 

kommunestyret ved behov. 

 

Det utarbeides en årsmelding med oppsummering av kontrollutvalgets arbeid for det 

enkelte år som legges fram for kommunestyret. På slutten av hver valgperiode skal det 

legges fram en rapport til kommunestyret om utvalgets virksomhet og gjennomført 

forvaltningsrevisjon i valgperioden. 

 

Kontrollutvalgets leder, eller den lederen måtte bemyndige, ivaretar kontakten med media. 

 

 

§ 8. Samspillet mellom kontrollutvalget og kommunestyret 
God forståelse og respekt for hverandres roller er avgjørende for et godt samspill mellom 

kontrollutvalget og kommunestyret. Kontrollutvalget arbeider på oppdrag fra 

kommunestyret som kan anmode eller pålegge kontrollutvalget å utrede konkrete saker på 

egne vegne. 

 

Leder og nestleder i kontrollutvalget har møte- og talerett i kommunestyret når saker fra 

kontrollutvalget skal behandles.  

 

Saker som kontrollutvalget fremmer til kommunestyret skal behandles før de politiske 

sakene for å tydeliggjøre at dette er tilsyns- og kontrollsaker der andre kriterier enn de 

politiske er førende for debatten og konklusjonen. Presentasjon av sakene vil bidra til å 

synliggjøre kontrollutvalgets arbeid overfor kommunestyret. 

 

 

§ 9. Ikrafttreden 

Reglement for kontrollutvalget i Nesset kommune trer i kraft etter vedtak i 

kommunestyret. 
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3.10 Rådet for eldre og funksjonshemmede  

 

3.10.1 Valg og sammensetting 
Utvalget har 5 faste medlemmer, hvorav et medlem fra organisasjoner for medlemmer med 

nedsatt funksjonsevne. (K-sak 103/11) Det er kommunestyret som velger rådet etter 

innspill av div pensjonistforeninger/lag og organisasjoner. (minst 1 politiker) 4 av 

medlemmene har personlige vara, den 5. (politisk) har 2 vara. 

 

3.10.2 Ansvarsområde 
De eldres levekår. 

Ivareta rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres levekår 

 

3.10.3 Myndighet i henhold til regelverk 
Råd for eldre og funksjonshemmede har uttalerett i alle saker som gjelder disse gruppenes 

levekår og rettigheter. Rådet er høringsinstans i blant annet plan- og byggesaker og elles 

saker som angår eldre og funksjonshemmede i hverdagen. Rådets uttale skal følge saken 

når den legges fram for vedtak i politisk utvalg, jfr. Lov om kommunale og 

fylkeskommunale eldreråd (eldrerådslova) § 4 a og Lov om råd eller anna 

representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett 

funksjonsevne m.m. §§ 4 og 5.  

 
 

3.11 Ungdommens kommunestyre i Nesset 

 

3.11.1 Valg og sammensetning 
a) Ungdommens kommunestyre i Nesset (UKS) er et underutvalg under kommunestyret 

og består av 15 faste representanter og 3 vararepresentanter fra hver ungdomsskole. 

Representantene er i alderen 13 – 19 år.  UKS velger selv leder og nestleder (ordfører og 

varaordfører) på første møte etter valget.  

 

b) Representantene til UKS velges på følgende måte: 

 Alle ungdomsskoleklassene i Nesset velger en gutt og en jente som kandidater fra  

hver klasse. 

 Hver skole arrangerer valgmøte for alle elevene på ungdomstrinnet hvert år innen  

utgangen av mai der skolen sine representanter til UKS blir valgt. Kandidatene 

presenteres for valgmøtet. 

 Det foretas skriftlig valg ved at alle elevene stemmer på en jente og en gutt av de  

foreslåtte. De kandidatene som får flest stemmer blir valgt. I tillegg kommer 3 

vararepresentanter i nummerert rekkefølge etter antall stemmer. 

 Representanter fra 10. klasse blir valgt for 2 år slik at de deltar i UKS første og andre  

året på videregående skole. 

 Representanter fra 8. og 9. klasse blir valgt for ett år. 

 Representantene fordeles slik: 

- Indre Nesset b- og u-skule velger 7 representanter og 3 vararepresentanter. 

- Eidsvåg b- og u-skole velger 8 representanter og 3 vararepresentanter. 
 

På grunn av at elevene i 10. klasse blir valgt for 2 år, kan det blir ulikt tall representanter 

som skal velges. UKS sender hvert år i april/mai oversikt over antall representanter som 

skal velges ved hver skole. 
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c) Ved forfall av faste representanter, kalles vararepresentanter for gjeldende skole inn 

etter nummerrekkefølge. Vararepresentanten deltar som ordinær representant i det aktuelle 

møtet eller periode. 

 

d) Politisk representasjon: kommunestyret utnevner 2 observatører med 

vararepresentanter fra kommunestyret som møter fast i UKS sine møter. Observatørene har 

talerett, men ikke forslags- og stemmerett. Funksjonstida for observatørene følger 

valgsperioden for kommunestyret. 

 

3.11.2 Ansvarsområde 
a) UKS skal være ungdommens talerør ovenfor politiske organ og 

kommuneadministrasjon. Tiltak, planer og saker som på ulike måter vedrører de unge, skal 

sendes til UKS for uttale eller høring. 

 

b) Inntil 3 representanter fra UKS har møte-, tale- og forslagsrett i kommunestyret. 

 

c) UKS kan på eget initiativ ta opp og utrede saker som kan sendes videre til 

behandling i kommunale organ. 

 

d) UKS skal ha egen budsjettpost til disposisjon som kan benyttes til å støtte tiltak 

iverksatt for eller av ungdom. Kommunestyret avgjør hvert år i budsjettbehandlingen hvor 

stor denne budsjettposten skal være. 

 

e) UKS kan sette ned egne arbeidsgrupper eller utvalg som skal arbeide med avgrensede 

oppgaver. 

 

f) UKS legger hvert år frem en kortfattet årsrapport for kommunestyret. Rapporten skal 

legge fram før den årlige budsjettbehandlingen i desember. 

 

3.11.3 Myndighet i henhold til regelverk 
 Fordeling av ungdomsmidler i samsvar med vedtatt budsjett. 

 Møterett i politiske forum. 

 Høringsinstans for saker som omhandler ungdom. 

 

3.11.4 Regler for gjennomføring /innkalling:  
a) UKS i Nesset skal ha minst 4 møter i året. Lederen innkaller til møte ved behov, eller 

når minst 1/3 av representantene krever det. 

 

b) Lederen har ansvaret for å sette opp sakliste og sende ut innkalling i samarbeid med 

sekretæren for UKS. Innkallingen må senest være representantene i hende helga før møtet, 

og senest 5 dager før. 

 

c) Møtene i UKS er åpne for publikum etter offentlig kunngjøring i Kulturmeldinga eller 

på hjemmesidene til Nesset kommune. 

 

d) Lederen leder møtene, i lederen sitt fravær er det nestlederen som leder møtene. 

 

e) Vedtak i UKS fattes i møtet. UKS er vedtaksfør når minst 2/3 av representantene er til 

stede. Vedtak blir avgjort med alminnelig flertall. Lederen har dobbeltstemme ved likt 

stemmetall. 

 

f) Det skal føres møtebok fra alle møter med disse opplysningene: 
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 Tid og sted for møtet 

 Navn på frammøtte representanter og observatører. 

 Navn på fraværende. 

 Oversikt over behandlede saker. 

 Vedtak som blir fattet og eventuelle stemmetal. 

 

g) Møteboken skal sendes ut til alle representantene og godkjennes på neste møte. 

 

h) Møtene skal så langt det er mulig foregå på dagtid, i skoletida på kommunestyresalen 

i Eidsvåg. Deltagelse på møtene skal ikke registreres som fravær på skolen. 

 

i) UKS kan kalle inn andre personer til møtene sine for å belyse aktuelle saker. Disse kan 

få talerett, men ikke forslags- og stemmerett. 
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Kapittel 4 - Administrativ myndighet 

 

4.1 Delegasjon til rådmann 

 

4.1.1 Myndighet i henhold til kommuneloven, §§ 23 og 24 
Rådmannen er øverste leder for kommunes administrasjon med de unntak som følger av 

lov og innenfor de rammer som kommunestyret fastsetter 

 

Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 

overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 

 

Rådmannen har møte og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle 

kommunale folkevalgte organ med unntak av Kontrollutvalget 

 

Rådmannen er delegert myndighet til å treffe avgjørelse i saker som ikke er av prinsipiell 

karakter, der ikke annet følger av lover, forskrifter mv. og hvor myndighet ikke er gitt til 

andre. En sak anses ikke som prinsipiell når det foreligger vedtak fra politisk organ, det er 

utarbeidet retningslinjer for hvordan den skal behandles, eller man har praksis fra 

behandling av tilsvarende saker.  

 

Rådmannen avgjør selv om myndigheten skal delegeres videre internt. Det blir i den 

sammenheng krevd at det blir etablert tilfredsstillende, skriftlige kontroll- og 

rapporteringsrutiner for utøvelse av videredelegert myndighet 

 

4.1.2 Myndighet innen økonomi 
Rådmannen treffer avgjørelse i budsjett- og økonomisaker i samsvar med myndighet gitt i 

vedtatt økonomireglement 

 

Rådmannen har anvisningsmyndighet innen kommunens budsjett og kan delegere denne til 

andre i administrasjonen. 

 

Rådmannen kan frafalle pant, samt vike prioritet når dette ikke medfører særlig risiko for 

tap for kommunen. 

 

4.1.3 Myndighet innen personalforvaltning/arbeidsgiverområdet 
Som øverste administrative leder har rådmannen personalansvar/arbeidsgiveransvar i hele 

kommunens organisasjon.  Myndighet som er delegert til rådmannen omfatter:  

 

 Myndighet til å foreta tilsetting og oppsigelse, samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår i 

alle stillinger. Dette gjelder også myndighet til å dispensere fra kravet om pedagogisk 

utdannelse. 

 Fatte avgjørelser i alle personalsaker, herunder fastsette bemanningsplaner innenfor 

vedtatte budsjettrammer, utlyse stillinger og innvilge permisjoner. 

 Tilstå bil-, telefon og andre godtgjørelser i henhold til kommunens reglement 

 Føre forhandlinger og tegne protokoller med arbeidstaker organisasjonen 

 

All myndighet innen arbeidsgiverområdet skal for øvrig utøves i henhold til kommunens 

ulike reglement/retningslinjer innen personalforvaltningen/arbeidsgiverområdet, samt 

sentrale lover og avtaleverk, herunder Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. 
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4.1.4 Annen myndighet 
 Rådmannen fastsetter leie på utleie forhold av lokaler og utstyr som ikke uten videre 

            følger av vedtatte satser. Dette omfatter også husleiereguleringer, jfr k-sak 138/07, 

            punkt 1.9 

 Rådmannen har myndighet til å selge overflødig/utrangert utstyr og materiell 

 Utleie av kommunens bygninger, herunder boliger, skoler og barnehager. 

 

Straffeloven av 22. mai 1902 

Rådmannen er delegert myndighet etter Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10 når det gjelder 

begjæring av påtale for straffbare handlinger for kommunen med hjemmel i straffelovens § 

79, 5. ledd (påtale i saker som gjelder innbrudd, hærverk på kommunens eiendom og for 

øvrig de tilfeller der hensynet til hurtig etterforskning krever rask påtale).  

 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) av 25. juni 2010 nr. 45 

Rådmannen er delegert myndighet til å behandle saker etter denne lov med forskrifter.  

 

Lov om trussamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr. 25 

Rådmannen er delegert myndighet til å vedta tilskudd etter § 19, 2. ledd i Lov om 

trossamfunn av 13. juni 1969 nr. 25.  

 

Handelsloven av 6. juni 1980 nr. 21 

Rådmannen er delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak i samsvar med Handelsloven av 

6. juni 1980 nr. 21, § 3 – 2 om handel utenom faste utsalgssted.  

 

Tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 6 

Rådmannen er delegert myndighet etter Tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 6 til 

å begjære tvangsfullbyrdelse av krav kommunen har når det foreligger alminnelig eller 

særskilt tvangsgrunnlag, jfr. § 4 – 1. 

 

Rådmannen er delegert myndighet til å kreve midlertidig forføyning når det foreligger 

sikringsgrunn, etter § 15 – 1 og § 15 – 2.  

 

Rådmannen er delegert myndighet til å gi bud og godkjenne bud, samt å kjøpe og 

godkjenne kjøp av løsøre ved tvangssalg med inntil kr 100.000 per tvangssalg. 

 

Lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) 

Rådmannen er delegert myndighet til å utføre oppgaver i henhold til matrikkelloven. 

 

 

4.2 Delegasjon etter særlover 

 

4.2.1 Servicekontoret, inkl. politisk sekretariat 
Alkoholloven av 2. juni 1989 nr 27 

Rådmannen er delegert myndighet til å treffe beslutninger i følgende saker: 

 

 Skifte av styrer og stedfortreder, jfr. § 1-7 c 

 Ambulerende skjenkeløyve etter § 4-5 og skjenkeløyve for den enkelte anledning,  

jfr. § 1-6 
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 Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning  

 Flytting av skjenkelokale for en enkelt anledning 

 Fastsette løyvegebyr i samsvar med Alkoholloven sine satser 

 

Serveringsloven av 13. juni 1997 nr. 55 

Rådmannen er delegert myndighet etter Serveringsloven av 13. juni 1997 nr. 55 med 

forskrifter.  

 

Salg av boligtomter i henhold til vedtatte reguleringsplaner. 

 

Lov om arkiv av 04.12.1992 nr 126 og 

Lov om behandling av personopplysninger av 14.04.2000 nr 31 

 

 

4.2.2 Oppvekstområde, barnehage og skole 
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 

1998 nr. 61  

Rådmannen er delegert myndighet til å treffe avgjørelse i saker etter Opplæringsloven, med 

unntak av det som er delegert til utvalget for helse, oppvekst og kultur etter dette 

delegasjonsreglement. 

 

Barnehageloven av 20. juni 2005 nr 64 

Rådmannen er delegert myndighet til å ta avgjørelse i saker etter Barnehageloven med 

unntak av det som er delegert til utvalget for helse, oppvekst og kultur etter dette 

delegasjons-reglementet.   

 

Rådmannen treffer vedtak om opptak i kommunale barnehager etter vedtatte retningslinjer. 

 

Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) – Lov av 19. juni 2009 nr. 95 

Rådmannen er delegert myndighet til å treffe vedtak i saker etter Voksenopplæringsloven 

med unntak av det som er delegert utvalget for helse, oppvekst og kultur etter dette 

delegasjonsreglement. 

 

Introduksjonsloven av 04.07.2003 nr 80 
Rådmannen er delegert myndighet til å treffe avgjørelser etter introduksjonslovens kapittel 

2, §§ 2 til 7 vedr rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet, individuell plan med 

mer. Prinsipielle saker behandles av utvalget for helse, oppvekst og kultur. 

 

 

4.2.3 Helse og omsorgsområdet 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.06.2011 nr 30  

Rådmannen er delegert følgende myndighet 

  

Med hjemmel i Lov om helse- og omsorgstjenesten i kommunene, gis rådmannen 

myndighet til å  

 fatte vedtak i enkeltsaker etter de lands- og kommunale helseforskrifter som er 

hjemlet i Lov om helsetjenester i kommunene når det gjelder rutinepregede, 

regelbundne saker. 

 treffe enkeltvedtak om vederlag 

 inntak av pensjonærer ved eldreinstitusjonene. 

 tilsette helsepersonale 
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 treffe vedtak vedrørende undervisning, opplæring og videreutdanning av fast tilsatt 

personale og praksisplasser for studenter 

 treffe beslutning i disponering av pensjonærene sine kontantytelser og 

fellesordninger 

 

 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. desember 2009   

Nr. 131 

 

Lov om vern mot tobakkskader (tobakksskadeloven) av 9. mars 1973 

Rådmannen er delegert oppgaver etter Lov om vern mot tobakkskader med forskrifter, med 

unntak av det som er delegert til utvalget for Helse, oppvekst og kultur.  

 

Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. av 30. mars 1984 

(helsetilsyn) 

Rådmannen er delegert ansvar og myndighet etter denne lov. 

 

Lov om matvareproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) av 19.desember 2003  

nr. 124 

 

Rådmannen er delegert følgende myndighet: 

 

 Godkjenning av planer for alle virksomheter som kommer inn under loven sitt 

ansvarsområde, og å fastsette hvor lenge godkjenningstiden skal være 

 Godkjenne stevner, messer, markeder, idrettsarrangement mv 

 Godkjenning av automater 

 Godkjenning av transportmidler til ervervsmessig transport av kjøtt og kjøttvarer, 

salgsbiler for næringsmidler m.v. 

 Godkjenning av handel utenom fast utsalgssted 

 Gi pålegg vedrørende orden og hygiene 

 Gi pålegg av utbedringer, vedlikehold og nyanskaffelser av utstyr 

 Gi pålegg om resultater og laboratorieanalyse 

 

Lov om barnevern (barnevernloven) av 17.juli 1992 nr. 100 

 

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) av 

2. juli 1999 nr. 62 
 

 

4.2.4 Området for teknisk drift, plan, miljø og næring 
Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) av 23. mai 1997 nr. 12 

Rådmannen er delegert myndighet til å fatte vedtak om unntak fra seksjoneringsforbud etter 

Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 12. 

 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 28. juni 2008 

nr. 71 

Rådmannen er delegert myndighet etter Plan- og bygningsloven med unntak av de 

paragrafer som er delegert til formannskapet, som er kommunens planutvalget. I henhold til 

PBL § 12-14 delegeres rådmannen myndighet til å treffe vedtak om mindre endringer i en 

reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. 

Rådmannen kan gi dispensasjon fra gjeldende plan der hverken nabo eller eksterne 
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instanser har kommet med merknader til saken. Saker som er av prinsipiell karakter skal 

treffes av dette politiske organet. 

 

Lov om rettshøve mellom grannar (granneloven) av 16. juni 1961 nr. 15 

Rådmannen er delegert myndighet til å opptre på kommunen sine vegne i forhold som er 

omfattet av naboloven av 16. juni 1961 nr. 15. 

 

Lov om vegar (veglova) av 21. juni 1963 nr. 23 

Rådmannen er delegert myndighet til å treffe vedtak etter Vegloven med forskrifter så langt 

det er tillatt etter lov, med unntak av prinsipielle saker som er delegert til utvalg for teknisk, 

næring og miljø. Rådmannen er delegert myndighet til treffe vedtak i saker om 

dispensasjon fra byggegrensen langs kommunale veger der det ikke er kommet inn 

merknader fra naboer eller eksterne instanser. 

 

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) av 18. juni 1965 nr. 4 

Rådmannen er delegert myndighet til å forvalte vegtrafikkloven med forskrifter så langt det 

er tillatt etter loven med unntak av bestemmelser som er delegert til driftsstyre 2. 

 

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) av 17. juni 2005 

Rådmannen er delegert myndighet som følger av lov av denne lov, med unntak av 

myndighet til å fastsette gate/veinavn, jfr. § 21. 

 

Forurensningsloven av 13. mars 1981 

Rådmannen er delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak etter Forurensningsloven med 

forskrifter med hjemmel i § 83. 

 

Lov om kommunale vass og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 

Rådmannen er delegert myndighet til å forvalte lov om kommunale vann- og 

kloakkavgifter med forskrifter så langt det er tillatt etter loven, med unntak av de 

bestemmelser som skal avgjøres av kommunestyret selv. 

 

Lov om naturvern av 18. juni 1970 nr. 63 med forskrift 

Rådmannen er delegert myndighet til å forvalte lov om naturvern med forskrift så langt det 

er tillatt etter loven. Dette gjelder også den nye naturmangfoldsloven, hvor rådmannen har 

fått delegert myndighet, jfr k-sak 18/10. 

 

Lov om vassdrag av 15. mars 1940 nr. 3 

Rådmannen er delegert myndighet til å forvalte lov om vassdragene med forskrifter så langt 

det er tillatt etter loven.  

 

Konsesjonsloven av 28.11.2003 nr 98 

Rådmannen er delegert fullmakt til å ta avgjørelse i søknader som gjelder konsesjon. 

 

Viltloven av 29.05.81 nr 38 

Rådmannen er delegert myndighet til å treffe avgjørelser etter lov om viltet med forskrifter 

så langt det er tillatt etter loven, med unntak av de bestemmelser som er delegert til andre. 

(Eks kvotetildeling som skal behandles i utvalget for teknisk, næring og miljø. 

 

Jordlova av 12. mai 1995 

Rådmannen er delegert myndighet til å ta avgjørelse om søknader etter jordlova. 

Prinsipielle saker behandles av utvalg for teknisk, næring og miljø. 

 

Lov om skogbruk av 27. mai 2005 nr 31 
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Rådmannen er delegert myndighet til å forvalte Lov om skogbruk med tilhørende 

forskrifter så langt dette er tillatt etter loven/forskriftene. 

 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 

Rådmannen er delegert myndighet til å treffe avgjørelser etter lov om motorferdsel i utmark 

og vassdrag så langt det er tillatt etter loven. Prinsipielle saker løftes opp til politisk 

behandling.  

 

Havne- og farvannsloven av 8. juni 1984 nr. 51 

Rådmannen er delegert tilsynsmyndighet i medhold av Havnelovens § 16 2. ledd 

 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) av 25. juni 2010 nr. 45 

Rådmannen er delegert avgjørelsesmyndighet i medhold av § 12 i Sivilbeskyttelsesloven. 

Tiltak etter denne bestemmelse i Sivilbeskyttelsesloven som krever kommunale 

bevilgninger må fremmes på ordinær måte for kommunestyret før tiltak kan iverksettes.  

 

Eierseksjonsloven av 23. mai 1997 nr. 31 

Rådmannen er delegert avgjørelsesmyndighet etter følgende bestemmelser i 

Eierseksjonsloven: 

§ 7 – Seksjoneringsbegjæring 

§ 8 – Kommunens behandling av seksjoneringsbegjæringen 

§ 9 – Seksjoneringstillatelse 

 

 

4.2.5 Kultur 
Delegasjon etter Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108 med forskrifter 

Rådmannen er delegert myndighet til å treffe avgjørelser etter lov om folkebibliotek med 

forskrifter så langt det er tillatt etter loven, med unntak av de bestemmelser som er delegert 

til andre. 

 

Delegasjon etter Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21 

Rådmannen er delegert avgjørelsesmyndighet etter lov om film og videogram, også i 

løyvesaker etter § 2 i denne lov. 

 

Lov om kulturminner av 9.6.1978 

 

 

4.2.6 NAV Nesset kommune 
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18.12.2009 nr. 131  

Rådmannen har myndighet til å treffe vedtak om tildeling av lån og tilskuddsmidler fra 

Husbanken. Myndigheten gjelder startlån, boligtilskudd (etablering og utbedring) samt 

bostøtte. Myndighet skal utøves i henhold til Husbankens retningslinjer. Klientutvalget er 

klageorgan i første instans. 

 

Rådmannen v/ NAV har ansvaret for å tildele transportstøtte til bevegelseshemmede i 

samsvar med egne retningslinjer. 

 

 

4.3 Delegasjon til andre 
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4.3.1 Brannsjefen 
Kommunens myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige 

stoffer og brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr 20 med tilhørende 

forskrifter delegeres fra kommunestyret til rådmannen for videredelegering til brannsjefen. 

 

Viktige og prinsipielle saker forutsettes forelagt kommunestyret. Herunder dokumentasjon 

av brannvesenet og planer for brannvernarbeidet. Kommunestyret kan som overordnet 

organ til enhver tid endre gjeldende praksis eller forlange saker eller typer av saker inn for 

kommunestyret.  

 

Brannsjefens behandling av delegasjonssaker skal praktiseres etter gjeldende lover og 

forskrifter, samt godt skjønn. 

 

4.3.2 Kommunelege I 
Delegasjon til kommunelege I 

Kommunelege I delegeres følgende myndighetsutøvelse: 

 

1. Kommunestyret sin myndighet i medhold av Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester.  

2. Kommunestyret sin myndighet i medhold av lov om vern av smittsomme sykdommer i 

hastesaker. 

 

4.3.3 Fagansvarlig for barnevernstjenesten 
Delegasjon til ansvarlig for barnevernstjenesten 

Den som er faglig ansvarlig for barnevernet har ansvaret for disse oppgavene etter loven, 

jfr. barneverntjenesteloven § 2-1, 3. avsnitt. I hht k-sak 74/10 er rådmannens myndighet og 

ansvar overført til rådmannen i Sunndal som er vertskommune for interkommunalt 

barnevernsamarbeid. 
 
 

 

4.3.4 Kriseledelsen 
Kriseledelsen 

I en akuttsituasjon, der det ikke er tid til å kalle sammen formannskap eller kommunestyre, 

har kriseledelsen fullmakt til å benytte inntil kr. 500.000,- for å avverge eller avgrense 

skade. Denne fullmakta er gitt med hjemmel i kommunelova § 13 

Kapittel 5 - Vedtak, iverksettelse og endringer 
 

Vedtak 

Dette delegasjonsreglementet er vedtatt av Nesset kommunestyre den X.  I oktober 2014 ble det nedsatt ei 

arbeidsgruppe som skulle evaluere den politiske strukturen, og samtidig oppdatere og foreslå nødvendige 

endringer i delegasjonsreglementet. Reglementet er oppdatert pr. 01.06.2015 

 

Iverksetting 
Oppdatert delegasjonsreglementet erstatter tidligere Delegasjonsreglement, og gjelder fra 1. juli 2015 

 

Myndighet til å foreta endringer 

Endringer av dette reglement kan gjøres av kommunestyret. 

 



 Nesset KrF                                                                      

Evaluering av politisk organisering- reglement mv.

Høringsbrev etter vedtak i Nesset kommunestyre 18.06.2015.

…………………………………………………………………………………………………..

I hovedsak ser dette ut til å være grundig og fullstendig reglement for 
folkevalgte organer i Nesset. Spesielt med tanke på de vesentlige endringer 
som er liste opp i kap.3 Politisk myndighet.

En kan kommentere pkt. 3-4, Om det bør være slik at kommunestyret vedtar 
kjøp/salg av fast eiendom uansett beløpsgrense. Alle slike saker vil jo ha 
budsjettmessig konsekvens.

Til kapittel 1,4 Skille mellom politikk og administrasjon kan en knytte følgende 
kommentar. Det er en prinsipiell og sunn tilnærming med oppsatt 3- deling, 
men dette må ikke være til hinder for at kommunestyret foretar evaluering av 
egen arbeidsform og utvikling av kommunen sett i forhold til målsettinger det 
er stor enighet om administrativt og «tverrpolitisk». Samfunnsperspektivet bør 
ikke måles bare mot kontroll, men også ved å ta tid til egen analyse av 
kommune og lokalsamfunn.

Interpellasjoner;

Det kan synes knapt med 2 dagers innleveringsfrist for interpellasjoner. Her bør 
det gjerne gis lengre tidsfrist slik at interpellasjoner gjerne følger med på 
sakslisten for å gi mulighet for grundig svar, men også mulighet for 
forberedelse for de som ønsker ordet til interpellasjonen.

Når det gjelder kap.2.2 oversikt over kommunale organer og utvalg, så regner 
vi i KrF med at kap. 2.2.1. -2.2.2. -2.2.3.- og 2.2.4. valgte og faste utvalg er 
gjennomgått og evaluert av arbeidsgruppen slik at dette skal være slik i denne 
valgperioden. Slik at kap. 2.2.5 ; Endringer  først kommer for fullt i en situasjon 
med kommunereform.

 Eidsvåg, 31.08.2015.

Nesset KrF

Svein Atle Roset.
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Nesset kommunestyre 74/15 17.09.2015 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 13/15 29.09.2015 

Nesset kommunestyre  22.10.2015 

 

Reforhandling og revisjon av samhandlingsavtalen mellom kommunene og Helse 

Møre og Romsdal HF 

Vedlegg 

1 Samhandlingsavtale mellom kommunar og Helse Møre og Romsdal - reforhandlet avtale til 

underskriving 

2 Sak 2015-09 - Reforhandling og revisjon av samarbeidsavtala mellom helseføretaket og 

kommunane i MR 

3 Samarbeidsavtalen 290415 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommunestyre godkjenner reforhandlet Samhandlingsavtale mellom Helse Møre og 

Romsdal HF og kommunene i Møre og Romsdal. 

 

2. Delavtale 5A fremmes framlegges som egen sak for formannskapet etter at det er fattet 

avgjørelse i lokalt, evt. Nasjonalt tvisteløsningsorgan. 

 

3. Samhandlingsavtalen gjelder fra 01.01.16, med avtaleperiode 2 år. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.09.2015  

Arbeiderpartiet fremmet følgende utsettelsesforslag : 

 

 Saken oversendes og behandles i utvalg for helse, miljø og kultur før endelig behandling i 

kommunestyret.  

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.09.2015 

Saken oversendes og behandles i utvalg for helse, miljø og kultur før endelig behandling i 

kommunestyret.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Samhandlingsreformen har vært avtalt mellom kommuner og helseforetak siden 1. januar 2012, og 

reformen er i stadig utvikling. Grunnlaget for arbeidet er nedfelt i inngåtte avtaler mellom partene, og 

består av hovedavtalen med 13 delavtaler. 

Siste revisjon av avtalen ble foretatt høsten 2013/våren 2014. Avtalen ble vedtatt av Nesset 

kommunestyre i K.sak 24/14. 

I henhold til avtalen forplikter partene seg til å foreta en gjennomgang og vurdering av avtalen ved 

utgangen av hvert år. Forslag til prinsipielle endringer av avtalen skal meldes innen 1. oktober. Forslag 

skal behandles i Overordnet Samhandlingsutvalg (OSU), som deretter legger fram endringer for 

partene. Endringer vedtas av den enkelte kommune og Helseforetaket. 

Senhøsten 2014 ble det tatt initiativ både fra helseforetaket og kommunene for å gjennomføre en ny 

vurdering av behovet for forbedring/revisjon. Fristen for innmelding av slike behov ble utsatt fra 

1.oktober til 1.november. Det ble nedsatt et partssammensatt forhandlingsutvalg til å gjennomføre 

arbeidet. Forhandlingsutvalget har bestått av 2 representanter fra Helse Møre og Romsdal HF, 4 

representanter fra kommunene, 1 representant fra KS og 1 representant fra brukerutvalget i Helse 

Møre og Romsdal HF. Helseforetaket har hatt sekretærfunksjonen. Utvalget har hatt 4 møter i 

tidsrommet 8.januar til 10. mars 2015. 

Det framkommer både av nasjonale undersøkelser og lokale tilbakemeldinger at innholdet i 

Samhandlingsavtalen er lite kjent blant partene. Parallelt med avtalearbeidet er det derfor igangsatt et 

samarbeid mellom partene for å utvikle en felles læringsplattform for avtalen. Intensjonen er både å 

gjøre avtalen bedre kjent og til å stimulere til økt bruk. Dette arbeidet pågår. 

Vurdering 

Innspillene fra kommunene og helseforetaket har vært grunnlag for forhandlingene/  

revisjonsarbeidet. I tillegg er det regionale Rusforetaket oppløst, og rusomsorgen inntatt i de lokale 

helseforetakene. Avtalen skal derfor utvides ved å ta opp i seg tilbud innen rusomsorgen. Dette vil i 

hovedsak gjelde endringer i delavtaler 3B og 5B som utvides til å omfatte både psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Endringer i øvrige delavtaler er tilpasset tjenesteutvidelsen i 

helseforetaket. 

 

Forhandlingsutvalget har kommet fram til et enstemmig forslag til endringer i avtalen, med unntak av 

«Delavtale 5A – punkt 5.3.2». Dette punktet omhandler tidsfrist for helseforetaket for å sende 

informasjon til kommunene om pasienters funksjonsnivå/hjelpebehov før utskriving: «Pasientens 

antatte funksjonsnivå og hjelpebehov etter utskriving formidles til kommunen så snart dette er avklart, 

seinest innen 24 timer før utskriving». Uenigheten er knyttet til at teksten med fet skrift ikke er 

forskriftsregulert. Helseforetaket mener formuleringa dermed skaper uklarhet når det gjelder 

kommunenes betalingsplikt i henhold til pkt. 7 i samme delavtale, og ønsker at teksten utgår fra 

avtaledokumentet. Det aktuelle punktet har i forhandlingsperioden også vært drøftet i 

rådmannsutvalget i Møre og Romsdal. Utvalget oppfordrer helseforetaket om å videreføre dagens 

bestemmelser, begrunnet i pasientsikkerhet og trygge og forutsigbare pasientforløp. Videreføring av 

gjeldende bestemmelse er nødvendig for at kommunene skal ha tid til å planlegge tjenestetilbud etter 

utskriving. Det aktuelle punkt i avtalen har i flere tilfeller vært gjenstand for uenighet mellom partene, 

da i hovedsak som klageårsak fra kommunene på fakturering av utskrivningsklare pasienter. 

 



Som en konsekvens av uenigheten i forhandlingsutvalget om det aktuelle punkt har Helse Møre og 

Romsdal meldt til forhandlingsutvalget at det er ønskelig å få behandlet saken gjennom tvisteløsning, 

iht. Samarbeidsavtalens pkt.8.2. 

De vesentligste endringer i avtalen, og som forhandlingsutvalget har vært enige om, er som følger: 

(Teksten er kopiert fra vedlegg 2 – saksframlegget fra OSU, og er derfor noe uklar. Klarere tekst 

finnes i det aktuelle vedlegget) 

 



 



 

I tillegg til arbeidet med endring av innhold i avtaledokumentet har forhandlingsgruppa prøvd å øke 

tilgjengelighet og bruk av avtalen gjennom ulike «tekniske redigeringer» så som: 

· Språkvasking og lik bruk av maler 

· Tidligere «vedlegg» har endret navn til «delavtaler» 

· Etablering av innholdsfortegnelse og stikkordsliste 

· Lovgrunnlag er samla i hovedavtalen 

Etter tilråding fra forhandlingsutvalget har OSU i sak 2015/09 behandlet forslaget til revisjon av 

avtalen. OSU stiller seg bak forhandlingsutvalgets vurderinger og anbefalinger. Avtalen sendes ut til 

kommunene til behandling med unntak av delavtale 5A, som blir uendra inntil avklaring gjennom 

tvisteløsning. Det vil bli opprettet lokalt tvisteløsningsorgan, som ved evt. fortsatt uenighet forbereder 

sak til det nasjonale tvisteløsningsorganet. OSU vil behandle delavtale 5A som egen sak når avklaring 

på tvistesaken foreligger. OSU anmoder partene om at det blir avsatt tid og ressurser til å gjøre 

innholdet i avtalen kjent for ansatte i virksomheten. 

Forslag til revidert Samarbeidsavtalen, nå kalt Samhandlingsavtale mellom Helse Møre og Romsdal 

HF, har vært gjennom en omfattende revisjon. I tillegg til layout og økt brukervennlighet har det på 

flere punkter skjedd betydelige endringer i innholdet. 

De vesentligste endringene er: 

 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling som er overført til lokalt nivå og inngår i delavtalene på linje 

med psykisk helsevern.  

 Omarbeiding av vedlegget om øyeblikkelig hjelp døgnopphold, der kommunen er pliktig til å 

etablere tilbud innen 1. januar 2016. Nesset kommune har fått innvilget tilskudd, og har inngått 



interkommunalt samarbeid med Molde, Eide og Aukra om kommunalt akutt døgntilbud fra 

01.01.2016. 

 Endringer i flere vedlegg som følge av innføring av elektroniske meldinger.  

 Plikt for partene til å avklare «gråsoneområder» for å sikre pasientforløp.  

 Utarbeiding av årlig rapport over avviksregistrering mellom partene. Ansvaret legges til 

helseforetaket.  

 Presisering av økt vekt på forebygging, og forsterket krav til samhandling mellom partene.  

 Evaluering av behov for revisjon av avtalen endres fra hvert år til annet hvert år.  

Det vurderes at endringene i Samhandlingsavtalen på flere områder vil bidra til økt kvalitet på avtalen, 

og gjør den mer tilgjengelig som arbeidsredskap for partene. For øvrig vil samhandling mellom 

partene fortsatt kreve dialog om de konkrete samhandlingsoppgaver. 

Det at det ikke er oppnådd enighet når det gjelder punktet om varsling til kommunen i delavtale 5A, 

viser at partene på vesentlige punkter benytter avtalen som førende dokument i praktisk samhandling. 

Det vises i til at partene har nedsatt ei egen arbeidsgruppe som skal utvikle en plattform for å gjøre 

avtalen kjent, og stimulere til økt bruk. Arbeidet med slik plattform er enda ikke sluttført, men vil når 

den foreligger bli tatt i bruk som hjelpemiddel for å øke kunnskapen om avtalen både hos ansatte, 

ledere, brukerorganisasjoner og politikere. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen endring 

 

Betydning for folkehelse 

En omforent samhandlingsavtale mellom kommunen og helse Møre og Romsdal HF har stor 

betydning for folkehelsen da denne gir trygghet og sikkerhet for gjensidig oppgavefordeling og 

behandling. 
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Møre og Romsdal

Saksframlegg

Reforhandlingog revisjonavsamhandlingsavtalamellom
kommunaneog helseføretaketi Møre og Romsdal

Saksnr Utvalsnamn Møtedato
2015/09 OverordnasamhandlingsutvalMøre og Romsdal 16.04.2015

Saksbehandlar:RobertGiske
Arkivreferanse:2015/1607

Saksutgreiing:

Samhandlingsreformaharværtavtaltmellomkommunarogallehelseføretaketi landetsidan
01.januar2012– ogresultataavreformaer i stadig utvikling.Grunnlagetfor arbeideternedfelti
inngåtteavtalarmellompartane,ogbeståravhovudavtalenogi tillegg13delavtaler.

Overordnasamhandlingsutvali MøreogRomsdalhargjennomførteit revisjonsarbeidhausten
2013– ogsomvartforpliktai løpetavvåreni helseføretaket/kommunane.Sisterevisjonvart
behandlai sak2014/06i Overordnasamhandlingsutval. Seinhausten2014vartdettatt initiativ
bådefråhelseføretaketogkommunanefor ågjennomføreeinyvurderingavbehovetfor
forbetring/revisjon– ogavtaltfrist for innmelding avbehovavartutsattfrå 01.oktober2014til
01.november2014.Dessutanvarteit forhandlingsutvalutnemnttil ågjennomførearbeidet.
Forhandlingsutvalethargjennomførtfire møteri periodefrå08.januartil 10.mars2015.Utvalet
harvoresliksamansett:Britt ValderhaugTyrholm,HelseMøreogRomsdalHF, RobertGiske,
HelseMøreogRomsdalHF, OlavAarø,Ålesundkommune,GunhildEidsli,Surnadalkommune,
Arild Kjersem,Frænakommune,ArneGotteberg,Voldakommune,StigHolmstrøm,KS,Kåre
Steinsvik,Brukerutvaleti HelseMøreogRomsdalHF, ogRandiSpjelkavikRamnefjell,sekretær,
HelseMøreogRomsdalHF.

Paralleltmedavtalearbeidetvartdetnedsetteieigaarbeidsgruppemellompartanefor åutvikleei
plattformfor læringstiltak.Det erpåpeikabådenasjonalt(Nasjonaltnettverkfor implementering
avsamhandlingsreformen- statusrapportfor pr nov.2014) oglokaltat innhaldeti
samhandlingsavtalanemellompartaneer lite kjent. Intensjonenmedlæringsplattformaerbådeå
gjerinnhaldeti avtalameirkjentogstimuleretil aukabrukavsamhandlingsavtalen.

Oppsummering avarbeidet
Det kominnspeltil reforhandling/revisjon/forbetringavavtalafrå beggeparterogdesseinnspel
harvoregrunnlagetfor forhandlingane/revisjonsarbeidet. I tilleggskalavtalautvidasvedatdet
gamleregionaleRusføretaketeroppløyst,ogtilbodaintegrerti deilokalehelseføretaka.Detteer
søktløystmedåutvidesærlegdelavtalane3Bog5Btil ågjeldebådepsykiskhelsevernog
tverrfaglegspesialisertrusbehandling.Dei andredelavtalaneer tilpassadennetenesteutvidingai
helseføretaketsiverksemd.
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Vedsidaavendringsarbeidetharforhandlingsgruppaprøvdåauketilgjengeligheita/brukenav
avtaleverketgjennomforskjelligetiltaksomer integrerti vedlagteforslag;

o Språkvaskingoglik brukavmalar
o Tidlegare«vedlegg»harno fått nemninga«delavtale»
o Etableringavinnhaldsfortegningogstikkord-register
o Visningavrevisjonspunktmed«raudtekst»
o Lovgrunnlagetersamlai hovudavtala

Eit einstemmigutvalstillersegbakdeiframlagteforslagtil endringari avtala,medeit unntak.
Denneueinighetengjelder«Delavtale5A) – punkt5.3.2»ogomhandlartidsfristfor oversending
avinformasjonknytt til funksjonsnivå/hjelpebehovfør utskriving:Pasientensantattefunksjonsnivå
oghjelpebehovetterutskrivingformidlestil kommunensåsnartdetteeravklart,senestinnen24timer før
utskriving. Teksti fet er ikkjeforskriftsregulertogformuleringaskaperuklarheitnårdetgjeld
kommunasibetalingspliktslikdetfremgjengavpkt.7i samedelavtale.

Sakenharogsåblitt behandlai Rådmannsutvaleti MøreogRomsdali sak15/20«Uttaletil
forhandlingarmellomføretaketogkommunaneom samarbeidsavtalen»den24.mars2015.
Vedtakettil utvaletlyder;

Vedtak
RådmannsutvaletoppmodarHelseforetakettil åvidareførebesetemmelseni punkt6.3nr.2 i avtalensvedlegg5 a;
Samarbeidomutskrivingavpasientermedbehovforsomatiskehelsetenester.Rådmannsutvaletmeinerattryggeog
forutsigbarepasientforløpogpasientsikkerheitmåhafokusi samarbeidsavtalenmellomkommunaneog
Helseforetaket.Vidareføringavnemndebestemmelseerderfornødvendigforåplanleggjerettetenestertil retttidog
pårettnivå,jfr. intensjoneni Samhandlingsreforma.

Sakenhari løpetavperioda2013– 2015blitt registrertfleiregongersomueinigheitsområde
mellomhelseføretaketognokrekommuner.Når bådehelseføretaket,nokrekommunerog
rådmannsutvaleti MøreogRomsdalerueinigei sakaknyttatil forståingavbestemmelsanesom
nemntovanforharhelseføretaketmeddeltforhandlingsutvaletateinynskjersakatvistai Nasjonal
Tvisteløysingsorganiht. Samarbeidavtalas§8.2.

Forhandlingsutvalettilrår atOverordnaSamhandlingsutvalbehandlarforslagettil revisjonav
inngåttesamhandlingsavtalar,medunntakavdelavtale5A somblir uendrainntil avklaringi
Nasjonaltvistenemd.Når resultataavnasjonaltvistehandteringføreliggkandennesendast
partanesomeinseparattilleggssak,someigensakdelavtale5A)«Samarbeidomutskrivingav
pasientarmedbehovfor somatiskhelsetenester».

Det ereit ønskeatdetøvrigeavtaleverketblir sendt kommunanetil behandlingsåtidlegsom
mogleg.Revisjonspunktaframgåravvedlagteforslag til nyavtale.

Samandragavdeimestvesentlegeendringane:

Avtaleområde Delomområde Kommentar

Samarbeidsavtalen-

§ 7 Avvik
Avviksregistrering– læring.
Rapporteringårlegtil
overordnasamhandlingsutval

Helseføretaketskalsamordne
innspela– oglageårlegrapport
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Samarbeidsavtalen-

§ 10Endringer avavtalen
Evalueringavbehovetfor
revisjonannakvartår

Forhandlingsutvaletsitt
mandatogsamansetting
avklares

Endringaravtekniskkarakter
tilvisesenklaresaksbehandling

Delavtale1

Hvilke helse-og
omorgsoppgaverhar partene
ansvarfor

Partaneforpliktarsegtil å
avklare«gråsoneområder»for
pasientbehandlingmellom
kommunaneoghelseføretaket

Ynskjeom åsikreheilheteni
pasientforløpa

Delavtale
3A/ 3B, 5 A/ 5B og 09

IKT

Alle vedleggeroppdatertmed
meldingarsomsendas
elektroniskogskalhandterast
ift. tidsfristar

Etter innføringavelektronisk
samhandlingerbehovetfor
einhetlighåndteringmellom
parteneblitt betydeligvektlagt

Delavtale4

Døgntilbod for øyeblikkeleg
hjelp i kommunene

Vedleggetervesentlig
omarbeidaogoppdatertiht.
Helsedirektoratetsveileder

Tydeliggjeringavat legeri mottak
ogpoliklinikkkanhenvise
pasientartil detkommunaleØHD-
tilbodet.

Delavtale5A

Prosedyrevedantatt behov
for kommunaletenesterved
utskriving

Partaneharforhandlapåpunkt
5.3.2– behovetfor å
informasjonfrå sjukehusettil
kommunaneinnaneigen
tidsfrist

Partaneerueinige– og
helseføretaketynskjeratsakavert
behandlai Nasjonal
tvisteløysningsnemd.

Delavtale8

Samarbeidom svangerskap-,
fødsels-og barselomsorg

Art. 3.Ansvarogoppgåver
Presiseringogtilleggknytt til
tidlegkommunikasjonmellom
sjukehusetogkommunanei
forbindelesemedutskriving

I påventeavelektroniskeEPJ
løysningarmellompartane,
anbefalereinbrukavalternative
løysningar

Delavtale9

IKT
Vedleggergjennomgåttog
korrigertift. endringarav
elektronisksamhandling,
Norskhelsenettssystemansvar
ogregionaleprosjekter.

Språkligvaskingogforbetringav
vedlegget.Påpeikingav
standarsierteregionale
endringerprosjekt,somKomUT2.
Konstitueringogklargjeringav
fagutvalet– IKT-arbeidsutval.

Delavtale10

Forebygging
Art. 4. forsterketmedpålegg
om etableringavfelles
møteplassfor partaneift.
smittevern.
Art. 4.2brukavLærings-og
mestringssenteretfor tiltak i
kommuna

Styrketprofil påforebygginger
nasjonaltpåpekt,og lokaletiltak
bådeinnanforsmittevernogLMS
erpåpeikai MøreogRomsdal.
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Delavtale11

Omforente beredskapsplanar
og akuttmedisinskekjede

Art. 6.Ein foreslårat
Akuttutval vertopprettamed
deltakingfrå bådekommuner
oghelseføretaket

Ein ynskjeråoppretteeit
partsammensettfagutval

Delavtale12

Samhandlingsstruktur
Vedleggetervesentlig
omarbeida,medforslagtil ny
strukturogandre
ansvarsområder.
Samansettingogoppnemning
ervesentligendra

Endringari vedleggetreflekterer
erfaringaneetter3 årsdrift i
reforma.Lokaleutvaltilknyttadei
lokalesjukehusområdakjemsom
nytt forslag.Tillitsvalgtesi rolleer
avklart.Utvalafår tydlegareskille
mellomutviklingavstrategi/
politikk ogpraktisk/kliniskretta
arbeid.

Delavtale13

Praksiskonsulentordninga Art. 3.1Finansieringog
kostnadsdelingernytt tillegg.
Delingavkostnadarkjemsom
følgjeavfellesansvarognytte
avordninga.

Endringari vedleggetskyldes
erfaringarmedetableringaveit
betretilbod for beggepartar
innanforPKO. Lokalogregional
dekningavkonsulentarerno
oppnådd– ognytteverdien
rapporterasjevnlegfra både
kommuneroghelseføretaket.

Forslagtil vedtak:

1. Overordnasamhandlingsutvali MøreogRomsdal(OSU)stillersegbakforhandlingsutvalets
vurderingaroganbefalingarmedfølgjandepresiseringar

a. Påpeikteueinighetknytt til forståingavdelavtale5A) formuleringarom tidsfristved
rapporteringavopplysningarfrå sjukehusettil kommunanevedklargjeringtil
utskrivingsøkasløysti samsvarmedsamarbeidsavtala§8«Ueinigheit– Tvisteløysing
om avtalasitt innhald».Det blir opprettaeit lokalt tvisteløysingsorgansomforbereder
sak til Nasjonaltvisteløysningsorgan.Organetfårsliksamansetting:

b. OSUhandsamerdelavtale5A someigasaknåravklaringfrå Nasjonal
tvisteløysingsorganføreligg.

c. Overordnautvalgjeroppnemningavfagutval/arbeidsutval slikdetframgjengav
delavtalene9,11og12nårkommunanehargitt si tilslutningtil avtala.

d. OSUberpartaneom atdetvertavsetttid ogressursartil ågjerinnhaldetavtalakjent
blantsinetilsette.

PetterBjørdal
leiar
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SAMHANDLINGSAVTALE 

mellom	………………..	kommune 

og 

Helse	Møre	og	Romsdal	HF 

 

1. Innledning 

 
Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni 2011  
§ 6-1 m.fl. pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen består av en generell 
del, jfr. punkt 1 – 10, og konkrete samhandlingsområder som beskrives i egne delavtaler.  
Denne avtalen sammen med delavtalene utgjør Samhandlingsavtalen. 

Samhandlingsavtalen har til formål å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom 
kommunen og helseforetaket, og skal bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig 
tilbud om helse- og omsorgstjenester.  

Følgende definisjon for samhandling legges til grunn for avtalen: 

Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestens evne til oppgavefordeling 
seg i mellom for å nå et felles omforent mål, samt evnen til å gjennomføre 
oppgavene på en koordinert måte - St.meld. 47 (2008 – 2009) 
Samhandlingsreformen. 

Samhandlingen innebærer god kommunikasjon, felles oppfølging og delt ansvar for 
pasienten/brukeren, felles utdanningsprogram og tett personlig kontakt. Dette skal sikre at 
pasientene/brukerne blir behandlet på rett nivå, sted og innen rett tid for å maksimere 
nytten av tilgjengelige ressurser på en best mulig måte.  

De mest sentrale lover og forskrifter som samarbeidsavtalen bygger på er; 
 Lov 1999-07-02 nr. 61- Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 

(Spesialisthelsetjenesteloven) 
 Lov 2011-06-24-nr. 30- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 

(Helse- og omsorgstjenesteloven) 
 Lov 2011-06-24 nr. 29- Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 
 Lov 1999-07-02 nr. 64- Lov om helsepersonell m.v. (Helsepersonelloven) 
 Lov 1999-07-02 nr. 63 - Lov om pasient- og brukerrettigheter (Pasient- og 

brukerrettighetsloven) 
 Lov 1999-07-02 nr. 62 - Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 

(Psykisk helsevernloven) 
 Lov 2001-06-15 nr. 93 – Lov om Helseforetak m.m. (Helseforetaksloven) 
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 Lov 2000-06-23 nr. 56 – Lov om helsemessig og sosial beredskap 
(Helseberedskapsloven) 

 Lov 2014-06-20 nr. 43 – Lov om Helseregistre og behandling av helseopplysninger 
(Helseregisterloven) 

 Lov 1994-08-05 nr. 55 - Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
(Smittevernloven) 

 Lov 2000-04-14 nr. 31 - Lov om behandling av Personopplysninger 
(Personopplysningsloven) 
 

Forskrifter til ovennevnte lover: 
 FOR-2011-11-18 nr. 1115 – Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare 

pasienter 
 FOR-2000-12-21 nr. 1385 – Forskrift om Pasientjournal 

 
Opplistingen av ovennevnte lover og forskrifter er ikke ment å være uttømmende, noe som 
innebærer at også andre lover og forskrifter har betydning for partenes utførelse av 
oppgaver. 

 

2. Verdigrunnlag og målsetting 

 
Samarbeidet bygger på tillit og åpenhet mellom likeverdige parter som er gjensidig 
avhengig av hverandre for å kunne gi et godt helhetlig tilbud. Samarbeidet skjer ut i fra en 
felles forståelse av oppgaver og ansvar. Et godt samarbeid forutsetter forankring i ledelsen, 
som legger til rette for god og effektiv samhandling mellom Helse Møre og Romsdal HF og 
kommunen. Dette gjelder både på politisk, administrativt og faglig nivå i den daglige driften 
av tjenestene.  

Samhandling innebærer at ulike helsearbeidere arbeider på tvers av sektorer og 
spesialiteter for å skape sammenhengende tjenester. Pasientens / brukerens beste skal 
alltid være i fokus. Pasienten/brukeren står i sentrum og er på felles helsearena enten 
pasienten er i helseforetaket eller i kommunen.  

Partene er enige om at samarbeidet skal preges av en løsningsorientert tilnærming og 
prinsippet om at avgjørelser tas på lavest mulig tjenestenivå, så nært pasient/bruker som 
mulig. 

Samhandlingen skal bygge på likeverdighet mellom partene og respekt for hverandres 
roller og kompetanse og bidra blant annet til at: 

 Pasient/bruker får koordinerte, helhetlige og individuelt tilpassede 
helsetjenester på rett nivå til rett tid 

 Pasient/bruker og pårørende opplever trygghet, forutsigbarhet, kontinuitet og 
brukermedvirkning 

 Gode rutiner og klare oppgave- og ansvarsforhold preger samarbeidet mellom 
kommunen og helseforetaket 

 Effektiv ressursutnyttelse på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivå 
 Partene samarbeider om å styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet 
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For å nå disse målene skal partene: 

 Forankre avtalen i toppledelsen både i kommunen og Helse Møre og Romsdal HF 
 Forankre og involvere på fag- og avdelingsnivå, ved at alle mellomlederne 

kjenner avtalen og ser til at den blir praktisert i det daglige arbeidet 
 Integrere og prioritere systematisk kvalitetsarbeid i det daglige arbeidet på linje 

med andre prioriterte oppgaver 

 Ha kjennskap til hverandre med faste møteplasser og regelmessig dialog 
 

3. Samhandlingsområder 
 

Helse og omsorgstjenesteloven § 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom 
partene skal inneholde. Det følger av lovens 1.ledd at avtalen som et minimum skal 
inneholde, sitat: 
 

1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt 
ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal 
utføre 

2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, 
habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige 
og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter/ brukere med 
behov for koordinerte tjenester 

3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus 
4. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp 
5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha 

behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon 
6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og 

for faglige nettverk og hospitering 
7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 
8. Samarbeid om jordmortjenester 
9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt 
10. Samarbeid om forebygging 
11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 

  
Regulering av samarbeidet på disse punktene vil være et viktig verktøy i gjennomføringen 
av Samhandlingsreformen og beskrives i egne delavtaler. I tillegg er det inngått avtale om 
samhandlingsstruktur (delavtale 12) og Praksiskonsulentordning (delavtale 13). Dersom 
partene inngår samarbeid på andre områder, kan det inngås særskilte avtaler som 
delavtaler til denne avtalen, eller egne retningslinjer og/eller prosedyrer som ikke er en 
delavtaler til avtalen. Velger en alternative retningslinjer og/eller prosedyrer som ikke er 
delavtaler til avtalen, vil ikke avviks- og sanksjonsreglene i denne avtalen komme til 
anvendelse. 
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4. Samhandlingsformer 
 

For å sikre gjennomføring av Samhandlingsavtalen er det etablert slike samhandlingsfora: 

 Dialogmøte  
 Overordna samhandlingsutvalg 
 Lokale samhandlingsutvalg 
 Kliniske samhandlingsutvalg 
 Samhandlingskonferanse 

 

Samhandlingsstrukturen er beskrevet i delavtale 12. 

 

5. Plikt til gjennomføring og forankring 

 
Partene forplikter seg å gi opplæring om avtalen til egne ansatte. Partene skal også sette av 
nok ressurser knyttet til medvirkning i de avtalte former for samarbeid, blant annet 
vedtatte utvalg og koordinerende enhet.  

Større endringer som planlegges av en av partene, skal gjennomføres med en god gjensidig 
prosess.  

Partene forplikter seg til å: 

 Informere og involvere den andre parten i planprosesser og annet arbeid som 
har betydning for utformingen av helsetjenester for den annen part, blant annet 
organisering og endring av rutiner 

 Orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan 
ha betydning for/innvirkning på de områdene avtalen omfatter 

 Gjennomføre konsekvensutredninger ved planlegging av tiltak som får 
konsekvenser for den annen part, blant annet omorganiseringer, nedlegging av 
sykehus og sykehusavdeling 

 Opprette en klar adressat i egen virksomhet som har overordnet ansvar for å 
veilede og hjelpe ved samhandlingsbehov mellom tjenesteyterne    

 

6. Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner 

 
Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse, 
praktisering, oppfølging og endring av avtalen. Brukerne/pasientene skal være 
representert i alle samhandlingsfora som etableres mellom kommunene og Helse Møre og 
Romsdal HF. 

Partene er enige om at kravet til brukermedvirkning som et minimum skal oppfylles ved at 
synspunkter og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom brukerundersøkelser, 
brukerutvalget ved Helse Møre og Romsdal HF, eldrerådet og Rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne i kommunen skal tillegges vekt.  
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7. Avvikshåndtering og forbedringsarbeid 

 
Dersom partene ikke følger de rutiner og prosedyrer som er avtalt i denne avtale med 
delavtale eller i medhold av denne avtalen, foreligger et avvik. 

Formålet med avvikshåndteringen skal være forbedringsarbeid og erfarings-utveksling. 
Partene har etablert system for melding av avvik innenfor alle samarbeidsområder som 
omfattes av avtalen, jamfør «Prosedyre for melding og håndtering av avvik mellom 
kommunene og helseforetaket»  

Link til prosedyre  Avviks prosedyre 

Samhandlingsavdelingen skal hvert år utarbeide en rapport med oversikt over innmeldte 
avvik innenfor avtalens samarbeidsområder og utfallet av avviks-håndteringen. Rapporten 
går til behandling i Overordna samhandlingsutvalg og som orientering til kommunene og 
de lokale samhandlingsutvalgene 

 

8. Uenighet – Tvisteløsning vedrørende avtalens innhold 

 

Partene forplikter seg til å løse uenighet vedrørende forståelse av avtalen ved prosesser 
beskrevet under pkt. 8.1 og 8.2 før saken kan bringes inn for domstolene i henhold til pkt. 
8.3.  

8.1. Dialog og forhandlinger 
Partene er enige om at uenighet vedrørende forståelse av avtalen først skal søkes løst 
gjennom dialog og forhandling. Dersom begge parter ønsker det kan uenighet søkes løst 
gjennom Overordnet samhandlingsutvalg.  

8.2. Lokalt eller nasjonalt tvisteorgan 
Dersom saken ikke løses gjennom dialog og forhandlinger er partene enige om at det 
opprettes en uenighetsprotokoll som sendes lokalt tvisteløsningsorgan for drøfting og 
anbefaling av løsning. Lokalt tvisteløsningsorgan opprettes av partene med to 
representanter fra hver av partene, og en brukerrepresentant. Oppnås ikke enighet i lokalt 
tvisteløsningsorgan, sendes saken til Nasjonalt tvisteløsningsorgan for anbefaling av 
løsning. 

8.3. Ordinær domstolsbehandling 
Dersom partene ikke klarer å løse uenigheten gjennom dialog og forhandlinger eller etter 
anbefalinger fra lokalt og nasjonalt tvisteløsningsorgan, kan hver av partene bringe saken 
inn for de ordinære domstoler med den kommunale parts tingrett som verneting.   
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9. Mislighold 

 
Avtalen kan ikke sies opp på grunn av mislighold. 

Ansvarsbetinget mislighold av denne avtale som påfører den annen part et dokumentert 
økonomisk tap, kan i ytterste konsekvens kreves erstattet. Slike krav fremsettes og 
behandles i samsvar med den saksgangen som er beskrevet for uenighet under pkt. 8. 

 

10. Endring og oppsigelse av avtalen 

 

Avtalen er gyldig og gjelder fra det tidspunkt begge parter har undertegnet. Hver av 
partene har i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5, 2. ledd rett til å si opp 
avtalen med ett års frist.  

Partene forplikter seg til å revidere avtalen slik at den til enhver tid er i samsvar med 
gjeldende rettspraksis, lover og forskrifter. Partene plikter også å revidere avtalen dersom 
andre vesentlige forutsetninger for avtalen endres, herunder etablering av nye 
behandlingstilbud som krever avklaring av oppgave- og ansvarsfordeling. 

Partene plikter å foreta en gjennomgang og evaluering av avtalen annet hvert år ved 
utgangen av året. Når det meldes ønske om endringer skal det nedsettes et 
partssammensatt forhandlingsutvalg som skal sammensettes med 4 representanter fra 
kommunene og 2 representanter fra helseforetaket. I tillegg kan 1 representant fra KS og 1 
representant fra brukerutvalget møte med talerett.  

Representantene i forhandlingsutvalget utpekes av de ulike regionrådene etter forslag fra 
kommunene. Helseforetaket utpeker sine egne representanter. De endringer som 
forhandlingsutvalget foreslår, skal behandles av Overordnet samhandlingsutvalg. 
Endringene vedtas av den enkelte kommune og helseforetaket etter tilrådning fra 
Overordnet samhandlingsutvalg.  

Endringer som kun er av teknisk karakter, kan behandles administrativt hos hver av 
partene. 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 1 til Samhandlingsavtalen 
 
Hvilke helse- og omsorgsoppgaver som partene har ansvar for – og 
hvilke tiltak som partene skal utføre 

 
I henhold til ”Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester” av 22. juni 2011  
§ 6.2 første ledd skal kommunen og helseforetaket avklare hvilke helse- og 
omsorgsoppgaver og tilhørende tjenester partene har ansvar for.  
 
Kommunens oppgaver er definert i ”Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
m.m.” (Helse- og omsorgstjenesteloven) og særskilt i  
kapittel 3 “Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester”. 
 
§ 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester;  
 

 Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys 
nødvendige helse- og omsorgstjenester 

 Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer 
med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, 
sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne 

 Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, 
gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og 
innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Kongen kan i forskrift 
gi nærmere bestemmelser om pliktens innhold 

 Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og 
omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune 

 Tjenester som nevnt i første ledd, kan ytes av kommunen selv eller ved at 
kommunen inngår avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere. 
Avtalene kan ikke overdras 

 
Helseforetakets ansvar er definert i ”Lov om spesialisthelsetjenester”, og i kapittel 2 § 2-
1a og kapittel 3 om særlige plikter og oppgaver; 
 
§ 2-1a. De regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester  
 

 De regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller 
oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor 
institusjon, herunder  

o Sykehustjenester 
o Medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester 
o Akuttmedisinsk beredskap 
o Medisinsk nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste og 

ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt 
o Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, herunder 

institusjonsplasser som kan ta imot rusmiddelmisbrukere med hjemmel i 
helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 til 10-4 

o Transport til undersøkelse eller behandling i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten 

o Transport av behandlingspersonell 
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 De regionale helseforetakene skal peke ut institusjoner i det enkelte helseforetak 
som kan ta imot rusmiddelmisbrukere med hjemmel i  
helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 til 10-4 

 Det regionale helseforetaket plikter å yte hjelp ved ulykker og andre akutte 
situasjoner i helseregionen 

 Tjenester som nevnt i første ledd kan ytes av de regionale helseforetakene selv, 
eller ved at de inngår avtale med andre tjenesteytere 

 Departementet kan i forskrift stille krav til tjenester som omfattes av denne 
loven 

 
Det følger av andre overordnede føringer som for eksempel Nasjonal helse- og 
sykehusplan og ny stortingsmelding om primærhelsetjenesten, hva som er 
kommunenes og hva som er helseforetakets oppgaver. 
 
Partene er likeverdige og skal benytte følgende virkemidler for å avklare 
ansvarsfordeling og endring av oppgavedeling:  
 

 Dialog og høringer før beslutning 
 Planlegge endringer i god tid 
 God gjensidig prosess 
 Helhetlige pasientforløp for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen 
 Ressurser skal følge endringer i pasientforløpet i form av kompetanse og 

økonomi 
 Partene forplikter seg til å holde seg oppdatert og tilpasse seg faglige standarder 

og nye behandlingsmetoder.  
 
Partene forplikter seg til å samarbeide og avklare gråsoneområder for å sikre helheten i 
behandlingsforløpene. 

 

 

 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 2 til Samhandlingsavtalen 

 

Samarbeid for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og 
omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester 

1. Formål 

 
Delavtalen skal sikre at pasienter/brukere som har behov for koordinerte tjenester gis 
et faglig forsvarlig tilbud og får tjenester som er sammenhengende og koordinerte. 
Delavtalen skal også sikre godt samarbeid mellom de ulike tjenestene og nivåene slik at 
pasienter opplever helhetlig behandling. 

 

2. Virkeområde 

 
Pasienter/brukere med behov for koordinerte tjenester er personer med til-stander 
som gir behov for langvarig oppfølging og samarbeid mellom fag-personell med 
forskjellig fagbakgrunn og organisatorisk tilknytning.  Habilitering og rehabilitering er 
den prosessen som foregår for at en pasient/bruker med medfødt eller ervervet 
skade/sykdom/nedsatt funksjonsevne skal oppnå best mulig funksjons- og 
mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet. 
 
Denne delavtalen regulerer samarbeidet mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal 
i arbeidet med pasienter/brukere med behov for koordinerte tjenester, habilitering 
eller rehabilitering. Delavtalen gjelder både somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. I tillegg til denne delavtalen reguleres samarbeidet også av 
delavtale 3a og b, og 5a og b. 
 

3. Oppgaver og ansvar 
 
3.1. Felles ansvar 

1. Partene skal sørge for at pasienter/brukere opplever et helhetlig tilbud, og at en 
ved eventuell uenighet mellom avtalepartene omkring tilbud rundt 
enkeltpasienter/-brukere, ivaretar pasientens/brukerens rettigheter i forhold til 
lov og forskrift 

2. Partene skal samarbeide om å lage gode pasientforløp. I dette arbeidet skal 
regionalt utarbeidet metodikk for pasientforløpsarbeid benyttes. Partene 
forplikter seg til å stille nødvendig personell til disposisjon i arbeidet 

3. Partene skal sikre brukermedvirkning på system- og individnivå 
4. Partene skal holde hverandre orientert om eget tilbud innenfor koordinerte 

tjenester 
5. Både helseforetak og kommuner har ansvar for habilitering og rehabilitering av 

pasienter/brukere. Ved vurdering av hvor hovedansvaret for dette ligger i 
forhold til enkeltpasienter/-brukere, tar en utgangspunkt i rapporten ”Avklaring 
av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten 
på rehabiliteringsområdet” fra Helsedirektoratet (IS-1947) 
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6. Partene skal etablere samarbeid mellom helseforetaket og kommunen rundt 
pasient- og brukergrupper med sammensatte behov, for eksempel palliativ 
omsorg, rus og psykiatri. 

 

3.2. Helse Møre og Romsdal HF skal: 

1. ha en koordinerende enhet som har oversikt over tilbud og rutiner på dette 
området både i helseforetaket og i forhold til kommunene, og ansvar for 
informasjon både internt i helseforetaket og i forhold til kommunene. 

2. tilby koordinator for pasienter som bare mottar spesialisthelsetjenester 
3. starte rehabiliteringstiltak så snart som mulig under institusjonsopphold 
4. utrede, undersøke og gi rehabiliteringstilbud til pasienter med behov for 

tverrfaglig spesialisert rehabilitering 
5. melde fra når en ser behov for individuell plan eller kommunal koordinator. 

Meldingen skal gå fra behandlende enhet til koordinerende enhet i kommunen. 
6. ta initiativ til samarbeidsmøter før utskriving ved behov for svært omfattende 

kommunale tjenester 
7. bistå til å kartlegge behov for nødvendige hjelpemiddel og ta initiativ til at disse 

blir anskaffet og klargjort. Gi opplæring i de hjelpemidler som bestilles av 
spesialisthelsetjenesten og skal brukes av pasienten i hjemkommunen 

8. delta i nødvendig tverrfaglig samarbeid i ansvarsgrupper også etter at 
pasientene er utskrevet, når det er faglig behov for dette.   

9. gi ambulante tjenester der enkeltpasienter har behov for 
spesialisthelsetjenester, og der dette av faglige grunner må skje i egen 
kommune. Dette gjelder både oppfølging av pasienten, og nødvendig 
kompetanseoverføring (jfr. delavtale 6). Ambulante tjenester skal gis etter avtale 
med, og i nært samarbeid med kommunale tjenester. Kommunale tjenester 
inklusive fastlegene, skal holdes orientert om det tilbudet som blir gitt og få 
epikriser fra relevante konsultasjoner.  

10. gi nødvendig råd og veiledning i henhold til lov og forskrift, jfr. § 14 i forskrift 
om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 

11. gi tilbud om undervisning og opplæring til pasienter og pårørende for aktuelle 
kroniske sykdomsgrupper 

12. ha et system for barnekontakt i relevante enheter for å gi nødvendig støtte og 
oppfølging til barn og ungdom som er pårørende av psykisk syke, 
rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter.  

13. varsle relevante instanser i kommunene så tidlig som mulig. 
  

3.3. Kommunen skal: 

1. etablere koordinerende enhet i kommunen, og gi kontaktinformasjon om denne 
til helseforetakets koordinerende enhet. Koordinerende enhet skal 
videreformidle direkte og relevant kontakt for oppfølging av barn og unge. 

2. sørge for å utarbeide individuell plan, tilby og utnevne koordinator og vurdere å 
opprette ansvarsgrupper, der det er behov for dette. 

3. ha tilbud om habilitering og rehabilitering 
4. gi nødvendig og relevant informasjon til helsepersonell i helseforetaket i 

forbindelse med felles pasienter/brukere innenfor de grenser 
helsepersonelloven setter 
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5. delta i nødvendig informasjonsutveksling og samarbeidsmøter under opphold, 
for planlegging av nødvendige tiltak etter utskriving.  

6. ha ansvar for at nødvendig hjelpemiddel installeres og tilpasses 
7. ha et system for å gi nødvendig støtte og oppfølging til barn og ungdom som er 

pårørende av psykisk syke, rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke 
eller skadde pasienter.  

 

3.4. Bruk av tvang 

I forhold til tvangsbruk i psykisk helsevern forholder partene seg til lov om psykisk 
helsevern.  I forhold til tvangsbruk ved rusproblem forholder kommunen seg til helse- 
og omsorgstjenesteloven (kap. 10). 
 

3.5. Videre oppfølging 

Partene forplikter seg til å følge opp denne delavtalen videre gjennom:  
 

1. Pasientforløpsarbeid som beskrevet under 3.1, punkt 2 
2. Overordnet samhandlingsutvalg og de lokale samhandlingsutvalgene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 3a til Samhandlingsavtalen  

Samarbeid om innleggelse og behandling  
av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 

 

1. Formål 

 
 Delavtalen skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig 

behandlingstilbud i overgangen mellom kommunehelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste. 

 Delavtalen skal regulere ansvarsfordeling, oppgaver og plikter ved innleggelse og 
behandling av pasienter med behov for helsetjenester. 

 

2. Virkeområde 

 
Delavtalen skal regulere samhandlingen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal HF 
vedrørende innleggelse, poliklinisk behandling, dagbehandling og døgnbehandling. Partene 
beslutter selv hvordan de internt organiserer tjenestene. Rutiner og prosedyrer for 
samhandlingen som følger av denne delavtalen er førende for partene. Delavtalen regulerer 
ikke samhandlingen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal HF når det gjelder rus 
og psykisk helsevern, siden dette er regulert i egen delavtale, (3b).   

 
3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar  

3.1    Helse Møre og Romsdals plikter, oppgaver og ansvar 

Helse Møre og Romsdal HF skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted 
innen helseområdet tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, herunder 
sykehustjenester, medisinske laboratorietjenester, radiologiske tjenester, akuttmedisinsk 
beredskap, medisinsk nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt 
og luftambulanse, transport til undersøkelse eller behandling i kommunene og Helse Møre 
og Romsdal HF og transport av behandlingspersonell.  
 
Helse Møre og Romsdal HF er pålagt veiledningsplikt ovenfor kommunehelsetjenesten. 
Denne plikten gjelder i generelle spørsmål og i forhold til den enkelte pasient. 
 
Helseforetaket skal tilby ambulante tjenester, støtte og veiledning slik at kommunen, så 
langt det lar seg gjøre, kan gi innbyggerne nødvendige helsetjenester uten behandling i 
helseforetaket. Kompetanseoverføring skal være en del av kommunens og helseforetakets 
kvalitetssystem. 
 
Helse Møre og Romsdal HF er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når de har 
ansvar for pasienten og i overføringen fra Helse Møre og Romsdal HF til kommunen.  
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3.2 Kommunens plikter, oppgaver og ansvar 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, 
herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, 
rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.  

Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og 
omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 

Kommunen har ansvar for at brukere/pasienter som mottar kommunale helse- og 
omsorgstjenester har oppdatert medikamentliste, der dette er aktuelt. 

Kommunen er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når den har ansvar for 
pasienten og i overføringen fra kommunen til Helse Møre og Romsdal HF.  

 
4. Innleggelse i Helse Møre og Romsdal HF 

4.1 Kommunen sitt ansvar ved henvisning til poliklinisk undersøking eller 
behandling ved HMR 

Henvisning til poliklinisk undersøking og behandling vil normalt komme fra lege, og ofte 
uten at kommunale omsorgstjenester er involvert i søknaden. Henvisningen skal 
inneholde: 

 kort resymé av viktige tidligere sykdommer av  
betydning for aktuell problemstilling 

 relevante undersøkinger og tidligere behandling utført hos henvisende lege 
 klar problemstilling som henviser ønsker vurdert eller behandlet 
 dersom henvisende lege har kjennskap til omsorgstjenester pasienten mottar av 

betydning for aktuell problemstilling, skal det opplyses om disse 
 oppdatert medikamentliste der dette er aktuelt 

 

4.2 Dokumentasjon ved innleggelse i HMR  

Pasienter skal søkes innlagt eller innlegges som ø-hjelp av lege. Innleggingsskriv skal, så 
langt mulig, inneholde samme opplysninger som nevnt i punkt 4.1. 

Ved innlegging av pasienter fra sykehjem, hjemmesykepleie eller andre kommunale 
tjenesteområder innenfor helse- og omsorgssektoren som er involvert rundt innleggelsen, 
skal følgende dokument fra omsorgstjenestene primært være vedlagt innleggelsesskrivet 
eller følge pasienten til sykehuset: 

 sykepleieopplysninger 
 oppdatert medikamentliste der dette er aktuelt 
 informasjon om hjelpemidler pasienten bruker og som sykehuset trenger 

kjennskap til 
 eventuelt oppdatert individuell plan der dette er relevant og etter samtykke fra 

pasienten 
 nødvendige rapporter fra andre behandlere/ terapeuter 
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Når pasienten er innlagt i sykehus og er kjent mottaker av kommunale helsetjenester 
sender sykehus snarest «melding om innlagt pasient». Kommunen svarer med melding om 
«innleggelsesrapport». Denne skal sendes innen 4 timer etter at sykehuset har meldt 
pasienten innlagt til kommunen. Disse opplysningene vil ligge i ovennevnte rapporter. 

Dersom dokumentasjonen nevnt i forrige avsnitt ikke er vedlagt ved en innleggelse, og 
sykehuset har behov for disse, skal nødvendig dokumentasjon gjøres tilgjengelig så snart 
som mulig. 

4.3. Helse Møre og Romsdal HFs ansvar ved innleggelse/ henvisning 

 Henvisning vurderes etter gjeldende forskrifter og prioriteringsveiledere. Det tas 
stilling til hvilken rett pasienten har til helsehjelp.  

 Ved behov skal det innhentes supplerende opplysninger.  
 Bistå lege fra kommunehelsetjenesten når det foreligger tvil om behov for 

innleggelse, herunder ved vurdering i akuttmottak eller poliklinikk. 
 Særlig fokus på informasjonsutveksling ved: 
 Mindreårige barn som pårørende 
 Pasient/bruker som ivaretar bistands- og omsorgsbehov hos pårørende 

 
All kontakt mellom sykehus og kommune skal dokumenteres i pasientens journal.  

 
 
5.  Behandling i Helse Møre og Romsdal HF 
 
Helse Møre og Romsdal HF foretar utredning og behandling med utgangspunkt i 
problemstillingen i henvisningen 
 
Ansvarlige representanter for kommune og helseforetak avklarer videre oppfølging i  
samarbeid med pasient og pårørende. Det skal tilrettelegges for dialog uavhengig av 
geografiske avstander 
 
Ved langvarig behandling skal Helse Møre og Romsdal HF ta initiativ til og være i dialog 
med fastlege og de kommunale tjenestene når de er involvert i behandlingen 
 
Ved behov for individuell plan og eller koordinator varsles kommunen straks. Foretaket 
skal redusere bruk av polikliniske kontroller der dette kan gjøres faglig forsvarlig i 
kommunehelsetjenesten. 
 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 3b til Samhandlingsavtalen  

 

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med 
behov for psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling   

 

1. Formål 

 
Delavtalen skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig behandlingstilbud i 
overgangen mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Delavtalen skal 
regulere ansvarsfordeling, oppgaver og plikter ved henvisning, inntak, innleggelse og 
behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester og/eller tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling.  

 
2. Virkeområde 
 
Delavtalen skal regulere samhandlingen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal HF 
vedrørende henvisninger, poliklinisk behandling, ambulante tjenester, dagbehandling og 
døgnbehandling innenfor spesialiserte helsetjenester 
 
Partene beslutter selv hvordan de internt organiserer tjenestene. Omforente rutiner og 
prosedyrer for samhandlingen som følger av denne delavtalen er førende for partene. 
 

3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov 

3.1. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 

Helse Møre og Romsdal HF skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted 
innen helseområdet tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon.  
 
Helse Møre og Romsdal HF er pålagt veiledningsplikt overfor kommunehelsetjenesten. 
Denne plikten gjelder i generelle spørsmål og i forhold til den enkelte pasient. Veiledningen 
skal ivaretas av helsepersonell med best mulig tilgjengelig kompetanse på fagområdet. 
 
Helseforetaket skal tilby ambulante tjenester, støtte og veiledning slik at kommunen, så 
langt det lar seg gjøre, kan gi innbyggerne nødvendige helsetjenester uten behandling i 
helseforetaket. Gjensidig kompetanseoverføring skal være en del av kommunens og 
helseforetakets kvalitetssystem. 

 
3.2. Kommunens plikter, oppgaver og ansvar 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys relevante 
helse- og omsorgstjenester ved behov.  
 
Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og 
omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. Kommunen har ansvar 
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for at alle brukere/pasienter som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester har 
oppdatert medikamentliste. 
 
3.3. Felles plikter, oppgaver og ansvar 
Helse Møre og Romsdal HF og kommunen er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig 
behandling både hver for seg og når en har et felles ansvar for pasienten; og i overføringen 
mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. 

Behandlingsforløp for pasienter med uavklart ROP-lidelse (samtidig og alvorlig rus og 
psykisk lidelse) avklares i samarbeid mellom helseforetaket og kommunen. 

Tilsvarende gjelder for pasienter med mindre alvorlig psykisk lidelse og samtidig 
ruslidelse, når hver av de to typer lidelse er forbundet med betydelig funksjonssvikt 
 

4. Henvisning til Helse Møre og Romsdal HF 

4.1. Kommunens oppgaver i forbindelse med henvisning 

For henviser følger gjeldende prosedyrer for henvisning til spesialisthelsetjenesten: 
 

 Klare problemstillinger som henviser ønsker vurdert utredet eller behandlet, samt 
at kommunal behandling er vurdert som ikke tilstrekkelig. 

 I rusakutte henvisninger skal det fremgå om pasientens tilstand er vurdert i 
forhold til forsvarlige kommunale krisetiltak. Ved akutthendelser som er 
livstruende, skal innleggelse skje direkte til somatisk sykehus.  

 Ved henvisning skal det fremgå om innlegging skjer etter tvangsbestemmelser i 
lovverket. Tvangsinnleggelser krever oppdaterte opplysninger med 
tilleggskriterier som skal være oppfylte, og disse følger pasienten ved innlegging. 

 
4.2 Dokumentasjon ved innleggelse i HMR  

Ved henvisning til Helse Møre og Romsdal HF av pasienter som mottar kommunale 
tjenester skal følgende dokumenter primært vedlegges henvisning: 
                                                                                                                                                                   

 Nødvendig rapport fra behandler/terapeuter 
 Oppdatert Individuell plan 
 Opplysning om navn på pasientens/brukers koordinator i kommunen 
 Oppdatert medikamentliste der dette er relevant 

 
Dersom dokumentasjonen som nevnt ovenfor ikke lar seg legge ved en øyeblikkelig hjelp 
henvisning, skal disse dokumentene ettersendes så snart som mulig. 
 
Når pasienten er innlagt i spesialisthelsetjenesten og er kjent mottaker av kommunale 
helsetjenester, sender sykehus snarest «melding om innlagt pasient». Kommunen svarer 
med melding om innleggelsesrapport. Målet er at denne melding skal sendes innen 4 timer 
etter at sykehuset har meldt pasienten innlagt til kommunen.  
  

4.3 Helse Møre og Romsdal HFs ansvar 

 Henvisning vurderes etter gjeldende forskrifter og prioriteringsveiledere.  Det 
tas stilling til hvilken rett pasienten har til helsehjelp. 
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 Ved behov skal det innhentes supplerende opplysninger.  
 Bistå lege fra kommunehelsetjenesten når det foreligger tvil om behov for 

innleggelse, herunder ved vurdering i akuttmottak eller poliklinikk. 
 

4.4 Ansvar ved øyeblikkelig hjelp/krise 

4.4.1. Kommunens ansvar 

Kommunen ved fastlege/legevakt/tilsynslege/leder av barnevern tar kontakt med 
spesialisthelsetjenesten for vurdering/veiledning/innlegging. I tillegg kan fagpersonell 
innen rus og psykisk helseteam/-bolig/kommunale rustiltak ta kontakt for 
veiledning/vurdering. 
 
Dokumentasjon:  

 Klinisk problemstilling og aktuell medikasjon 
 Dersom pasienten bor i kommunal institusjon/bemannet bosted eller har 

hjemmetjenester/psykisk helsetjeneste/kommunal rustjeneste skal aktuell 
fagrapport primært vedlegges, eller ettersendes neste virkedag dersom relevant 
personell ikke er tilgjengelig på innleggingstidspunktet 

 Opplysning om navn på pasientens koordinator i kommunen 
 Dersom pasienten har individuell plan, skal denne vedlegges 
 Ved innlegging med tvang, skal oppdaterte opplysninger med pasientstatus og 

tilleggskriterier fra lege følge med 
 
Dersom dokumentasjonen nevnt ovenfor ikke lar seg vedlegge ved en øyeblikkelig hjelp 
henvisning, skal disse dokumentene ettersendes så snart som mulig. 
 

4.4.2. Spesialisthelsetjenestens ansvar 

Spesialisthelsetjenesten avgjør om den enkelte pasient får tilbud om 
kriseplass/brukerstyrt plass i helseforetaket. Helseforetaket skal gjøre tilbud om dette 
kjent for kommunen hvis pasienten har psykisk helsetjeneste/rustjeneste fra kommunen, 
og gi kommunen beskjed når pasienten benytter seg av tilbudet. 
 

 Ved kontakt om ø-hjelp skal spesialisthelsetjenesten bistå med adekvate råd og 
vurdering av tilstanden, også på kveld og helg. 

 Helsehjelpen kan tilbys som ambulant hjemmebehandling eller innleggelse 
 Ved innlegging med tvang, skal næreste pårørende kontaktes og gis alle retter til 

informasjon og brukermedvirkning på linje med pasienten selv.  
 Be om samtykke til å varsle hjemmetjenesten/psykisk 

helsetjeneste/rustjeneste/fastlege om innlegging neste virkedag. 
 

4.5. Planlagt innleggelse og poliklinisk behandling  

4.5.1. Kommunens ansvar 

Henvisning sendes helseforetaket fra lege, privatpraktiserende psykolog, leder av 
psykiatritjenesten og/eller kommunal rustjeneste og sosialtjenesten i kommunen. 
Henvisning sendes til helseforetaket fra lege eller leder for barneverntjenesten. 
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Dokumentasjon:  

 Skriftlig henvisning i samsvar med mal/skjema på helseforetakets hjemmeside 
 Individuell plan dersom brukeren/pasienten har det 
 Opplysning om navn på pasientens/brukerens koordinator i kommunen. 
 Om brukeren/pasienten bor i kommunal institusjon/bemannet bosted eller har 

hjemmetjenester/psykisk helsetjeneste/kommunal rustjeneste, skal aktuell 
fagrapport primært vedlegges. For barn og unge skal nødvendige 
utredningsrapporter følge med 
 

4.5.2. Spesialisthelsetjenestens ansvar 

 Henvisning blir vurdert av spesialist i forhold til gjeldende frister og etter 
Prioriteringsforskriften. Tilbakemelding til bruker/pasient og henvisende 
instans skal skje snarest. 

 Avklare behandlingsforløp for ROP-pasienter i samarbeid med kommunen.  
 Gjennomføre forvernsamtaler der dette er aktuelt, hjemme hos 

brukeren/pasienten der det er tjenlig. 
 Innhente nødvendig tilleggsinformasjon utover det som er sendt med, eventuelt 

gjennom samarbeidsmøte.   
 
 

5. Behandling i Helse Møre og Romsdal HF 

5.1. Spesialisthelsetjenestens ansvar 

Helse Møre og Romsdal HF foretar utredning og behandling med utgangspunkt i 
henvisningens problemstilling.  
 
Ved langvarig behandling skal Helse Møre og Romsdal HF ta initiativ til og være i   
dialog med fastlege og de kommunale tjenestene/brukerens koordinator når de er 
involvert i behandlingen 
 
Ved behov for individuell plan varsles kommunen straks. Polikliniske kontroller skal 
reduseres der dette kan gjøres faglig forsvarlig i kommunehelsetjenesten 
 
Planlegging av utskriving starter umiddelbart etter innleggelse: 
 

 Innkalle til samarbeidsmøte så tidlig som mulig der en ser at bruker/pasient har 
behov for kommunale tiltak utover det han/hun evt. allerede har innvilget 

 Innkalle til ansvarsgruppemøte der dette er aktuelt  
 Evt. initiere arbeid med individuell plan 
 Oppnevne koordinator for brukeren/pasienten 

 
Begge parter tar initiativ til dialog og deltar i møter ved behov.  
 
Ansvarlige representanter for kommune og helseforetak avklarer videre oppfølging i 
samarbeid med bruker/pasient og pårørende. Det skal tilrettelegges for dialog uavhengig 
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av geografiske avstander 
 

5.2. Kommunens ansvar 

 Delta i samarbeid og planlegging for utskriving og hjemreise for pasienten 
 Evt. initiere arbeid med individuell plan 
 Sørge for at det blir oppnevnt koordinator for pasient/bruker 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 4 til Samhandlingsavtalen 

Samarbeid om døgntilbud for øyeblikkelig hjelp 
 

Kommunen skal utvikle et kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp innen 01.januar 
2016. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder utgitt 02/2014(rev.),  
link  ”Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold”. 

 
1. Formål 

 

Denne delavtalen skal bidra til samarbeid mellom kommunene i Møre og Romsdal og Helse 
Møre og Romsdal om etablering og drift av kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. 
Tilbudet som etableres i kommunene skal være like godt eller bedre enn tilsvarende tilbud 
i spesialisthelsetjenesten. Dette tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp 
innleggelser i spesialisthelsetjenesten og gi pasienten et godt faglig tilbud i nær tilknytning 
til kommunal helsetjeneste. 

Partene skal samarbeide slik at pasientene får en fullverdig tjeneste. Delavtalen skal sikre 
at det kommunale døgnoppholdstilbudet ved øyeblikkelig hjelp blir koordinert med 
tjenester og tiltak i den akuttmedisinske kjeden. Krav til forsvarlighet innebærer at 
sykehuset ikke kan redusere sitt tilbud før tilsvarende tilbud i kommunene er etablert.  

 

2. Virkeområde 
 

Denne delavtalen omfatter partenes ansvar og oppgaver for etablering og drift av 
kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. 

I Helsedirektoratets veileder om kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgntilbud er 
øyeblikkelig hjelp definert slik:  

  Som et alminnelig utgangspunkt omfatter øyeblikkelig hjelp situasjoner der det 
oppstår   akutt behov for undersøkelse og behandling blant annet for å gjenopprette 
eller  vedlikeholde vitale funksjoner, for å forhindre eller begrense alvorlig 
funksjonsnedsettelse som følge av skade eller sykdom, eller for å gi adekvat 
smertebehandling ved smerter av kortvarig art. 

Kommunenes plikt til å tilby døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal kun gjelde de pasient- 
og brukergruppene som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle og/eller yte 
omsorg til. 
Fastlege, legevakt samt lege i akuttmottaket og poliklinikk kan etter avtale med ansvarlig 
lege ved kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD), henvise pasienter dit. . Der 
ansvarlig ØHD-lege ikke er tilgjengelig, skal avtale gjøres med den kommunale 

legevaktslegen. Avtalen skal være inngått før transport til kommunal ØHD-plass blir 
startet.  Kriterier for innleggelse i det kommunale ø-hjelpstilbudet skal være oppfylt, jfr. 
lokale avtaler med enkelte kommuner, helseforetak og Helsedirektoratets veileder. 
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Pasientene skal henvises til spesialisthelsetjenesten om de ikke kan behandles forsvarlig på 
kommunalt nivå. Partene skal sikre at det kommunale døgnoppholdstilbudet ved 
øyeblikkelig hjelp blir koordinert med tjenester og tiltak i den akuttmedisinske kjeden. 

 

4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar 

 

Døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp skal etableres i samsvar med retningslinjene fra 
Helsedirektoratet. For det enkelte tilbud skal det lages retningslinjer som blant annet 
beskriver innleggelseskriterier, faglige krav til virksomheten som f.eks. organisering av 
lege og sykepleiertjeneste, og kontaktinformasjon og fremgangsmåte ved behov for 
innleggelse. 

 

4.1. Helse Møre og Romsdal HF 

1. Skal ved behov bistå kommunen ved utforming av retningslinjer for øyeblikkelig 
hjelp tilbudet 

2. Skal ha anledning til å uttale seg om kommunen sine retningslinjer. 
3. Skal bistå kommunen ved nødvendig kompetanseoppbygging for å ivareta 

øyeblikkelig hjelp funksjonen 
4. Skal gjennom sine leger på vakt, gi råd til kommunene ved behov om behandling 

av enkeltpasienter ved øyeblikkelig hjelp tilbudet.  Supplerende opplysninger av 
betydning for behandling av pasienten skal gis av øvrig helsepersonell. 

 

4.2. Kommunen 

1. Skal etablere et øyeblikkelig hjelp døgntilbud i samsvar med krav fra 
Helsedirektoratet og Helse- og omsorgstjenesteloven.  

2. Skal utarbeide retningslinjer for tilbudet som mellom annet omfatter kriterier 
for innleggelse, faglige krav til virksomheten som organisering av  lege- og 
sykepleiertjeneste, kontaktinformasjon og fremgangsmåte ved innleggelse. 

3. Skal gi helseforetaket anledning til å uttale seg om innholdet i retningslinjene. 
4. Skal gjøre retningslinjene kjent for fastleger og legevaktleger i nedslagsfeltet og 

for helseforetaket ved samhandlingsavdelingen.  
5. Skal sørge for nødvendig opplæring og vedlikehold av kompetanse hos egne 

medarbeidere  
 
 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 5a til Samhandlingsavtalen  - foreløpig tatt ut av avtaleverket for 
videre behandling i nasjonal tvisteløsningsnemd 

 

Samarbeid om utskriving av pasienter med  
behov for somatiske helsetjenester 

 
 

1. Formål 

 
 Delavtalen skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig 

behandlingstilbud i overgangen mellom kommunehelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste. 

 Delavtalen skal regulere ansvarsfordeling, oppgaver og plikter ved utskriving av 
pasienter med behov for somatiske helsetjenester. 

 
  

2. Virkeområde 

 
Delavtalen skal regulere samhandlingen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal HF 
vedrørende utskriving av somatiske pasienter.  
 
Partene beslutter selv hvordan de internt organiserer tjenestene. Rutiner og prosedyrer for 
samhandlingen som følger av denne delavtalen er førende for partene. 
 
Delavtalen regulerer ikke samhandlingen mellom kommunen og helseforetaket innenfor rus 
og psykisk helsevern. 
 

3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar  

3.1 Helse Møre og Romsdals plikter, oppgaver og ansvar 

Helse Møre og Romsdal HF skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen 
helseområdet tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon.  
 
Helse Møre og Romsdal HF er pålagt veiledningsplikt ovenfor kommunehelsetjenesten. Denne 
plikten gjelder i generelle spørsmål og i forhold til den enkelte pasient. 
 
Helseforetaket skal tilby ambulante tjenester, støtte og veiledning slik at kommunen, så langt 
det lar seg gjøre, kan gi innbyggerne nødvendige helsetjenester uten behandling i 
helseforetaket. Kompetanseoverføring skal være en del av kommunens og helseforetakets 
kvalitetssystem. 
 
Helse Møre og Romsdal HF er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når de har 
ansvar for pasienten og i overføringen fra Helse Møre og Romsdal HF til kommunen.  
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3.2 Kommunens plikter, oppgaver og ansvar 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester.  
 
Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og 
omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 
 
Kommunen har ansvar for at alle brukere/pasienter som mottar kommunale helse- og 
omsorgstjenester har oppdatert medikamentliste der dette er aktuelt. 
 
Kommunen er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når den har ansvar for 
pasienten og i overføringen fra kommunen til Helse Møre og Romsdal. 
 

4. Definisjon av utskrivningsklar pasient 

 
En pasient er utskrivningsklar når lege i Helse Møre og Romsdal HF vurderer at det ikke er 
behov for ytterligere behandling i Helse Møre og Romsdal HF. Avgjørelsen skal være basert på 
en individuell helsefaglig vurdering.  
 
Følgende krav må være oppfylt før en pasient kan meldes utskrivningsklar til kommunen:  
 

 Problemstillinger ved innleggelse, slik disse var formulert av innleggende lege, skal 
være avklart. 

 Øvrige problemstillinger som har framkommet skal være avklart. 
 Det skal redegjøres for eventuelle spørsmål som ikke er endelig avklart. 
 Det skal foreligge et klart standpunkt til diagnoser, samt videre plan for oppfølging 

av pasienten. 
 Pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra funksjonsnivå før innleggelse, og 

forventet framtidig utvikling skal være vurdert og formidlet til kommunen. 
 Dersom pasienten har behov for spesialisthelsetjenester utenfor den aktuelle 

avdelingens ansvarsområde, skal det sørges for at relevant kontakt etableres, og at 
plan for denne oppfølgingen beskrives. 

 Dokumentasjonskravet nevnt i punkt 6.1 skal være oppfylt 
 
 

5. Plikt til vurdering og varsling av pasientens behov for kommunale tjenester 

5.1 Kontaktpunkt i kommune og helseforetak   

Helse Møre og Romsdal HF skal ha ordning med kommunekontakter som varsler og etablerer 
kontakt med pasientens hjemkommune.  
 
Kommunen skal ha ordning med en enhet som koordinerer kontakt fra sykehus til 
kommunens tjenester. Det skal være et telefonnummer for sykehuset inn til kommunens enhet. 
 

5.2 Vurderingsplikten av kommunale tjenester innen 24 timer 

Innen tidsfristen etter innleggelse skal det gjøres en vurdering av: 
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1. Hvor lenge innleggelsen antas å vare.  
2. Om pasienten antas å ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter 

utskriving.  
 

5.3 Prosedyre ved antatt behov for kommunale tjenester 

Dersom det antas at det er behov for hjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 
skal følgende prosedyre følges:  

 
1. Innen 24 timer etter innleggelse skal kommunen varsles om innleggelsen, 
       pasientens status, antatt forløp og forventet utskrivningstidspunkt.  
2. Pasientens antatte funksjonsnivå og hjelpebehov etter utskriving formidles til 

kommunen så snart dette er avklart, senest innen 24 t før utskriving.  Dersom 
det antas å være behov for omfattende eller langvarig behandling i Helse Møre og 
Romsdal HF (f.eks. multitraume, behov for respiratorbehandling med mer), og det 
ikke er mulig å foreta vurderingene innen ovenfor nevnte tidsfrist, skal 
vurderingene foretas og kommunene varsles så snart det lar seg gjøre. Slikt varsel 
skal uansett gis senest en uke før pasienten antas å være utskrivningsklar. 

3. I tilfeller hvor den første vurderingen tilsier at pasienten ikke har behov for hjelp i 
kommunen etter utskrivning, men dette endrer seg i løpet av sykehusoppholdet, vil 
24 timers fristen starte fra det tidspunkt hvor det blir klart at et slikt behov 
foreligger. 

4. Dersom pasienten har behov for/endret behov for kommunale tjenester etter 
utskriving, har sykehuset plikt til å bistå pasienten med å søke om slike tjenester. 
Sykehuset skal ikke legge føringer på hvilke tjenester kommunen skal yte. I 
søknaden skal det fremgå om pasienten har/har hatt kommunale tjenester. 
Søknaden utfylles/sendes kommunen så tidlig som mulig.  

5. Helse Møre og Romsdal HF skal varsle kommunen så tidlig som mulig, dersom 
pasientens situasjon er vesentlig endret, slik at det kan være behov for tekniske 
hjelpemidler e.l. fra kommunen eller NAV.  

6. Ved endret utskrivingsplan eller ved dødsfall informeres kommunen umiddelbart. 
Endring i utskrivningsklar dato skal registreres i pasientjournalen.  

 

6. Oppgaver og ansvar i forbindelse med utskriving 

6.1. Helse Møre og Romsdal HFs ansvar ved utskriving 

1. Helse Møre og Romsdal HF skal sende elektronisk melding til kommunen ved behov 
for kommunale tjenester etter utskriving 

2. Etter samtykke fra pasienten har Helse Møre og Romsdal HF ansvar for varsling av 
pårørende/foresatte ved planlagt utskriving. 

3. Utskriving av pasient skal gjøres så tidlig som mulig på dagen. 
4. Ved utskriving skal forskriftsmessig epikrise eller tilsvarende lege- dokumentasjon 

(utskrivningsblankett) inkludert fullstendig medikamentliste følge pasienten. 
Denne skal også sendes fastlege, henviser og eventuelt annen oppfølgende instans 
så raskt som mulig.  

5. For å sikre forsvarlig oppfølging av pasienter som utskrives til kommunalt 
tjenestetilbud skal innholdet i dokumentasjonen nevnt i punkt 4 gjøres tilgjengelig 
for kommunen snarest etter at utskriving er besluttet og senest samtidig med at 
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pasienten utskrives. Punkter som omhandler pasientens tilstand, 
funksjonsvurdering, antatt hjelpebehov og at kriterier i “ Vilkår for 
utskrivningsklar pasient” er oppfylt, skal være inntatt i dokumentet eventuelt ved 
bruk av supplerende sjekkliste.  

6. Helse Møre og Romsdal HF innhenter samtykke fra pasient dersom informasjon 
og/eller epikrise sendes til andre enn fastlegen. Signerte 
epikriser/utskrivingsblankett og eventuelt sjekklister skal sendes elektronisk. 

7. Dersom pasienten har behov for det, bestiller Helse Møre og Romsdal HF 
timeavtale hos fastlegen i dialog med pasienten før utskriving. 

8. Ved utskriving skal Helse Møre og Romsdal HF sende med pasient resept, eventuelt 
medikamenter og annet utstyr slik at pasienten har nødvendige medikamenter og 
utstyr fram til og med første virkedag etter utskriving. Hva som skal sendes med 
pasient avklares med mottagende helsepersonell i kommunen, også om det er 
behov for ekstra medisin utover første virkedag. 

9. Gjennomført varslingsprosedyre og vurdering av om pasienten er utskrivningsklar 
skal dokumenters i pasientens journal.  

10. Helseforetaket skal ha rutiner for registrering av dato for når kommunens 
betalingsansvar inntrer. 

11. Helse Møre og Romsdal HF kan ikke sende en utskrivningsklar pasient tilbake til 
kommunen før kommunen har gitt beskjed om at det foreligger et kommunalt 
tilbud til vedkommende pasient.  

12. Som hovedregel skal varsling om utskrivningsklare pasienter skje tidligst mulig fra 
mandag til fredag kl. 08:00 -15:00.  

 
Unntak fra hovedregelen ovenfor er: 

a) Pasienter som allerede har plass i heldøgns institusjon kan også varsles og 
utskrives i helg mellom kl. 08 -15. 

b) Pasienter som etter utskrivning har uendret tjenestebehov fra 
hjemmetjenesten, kan også varsles og utskrives i helg mellom kl.08 -15. 

c) Ved større høytider som jul og påske kan varsling og utskrivning også 
utføres mellom kl. 08 -15 på helligdager. 

d) Varsling om utskrivningsklare pasienter kan skje pr. telefon og/eller på 
eget skjema til oppgitt kontaktpunkt i kommunen via elektronisk melding. 
Varsling pr. telefon for de tjenesteområder som ikke har innført 
elektroniske meldingstjenester. 

 

6.2. Kommunens ansvar ved utskriving 

1. Etter at kommunen i henhold til punkt 6.1.nr.12 har mottatt varsling fra Helse 
Møre og Romsdal, skal kommunen etter samme prosedyre som der er avtalt, så 
tidlig som mulig innenfor kl. 08:00 -15:00 gi beskjed om kommunen kan ta imot 
pasienten, og fra hvilket tidspunkt. Dette gjelder ikke dersom det foreligger 
omstendigheter utenfor kommunens kontroll som ikke gjør det mulig å avgi svar. 

2. Kommunen skal forberede og iverksette nødvendige tiltak for å kunne ta imot 
pasienten når Helse Møre og Romsdal HF har varslet om at pasienten har behov for 
kommunale helse- og omsorgstjenester. 

3. Kommunen skal behandle søknad fra pasient fortløpende og fatte vedtak i henhold 
til gjeldende lover og regler. 

4. Kommunen beslutter hvilke tjenester pasienten skal ha ut fra kommunens 
tjenestetilbud, krav til faglig forsvarlighet og egen vurdering. 
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5. Kommunen har ansvar for å legge til rette for at pasienten kan overføres til 
kommunen når pasienten er utskrivningsklar. 

6. Kommunen har ansvar for bestilling av tekniske hjelpemidler og at midlertidige 
tekniske hjelpemidler fra kommunens lager er tilgjengelig i bolig.  

7. Kommunen har ansvar for å vurdere og planlegge tilrettelegging i pasientens 
bolig. 

 
7. Kommunens betalingsplikt 

 
Kommunal betalingsplikt omfatter pasienter som trenger kommunale pleie- og 
omsorgstjenester etter utskriving fra sykehus.   
 
Kommunal betalingsplikt inntrer fra den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar (i 
henhold til forskrift om medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter §13 jfr. § 
8 -10) samt denne samarbeidsavtalen, og kommunen har gitt beskjed om de ikke kan motta 
pasienten, jfr. § 11 andre ledd i samme forskrift. Betalingskravet gjelder til den datoen 
kommunen melder fra om at kommunen er klar til å ta imot pasienten.  
 
Den dagen som kommunen har bestemt å motta pasienten skal ikke være med i 
betalingskravet.  
 
Dersom kommunen tar imot pasient samme dag som pasienten er definert som 
utskrivningsklar har kommunen ingen betalingsplikt.  
 
For hvert påfølgende døgn pasienten er innlagt i Helse Møre og Romsdal HF i påvente av 
kommunal pleie- og omsorgstjeneste skal kommunen betale etter gjeldende betalingssatser 
fastsatt i statsbudsjett.  
 
Kommunal betalingsplikt inntrer ikke når Helse Møre og Romsdal HF velger ikke å skrive ut 
pasient når denne er definert som utskrivningsklar, og kommunen har varslet om at den kan 
ta imot pasienten.  
 
Ved reinnleggelse for samme problemstilling innen 48 timer etter utskriving, faller 
kommunens betalingsplikt bort.  
 

8. Plikt til redegjørelse 

 
Kommunen kan kreve å få en redegjørelse for de vurderinger Helse Møre og Romsdal HF har 
foretatt. Redegjørelsen skal inneholde tilstrekkelig og nødvendig informasjon slik at 
kommunen kan etterprøve at vurderingene foretatt av Helse Møre og Romsdal HF er i tråd 
med bestemmelsene i forskriften om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter og 
etter denne delavtalen.  
 
Kommunen kan kreve redegjørelse fra Helse Møre og Romsdal HF for registrering av 
oppfyllelse av varslingsrutiner og på registrert utskrivningsklar dato for pasient. 
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9. Utsatt betalingsplikt 

 
Dersom Helse Møre og Romsdal HF etter å ha vurdert pasient som utskrivningsklar har 
unnlatt å varsle kommunen etter varslingsprosedyrer i denne avtale, vil ikke kommunens 
betalingsansvar inntre før 24 timer etter at Helse Møre og Romsdal HF har varslet kommunen 
om at pasienten er utskrivningsklar. 
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Delavtale 5b til Samhandlingsavtalen   

 

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for tjenester innenfor 
psykisk helsevern og rusrelatert behandling 
 

1. Formål 

 

Delavtalen skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig behandlingstilbud i 
overgangen mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Delavtalen skal 
regulere ansvarsfordeling, oppgaver og plikter ved utskriving av pasienter med behov for 
psykiatriske – og/eller rusrelaterte helsetjenester 

 

2. Virkeområde 

 

Delavtalen skal regulere samhandlingen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal HF 
vedrørende utskriving og overføring av behandlingsansvar fra poliklinisk behandling, 
dagbehandling og døgnbehandling fra ovennevnte tjenesteområder. 

Partene beslutter selv hvordan de internt organiserer tjenestene. Gjennom gjensidige 
prosesser skal det utarbeides forløp, prosedyrer og retningslinjer for   god samhandling 
innen samhandlingsområdet rus og psykiatri.  Omforente rutiner og prosedyrer for 
samhandlingen som følger av dette Delavtalen er førende for partene. 

  

3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar  

 
3.1. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 

Helse Møre og Romsdal HF skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted 
innen helseområdet tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon. 

Helse Møre og Romsdal HF er pålagt veiledningsplikt overfor kommunehelsetjenesten. 
Denne plikten gjelder i generelle spørsmål og i forhold til den enkelte pasient. Veiledningen 
skal ivaretas av helsepersonell med spisskompetanse på fagområdet.  

Helseforetaket skal tilby ambulante tjenester, støtte og veiledning slik at kommunen, så 
langt det lar seg gjøre, kan gi innbyggerne nødvendige helsetjenester uten behandling i 
spesialisthelsetjenesten. Kompetanseoverføring skal være en del av kommunens og 
helseforetakets kvalitetssystem. 

Helse Møre og Romsdal HF er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når de har 
ansvar for pasienten og i overføringen fra Helse Møre og Romsdal HF til kommunen.  
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3.2. Kommunens plikter, oppgaver og ansvar 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, 
herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, 
rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.  

Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og 

omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. Kommunen har ansvar 

for at alle brukere/pasienter som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester har 

oppdatert medikamentliste. 

Kommunen er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når den har ansvar for 

pasienten og i overføringen fra kommunen til Helse Møre og Romsdal HF. 

 4.  Ansvarsfordeling mellom partene ved utskriving 

4.1. Spesialisthelsetjenestens ansvar 

 Varsle pårørende/foresatte/kommunal tjeneste om forestående 
utskriving/avslutning av behandling. Samtykke fra pasient innhentes 

 Ved behov innkalle til utskrivings-/avslutningsmøte, på ett tidspunkt som er 
avtalt og tilrettelagt i god tid for partene.  

 Hjelpe pasient med søknad om kommunale tjenester der en vurderer dette som 
nødvendig, men ikke etablert 

 Sende epikrise til bruker/pasient og henvisende instans og fastlege så fort som 
mulig og senest innen 7 dager. Medikamentliste og evt. annen informasjon som 
fastlege og lokale tjenester kan trenge umiddelbart, skal følge pasienten ved 
utskriving.  

 

4.2. Kommunens ansvar 

 Kommunen skal koordinere tjenestene omkring pasienten, og evt. oppnevne 
koordinator for pasienten 

 Ved varsling om utskriving/avslutning har kommunen plikt til å iverksette 
relevante tiltak.  

 Fastlegene stiller i ansvarsgruppemøter jfr. § 8 Fastlegeforskriften. 
Møtetidspunkt skal avtales i god tid med partene. 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 6 til Samhandlingsavtalen 

Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og 
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering 

 

1. Formål 
 

Denne delavtalen har som formål å bidra til gode helsetjenester i et helhetlig pasientforløp 
gjennom gjensidig kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring mellom Helse Møre og 
Romsdal og kommunene.  

«En av de viktigste forventningene til spesialisthelsetjenesten er å bidra til 
kompetanseutvikling og kompetanseoppbygging i en forsterket kommunehelsetjeneste. 
Dette berører en rekke områder, bl.a. forebygging, tidlig intervensjon, behandling av eldre 
og pasienter med kronisk sykdom, herunder psykisk helsevern og rusbehandling, samt 
lærings- og mestringsstrategier.» St.meld.nr.47 (2008-2009) S.112, kap.10.2.1) 

 
2. Virkeområde 
 

Denne delavtalen skal regulere samhandlingen mellom partene vedrørende 
kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglig nettverk, felles møteplasser og 
hospitering. 

Samhandlingen skal være preget av gjensidighet. Informasjonsutveksling når det gjelder 
inn- og utskriving av pasienter er ivaretatt i delavtale 3a og b, og 5a og b til 
samarbeidsavtalen. Informasjon om endring i tilbud og gjensidige forpliktelser rundt dette 
omtales i delavtale 1 til samarbeidsavtalen. Faglige nettverk og felles møteplasser kan 
opprettes blant annet via samhandlingsutvalgene etter innmeldte behov fra fagmiljøene.  
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3. Sentrale felles plikter og ansvar 
 

Helseforetaket og kommunen skal sørge for at faglig, organisatorisk kunnskap som 
formidles partene imellom, implementeres i egen organisasjon.  

Begge parter skal informere koordinerende enhet i helseforetaket om felles møteplasser og 
faglige nettverk. 

 

3.1. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 
 

Spesialisthelsetjenesten har veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og pasient/pårørende. Det vises til rundskriv om veiledningsplikt: 
  
 link til dokumentet  Rundskriv om veiledningsplikt 

Plikten er både generell og klinisk rettet mot enkeltpasientforløp, jfr. § 6-3 i 
spesialisthelsetjenesteloven. Form og innhold på veiledningen avtales mellom partene.  

Helse Møre og Romsdal HF skal: 

1. Gi opplæring og veiledning til pasienter og pårørende som er knyttet til  
spesialiserte pasientforløp (lærings- og mestringsansvar)  

2. Legge praktisk og økonomisk til rette for gjensidig hospitering 
3. Medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helse- og omsorgspersonell 
4. Ha tilgjengelige praksisplasser, herunder stillinger for leger under spesialisering i 

allmennmedisin 
5. Opprette og delta i faglige nettverk 
6. Koordinerende enhet holder oversikt over og informerer om felles møteplasser og 

faglige nettverk mellom kommunene og helseforetaket 
7. Samarbeide med kommunen om nødvendig kunnskapsoverføring som sikrer 

forsvarlighet ved overføring av oppgaver 
8. Skal sørge for at egne ansatte får påkrevd videre- og etterutdanning 
 

3.2. Kommunens plikter og ansvar 

 

Kommunen skal: 

1. Sørge for at egne ansatte får påkrevd videre- og etterutdanning. Gi opplæring og 
veiledning til pasienter/brukere og pårørende (lærings- og mestringsansvar) 

2. Legge praktisk og økonomisk til rette for gjensidig hospitering 
3. Medvirke til undervisning og opplæring av helse- og omsorgspersonell 
4. Ha tilgjengelige praksisplasser 
5. Opprette og delta i faglige nettverk 
6. Arbeide for å sikre kvalifisert og relevant representasjon i kliniske og faglige 

samarbeidsutvalg, med særlig vekt på representasjon fra  allmenn-legetjenesten 
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Delavtale 7 til Samhandlingsavtalen  

 

Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 

 

1. Formål 

 
Forskning og bruk av forskningsresultater er et viktig virkemiddel for å sikre kvalitet og 
kostnadseffektivitet på tjenestetilbud. For å styrke forskningens relevans og kvalitet 
samt bidra til implementering av ny kunnskap, vil det være viktig med økt medvirkning 
fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  
 
Partene skal utvikle felles tiltak for å styrke kunnskap, kompetanseoppbygging, 
forskning og innovasjon som understøtter samhandlingsreformens intensjoner.  

 

2. Virkeområde 

 
I spesialisthelsetjenesten er forskning og utdanning en sentral oppgave. Kommunene 
har ansvar for å medvirke til og tilrettelegge for forskning, men ikke 
medfinansieringsansvar.  
 
Denne delavtalen regulerer samarbeid mellom kommunene og Helse Møre og Romsdal 
rundt forskningsprosjekter, utdanning, praksis og læretid. Utdanning og praksis 
berøres også i delavtale 6 til samhandlingsavtalen.  
 
Samarbeid mellom arbeidslivet og utdannings- og forskningsinstitusjoner er viktig for å 
oppnå mange av målene med Samhandlingsreformen. En avtale mellom kommunen og 
helseforetaket kan ikke binde opp aktivitet eller virksomheten ved utdannings- og 
forskningsinstitusjonene, men det bør inngås særlige avtaler med disse.  
 

3. Samarbeid om forskning og utvikling 

3.1. Felles ansvar 
1. Samarbeide om forsknings- og utviklingstiltak (FOU-tiltak) 

2. Gjensidig informasjon om FOU-prosjekt 
3. Systematisk evaluering av FOU-prosjekt 
4. Formidle og implementere forskningsresultat og ny kunnskap 
 

3.2. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 
1. Legge til rette for forskning og forskningsnettverk 

2. Ta initiativ til å inkludere kommunene i aktuelle forskningsprosjekter 
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3.3. Kommunens plikter og ansvar 

1. Delta i forskningsnettverk 
2. Bistå i aktuelle forskningsprosjekt 
 
 

4. Samarbeid om utdanning, internopplæring, praksis og læretid 

 
Utdanningsbehovet i kommunene og spesialisthelsetjenesten må sees i sammenheng. 
Det er etablert et samarbeidsorgan mellom kommunene, helseforetaket, 
fylkeskommunen og høgskolene i Møre og Romsdal. Partene skal gjennom 
samarbeidsorganet samordne forespørsler til utdanningsinstitusjonene om aktuelle 
etter- og videreutdanninger. Det må tas initiativ til at behov for samhandling vektlegges 
i utdanningene. 
 
Partene skal samarbeide om utdanningstilbud og felles etterutdanning, 
internopplæring, praksisplasser og tilbud til lærlinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 8 til Samhandlingsavtalen 

 

Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg 

1. Formål 

 
Delavtalen skal sikre forsvarlige, likeverdige og helhetlige tjenester uavhengig av 
bosted, og ordninger tilpasset hver kommunes behov. Den beskriver også fordeling av 
oppgaver og ansvar mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
 
Delavtalen omfatter også behov og tiltak for systematisk forebyggende helsearbeid i 
forbindelse med seksualitet og uønskede svangerskap. Forebyggende helsearbeid i 
forbindelse med svangerskap, fødsel og barsel er særlig viktig å vektlegge i forhold til 
rus, psykisk helsevern, sosialmedisin, fedme, fødselsangst etc. Partene skal arbeide for å 
redusere helserisiko knyttet til disse områdene.  
 
Mål og tiltak basert på de nasjonale retningslinjene er beskrevet i ”Helhetlig plan for 
svangerskap, fødsel og barsel i Midt-Norge”, vedtatt Helse Midt-Norge RHF november 
2010. 
 

2. Virkeområde 

 
Denne delavtalen gjelder samarbeidet mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal 
angående svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg i fylket.  
 
Tjenestene i kommunene blir utøvd i tverrfaglig samarbeid mellom jordmor, 
helsesøster, lege og andre aktuelle faggrupper, og skal bidra til å arbeide for å redusere 
helserisiko.  

 

3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar 
 

3.1. Felles 

Begge parter skal videreutvikle tjenestene med basis i ”Helhetlig plan for svangerskap-, 
fødsels- og barselomsorg 2011-2014” med særlig vekt på følgende områder:  
 
1. Identifisering og systematisk oppfølging av risikoutsatte gravide med 

problemstillinger innenfor psykisk helse, rus og/eller sosialmedisin 
2. Sørge for gode rutiner og kompetanse ift. meldeplikten til barnevernet 
3. Utvikle felles prosedyrer med tydelig ansvarsfordeling 
4. Felles plan for utvikling av kompetanse 
5. Legge til rette for gjensidig hospitering 
6. Gode IKT løsninger for å ivareta elektronisk kommunikasjon mellom HF og 

helsestasjoner. Evt. kan mobiltelefon brukes i påvente av permanent løsning   
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3.2. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 

Sørge for følge- og beredskapstjeneste for kommuner som har krav på det, jfr. St.Prop. 
nr 67 2008-2009. Det inngås egne avtaler om dette.  
 

3.3. Kommunens plikter og ansvar 

1. Gode rutiner for samarbeid på tvers av faggrupper i kommunen som gir 
kvinne/familie behovsbasert, helhetlig oppfølging i kommunen 

2. Sørge for nødvendig opplæring av eget personell 
3. Arbeide for tilstrekkelige jordmor- og helsesøsterressurser i kommunene for å 

ivareta anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer, blant annet særlig de nye 
anbefalingene om tidlig hjemmebesøk av jordmor 

4. Målsetting om ammekyndige helsestasjoner jfr. anbefaling fra nasjonalt 
kompetansesenter for amming 

 

4. Klinisk samarbeidsutvalg 

 
For å konkretisere plan- og prosedyrearbeid skal Helse Møre og Romsdal og 
kommunene etablere et klinisk samarbeidsutvalg med følgende oppgaver: 
 
1. Planlegge implementeringen av ”Helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og 

barselsomsorg i Midt-Norge 2011-2014” 
2. Beskrive ansvar og oppgaver i kommuner og helseforetak  
3. Evaluere mål/effekt av ”Helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels og barselomsorg” i 

løpet av 2016.  
4. Godkjenne kvalitetshåndbok for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg, som skal 

legges ut på helseforetakets hjemmeside.  
 
  
 
 
 
 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 9 til Samhandlingsavtalen 

 
Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling 

  
Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å 
få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig tilgang til pasientinformasjon kan blant 
annet sikres ved å ta i bruk standardiserte elektroniske meldinger mellom partene. 
Kommunene og Helse Møre og Romsdal skal legge til rette for og følge opp at 
informasjonsutveksling foregår elektronisk over Norsk Helsenett.  
 
Informasjonsutvekslingen skal inkludere alle som arbeider med samhandlingen mellom 
kommuner og spesialisthelsetjenesten. All samhandling skal være med utgangspunkt i 
de kvalitets- og sikkerhetskrav som er myndighetsdefinerte. Det er utarbeidet 
veiledende retningslinjer og meldingsstandard på flere samhandlingsområder/ 
kommunikasjons standarder. Helsedirektoratets retningslinjer anbefales lagt til grunn 
for lokale samhandlingsrutiner. 
 
Denne avtalen omtaler:  
  
 Forventning til elektronisk kommunikasjon og interaktive løsninger, inkludert bruk 

av konferanser og samordnet kommunikasjon med  
tale, bilde og tekst som del av felles samhandling  

 Organisatorisk tilrettelegging og kompetanseutvikling.  
 Melding og håndtering av avvik  
 Krav til responstid for feilretting  
 Rutiner for drift, overvåking, oppgradering av felles plattform  

for elektronisk samhandling  
  

1. Formål 

 

Økt bruk av IKT/eHelse er et hjelpemiddel for å nå helsepolitiske mål og for å yte gode 
tjenester i hele pasientforløpet. Målsettingen er at elektronisk kommunikasjon over 
Norsk helsenett skal være den ordinære måten å kommunisere  
 

2. Virkeområde 

 

IKT-samarbeidet mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal skal sikre 
organisatorisk, teknisk og kunnskapsmessig deling. Partene organiserer tjenestene 
både internt og felles for påvirkning og forståelse av felles prosedyrer og rutiner. 
 

3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar 

 
Helse Møre og Romsdal og kommunen har gjensidig ansvar for at det organisatorisk og 
ressursmessig sikres elektronisk samhandling mellom partene over Norsk Helsenett. 
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Hver av partene har ansvar for å tilrettelegge for elektronisk informasjonsutveksling. I 
dette inngår ansvar for å følge opp system og brukere av disse. 

 
Helsedirektoratets ”Norm for informasjonssikkerhet” regulerer den enkelte parts 
forberedelser til elektronisk samarbeid, og hvilke kvalitetskrav som skal imøtekommes 
slik at informasjonssikkerheten er ivaretatt. Internkontrollforskriften angir ansvaret for 
oppfølging av kravene i egen organisasjon. 
 
4. Etablering av elektronisk samhandling 
 
Standardiserte løp for etablering av elektronisk samhandling skal anvendes. Dette skal 
detaljeres i henhold til ”Norm for informasjonssikkerhet” og forskrift om IKT-
standarder. 

 
Ingen av kommunene har sammenfallende struktur og modenhet ift. elektronisk 
samhandling – det forutsettes derfor at dette detaljeres i en arbeidsplan mellom 
kommunen og foretaket. 

 

5. Oppgaver og ansvar 

 
5.1. Felles ansvar for kommunen og Helse Møre og Romsdal 

 Det skal avtales egne rutiner / prosedyrer for:  
 
 Responstid på meldinger og feilretting  
 Rutiner for felles meldingslogistikk/meldingsflyt  
 Felles kontaktpunkt for avvikshåndtering/ brudd i kommunikasjon    
 Kontaktpunkter/ superbrukere - enheter med elektronisk samhandling 
 Avvikshåndtering av uønskede hendelser 
 Driftsavtaler og beredskapsavtaler må gjenspeiles hos partene/ felles avtaleverk og 

fortrinnsvis samordnes med eksisterende tekniske driftsordninger. 
 Endringer i driften skal planlegges og bekjentgjøres  
 Felles plattform og rutiner for interaktiv samhandling    
 Etablere overvåking av meldingstrafikk med definerte oppfølgingsansvar  
 Medvirke til harmonisering med regionale  IKT løsninger 
  

6.2. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 

Helseforetaket skal forberede og utvikle sine fagsystemer for å ta i bruk alle godkjente 
elektroniske meldinger. I tillegg skal foretaket ha nødvendig kvalitets- og 
sikkerhetsrutiner knyttet til disse meldinger  

6.3. Kommunens plikter og ansvar 

 Kommunen skal forberede og utvikle sine fagsystemer for å ta i bruk alle godkjente    
 elektroniske meldinger. I tillegg skal kommunen ha nødvendig kvalitets- og 
 sikkerhetsrutiner knyttet til disse meldinger  
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6.4. IKT – arbeidsutvalg 

 IKT-arbeidsutvalg består av tverrfaglige representanter fra helseforetaket og fra   
kommunene i fylket.  Arbeidsutvalget har som oppgave å følge opp den praktiske  
gjennomføringen av samarbeidet definert i denne avtalen 
  
Arbeidsutvalget skal levere årlig status-rapport til Overordnet samhandlingsutvalg.  

7. Revisjon av delavtale 

 
Partene forplikter seg til å revidere delavtalen når det skjer endringer i lover, forskrifter 
og retningslinjer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 10 til Samhandlingsavtalen  

Samarbeid om forebygging 

 

1. Formål 

 
Delavtalen skal fremme helse og forebygge sykdom i befolkingen gjennom samarbeid 
om forebyggende tiltak. Partene skal ha oversikt over befolkningens helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer. 

 

2. Virkeområde 

 
Kommunen har hovedansvaret for folkehelsearbeidet og primærforebyggende arbeid. 
 
Denne delavtalen regulerer samarbeidet mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal 
rundt arbeid med fremming av helse, forebygging og helseovervåking.  
 
 

3. Definisjoner 

 
I Prop. 91L/2011 er det skilt mellom tre nivåer av forebygging:  
 

1. Primærforebyggende arbeid innebærer å styrke helsen og hindre at sykdom, skade eller 
lyte oppstår. Eksempler er levekårsarbeid, strukturell tilrettelegging for sunne 
levevaner, undervisning og annen helseopplysning, vaksinasjon og ulykkesforebygging.  

2. Sekundærforebyggende arbeid har som mål å avdekke sykdom eller sykdomsrisiko før 
det kommer symptomer på sykdom, samt å redusere følgene av sykdom som er blitt 
diagnostisert. Sekundærforebyggende arbeid er ikke alltid lett å skille fra 
behandlingsvirksomhet. Det som kalles tidlig intervensjon vil være 
sekundærforebyggende tiltak. Andre eksempler på sekundærforebyggende arbeid er 
veiledning om kosthold, fysisk aktivitet og røykeslutt til personer med økt 
sykdomsrisiko eller etablert sykdom knyttet til levevaner, samt veiledning og 
oppfølging av personer med risikofylt alkoholbruk. Medikamentell behandling for å 
senke kolesterol eller blodtrykk er også sekundærforebygging. 

3. Tertiærforebyggende arbeid tar sikte på å hindre at konsekvensene av sykdom og 
funksjonshemninger medfører ytterligere plager for dem det gjelder. Grensene opp mot 
rehabilitering og pleietiltak, samt lærings- og mestringstilbud er i praksis ofte uklare. 
Eksempler på tertiærforebyggende tiltak er fysioterapi etter benbrudd og sosiale 
støttetiltak ved psykisk sykdom. 
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4. Oppgaver og ansvar 

4.1. Felles ansvar 

Partene skal samarbeide om forebygging av livsstilssykdommer og videreutvikle 
lærings- og mestringstiltak med sikte på å føre tiltakene nærmere kommunen. Det skal 
videreutvikles felles møteplasser og faglig opplegg for god samhandling innenfor 
smittevernet mellom kommune og helseforetaket. 
Partene skal samarbeide om tiltak for tidlig intervensjon for å forebygge psykiske 
lidelser hos barn og unge. 
 

4.2. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 

1. Informere kommuneoverlegen dersom det blir oppdaget sykdomsmønstre som kan 
tyde på uheldig miljø- eller smittepåvirkning 

2. Bidra med nødvendige data for overvåking av helsetilstand i kommunen 
3. Identifisere behov for sekundær- eller tertiærforebygging hos pasient/bruker 

og/eller pårørende, starte nødvendige tiltak og gi råd til fastlegen og eventuelt 
kommunen om videre individuelle tiltak. 

4. Drive opplæringstiltak i forhold til pasienter/brukere med behov for sekundær- 
eller tertiærforebygging. 

5. Ha smittevernansvarlig lege, eventuelt i samarbeid med det regionale helseforetaket 
6. Sørge for varsling av smittsomme sykdommer. Gi umiddelbar telefonisk varsling til 

kommuneoverlegen eller vakthavende lege ved sykdommer der det er behov for 
umiddelbart smittevernarbeid i kommunen (for eksempel meningokokksykdom) 

7. Gi smittevernveiledning til enkeltpasienter/-brukere og pårørende 
8. Gi råd og veiledning til kommunalt helsepersonell i samband med forebyggende 

tiltak.  
9. Medvirke aktivt slik at det i fellesskap og i samarbeid mellom kommunen og 

Lærings- og mestringssenteret blir utviklet gode lærings- og mestringstiltak i 
kommunehelsetjenesten 

 
4.3. Kommunens plikter og ansvar 

1. Ha oversikt over helsetilstanden og identifisere faktorer som påvirker helsa. 
2. Tverrfaglig samarbeid mellom alle kommunale sektorer for å fremme helse og 

forebygge skade og sykdom.  
3. Initiere sekundærprofylaktiske og tertiærprofylaktiske tiltak overfor 

pasienter/brukere som trenger dette. 
4. Arbeide for etablering av Frisklivssentraler 
5. Ha smittevernlege og utarbeide smittevernplan.  Informere helseforetaket om denne 

og sørge for at helseforetaket har nødvendig kontaktinformasjon 
6. Ha infeksjonskontrollprogram ved kommunale institusjoner.  

 
 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF  
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Delavtale 11 til Samhandlingsavtalen  

Omforente beredskapsplaner og  
planer for den akuttmedisinske kjeden 

 

1. Formål 

Gjennom denne delavtalen forplikter partene seg til i å videreføre og utvikle samarbeidet 
innenfor krise- og katastrofeberedskap, og i utvikling av den akuttmedisinske kjede. Når 
det gjelder samarbeid om akutthjelp for enkeltpasienter er dette omhandlet i andre 
delavtaler (3a, 3b, 5a og 5b).  

 

2. Virkeområde 

 
Avtalen omfatter helse- og omsorgstjenestens ansvar og oppgaver i den akuttmedisinske 
kjeden, herunder krise- og katastrofeberedskap, og er avgrenset mot redningstjenester 
som ligger under Justis- og Politidepartementet v/ Hovedredningssentralen (HRS). 
Samvirkeprinsippet medfører dog at ressursene ved behov stilles til rådighet for HRS. 
Den akuttmedisinske kjede omfatter medisinsk nødmeldetjeneste, kommunalt 
helsepersonell i vakt, bil-, båt- og luftambulanser, nødmeldetjenesten, og mottak for 
akuttinnleggelser i kommuner og helseforetak. 

 

3. Bakgrunn 

 
Denne delavtalen er inngått i henhold til samarbeidsavtalens punkt 3, første avsnitt nr. 11.   
Plikten til å utarbeide omforente beredskapsplaner er pålagt i helse- og 
omsorgstjenesteloven og i spesialisthelsetjenesteloven. I henhold til overordnet nasjonal 
helse- og sosialberedskapsplan (2007) skal kommuner og helseforetak samordne sine 
beredskapsplaner. Fylkesmannen er som sektor- og samordningsmyndighet, tillagt en 
sentral rolle i samordning og koordinering.  Det vises også til forskrift om krav til 
beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial 
beredskap (2001-07-23). 
 
”Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” (2005-03-18), har som 
formål å ”bidra til å sikre at befolkningen får faglig forsvarlige akuttmedisinske tjenester 
utenfor sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp, ved at det stilles krav til det faglige 
innholdet i de akuttmedisinske tjenestene, krav til samarbeid i den akuttmedisinske kjede 
og krav til samarbeid med brann, politi og hovedredningssentralene.”  
 
I forskriften pkt. 4 Samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene” heter det:  ”De 
regionale helseforetakene og kommunene skal sikre en rasjonell og koordinert innsats i de 
ulike leddene i den akuttmedisinske kjeden, og sørge for at innholdet i disse tjenestene er 
samordnet med de øvrige nødetatene, hovedredningssentralene og andre myndigheter. 
Organiseringen av de akuttmedisinske tjenestene skal legges til rette slik at personellet i 
disse tjenestene får trening i samhandling.  
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Ved etablering og drift av akuttmedisinske tjenester skal tjenestene kunne kommunisere 
internt og på tvers av etablerte kommune- og regiongrenser i et felles, lukket, enhetlig og 
landsdekkende kommunikasjonsnett.” 

 
 

4. Samarbeid innenfor krise- og katastrofeberedskap 

 
Partene plikter: 
 

1. Å samordne og dele egne planer for sosial og helsemessig beredskap for større 
ulykker, kriser katastrofer. Dette gjelder bl.a.: 

a) Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for planlegging 
(ROS-analyser) 

b) Samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelser  
c) Samordne og dele planer for forsyning og forsyningssikkerhet for 

materiell og medisinsk utstyr 
d) Beskrive varslings- og krisekommunikasjon  
e) Samarbeide om opplæring og vedlikehold av kunnskap og kompetanse i 

krisehåndtering  
f) Innkallingsrutiner for personell  

2. Å samarbeide med andre nødetater (som brann/redning og politi, 
redningstjeneste), samfunnssektorer og frivillige organisasjoner for å sikre 
helhetlige beredskapsplaner og krisehåndtering, herunder:  

a) Samarbeide/utarbeide og dele planer for utvikling av akuttmedisinsk 
beredskap. 

 

5. Samarbeid om planer og samhandling i den akuttmedisinske kjede 

 
1. Partene plikter å samarbeide om utvikling av de akuttmedisinske tjenester slik 

at tilbudet samlet blir tilgjengelig og av god kvalitet. Dette gjelder bl.a.: 
2. Holde hverandre oppdatert om faktiske tilbud i de ulike tjenester i kjeden som 

sikrer at pasienter så raskt som nødvendig kommer frem til riktig 
behandlingssted/-nivå  

3. Avklare innhold og kvalitet i døgntilbud for øyeblikkelig hjelp funksjoner, for å 
unngå overlapping i, og usikkerhet omkring hvilket tilbud som gis hvor 

4. Etablere rutiner som sikrer god informasjonsutveksling og kommunikasjon i 
akuttmedisinske situasjoner, herunder i planlegging, mottak og bruk av nytt 
nødnett som er under utbredelse nasjonalt.  

5. Avklare og beskrive ansvar, roller og rutiner for utrykning og samhandling i 
akutte situasjoner (alvorlig sykdom og traumer)i henhold til gjeldende lovverk, 
avgrenset mot syketransport (transport av pasienter som ikke trenger 
ambulanse) og luftambulanse.  

6. Delta i og følge opp nasjonale og regionale satsinger innenfor prehospital 
akuttmedisin 

7. Tilrettelegge for at vaktpersonell i den akuttmedisinske kjeden har nødvendig 
kunnskap om system, ansvar og roller  

8. Ta initiativ til og delta i trening og øvelser 
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Partene har som intensjon å videreutvikle dette samarbeidet.  
 

6 Akuttutvalg 

 
Overordnet samhandlingsutvalg setter ned et fast akuttutvalg med 3 representanter fra 
Helseforetaket og 1 representant fra hvert av regionrådene etter forslag fra 
kommunene   Utvalget skal bidra til å gjennomføre partene sine plikter i samsvar med 
punkt 4 og 5 i dette Delavtalen. 
 
Utvalget konstituerer seg selv og avtaler arbeidsfordeling. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 12 til Samhandlingsavtalen  

Samhandlingsstruktur i Møre og Romsdal mellom kommunene og 
Helse Møre og Romsdal HF 

1. Samhandlingsfora 

 
For å sikre gjennomføringen av samhandlingsavtalen er det etablert følgende 
samhandlingsfora: 
 

 Dialogmøte  
 Overordnet samhandlingsutvalg 
 4 lokale samhandlingsutvalg 
 Kliniske samhandlingsutvalg 
 Samhandlingskonferanse 

 

2. Dialogmøte og samhandlingskonferanse 

 
Dialogmøte er et forum der representanter for politisk og administrativ ledelse i 
helseforetaket og kommunene møtes for informasjonsutveksling og drøfting av 
prinsipielle saker.  Styreleder, administrerende direktør og fagdirektør fra 
helseforetaket deltar sammen med relevant fagpersonell i helseforetaket. Ordførere og 
rådmenn deltar sammen med relevant fagpersonell i kommunene. Representant fra KS i 
Møre og Romsdal og Fylkesmannen i Møre og Romsdal blir invitert. Brukerutvalget blir 
invitert. 
 
Det skal være minst et møte i året.  
 
Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal HF innkaller til møte, og setter opp 
sakliste i samarbeid med Overordnet samhandlingsutvalg. 
  
Møteledelse og møtested går på omgang. 

 
Overordnet samhandlingsutvalg kan samtidig med dialogmøtet arrangere en 
samhandlingskonferanse for ledere og relevant fagpersonell i kommunen og 
helseforetaket. De lokale samhandlingsutvalgene inviteres.  
  

3. Overordnet samhandlingsutvalg   

Overordnet samhandlingsutvalg er et partssammensatt, overordnet strategisk og 
utviklingsorientert utvalg mellom Helse Møre og Romsdal HF og kommunene i 
Møre og Romsdal.  
 

3.1. Oppgaver 

1. Ha en proaktiv rolle med å peke ut retning for arbeidet med samhandling og 
oppgavefordeling mellom kommunene og helseforetaket 



16. april 2015 

Side 48 av 55 
 

2. Følge opp at samarbeidsavtalene som er inngått mellom helseforetaket og 
kommunene i Møre og Romsdal blir praktisert etter intensjonen. Gjennomføre 
evaluering og utarbeide forslag til justering av avtalene 

3. Holde seg orientert om virksomheten i de lokale samhandlingsutvalgene. 
4. Godkjenne omforente rutiner og prosedyrer som angår samhandling om felles 

pasientforløp etter forslag fra kliniske samhandlingsutvalg eller en eller flere av 
partene 

5. Ansvar for å etablere, evaluere og vedlikeholde system for håndtering av avvik 
omkring samhandling. Ha en årlig gjennomgang av avviksstatistikk på 
overordnet nivå 

6. Melde saker til dialogmøtet 
7. Søke å løse saker av prinsipiell karakter om samhandling og samarbeidsavtalen 
8. Oppnevne faste eller midlertidige kliniske samhandlingsutvalg/fagutvalg  etter 

forslag fra fagmiljøene  
9. Arrangere samhandlingskonferanse ved behov 
10. Holde seg orientert om gode modeller for samhandling andre steder og 

medvirke til utvikling og spredning av disse i Møre og Romsdal 
11. Informere om utvalgets aktivitet 
12. Ha en oppdatert oversikt over ulike samhandlingsprosjekt i Møre og Romsdal  

 

3.2. Sammensetting og oppnevning  

3.2.1. Sammensetting 

Overordnet samhandlingsutvalg skal sammensettes med 3 representanter og 3 
vararepresentanter fra både helseforetaket og kommunen, 2 tillitsvalgte, hvorav en fra 
kommune og en fra helseforetaket, samt en representant med vara for Brukerutvalget. 
Fylkeslegen har møte- og talerett. Representant fra de lokale samhandlingsutvalgene 
møter ved behov. 
  

3.2.2. Oppnevning 

 Styret i Helse Møre og Romsdal HF oppnevner 3 representanter og 3 
vararepresentanter, 1-(2) eierrepresentanter fra styret og 2 –(1) administrative 
representanter 

 KS Møre og Romsdal oppnevner 3 representanter og 3 vararepresentanter, 1 –
(2) politikere fra kommunene og 2 –(1) administrative representanter fra 
kommunene 

 1 tillitsvalgte fra kommunene og 1 tillitsvalgte fra helseforetaket 
 En representant og vararepresentant oppnevnt av Brukarutvalget i Helse Møre 

og Romsdal HF 
 Fylkeslegen har møte- og talerett 

 
Representantene blir oppnevnt for 2 år av gangen. 
  
Helse Møre og Romsdal HF har sekretærfunksjonen. Utvalget skal oppnevne et eget 
arbeidsutvalg for å forberede saker til møtene. Begge parter har ansvar for å fremme og 
forberede saker til utvalget. Utvalget skal minimum ha 4 årlige møter. Partene dekker 
egne kostnader. 
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Leder- og nestlederfunksjonen alternerer annen hvert år mellom Helse Møre og 
Romsdal HF og kommunerepresentantene.  
 

4. Lokale samhandlingsutvalg 

 
Lokale samhandlingsutvalg er partssammensatte utvalg mellom Helse Møre og Romsdal 
HF og kommunene i Møre og Romsdal.  
 
4.1. Antall utvalg  

Det skal være 4 utvalg, et for hvert sykehusområde. Kommuner som ligger i 
grensesonen velger selv hvilket samhandlingsutvalg de vil tilhøre. 
 
4.2. Oppgaver 

1. Iverksette godkjent kompetanseplan 
2. Medvirke til utvikling og spredning av lærings- og mestringstiltak i 

kommunehelsetjenesten 
3. Iverksette lokal implementering av faglige retningslinjer og pasientforløp mellom 

helseforetaket og kommune-helsetjenesten. 
4. Arbeide aktivt for en felles kultur for læring, forbedring og fagutvikling.  
5. Ansvarlig for å arrangere faste samarbeidsmøter mellom sykehuset og  

kommunene.  
6. Bidra til utvikling av og spre gode modeller for samhandling.  
7. Ha en oppdatert oversikt over ulike samhandlingsprosjekt i sitt nedslagsfelt  
8. Utveksle gjensidig kunnskap om de utfordringene tjenestene står overfor.  
9. Holdes orientert om årlig status på avvik og avviksregistrering. Motta til orientering 

oversiktsrapport over avvik i samhandlingsområdet. 
10. De lokale samhandlingsutvalg skal holde Overordnet samhandlingsutvalg orientert 

om sin virksomhet/faglige utfordringer i samhandlingsområdet. 
 
4.3. Sammensetting 

Hvert samhandlingsutvalg har følgende sammensetting: 
 

 Adm. direktør i Helse Møre og Romsdal HF oppnevner 4 representanter og en av 
representantene skal være praksiskonsulent.   

 Det blir oppnevnt en representant fra hver kommune i sykehusets 
opptaksområde Representantene fra kommunene skal ha 
overordnet/koordinerende fagansvar i sine kommuner, av disse minst en 
kommune(over)lege. 

 1 representant og vararepresentant blir oppnevnt av Brukerutvalget i Helse 
Møre og Romsdal HF  

 
Representantene blir oppnevnt for 3 år av gangen. 
De respektive regionråd er ansvarlig for sekretærfunksjonen. Begge parter har ansvar 
for å fremme og forberede saker til utvalget. 
 
Utvalget skal minimum ha 2 møter pr. år. Partene dekker egne kostnader. 
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5. Kliniske samhandlingsutvalg/faglige samarbeidsråd 

 
Kliniske samhandlingsutvalg/ faglige samarbeidsråd kan opprettes fast eller midlertidig 
ved behov for å drøfte faglige og/eller administrative utfordringer mellom kommunene 
og helseforetaket. Slike utvalg blir oppnevnt av Overordnet samhandlingsutvalg. 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 13 til Samhandlingsavtalen  

Samarbeid om praksiskonsulentordninger 

1. Formål 

Ordningen bidrar til økt samhandling og koordinering mellom primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. Nøkkelord for ordningen er: samarbeid, pasientforløp, 
kvalitetsutvikling, helhetstenking og kommunikasjon. 

 

2. Virkeområde 

 
Praksiskonsulentordningen omfatter både leger og andre faggrupper engasjert som 
praksiskonsulenter i Helse Møre og Romsdal.  
 
Praksiskonsulenten skal bidra i sykehusets arbeid med utviklingen av samhandling 
mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket. Praksis-konsulentens arbeid skal finne 
sted på overordnet systemnivå og ikke i forhold til enkeltpasienter/-brukere. 
 
Praksiskonsulenten skal forbedre helheten i pasientforløpet og sammen med partene 
blant annet medvirke til:  
 

1. Vurdere og utvikle retningslinjer for god henvisningspraksis 
2. Vurdere og utvikle retningslinjer for god innleggelsespraksis 
3. Vurdere og utvikle retningslinjer for god utskrivningspraksis, herunder for 

oppfølgingen av utskrevne pasienter i førstelinjetjenesten 
4. Delta i utarbeidelse av kliniske retningslinjer for pasientforløp 
5. Vurdere tilretteleggelse for oppfølging av spesielle pasientgruppers særlige 

behov (kronikere og pasienter som trenger koordinerte tjenester) 
6. Bidra til utvikling av god epikriseskriving 

 
Forbedre informasjonsflyten i samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og 
helseforetaket, herunder ved å: 
 

1. Etablere rutiner for samhandling 
2. Veilede om rutiner for samhandling innad i helseforetaket og eksternt i 

primærhelsetjenesten 
3. Formidle relevant informasjon mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket, 

herunder ved utarbeidelse av informasjonsbrev, ved deltakelse på møter og ved 
gjennomføring av kurs 

4. Bidra til økt bruk av IKT som verktøy i en bedre samhandling 
5. Tilrettelegge for gjensidig hospitering 
6. Delta i nettverk og lignende for praksiskonsulenter 

3. Avtalegrunnlag 

 
Praksiskonsulentordningen er ikke lov- eller forskriftsregulert. Det er inngått en 
rammeavtale mellom de regionale helseforetak og legeforeningen om praksis-
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konsulentordningen for leger. Praksiskonsulentene skal være medlem av de  respektive 
lokale samhandlingsutvalg, jfr. delavtale 12, punkt 4.3.  
 

3.1. Finansiering og kostnadsdeling  

Praksiskonsulentordningen er etablert. Praksiskonsulentene har både 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som sin arbeidsarena. 
 
Den samlede kostnad for ordningen er estimert NOK 1,450  mill. pr. 2015. Utgiftene til 
praksiskonsulentordninga blir å fordele mellom helseforetaket og kommunene etter 
følgende prinsipp:  
 

 50% dekkes av HF Møre og Romsdal  
 50% av kommunene fordelt etter folketall pr 1.1 det aktuelle årstall. 

 
Faktura med forklarende bilag blir sendt en gang årlig til den enkelte kommune  
   

4. Oppgaver og ansvar 

4.1. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 

Opprette ordning for praksiskonsulent, og vurdere utvidelse av ordningen etter hvert, 
både når det gjelder omfang og faggrupper. 
 

4.2. Kommunens plikter og ansvar 

Bistå helseforetaket til å finne egnede personer til å gå inn i ordningen. Kommunene må 
også medvirke i finansieringen av ordningen 
 
Gi fastleger som påtar seg oppgaver som praksiskonsulent fritak fra plikt til kommunal 
deltidsstilling.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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