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kontakt pr. telefon. 

 

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
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Fra: Runi.Yndestad@kud.dep.no[Runi.Yndestad@kud.dep.no]
Dato: 28.06.2016 10:17:35
Til: POSTMOTTAK@kud.dep.no
Tittel: 16/4316 Om overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene

Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents. 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til postmottak@kud.dep.no / 
Any answer to this e-mail, or new inquiry, please send e-mail to postmottak@kud.dep.no. 

Med hilsen/Yours sincerely

Kulturdepartementet/Ministry of Culture
Postboks 8030 Dep
N-0030 Oslo
Telefon/Telephone +47 22 24 90 90 
E-post/E-mail: postmottak@kud.dep.no
Nett/Web: www.regjeringen.no/kud

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt 
med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt 
Kulturdepartementet. /This email is confidential and may also be privileged. If you are not the 
intended recipient, please notify the Ministry of Culture, Norway, immediately.
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Postadresse Kontoradresse Telefon* Avdeling for sivilsamfunn 
og idrett 

Saksbehandler 
Postboks 8030 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Glenn Greenberg 

22248053 NO-0030 Oslo Org. nr.  

postmottak@kud.dep.no http://www.kud.dep.no/ 972 417 866  
 

Om overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene  

 

15. juni sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag om å overføre ansvaret for tilskudd til 

frivilligsentralene til kommunene, jf. Innst. 333 S. (2014–2015) og Prop. 123 S (2015-2016) 

Kommuneproposisjonen 2017. 

 

Med et kommunalt helhetlig ansvar for sentralene vil det legges til rette for en videreutvikling 

av ordningen i tråd med lokale ønsker. Dagens retningslinjer for frivilligsentraler, som er 

vedtatt av Kulturdepartementet, vil ikke bli videreført. 

 

Tilskudd til frivilligsentralene budsjetteres i dag over kap. 315, post 71 på 

Kulturdepartementets budsjett og utgjør i 2016 127,8 millioner kroner. Fra 2017 legges det 

opp til at midlene fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet (tabell C) i en overgangsperiode 

på fire år. Kommuner som oppretter eller nedlegger frivilligsentraler i overgangsperioden, vil 

bli bedt om å rapportere dette til Kulturdepartementet, slik at det kan tas høyde for nye 

sentraler i fordelingen av midler påfølgende år. Tilskuddet trappes opp i fireårsperioden. 

 

Tidligere har Kulturdepartementet gitt et særskilt tilskudd til frivilligsentralenes 

regionkonferanser og andre samarbeidstiltak. Fra og med 2017 vil dette inngå i det ordinære 

tilskuddet. Vi er kjent med at KS vurderer mulige tiltak for bidra til en god overgang fra 

statlig til kommunal forvaltning av tilskuddet. KS legger blant annet opp til en egen 

konferanse for kommunene og frivilligsentralene høsten 2016 for å drøfte videre utvikling av 

sentralene i lys av at ansvaret for tilskuddet overføres fra staten til kommunene. 

 

Frivilligsentralene iflg. liste 

Alle landets kommuner  

   

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/4316-  28.06.2016 
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Tabellen over særskilt fordelte midler (tabell C) vil bli presentert i "Grønt hefte - 

Inntektssystemer for kommuner og fylkeskommuner", som legges frem som vedlegg til 

statsbudsjettet (Prop. 1 S) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvert år. 

Statsbudsjettet for 2017 legges frem 6. oktober 2016. 

 

Frist for innlevering av frivilligsentralenes rapport for 2015 er 1. oktober. Departementet vil 

legge til rette for enkel innlevering ved bruk av den samme digitale løsningen som tidligere 

år. Lenke til rapporteringsskjemaet vil bli lagt ut på www.regjeringen.no/no/tema/kultur-

idrett-og-frivillighet/frivillighet.  

 

For midler mottatt i 2016, skal det sendes en kort rapport (maks 200 ord) som e-post til 

postmottak@kud.dep.no innen 1. mars 2017. 

 

Henvendelser om tilskudd for 2017 skal rettes til den enkelte kommune.  

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Lars Audun Granly (e.f.)  

ekspedisjonssjef  

 Heidi Karlsen 

 avdelingsdirektør  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur. 
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Adresseliste frivilligsentraler 

 

Aurskog-Høland Frivilligsentral 

Vestby Frivillighetssentral 

Nes frivillighetssentral 

Fet frivilligsentral 

Frivilligsentralen i Ullensaker 

Frivilligsentralen i Skedsmo 

Nesodden Frivivilligsentral 

Lørenskog Frivilligsentral 

Frivillighetssentralen Skedsmokorset, Huseby Gård 

Eidsvoll frivillig sentral, c/o Eidsvoll kommune 

Bærum Frivilligsentral 

Frivillighetssentralen Rælingen 

Enebakk Frivillighetssentral 

NaKuHel Asker 

Frivillighetssentralen i Sørum 

Nannestad frivilligsentral 

Frogn frivilligsental 

Asker Frivilligsentral-Hasselbakken 

Oppegård frivillighetssentral 

Nittedal Frivilligsentral 

Ås frivilligsentral 

Gjerdrum Frivilligsentral 

Frivilligsentralen i Ski 

Heggedal Nærmiljøsentral 

Borgen Nærmiljøsentral 

Risør Frivilligsentral 

Lillesand frivilligsentral 

Hisøy Frivilligsentral 

Eydehavn-Kuben Frivilligsentral 

Tromøy Frivilligsentral 

Tvedestrand Frivilligsentral 

Evje og Hornnes Frivillighetssentral 

Valle frivilligsentral 

Bygland Frivilligsentral 

Iveland Frivilligsentral 

Åmli Frivillighetssentral 

Gjerstad Frivilligsentral 

Vegårshei Frivillighetssentral 

Froland frivilligsentral 

Tyholmen frivilligsentral 

Hole frivilligsentral 

Nedre Eiker Frivilligsentral 
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Ål frivilligsentral 

Danvik - Fjell Frivilligsentral 

Lier Frivilligsentral 

 Øvre Eiker Frivillig Sentral 

Kongsberg frivillighetssentral 

Hemsedal Frivillig Sentral 

Røyken Frivilligsentral 

Drammen Frivilligsentral 

Frivillighetssentralen i Nore og Uvdal 

Frivilligsentralen i Modum 

Ringerike Frivilligsentral 

Gol Frivillig Sentral 

Hurum frivilligsentral 

Nesbyen Frivilligsentral 

Rollag og Veggli Frivilligsentral 

Flesberg Frivilligsentral 

Lier Bygdetun Frivilligkontor 

Hole Ungdoms Frivilligsentral 

Alta Frivillig Sentral 

Frivillig Sentralen i Sør-Varanger 

Vadsø Frivilligsentral 

Frivillighetssentralen i Hammerfest 

Tana Frivilligsentral 

Vardø frivilligsentral 

Eisevàrluhppu Frivillighetssentral SA 

Båtsfjord Frivilligsentral 

Nordkyn frivilligsentral 

Kautokeino frivilligsentral 

Moelv Frivilligsentral 

Kongsvinger nærmiljøsenter 

Åmot frivilligsentral 

Grue frivilligsentral 

Engerdal frivilligsentral 

Løten Frivilligsentral 

Elverum Frivilligsentral 

Brumunddal Frivilligsentral 

Tynset Frivilligsentral 

Foreningen Tolga Frivilligsentral 

Folldal Frivilligsentral 

Åsnes Frivilligsentral 

Ottestad Frivilligsentral 

Hamar Frivilligsentral 

Alvdal Frivilligsentral 

Sør-Odal frivillighetssentral 
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Eidskog frivilligsentral 

Nord-Odal frivilligsentral 

Trysil Frivilligsentral 

Stor-Elvdal Frivilligsentral 

Kongsvinger Frivilligsentral 

Rendalen Frivilligsentral 

Os Frivilligsentral    

Laksevåg frivilligsentral 

Etne Frivilligsentral 

Arna Frivillighetssentral 

Frivilligsentralen i Radøy 

Stiftinga Grannehjelpa - frivilligsentralen i Kvam 

Vaksdal frivilligsentral 

Salem Nærmiljøsenter 

Åsane frivilligsentral 

Os frivilligsentral i Hordaland 

Odda Frivilligsentral 

Fitjar Frivilligsentral 

Frivilligsentralen i Stord 

Voss Frivilligsentral - Nabobeino 

Fjell Frivilligsentral 

Ytrebygda Frivilligsentral 

Kvinnherad Frivillighetssentral 

Øygarden frivilligsentral 

Askøy Frivilligsentral 

Frivilligsentralen i Austrheim 

Sesam frivillighetssentral 

Bergen Kystkultursenter 

Sveio Frivilligsentral 

Fusa frivilligsentral 

Bømlo Frivillighetssentral 

Frivilligsentralen i Lindås 

Meland Frivilligsentral 

Løvstakken frivilligsentral 

Vitaltitetsenteret Frivilligsentral 

Ulvik frivilligsentral 

Jondal Frivilligsentral 

Ullensvang frivilligsentral 

Tysnes Frivilligsentral 

Frivilligsentralen i Masfjorden 

Grønn frivillighetssentral Landås 

Aukra frivilligsentral 

Ulstein Frivilligsentral 

Ålesund frivillifsentral 
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Giske Frivillighetssentral 

Sula Frivilligsentral 

Hareid Frivillighetsentral 

Frivilligsentralen i Sykkylven 

Stranda Frivilligsentral 

Rauma frivilligsentral 

Molde Frivilligsentral 

Vestnes Frivilligsentral 

Ørsta frivilligsentral 

Kristiansund Frvillighetssentral 

Fræna Frivilligsentral 

Frivilligsentralen i Volda 

Ørskog Frivilligsentral 

Sunndal frivilligsentral 

Frivilligsentralen i Herøy 

Stordal frivilligsentral 

Rindal frivilligsentral 

Haram frivilligsentral 

Frivillighetssentralen i Norddal 

Halsa Frivilligsentral 

Sande frivilligsentral 

Nesset Frivilligsentral 

Vefsn Frivillighetssentral 

Hamarøy Frivilligsentral 

Brønnøy Frivillighetssentral 

Bodø Frivilligsentral 

Alstahaug frivilligsentral 

Fauske Frivilligsentral 

Vestvågøy Frivillighetssentral 

Vevelstad frivilligsentral 

Meløy frivilligsentral 

Vågan Frivilligsentral 

Frivillighetssentralen i Narvik 

Hemnes Frivilligsentral 

Hattfjelldal Frivillighetssentral 

Sømna Frivilligsentral SA 

Møtestedet frivilligsentral 

Dønna frivilligsentral 

Grane Frivilligsentral 

Beiarn Frivilligsentral 

Bindal Frivilligsentral 

Steigen frivilligsentral 

Andøy frivilligsentral 

Vega Frivillighetssentral 
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Lødingen Frivilligsentral 

Bø Frivilligsentral 

Sortland Frivilligsentral 

Rana frivilligsentral 

Frivillighetssentralen i Saltdal 

Øksnes frivillighetssentral 

Hadsel Frivillighetssentral 

Nesna Frivillighetssentral 

Ballangen Frivilligsentral 

Levanger Frivilligsentral 

Skage Frivilligsentral 

Snåsa Bygdesentral 

Stod Frivilligsentral 

Namsskogan frivilligsentral 

Lierne Frivilligsentral 

Frivillig Inderøy SA 

Leksvik frivilligsentral 

Beitstad Frivilligsentral 

Overhalla frivilligsentral 

Nærøy Frivilligsentral 

Høylandet Frivilligsentral 

Frivilligssentralen Stjørdal 

Grong frivillighetssentral 

Namsos Frivillig Sentral IOGT 

Frivillig Verdal 

Namdalseid frivilligsentral 

Frosta frivillighetssentral 

Mosvik Frivilligsentral 

Meråker frivilligsentral 

Vikna frivilligsentral 

Flatanger frivilligsentral 

Skorova Liv Frivilligsentral 

Frivilligsentralen i Sel 

Frivilligsentralen i Nord-Fron 

Vang frivilligsentral 

Foreningen Frivilligsentralen Sør-Aurdal 

Nord-Aurdal frivilligsentral 

Jevnaker frivilligsentral 

Torpa/Nordre Land frivillighetssentral 

Gran frivilligsentral Vassenden 

Gran frivilligsentral 

Friviljugsentralen i Lom 

Øystre Slidre frivilligsentral 

Gjøvik frivilligsentral 
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Stiftelsen Skjåk Friviljugsentral 

Østre Toten frivillighetssentral 

Nærmiljøsentralen Ringebu 

Lillehammer frivilligsentral 

Vestre Slidre frivilligsentral 

Gausdal frivilligsentral 

Lunner frivilligsentral 

Vestre Toten Frivilligsentral 

Vågå Frivillighetssentral 

Søndre Land frivilligsentral 

Øyer/Tretten Frivillighetssentral 

Etnedal nærmiljøsentral 

Dovre frivilligsentral 

Gjøvik frivilligsentral, avd. Hunndalen 

Gjøvik frivilligsentral, avd. Øverby 

Ullern Frivilligsentral 

Stovner Frivilligsentral 

Holmlia Frivillighetssentral 

Romsås Frivillig-sentral 

SAFIR(Senter for Frivillig innsats i Rusfeltet) 

Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral 

Sagene Frivilligsentral 

Agenda X 

Manglerud Frivillighetssentral 

Lambertseter frivilligsentral 

Vestre Aker Frivillighetssentral 

Bøler Frivilligsentral 

Senter for Frivillighet, Oslo Røde Kors 

Hovstua frivillighetssentral og nærmiljøsenter 

Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås 

Tidemandstuen Frivilligsentral 

Døves Frivillighetssentral 

Oppsal frivillighetssentral 

Kampen Frivilligsentral 

Bjerke Nærmiljøsenter 

Grønland og Gamlebyen Frivilligsentral 

Bjørndal frivilligsentral 

Ekeberg - Bekkelaget frivilligsentral 

Frivilligsentralen St.Hanshaugen 

Ellingsrudåsen frivilligsentral 

Frogner frivilligsentral 

Sogn Frivillighetssentral 

Haugerud Frivilligsentral 

Furuset Frivillighetssentral 
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Veitvet frivillighetssentral, Stikk innom 

Hjelmeland frivilligsentral 

Klepp frivillighetssentral 

Tysvær Frivilligsentral 

Time frivilligsentral IOGT 

Gjesdal frivillighetssentral 

Haugesund Frivilligsentral 

Frivilligsentralen i Sandnes 

Sokndal frivillghetssentral 

Hinna Hillevåg Frivilligsentral 

Sola frivilligsentral 

Randaberg Frivilligsentral 

Eiganes Tasta Frivilligsentral 

Karmøy frivilligsentral IOGT 

Vindafjord frivilligsentral 

Strand Frivilligsentral 

Rennesøy frivilligsentral 

Sauda Frivilligsentral IOGT 

Hå frivilligsentral 

Frivilligsentralen i Eigersund 

Storhaug Frivilligsentral 

Finnøy frivilligsentral 

Lund frivillighetssentral 

Nærmiljøsentralen Askvoll 

Jølster Frivilligsentral 

Frivilligsentralen i Årdal 

Hornindal frivilligsentral 

Stryn Frivillegsentral 

Naustdal Frivillighetssentral 

Førde frivilligsentral 

Solund Frivillegsentral 

Frivillegsentralen i Gloppen 

Luster Frivilligsentral 

Sogndal Frivilligsentral 

Eid frivilligsentral 

Frivillighetssentralen i Fjaler 

Gulen frivilligsentral 

Vågsøy Frivilligsentral 

Lærdal frivilligsentral 

Gaular Frivilligsentral 

Flora frivilligsentral 

Costa Blanca Nord Frivilligsentral 

Bjugn Frivillighetssentral 

Strinda Frivilligsentralen 
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Rennebu frivilligsentral 

Midtre Gauldal frivilligsentral 

Orkdal frivilligsentral 

Hitra Frivilligsentral 

Sjetne Frivilligsentral 

Saupstad Frivilligsentral 

Tegnspråklig Frivilligsentral Trondheim 

Snillfjord Frivilligsentral 

Rissa Frivillighetssentral 

Meldal frivillighetssentral 

Kattem Frivilligsentral 

Østbyen Frivilligsentral 

Ranheim frivilligsentral 

Hemne frivilligsentral 

Løkkan Frivilligsentral 

Oppdal Frivilligsentral 

Selbu Frivilligsentral 

Røros Frivilligsentral 

Skaun frivilligsentral 

Ila frivilligsentral 

Åfjord Frivilligsentral AL 

Frøya Frivilligsentral 

Ørland Frivilligsentral 

Byåsen Frivilligsentral 

Melhus Frivilligsentral 

Nardo & Tempe Frivilligsentral 

Holtålen frivilligsentral 

Tydal Frivilligsentral 

Klæbu Frivilligsentral 

Agdenes Frivilligsentral 

Kragerø Frivillig Sentral 

Gulset Nærmiljøsenter 

Bamble frivilligsentral 

Porsgrunn Frivilligsentral 

Menstad Frivilligsentral 

Seljord Frivilligsentral 

Notodden Frivilligsentral 

Herøya Nærmiljøsenter 

Solum Nærmiljøsenter tidl. Moflata Nærmiljøsenter 

Nissedal Frivilligsentral 

Vinje Friviljugsentral 

Bø Frivilligsentral 

Rjukan Frivilligsentral 

Hjartdal Frivillighetssentral 
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Klyve Nærmiljøsenter 

Fyresdal frivilligsentral 

Lavangen Frivilligsentral 

Kåfjord Frivilligsentral 

Frivilligsentralen i Målselv 

Kvæfjord Frivilligsentral 

Frivillighetssentralen i Skånland 

Nordreisa Frivilligsentral 

Ibestad frivilligsentral 

Stiftelsen Sørreisa Frivilligsentral 

Frivilligsentralen i Dyrøy 

Salangen Aktivitetssenter og Frivilligsentral (SAFA) 

Lenvik Frivilligsentral 

Gratangen Frivillighetssentral SA 

Vannøy Frivilligsentral 

(SUS) Bardu frivilligsental 

Frivillighetssentralen ved Stiftelsen Kirkens Bymisjon 
Tromsø 

Frivilligsentralen Tromsø Røde Kors 

Storfjord Frivilligsentral 

Harstad Frivilligsentral 

Stiftelsen Lyngen frivilligsentral 

Lyngdal frivilligsentral 

Hægeland og Øvrebø frivilligsentral 

Frivilligsentralen Kirkens bymisjon 

Audnedal frivilligsentral 

Marnardal frivilligsentral 

Flekkefjord Frivilligsentral 

Farsund Frivilligsentral 

Mandal frivilligsentralsentral 

Posebyen Frivilligsentral 

Randesund/Tveit Frivilligsentral 

Kristiansand Vest Frivilligsentral 

Vennesla Frivilligsentral 

Lindesnes frivilligsentral 

Søgne Frivilligsentral 

Songdalen Frivilligsentral 

Kvinesdal Frivilligsentral 

Åseral Frivilligsentral 

Hægebostad Frivilligsentral 

Sande frivilligsentral 

Nøtterøy Frivillighetssentral 

Tjøme Frivilligsentral 

Andebu frivilligsentral 

Tønsberg Frivilligsentral 
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Frivillig - Sentralen i Holmestrand 

Svelvik frivilligsentral 

Frivillighetssentralen i Sandefjord 

Larvik Frivilligsentral 

Frivilligsentral Horten kommune 

Lardal frivilligsentral 

Rakkestad Frivilligsentral 

Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral 

Fredrikstad Øst Frivilligsentral 

Fredrikstad Vest Frivilligsentral 

Spydeberg Frivilligsentral 

Hobøl Frivilligsentral 

Rygge Frivilligsentral 

Sarpsborg Frivilligsentral KF 

Sarpsborg Øst Frivilligsentral 

Moss Frivilligsentral 

Askim Frivillig Sentral 

Skiptvet Frivilligsentral 

Halden Frivilligsentral 

Våler/ Svinndal Frivilligsentral 

Aremark frivilligsentral 

Rømskog frivilligsentral 

Marker Frivilligsentral 

Råde frivilligsentral 
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Næringsetaten 
 

 
 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 NO 864 870 732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 
 

 

 

 

Nordreisa kommune  

Postboks 174 

 

9156  STORSLETT 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

16/3225-4 Vigdis A. Nilsen 243 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

32339/16 77 78 81 78   01.09.2016 

 

 

AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD OVER REGIONALE 

UTVIKLINGSMIDLER - TIL PROSJEKTET HELSETEKNOLOGI I 

NORD-TROMS VED NORDREISA KOMMUNE 
 

Vi viser til Deres søknad datert 07.06.2016 justert 25.8.16, vedrørende ovenfor nevnte sak. 

 

Følgende vedtak er fattet: 

 

Fylkesråd for helse, kultur og næring har behandlet søknad fra Nordreisa kommune om støtte 

til prosjekt Digital Helse i Nord-Troms. Søknaden om støtte til prosjektet over regionale 

utviklingsmidler kan ikke imøtekommes. 

 

Støtte til prosjektet vurderes ikke å ha utløsende effekt eller ha et tydelig næringsfokus. 

Prosjektet vurderes å tilhøre en helserelatert oppgave innenfor kommunalt ansvarsområde og 

utenfor handlingsrommet for fylkeskommunale næringsrettede virkemidler. 
 

 

KLAGEADGANG 

Vedtaket i denne saken er å betrakte som et enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler. Etter 

lovens § 28, kan enkeltvedtak påklages av den som er part i saken, eller annen med rettslig 

klageinteresse. Klagen behandles av fylkesrådet. Dersom ikke vedtaket omgjøres, blir klagen 

sluttbehandlet av fylkestingets klagenemnd.  

 

I forbindelse med klageadgangen orienteres De om følgende: 
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KLAGEFRIST 

Klagefristen er 3 uker fra mottaksdato for avslaget. Skriftlig klage til næringsetaten må være 

postlagt innen fristens utløp. De bes her oppgi når melding om enkeltvedtak ble mottatt. De 

kan søke om å få forlenget klagefristen. Klages det for sent, avvises klagen. 

 

Klagen skal være undertegnet, angi det vedtak som det klages over og den eller de endringer 

som ønskes. Klagen skal begrunnes og nye opplysninger med betydning for klagen oppgis.   

 

Næringssjefen gjør avslutningsvis oppmerksom på at klagen sendes Troms fylkeskommune, 

v/næringsetaten. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Anne Hjortdahl    

Ass. næringssjef Vigdis A. Nilsen 

   Seniorrådgiver 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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KomOpp – Opplæringskontoret 
for offentlig sektor i Troms 

Org.nr.: 975 683 788 
Bankkontonr: 8245 04 22092 

Pb 6604,Langnes, Fylkeshuset 9296 Tromsø 
Telefon: 77 78 83 50 
 

E-post: post@komopp.no 
www.komopp.no 

 

Nordreisa kommune 

Ordfører 

Rådmann 

Ansvarlig for lærlinger 

 

 

Vår ref.: MTG Dato: 14.09.16 

 

 

 

Ekstra stimuleringstilskudd  
 
Styret i KomOpp vedtok i styremøte 22.08.16 at de vil stimulere til ekstra formidling av 
lærlinger og lærekandidater som IKKE har fått læreplass per 1.9.16. Vi håper at tilskuddet 
kan gi ungdom som søker læreplass i offentlig sektor, og som ikke hadde fått tilbud om 
læreplass en ny mulighet til å bli lærling eller lærekandidat.   
 
Dette er vedtaket fra styremøte 22.08.16 
 

”KomOpp gir 25 000,- for lærekontrakter og opplæringskontrakter som blir tegnet 
med ungdom som per 1.9.16 ikke hadde fått tilbud om læreplass. Tilskuddet gis for 
kontrakter som blir skrevet i perioden 1.9-1.11.2016 til bedrifter som var medlem i 
KomOpp i 2015.” 
 
Ta kontakt med KomOpp om dere ønsker se om det finnes lokal ungdom som har behov for 
læreplass. 
 
Spørsmål knyttet til vedtaket, kontakt daglig leder May-Tove Grytnes 95 06 46 37 eller 
styreleder John Karlsen 95 20 55 42. 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
May-Tove Grytnes (sign.) 
daglig leder 
KomOpp 
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Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2016/1089-1 

Arkiv:                F05  

Saksbehandler:  Bodil Alida 

Mikkelsen 

 Dato:                 16.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

30/16 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 04.10.2016 

 

Dagtilbud tilpasset demente og eldre i samarbeid med frivillig sektor 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune setter i gang et samarbeid med frivillig sektor med tanke på å etablere et 

dagtilbud for eldre og demente på Lillebo. Driftsutgifter innarbeides i budsjettet for 2017. 

 

 

Saksopplysninger 

Helse og omsorgsutvalget vedtok 30.08.16. i sak 25/16 

Dagtilbud tilpasset demente og eldre i samarbeid med frivillig sektor  

 

 
Nordreisa kommune har ikke dagtilbud for eldre og demente. For noen år siden fikk Nordreisa 

kommune prosjektmidler for å prøve dette ut. Det fungerte veldig bra, den frivillige delen ble styrt 

fra frivillighetssentralen. Det man erfarte var at det må være en fagperson til stede, for frivillig 

sektor ønsker ikke å ha fagansvaret overfor demente. Det må også legges inn noe driftsutgifter, både 

til transport og aktiviteter. 

Dagsenter kan være på Lillebo, gjerne i lag med korttidsplasser.  

Erfaring viser at for å få dette til må det være en fagperson som driver dagtilbudet så vil 

frivillige være med på driften, det må også være litt driftsmidler. 50 % stilling kr 263.073, 

driftsmidler på kr. 30.000. 

Vurdering 

Man vet at det er ting som tyder på at det blir krav om dagsenterplasser fra nasjonalt hold, og ser at 

det er et tilbud som mangler i vår kommune. Dette vil være et tilbud som kan bidra til at pårørende 

klarer å ha sine boende hjemme lenger og trykke på langtidsopphold vil bli mindre.  
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Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2016/1080-1 

Arkiv:                004  

Saksbehandler:  Bodil Alida 

Mikkelsen 

 Dato:                 14.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

31/16 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 04.10.2016 

 

40 års jubileum Sonjatun helsesenter 

Rådmannens innstilling 

 Det gjennomføres en markering av at Sonjatun helsesenter blir 40 år i 2017.  

 

 Det nedsettes en komité bestående av: Aina Karoline Hagen DMS-Leder, Kisten Pedersen 

Husøkonom, Olaug Bergset leder for helse og omsorgsutvalget, Ruth Ulving Kulturkonsulent, 

John-Arne Jensen teknisk, Birger Solbakken Frivillighetssentralen.  

 Finansiering av markeringen vil fortrinnsvis bli søkt om gjennom eksterne midler og innen 

sektorens budsjettramme. 

 Endelig program med budsjett legges frem for helse og omsorgsutvalget til godkjenning. 

Saksopplysninger 

Den 13.09.2016 hadde «husgruppen» for Sonjatun helsesenter møte. Der ble det en foreslår å 

sette ned en gruppe bestående av: Aina Karoline Hagen DMS-Leder, Kisten Pedersen 

Husøkonom, Olaug Bergset leder for helse og omsorgsutvalget, Ruth Ulving Kulturkonsulent, 

John-Arne Jensen teknisk, Birger Solbakken Frivillighetssentralen.  

  

Aina Karoline Hagen innkaller til første møte i komiteen, hvor denne konstituerer seg selv. 

Finansiering av dette vil bli søkt på gjennom eksterne midler. Obs! Sparebank1 har et gavefond 

som man kan søke på, søknadsfrist 1.oktober. DMS leder sørger for å få sendt søknad om midler 

fra gavefond. En vil samtidig søke andre aktører, eks. fylkesmannen. Dette tas videre til den 

nedsatte komite. 

Det en ser at det er behov for i forbindelse med gjennomføring av markering:  

 Sette ned en gjesteliste. 

 Sende invitasjon til HMK Dronning Sonja.  

 Kartlegge hva en trenger å gjøre innvendig og utvendig på Sonjatun. Bygg. 

 Kartlegge hva en trenger å gjøre i uteområdet.  

 Innkjøp av serveise og bestikk. Kristen innhenter tilbud og kostnader.  

 Lage sak til helse og omsorgsutvalget. Denne må inn til Bodil Mikkelsen før 22.september. 

Aina skriver denne.  
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Husgruppen er enige om at en må ha servering av mat til gjestene her på Sonjatun i kantina. En 

foreslår videre å lage til en «kunst-stil», en vandring rundt på naturstien rundt Sonjatun, så kan 

en videre ha en kulturell markering ved Halti kulturhus senere på dagen. En må også få frem 

hvordan dra med det lokale næringsliv. En markering av 40 års jubileet vil være avhengig av ny 

drahjelp. Arbeidsgruppen vil etter hvert søke flere aktører som vil være med på å kaste litt glans 

på et stadig fremvoksende senter. 

 

 

Vurdering 

Helsesenteret Sonjatun fyller 40 år i 2017. Dette er ikke bare et bygg, men også et tilbud til 

befolkningen om integrerte helsetjenester, som har stor betydning for mennesker i alle aldre i 

Nord-Troms regionen. Stiftelsen Sonjatun ble etablert i 1971 med banksjef Andreas Gamst som 

formann og HMK kronprinsesse Sonja som beskytter for aksjonen "medmenneskegaven". 

Stiftelsen jobbet godt, og etter mye hardt arbeid og mye drahjelp fra flere kanter stod senteret 

ferdig i 1977. Siden den gang har en fortsatt utvikling av senteret med tilbud som er til beste for 

hele befolkningen i Nord-Troms regionen. At helsesenteret nå fyller 40 år vil nå fortjene en 

markering.  
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Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2016/1081-1 

Arkiv:                F03  

Saksbehandler:  Bodil Alida 

Mikkelsen 

 Dato:                 14.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

32/16 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 04.10.2016 

 

Prosjekt hjemmebesøk for innbyggere 72  

 

 

Rådmannens innstilling 

 Nordreisa kommune søker om skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Troms for å sette i gang et 

prosjekt med hjemmebesøk og gjennomgang bolig hos personer ved fylte 72 år. Nordreisa 

kommune sin egenandel settes til 20 % stilling 

 

 

 

Saksopplysninger 

Helse og omsorg vedtok i 30.08. I sak 25/16 Det etableres et prøveprosjekt med 

hjemmebesøk og gjennomgang bolig hos personer ved fylte 72 år. 

 

Nordreisa kommune har 54 personer som fyller 72 år i 2017.  

I 2018 er det 55 personer, i 2019 77 personer og i 20120 65 personer. Tallene fra Nordreisa 

kommune skiller ikke mellom de som mottar hjemmetjenester og de som ikke mottar 

hjemmetjenester. 

Ved et slikt hjemmebesøk må en ergoterapeut delta og en fra hjemmesykepleien, eventuelt en 

fra teknisk for å se på boligen. 

 

Lyngen kommune var i 2012 – 2013 med i et lignende prosjekt som ble kalt Eldre 

sikkerhetsprosjektet.  

 Eldre sikkerhetsprosjektet i Troms besto av Lyngen kommune, Sørreisa kommune, Harstad 

kommune, Skånland kommune og Tromsø kommune. Prosjekteier var Troms fylkeskommune 

og Norsafety. Prosjektet ble startet opp etter innvilget søknad om skjønnsmidler fra 

fylkesmannen i Troms. Det ble dannet en interkommunal prosjektgruppe med samlinger. Det ble 

også dannet en lokal prosjektgruppe 

I følge rapporten fra Lyngen kommune  
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Hovedmålet 

• Å forebygge og utsette de elders behov for omsorgstjenester så langt som mulig. 

Delmål 

• Gi befolkningen et trykt møte med helsetjenesten i kommunen, samt informere om hva 

og hvordan ulike aktiviteter og tjenester fungerer. 

• Forebygge fallskader ved å dra på hjemmebesøk for å kartlegge og informere om tiltak 

som kan forhindre fall 

• Forebygge brann ved å dra på hjemmebesøk der de informerte om brannsikkerhet, 

varslingsutstyr og ulike typer slukkemiddel. 

Prosjektbeskrivelsen i Lyngen kommune hadde hovedfokus på fallforebygging og 

brannsikkerhet til de som var født 1932. 

Etter planen skulle det gjennomføres 17 hjemmebesøk, det ble gjennomført 16 hjemmebesøk. 

Før besøket ble det sendt ut skriftlig informasjon, hvor informasjon om prosjektet kom fram og 

at de ville ta kontakt for nærmere avtale om besøk.  Prosjektleder hadde 40 % stilling i 

prosjektet noe som var avgjørende faktor for få gjennomført prosjektet. 

Ved hjemmebesøkene reiste det ut en ergoterapeut og leder i hjemmesykepleien til alle 80 

åringene som ikke mottok tjenester fra kommunen. Besøket så på hus løsning, trygghetsalarm, 

tilbud om komfyrvakt og evt. andre spørsmål den eldre hadde. 

Evalueringa v prosjektet var at hjemmebesøk er givende for begge parter i forhold til 

informasjon og lærling. De fikk god oversikt over brukernes bolig og helsetilstand. 

Konklusjonen var at de eldre har fått en trygghet om at det er lettere å ta kontakt med 

kommunen på et tidlig tidspunkt ved behov for hjelp. 

Lyngen så at prosjektet var bra med tanke på forebygging, men prosjektet ble ikke videreført 

utover prosjekt tiden. 

 

Vurdering 

Prosjektet som ble gjennomført i Lyngen kommune var for 80 åringer. I Nordreisa kommune 

planlegger vi hjemmebesøk hos innbyggere som er 72 år. Dette betyr at prosjektet i Nordreisa 

kommune må ha en annen fokus. 

Det store flertallet av dagens 72 åringer er spreke og mange av dem kan bo lenge i egne hjem. Et 

slikt hjemmebesøk vil ha et forebyggende aspekt, da man foretar hjemmebesøk hos innbyggere 

for å gi dem muligheten til å ta forebyggende valg som gjør at dem kan ha en trygg alderdom 

hjemme i sitt eget hus.  Mange har fortsatt mulighet til å bygge om på huset sitt, forebygge 

brannskader, fallskader o.l. 

Eldre har mulighet til å søke på økonomisk støtte i forhold til tilpasning av bolig, noe dem også 

bør få informasjon og hjelp til ved disse hjemmebesøkene.  

 

Det bør søkes skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Troms i 2017 og det må settes ned en 

prosjektgruppe som skal arbeide videre med saken. Det kan være at andre kommuner også 

ønsker å gjennomføre et slikt prosjekt slik at man kan få til et interkommunalt samarbeid slik 

Lyngen kommune var i.  

Hvis man skal foreta hjemmebesøk hos alle 72 åringer vil det være betydelig flere enn de i 

Lyngen kommune og det bør være en 60 % prosjektstilling til det. 
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Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2016/1088-1 

Arkiv:                F05  

Saksbehandler:  Bodil Alida 

Mikkelsen 

 Dato:                 16.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

33/16 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 04.10.2016 

 

Avlastningstilbud for eldre på Lillebo 

Henvisning til lovverk: Lov om helsetjenestene i kommunene. 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune åpner Lillebo som avlastningsenhet med 5 senger. Utgiftene med etablering 

og drift innarbeides i budsjettet for 2017 med kr 2.460.666 i driftsbudsjettet og kr. 239.189 i 

investeringsbudsjettet. 

 
--- slutt på innstilling --- 

Saksopplysninger 

Helse og omsorgsutvalget 30.08.16 sak 25/16 vedtok avlastning for eldre på Lillebo. 

 

Nordreisa kommune har 3 avlastnings/korttidsplasser et på hvert sykehjem. Presset på 

langtidsplasser er stort i dag og noe må gjøres. Det er ikke mulig for hjemmetjenesten å bemanne 

Lillebo for avlastning/korttidsplasser uten at det får økonomiske konsekvenser.  
På kort sikt bør Lillebo brukes som en korttids-/avlastningsavdeling slik at de plassene som er på 

sykehjemmene kan brukes som langtidsopphold. Klarer man å få til en slik avdeling vil det bli 5 

plasser til avlastning/korttidsopphold. For å få til en slik avdeling må det minimum 4 stillinger til, en 

på dag, en på mellom vakt og en på aften.   

 

Personellkostnader for å få tilbudet på plass, 1 ansatt på dag, 1 ansatt på mellom vakt og 1 ansatt 

på kveld, vil bli 4 stillinger, med pensjon og tillegg vil kostnadene bli kr. 2.191.665. 

I tillegg kommer ferievikar med kr. 65.000, vikar annet fravær med kr. 15.000, ekstravakt med 

kr. 45.000, og overtid med kr 7.000, samlet blir det kr. 132.000. 

I tillegg kommer driftsutgifter som medisinske forbruksvarer kr 12.500, papir og plast med kr. 

15.000, faste avgifter og gebyrer med kr. 2.000, kurs og opplæring med kr. 2.000 og mat og 

drikkevarer med kr. 106.000, til sammen kr. 137.500 

Siden Lillebo ble stengt er utstyret brukt av andre, det må kjøpes inn nytt  
Utstyr og inventar 

2 senger, 5 nattbord, madrasser, Stressless med krakk, lite rundt bord til rommene. Stua, hjørnesofa, 

salongbord, 2 stresslesser, kjøkkenutstyr, sengklær, handduker og arbeidsklær kr. 239.189. 
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Økonomi 

Sum personellkostnader 2.191.666, vikarutgifter kr. 132.000. Driftsutgifter kr. 137.500 

Kr. 2.460.666 

Utstyr og inventar kr. 239.189 for 2017. 
 

 

Forutsetning for stillingen er at den kan legges inn som en avdeling under Sonjatun Bo- og 

kultursenter, men Sojatun bo og kultursenter fikk nedskjæring i forrige omgang og har ikke 

mulighet å drifte den innenfor egen økonomi.  

Hvis det skal bli en egen avdeling med egen leder og nattvakt vil personalutgiftene lønn, tillegg, 

pensjon og 50 % leder øke med kr. 1.264.825.  
 

 
 

Vurdering 

Presset på langtidsopphold på sykehjem i Nordreisa kommune er stort og i perioder må man ta 

av avlastning/korttidsplassene og gjøre om til langtidsopphold fordi pasienter er så helsemessig 

redusert at de ikke kan sendes til egne hjem. I slike perioder har kommunen bare 2 plasser igjen 

som kan brukes til avlastning/ korttidsopphold.  

Det er mange brukere som bor hjemme som ønsker og har behov for avlastning/korttidsopphold. 

For tiden er det 26 brukere som har et slikt behov, det sier seg selv at Nordreisa kommune ikke 

klarer å gi alle som har behov og så mye avlastning/korttidsopphold som er ønskelig. Man vet at 

hvis pårørende jevnlig avlastning forskyves behovet for langtidsopphold 
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Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2016/1063-1 

Arkiv:                H12  

Saksbehandler:  Bodil Alida 

Mikkelsen 

 Dato:                 14.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

34/16 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 04.10.2016 

 

Lokal forskrift for tildeling av plass på sykehjem i Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 

Langtidsopphold i sykehjem er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 punkt 6, bokstav c, 

og etter Pasientrettighetsloven § 2-1a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og 

omsorgstjeneste 

 

Rådmannens innstilling 

Helse og omsorgsutvalget vedtar at ny lokal forskrift for tildeling av plass på sykehjem i 

Nordreisa kommune sendes ut på høring. Lokal forskrift gjelder også for heldøgns bemannede 

omsorgsboliger for eldre. 

Høringsfristen settes til 4 uker fra utsendelsesdato. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommune vedtok å starte prosess med lokal forskrift for tildeling av 

sykehjemsplass eller tilsvarende jamfør lov… i sak 15/12 

 

 

Helse og omsorgsutvalget satte ned en arbeidsgruppe bestående av representant fra Eldrerådet, 

brukerutvalget for sykehjemmene, kommuneoverlege, helse og omsorgsleder, en 

virksomhetsleder ved sykehjemmene og Ingvil Andersen fra Helse og omsorgsutvalget. 

Gruppen ble bestående av Knut Pedersen, Øyvind Roarsen, Anja Båtnes, Bodil Mikkelsen og 

Ingvil Andersen. Arbeidsgruppen har hatt et møte, på dette møte deltok Anja Båtnes, Bodil 

Mikkelsen og Merete Karlsen som sekretær. De som ikke deltok fikk forslaget sent på mail. 

I den nye lokale forkriften har man lagt inn målsetting, hvem kriteriene gjelder for, hvilket 

vurderingsgrunnlag som brukes, Nordreisa kommune sitt ansvar og hvilket ansvar 

pårørende/bruker har 

 

 
  Helse og sosial 

Pleie og omsorg 
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Stortinget vedtok 9. juni endring av Pasient- og brukerrettighetsloven og Helse- og 

omsorgstjenesteloven som innebærer «å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i 

sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg» ifølge innstilling 372 L 

fra Helse- og omsorgskomiteen. 

 

 

 

Lovendringen i paragraf 3-2 a. «Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av 

langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 

Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, 

men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente 

av langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp 

pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.» 

 

Vurdering 

Nordreisa kommune har også tidligere hatt retningslinjer for plass på sykehjem, men disse 

retningslinjene måtte endres som følge av presisering i lovverket.  

 

 

Lokal forskrift for behandling av søknader for langtidsopphold på sykehjem i Nordreisa 

kommune 

 

Målsetting: 

Opphold på sykehjem skal ivareta behov for heldøgns pleie og omsorg, og om kommunen ikke 

har ledig plass ved tildeling av vedtak på langtidsplass skal det framkomme at person er satt på 

venteliste og kriterier for denne ventelisten. 

 

 

 

Hvem gjelder kriteriene for: 

 

Langtidsopphold i sykehjem kan etter faglig vurdering tildeles på grunnlag av følgende kriterier: 

personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og kan ikke mestre dagliglivets gjøremål 

på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap. Det foreligger ikke sosialt nettverk eller offentlig 

hjelp som kan kompensere for dette funksjonstapet i eget hjem. 

 

Vurderings grunnlag: 

Grundig kartlegging og vurdering må utføres for å komme frem til om langtidsopphold er riktig 

omsorgsnivå for den enkelte. 

 

 Bruker som har fått andre alternative tjenester vurdert og prøvd ut. 

 Bruker med somatisk helsesvikt og/eller demensdiagnose som gir behov for omfattende 

medisinsk behandling som ikke kan ytes i hjemmet. 

 Bruker med omfattende døgnkontinuerlig behov for pleie og omsorg, som ikke kan 

oppfylles tilstrekkelig i eget hjem eller annen tilpasset bolig. 

 Bruker som er varig ute av stand til å ivareta egen helse, og ute av stand til å mestre 

dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap, eller tilfredsstillende 

hjelp ikke kan ytes i hjemmet.  

 Kommunen må være særlig oppmerksom på bruker med omfattende omsorgsbehov som 

ikke har noen nær familie/nettverk som kan hjelpe til med omsorgsoppgaver i hjemmet. 
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 I tilfeller hvor behovet for langtidsplass ikke er kartlagt, bør det tilbys korttidsopphold 

for vurdering av helsetilstand. 

 Søker på sykehjemsplass må beholde sin bolig inntil vedtak på langtidsplass foreligger. 

 

 

 

Nordreisa kommunes ansvar: 

 Behov for hjelp blir kartlagt med bruker og eller pårørende. 

 Tildeling av tjenesten med bakgrunn i relevant kartlegging, eller individuell / tverrfaglig 

vurdering. 

 Skriftlig vedtak og en orientering om vederlag for opphold i institusjon. 

 Vederlagsberegning når nødvendige opplysninger foreligger. 

 Revurdering av tilbudet ved endring i funksjonsnivå. 

 Om plass ikke kan tildeles har bruker rett jamf §3-2 a (Helse-og omsorgstjenesteloven) 

til å bli satt på venteliste. Ventelisten skal omfatte brukere som vil være best tjent med 

langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp 

kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.  

 Brukere som står på venteliste blir fortløpende vurdert av tjenesteyter. 

 Nordreisa kommune har ansvaret for å sørge for at det tildeles nødvendige kommunale 

helse og omsorgstjenester i den perioden bruker venter på sykehjemsplass. 

 

Helse og omsorg i Nordreisa kommune har fast møte hver onsdag. Her deltar helse og 

omsorgsleder, virksomhetsledere i sykehjemmene, virksomhetsleder i hjemmesykepleie, samt 

fast leger. Alle som søker på sykehjemsplass blir tatt opp på disse møtene, og eventuell ledig 

plass i sykehjem tildeles etter vurdering av hvem som trenger plassen.  

 

Bruker/pårørendes ansvar: 

 Gir nødvendige opplysninger i henhold til vederlag for opphold i institusjon 

 Gjøre seg kjent med innholdet i vedtaket og orienteringen for vederlaget for oppholdet. 

 I tilfeller hvor beboere har verdifulle gjenstander (smykker, høreapparat, briller, fjernsyn 

mm) må det tegnes egen forsikring. 

 Tar kontakt for informasjon, råd, veiledning og eventuell klager. 

 Forståelse for at vedtaket kan endres ved endring av funksjonsnivå. 

 Sørge for at klær er navnemerket. 

 Samarbeide med primærpleier ang innkjøp av privatartikler.   
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Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2016/1090-1 

Arkiv:                H41  

Saksbehandler:  Bodil Alida 

Mikkelsen 

 Dato:                 16.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

35/16 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 04.10.2016 

 

Omsorgsbolig med heldøgns pleie, personalressurser 

Henvisning til lovverk: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven. 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune igangsetter prosess med planlegging av omsorgsboliger med heldøgns pleie 

for eldre.  Investeringsutgiftene innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017 med kr 20.000.000 

og i 2018 med kr. 20.000.000. 

Driftsutgiftene på kr 4.071.077 innarbeides i økonomiplanen fra og med 2018. 
--- slutt på innstilling --- 

 

 

Saksopplysninger 

Helse og omsorgsutvalget vedtok 30.08.16. i sak 25/16 

Omsorgsbolig med heldøgns pleie innarbeide i investeringsbudsjettet. Mulige modeller undersøkes. 

I forhold til innarbeidelse i investeringsbudsjettet er saken sendt over til utviklingsavdelingen. 

 

 

Heldøgnsomsorgsboliger 2018 

For å få det til å gå rundt må det minimum være 6.5 stilinger og i tillegg hjelp fra hjemmesykepleien. 

Lønnsutgifter med tillegg og pensjon kr. 3.799.077 

I tillegg kommer driftsutgifter som ferievikar med kr. 130.000, vikar annet fravær med kr. 

30.000, ekstravakt med kr. 90.000, og overtid med kr 14.000, samlet blir det kr. 264.000 Andre 

driftsutgifter faste avgifter og gebyrer med kr. 3.000, kurs og opplæring med kr. 5.000 

Sum 4.071.077.  

Vurdering 

Nordreisa kommune har ikke omsorgsboliger med heldøgns pleie for eldre. Dette betyr at alle 

brukere som ikke kan bo hjemme må inn på langtidsopphold. Med omsorgsboliger med 

heldøgns pleie vil presset på langtidsopphold bli betydelig redusert da brukere kan bo i egne 

leiligheter hvor det er ansatte til en hvert tid som kan komme på kort varsel hvis det oppstår 
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situasjoner som krever hurtighet. De som bor i slike leiligheter blir tryggere når de vet de kan få 

hjelp på kort varsel. 
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Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2016/1145-1 

Arkiv:                H35  

Saksbehandler:  Tor Martin 

Nilsen 

 Dato:                 27.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

36/16 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 04.10.2016 

 

Dagaktivitetstilbud - oppfølging av vedtak 26/16. 

Henvisning til lovverk: 

Bruker- og pasientrettighetsloven.  

Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2. 

 

Rådmannens innstilling 

Egenandeler for dagaktivitetstilbudet settes i samsvar med forskrift om egenandel for 

kommunale helse- og omsorgstjenester og Nordreisa kommunes satser for egenandeler. 

Utgifter for 2016 økes med 1 351 218 til 1 685 500 og inntekter reduseres med 42 800 til 5 000. 

Utgiftene på 1 575 000 innarbeides i budsjett for 2017. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Dagaktivitetstilbudet på ASVO ble behandlet i helse- og omsorgsutvalgets møte 30.8.16 i sak 

26/2016. Det ble diskutert hvilke regler som skal gjelde for dagaktivitetstilbudet og egenandeler 

i tilknytning til dette.  

 Det er kommet klage fra ett foreldrepar på utvalgets vedtak. De opplyser at ordinær 

drosje er billigere enn oppsatt egenandel. Administrasjonen har imidlertid ikke rukket å 

skrive enkeltvedtakene, og det er disse som skal være grunnlag for klage. At ikke disse 

er skrevet ennå, har sammenheng med lovfortolkningen, samt at saksbehandler har hatt 

ferie deler av perioden. 

 ASVO har jobbet med presisering av ukeplanene, hvor det framgår de aktiviteter som 

gjøres på dagsenteret, samt mengde praktisk bistand som gis til personlig stell. Dette vil 

være grunnlagsmaterialet i vedtakene som skal fattes. 

 ASVO har ytret at det vil være problematisk at brukerne har med seg personale til 

dagsenteret dersom ASVO skal ha høy kvalitet på dagsenteret. De har blandet erfaring 

med personalet som kommer med brukerne. ASVO har uttrykt at de ønsker å informere 

utvalget om dagsenteret. 
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 Det er tatt kontakt med flere kommuner om hvordan de organiserer sine 

dagaktivitetstilbud.  

 Brukerne har hittil brukt det skysstilbudet som transportøren har satt opp. 

 Administrasjonen har sendt ut brev til brukerne med utvalgets vedtak hvor de bes om å 

oppgi økonomisk oversikt. 3 av 4 brukere har levert inn slik oversikt 

Utgangspunktet for dagaktivitetstilbudet var at brukerne var i ferd med å avslutte sin skolegang. 

Det ble tildelt omtrent samme timetall på dagsenteret som de hadde hatt i skolen. Det ble ikke 

gjort noen konkret vurdering av behovet for dagaktivitetstilbud, men personene vil uansett ha 

behov for et tilrettelagt tilbud på de tidspunktene. Fylkesmannen har tidligere opphevet 

kommunens vedtak om ikke å innbake skyssutgifter i brukernes egenandeler. Foreldrene har 

ikke hatt mulighet eller ønsket å kjøre sine barn til dagtilbudet. 

Brukerne vil få vedtak om praktisk bistand (til personlig stell) og dagaktivitetstilbud, 

voksenopplæring, i tillegg får enkelte tilbud om behandling i basseng. Brukerne har med seg 

egen matpakke. 

Lovgrunnlag 

Retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester er regulert i Bruker- og pasientrettighetsloven 

kapittel 2. Nødvendige tjenester tildeles etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2. 

Retten til dagaktivitetstilbud er altså ikke direkte nevnt i lovverket, selv om det gis i mange 

kommuner etter helse- og omsorgstjenesteloven. Dagaktivitetstilbud er ikke en slik "nødvendig" 

tjeneste. 

Gitt at det vurderes at en person har rett på praktisk bistand, regulerer Forskrift om egenandel 

for kommunale helse- og omsorgstjenester størrelsen på egenandelen. Betalingen avhenger av 

vedkommende sin inntekt etter ligning. Men i helsedirektoratets brev 30.5.2014 til 

fylkesmannen i Hedmark, skriver Helsedirektoratet at "For tjenester som innvilges etter helse- 

og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 kan det kun tas egenandel når dette følger av 

egenandelsforskriften. Det står videre at egenandel kun kan kreves når det gis som et "alternativ 

til praktisk bistand og opplæring" (4. avsnitt). Det kan ikke kreves egenandel for praktisk 

bistand til personlig stell og avlastning. 

Direktoratet skriver videre at dersom tilbudet gis som et "ikke lovpålagt kommunalt tilbud, det 

vil si at kommunen tilbyr dagaktivitetstilbud ut over deres ansvar etter helse- og 

omsorgstjenesteloven, står kommunen i utgangspunktet fritt til å vurdere størrelsen på 

egenandelen. Ut fra hensynet til likebehandling understreker Helsedirektoratet at kommunen 

likevel bør legge opp til lik egenbetaling, uavhengig av om tilbudet er lovpålagt eller ikke.". 

Egenandelen kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke 

personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. 

Egenandelen skal uansett ikke overstige kommunens utgifter - kostpris, et prinsipp som gjelder i 

alle sammenhenger. For de som har inntekt under 2 G, skal egenandelen for praktisk bistand 

ikke overstige 190 kr per måned. Dersom vedkommende har mellom 2 og 3G, vil egenandelen 

per måned etter Nordreisa kommunes satser være 661 kr per måned. 

Sammenligninger med andre kommuner: 

Det er tatt kontakt med noen andre kommuner, både i Nord-Troms og via informasjon på 

Internett. Hvordan dagsenter er organisert og hvilke betalingsregler som gjelder, varierer like 

mye som antallet som er kontaktet. En har inntrykk av at en del dagtilbud har "gått seg til" over 

tid. Tilbudet har vært godt mottatt, og der det er egenbetaling, har det også vært akseptert, men 

man har ikke nødvendigvis formalisert det nøye eller relatert det til endringer i lovgivningen. 

Det synes å være tradisjon i noen kommuner at enkelte krever egenandeler for 
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dagaktivitetstilbud utover forskrift om egenandeler, i egne kommunale vedtak etter 

forvaltningsloven, mens andre opplever samme problematikk som Nordreisa. 

Tilskuddsordninger 

Tildeling i rammetilskuddet for psykisk utviklingshemmede forutsetter vedtak etter helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr 6 (praktisk bistand) eller § 3-6 (omsorgslønn) 

Rundskriv IS 3/2016. Samtlige brukere av dagsenteret oppfyller dette kravet. 

Refusjonsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester forutsetter et gyldig 

enkeltvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3 for at utgiftene kan tas med. Det 

betyr at utgifter f eks til skolegang ikke faller inn under ordningen, heller ikke vedtak etter 

forvaltningsloven.  

Aktuell situasjon 

Tilbudene til denne målgruppa er noe spesiell nå i og med at noen av brukerne av dagtilbudet 

skal flytte til Guleng 3 våren 2017. Det gjør at tidsperspektivet her blir kortsiktig. Hvordan 

dagaktivitetstilbudet skal settes opp når de flytter i egen bolig, er foreløpig ikke avklart. Guleng 

3 har i utgangspunktet ikke lokaler som er særlig egnet for fellesaktiviteter, ASVO på sin side 

har behov for lengre tidsperspektiv. Framtidig dagaktivitetstilbud må derfor utredes. 

Inndekning – økonomi 

2016: 

Som tidligere nevnt, var dagtilbudet budsjettert for lavt for 2016. 

Budsjettert utgifter 2016: 334 282 

Inntekter 47 800 

Utgifter 

Januar – juni har fylkeskommunen dekket hoveddeler av tilskuddet til ASVO. Fra juli må 

kommunen dekke disse utgiftene. 

Jan – juni. 

Driftstilskudd (per måned 52 749) x 6 316 500 

Driftstilskudd juli 147 165 

Strøm (etterskuddsvis) 27 000 

Annet dagtilbud  14 500 

Transport annet dagtilbud 10 000 

Sum:  518 000 

Per i dag er bokført utgifter på 572 900, men en feilføring på 40 000 vil redusere dette noe. 

Juli til desember: 

Driftstilskudd (per måned 187 783) x 5 939 000 (i følge tilbud) 

Strøm (inkl juni)  30 000 overslag 

Skyss: 11 000 per uke x 4 uker x 4 mnd 176 000 (I følge tilbud) 

Annet dagtilbud  14 500 

Annet dagtilbud, transport 8 000 

Sum 2016:  1 167 500 1 685 500 

Utgiftene økes med 1 351 218, inntekter reduseres med 42 800. 

Inntekter 

Refusjon ressurskrevende tjenester (vil ikke framkomme i budsjettet) 

 82 000 

Egenandel 190, alternativt 661 per mnd 5000  
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For 2017 vil dagaktivitetstilbudet utgjøre 

Januar – juli 187 783 x 7mnd 1 315 000 

Transportutgifter: 11 000 pr uke x 4 x 6mnd 265 000 

- Egenandeler jan – juni 5 000 

 

Det er ikke tatt stilling til videre tilbud høsten 2017. 

Vurdering 

Selv om enkelte har påklaget egenandel for oppmøte på dagaktivitetsoppholdet, er det utvilsomt 

utgiftene i forbindelse med skyss som har skapt de største konfliktene, og må anses å være 

sakens kjerne. ASVO opplever også at foreldrene stort sett er fornøyd med tilbudet som gis. 

Lovgrunnlaget og derav egenandelens størrelse tilbudet er sentralt her. Tilbud hjemlet i 

forvaltningsloven, hvor en nok kan stå friere med hensyn til fastsetting av egenandeler vil ikke 

gi refusjon, jfr ordning med ressurskrevende tjenester. Helsedirektoratet skriver at en må ta 

hensyn til likebehandling, noe som gjør at kommunen ikke har stor frihet til å sette egenandel. 

Formalisering av dagaktivitetstilbudene, varierer mye kommunene i mellom. Noen har dagtilbud 

etter helse- og omsorgstjenesteloven, andre etter forvaltningsloven, og det er de som ikke har 

hjemlet tilbudet noen spesiell plass, eller det ikke framgår av vedtak noen hjemmel. Dersom 

kommunen har et åpent dagtilbud, er det ikke et krav om enkeltvedtak. Når det gjelder størrelsen 

på egenandeler, er variasjonen like stor. Nordreisa kommunes dagaktivitetstilbud gjelder 

imidlertid spesielt tilrettelagt for et fåtall personer, og vedtak vil være påkrevd. Anses 

dagaktivitetstilbud å være en helse- og omsorgstjeneste, bør den hjemles i helse- og 

omsorgstjenesteloven. 

Når det gjelder hjelp gitt som praktisk bistand, er det ikke noen tvil om at det skal hjemles i 

helse- og omsorgstjenestelovens §3-2, første ledd nr 6. Dagaktivitetstilbudet anses ikke som 

praktisk bistand og heller ikke lovpålagt, men en finner at tilbudet likevel må hjemles samme 

sted som den lovpålagte tjenesten praktisk bistand. Administrasjonen vurderer at 

dagaktivitetstilbudet kommer inn under det direktoratet anser å være "alternativ til praktisk 

bistand". Med det utgangspunktet, vil også forskrift om egenbetaling gjelde, og i dette tilfellet 

kapittel 2, "Egenandel utenfor institusjon". Dette setter begrensninger i kommunens mulighet til 

å ta egenandeler. ASVO anses ikke å være en institusjon, egenandel i institusjon kan ikke 

brukes. 

Det vil være søkt, og antakelig ikke holde juridisk, om et kommunalt dagaktivitetstilbud for 

denne målgruppa, som skal være et helse- og omsorgstilbud, ikke skal hjemles i helse- og 

omsorgstjenesteloven.  
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