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5. Bjørg Dahl 
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Pensjonistforbundet 
Lilletorget 1 
0184 OSLO 

Telefon 
22 34 87 70 
Telefaks 
22 34 87 83 

Webside 
www.pensjonistforbundet.no 
E-post 
pf@pensjonistforbundet.no 

Bankgiro 
9001 05 50202 
Org.nr. 
970 323 910 

    

 

 

Til eldrerådet i din kommune 

 
 
Lyst til å lære mer om velferdsteknologi?  
 
Pensjonistforbundet arbeider for at eldre skal få en bedre forståelse av hvilke muligheter velferdsteknologi 
kan gi i deres hverdag. Vi har til nå lært opp 100 brukerrepresentanter på dette området, som vi kaller for 
velferdsteknologiambassadører. Har din kommune en slik ambassadør? Hvis ikke, oppfordrer vi 
medlemmer av eldrerådet til å ta rollen! 
 
Som velferdsteknologiambassadører vil dere bidra til at eldre i deres kommune kan dra nytte av de 
mulighetene som ligger i velferdsteknologien og fremtidens eldreomsorg. Ambassadørene er viktige 
brukerrepresentanter for eldre i egen kommune, som kan følge med og ha kontakt med kommunen og 
følge opp kommunenes satsing på velferdsteknologi og fremtidens helse - og omsorgstjenester. I tillegg 
bidrar de med å gi de eldre i kommunen oppdatert kunnskap om hvordan de selv kan planlegge bedre 
for egen alderdom, når det gjelder deltakelse, aktivitet, egen bolig og helse.  
 
Kunnskap om fremtidens helse- og omsorgstjenester er viktig for eldres livskvalitet og 
selvstendighet!  
 
Pensjonistforbundet tilbyr nå kurs for nye ambassadører, og håper ditt eldreråd vil delta. 
Kurset tar 6 timer, og deltakelse er gratis. Det vil si at Pensjonistforbundet dekker utgiftene ved å holde 
kurset, mens dere dekker evt. egne utgifter dere har i forbindelse med kurset (reise, bevertning mm).   
 
Ambassadørene trenger ingen fagkunnskap fra før av, men de er spesielt aktive og engasjerte eldre med 
stor interesse av å sette seg inn i hvordan eldre kan få en bedre og friskere alderdom. 

Kursets innhold: 
 
1. Se velferdsteknologi som en naturlig del av det kommunale tjenestetilbudet, og bli  kjent med 
utviklingen på feltet. 
2. Hvordan bli en god brukerrepresentant? 
3. Eget ansvar for egen alderdom, hva betyr det? 
4. Fremtidens tjenester rettet mot eldre i vår kommune, hva kan vi forvente? 
5. En liten workshop på slutten av dagen .  
 
 
Kursets mål 

 

 Ambassadørene har mulighet for å gi eldre kunnskap om fremtidens omsorgstjenester og 
en bedre forståelse av hvordan en selv kan planlegge egen alderdom  

 Ambassadørene kan være brukerrepresentanter i kommunenes utvikling innen 
velferdsteknologi 

Commented [BKBB1]:  Om hva? Det bør være litt konkret 
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 Ambassadørene kan igangsette og initiere opplæring og informasjon på feltet 
 Ambassadørene kan gi eksempler på ulike typer teknologiske løsninger  
 Ambassadørene har kunnskap om hvordan kommunen og frivillige samarbeider 
 Ambassadørene har kunnskap om velferdsteknologi og kan bidra til å fremme mestring og 

aktivitet 
 Ambassadørene kan hjelpe de eldre med å finne riktig instans å henvende seg til   

 
Ønsker du eller ditt eldreråd at vi skal komme og kurse dere til å bli 
velferdsteknologiambassadører? 
Vi har ledige kursdager i april, mai og juni.  

Ta kontakt med prosjektleder i Pensjonistforbundet på epost: tone.bye@pensjonistforbundet.no  
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Fra: Tone Bye (Tone.Bye@pensjonistforbundet.no)
Sendt: 16.01.2019 07:52:01
Til: sentralpost@ostfoldfk.no; postmottak@halden.kommune.no; post@moss.kommune.no;
postmottak@sarpsborg.com; postmottak@fredrikstad.kommune.no; postmottak@hvaler.kommune.no;
post@aremark.kommune.no; postmottak@romskog.kommune.no; postmottak@trogstad.kommune.no;
post@spydeberg.kommune.no; postmottak@askim.kommune.no; postmottak@eidsberg.kommune.no;
postmottak@skiptvet.kommune.no; postmottak@skiptvet.kommune.no; postmottak@rakkestad.kommune.no;
postmottak@rade.kommune.no; postmottak@rygge.kommune.no; postmottak@valer-of.kommune.no;
post@hobol.kommune.no; postmottak@akershus-fk.no; post@vestby.kommune.no; Akershus, Ski, Nessim Ghouas
(kommunikasjonssjef og redaktør); post@as.kommune.no; postmottak@frogn.kommune.no;
post@nesodden.kommune.no; Akershus, Oppegård (mangler rådmann); post@baerum.kommune.no;
post@asker.kommune.no; postmottak@aurskog-holand.kommune.no; postmottak@sorum.kommune.no;
postmottak@fet.kommune.no; postmottak@ralingen.kommune.no; postmottak@enebakk.kommune.no;
postmottak@lorenskog.kommune.no; skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no;
postmottak@nittedal.kommune.no; postmottak@gjerdrum.kommune.no; postmottak@ullensaker.kommune.no;
postmottak@nes-ak.kommune.no; post@eidsvoll.kommune.no; postmottak@nannestad.kommune.no;
postmottak@hurdal.kommune.no; postmottak@oslo.kommune.no; postmottak@hedmark.org;
postmottak@kongsvinger.kommune.no; postmottak@hamar.kommune.no; postmottak@ringsaker.kommune.no;
post@loten.kommune.no; post@stange.kommune.no; postmottak@nord-odal.kommune.no; postmottak@sor-
odal.kommune.no; postmottak@eidskog.kommune.no; post@grue.kommune.no; post@asnes.kommune.no;
postmottak@vaaler-he.kommune.no; postmottak@elverum.kommune.no; postmottak@trysil.kommune.no;
postmottak@amot.kommune.no; postmottak@stor-elvdal.kommune.no; postmottak@rendalen.kommune.no;
postmottak@engerdal.kommune.no; Hedmark, Tolga, Ellen Vibeke Nygjelten (nettredaktør);
postmottak@tynset.kommune.no; postmottak@alvdal.kommune.no; postmottak@folldal.kommune.no;
postmottak@os.kommune.no; postmottak@oppland.org; postmottak@lillehammer.kommune.no;
postmottak@gjovik.kommune.no; postmottak@dovre.kommune.no; postmottak@lesja.kommune.no;
post@skjaak.kommune.no; post@lom.kommune.no; postmottak@vaga.kommune.no; post@nord-
fron.kommune.no; postmottak@sel.kommune.no; postmottak@sor-fron.kommune.no; post@ringebu.kommune.no;
postmottak@oyer.kommune.no; postmottak@gausdal.kommune.no; postmottak@ostre-toten.kommune.no;
post@vestre-toten.kommune.no; postmottak@jevnaker.kommune.no; post@lunner.kommune.no;
postmottak@gran.kommune.no; epost@sondre-land.kommune.no; postmottak@nordre-land.kommune.no;
postmottak@sor-aurdal.kommune.no; postmottak@etnedal.kommune.no; nak@nord-aurdal.kommune.no;
post@vestre-slidre.kommune.no; post@oystre-slidre.kommune.no; post@vang.kommune.no; postmottak@bfk.no;
kommunepost@drmk.no; postmottak@kongsberg.kommune.no; postmottak@ringerike.kommune.no;
postmottak@hole.kommune.no; postmottak@flaa.kommune.no; postmottak@nes-bu.kommune.no;
postmottak@gol.kommune.no; postmottak@hemsedal.kommune.no; postmottak@aal.kommune.no;
postmottak@hol.kommune.no; post@sigdal.kommune.no; krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no;
post@modum.kommune.no; post@ovre-eiker.kommune.no; post@nedre-eiker.kommune.no;
postmottak@lier.kommune.no; Buskerud, Røyken, Georg N. Smedhus (rådmann);
postmottak@hurum.kommune.no; postmottak@flesberg.kommune.no; postmottak@rollag.kommune.no;
postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no; firmapost@vfk.no; postmottak@horten.kommune.no;
postmottak@holmestrand.kommune.no; postmottak@tonsberg.kommune.no; postmottak@sandefjord.kommune.no;
post@larvik.kommune.no; postmottak@svelvik.kommune.no; postmottak@sande-ve.kommune.no;
postmottak@hof.kommune.no; postmottak@re.kommune.no; postmottak@andebu.kommune.no;
postmottak@stokke.kommune.no; postmottak@notteroy.kommune.no; post@tjome.kommune.no;
post@lardal.kommune.no; post@t-fk.no; postmottak@porsgrunn.kommune.no;
skien.postmottak@skien.kommune.no; postmottak@notodden.kommune.no; post@siljan.kommune.no;
postmottak@bamble.kommune.no; post@kragero.kommune.no; postmottak@drangedal.kommune.no;
postmottak@nome.kommune.no; postmottak@bo.kommune.no; postmottak@sauherad.kommune.no;
postmottak@tinn.kommune.no; postmottak@hjartdal.kommune.no; post@seljord.kommune.no;
post@kviteseid.kommune.no; info@nissedal.kommune.no; postmottak@fyresdal.kommune.no;
postmottak@tokke.kommune.no; postmottak@vinje.kommune.no; postmottak@austagderfk.no;

6



post@risor.kommune.no; postmottak@grimstad.kommune.no; postmottak@arendal.kommune.no;
post@gjerstad.kommune.no; post@vegarshei.kommune.no; postmottak@tvedestrand.kommune.no;
post@froland.kommune.no; postmottak@lillesand.kommune.no; postmottak@birkenes.kommune.no;
post@amli.kommune.no; postmottak@iveland.kommune.no; post@e-h.kommune.no; post@bygland.kommune.no;
post@valle.kommune.no; postmottak@bykle.kommune.no; postmottak@vaf.no;
postmottak@kristiansand.kommune.no; fellespost@mandal.kommune.no; post@farsund.kommune.no;
post@flekkefjord.kommune.no; epost@vennesla.kommune.no; postmottak@songdalen.kommune.no;
postmottak@sogne.kommune.no; service@marnardal.kommune.no; post@aseral.kommune.no;
info@audnedal.kommune.no; postmottak@lindesnes.kommune.no; post@lyngdal.kommune.no;
postmottak@haegebostad.kommune.no; post@kvinesdal.kommune.no; post@sirdal.kommune.no;
post@eigersund.kommune.no; postmottak@sandnes.kommune.no; postmottak@stavanger.kommune.no;
postmottak@haugesund.kommune.no; postmottak@sokndal.kommune.no; postmottak@lund.kommune.no;
postmottak@bjerkreim.kommune.no; post@ha.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no;
post@time.kommune.no; postmottak@gjesdal.kommune.no; epost@sola.kommune.no;
post@randaberg.kommune.no; post@forsand.kommune.no; Rogaland, Strand, Terje Ersland (webredaktør);
postmottak@hjelmeland.kommune.no; postmottak@suldal.kommune.no; post@sauda.kommune.no;
post@finnoy.kommune.no; post@rennesoy.kommune.no; post@kvitsoy.kommune.no; post@bokn.kommune.no;
post@tysver.kommune.no; post@karmoy.kommune.no; post@utsira.kommune.no;
postmottak@vindafjord.kommune.no; hfk@hfk.no; postmottak@bergen.kommune.no; post@etne.kommune.no;
postmottak@sveio.kommune.no; postmottak@bomlo.kommune.no; post@stord.kommune.no;
fitjar@fitjar.kommune.no; fsk@tysnes.kommune.no; post@kvinnherad.kommune.no; post@jondal.kommune.no;
epost@odda.kommune.no; postmottak@ullensvang.herad.no; postmottak@eidfjord.kommune.no;
post@ulvik.kommune.no; postmottak@granvin.kommune.no; postmottak@voss.kommune.no;
postkasse@fusa.kommune.no; postmottak@samnanger.kommune.no; postmottak@os-ho.kommune.no;
postmottak@austevoll.kommune.no; postmottak@sund.kommune.no; postmottak@fjell.kommune.no;
postmottak@askoy.kommune.no; post@vaksdal.kommune.no; postmottak@modalen.kommune.no;
post@osteroy.kommune.no; postmottak@meland.kommune.no; postmottak@oygarden.kommune.no;
postmottak@radoy.kommune.no; postmottak@lindas.kommune.no; post@austrheim.kommune.no;
postmottak@fedje.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no; postmottak.sentraladm@sfj.no;
postmottak@flora.kommune.no; postmottak@gulen.kommune.no; post@solund.kommune.no;
postmottak@hyllestad.kommune.no; postmottak@hoyanger.kommune.no; postmottak@vik.kommune.no;
postmottak@balestrand.kommune.no; postmottak@leikanger.kommune.no; postmottak@sogndal.kommune.no;
post@aurland.kommune.no; post@laerdal.kommune.no; postmottak@ardal.kommune.no;
postmottak@luster.kommune.no; postmottak@askvoll.kommune.no; post@fjaler.kommune.no;
postmottak@gaular.kommune.no; postmottak@jolster.kommune.no; postmottak@forde.kommune.no;
postmottak@naustdal.kommune.no; post@bremanger.kommune.no; post@vagsoy.kommune.no;
post@selje.kommune.no; post@eid.kommune.no; post@hornindal.kommune.no; post@gloppen.kommune.no;
postmottak@stryn.kommune.no; post@mrfylke.no; postmottak@molde.kommune.no;
postmottak@alesund.kommune.no; postmottak@kristiansund.kommune.no; postmottak@vanylven.kommune.no;
sande.kommune@sande-mr.kommune.no; postmottak@heroy.kommune.no; postmottak@ulstein.kommune.no;
postmottak@hareid.kommune.no; postmottak@volda.kommune.no; postmottak@orsta.kommune.no;
post@orskog.kommune.no; post@norddal.kommune.no; post@stranda.kommune.no;
postmottak@stordal.kommune.no; postmottak@sykkylven.kommune.no; postmottak@skodje.kommune.no;
post@sula.kommune.no; post@giske.kommune.no; postmottak@haram.kommune.no;
postmottak@vestnes.kommune.no; post@rauma.kommune.no; postmottak@nesset.kommune.no;
postmottak@midsund.kommune.no; post@sandoy.kommune.no; post@aukra.kommune.no;
postmottak@frana.kommune.no; postmottak@eide.kommune.no; post@averoy.kommune.no;
post@gjemnes.kommune.no; postmottak@tingvoll.kommune.no; post@sunndal.kommune.no;
post@surnadal.kommune.no; post@rindal.kommune.no; post@halsa.kommune.no;
postmottak@smola.kommune.no; postmottak@aure.kommune.no; postmottak@stfk.no;
postmottak@trondheim.kommune.no; postmottak@hemne.kommune.no; postmottak@snillfjord.kommune.no;
postmottak@hitra.kommune.no; postmottak@froya.kommune.no; postmottak@orland.kommune.no;
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postmottak@agdenes.kommune.no; postmottak@rissa.kommune.no; postmottak@bjugn.kommune.no;
postmottak@afjord.kommune.no; post@roan.kommune.no; postmottak@osen.kommune.no;
post@oppdal.kommune.no; postmottak@rennebu.kommune.no; postmottak@meldal.kommune.no;
postmottak@orkdal.kommune.no; postmottak@roros.kommune.no; epost@holtalen.kommune.no;
postmottak@midtre-gauldal.kommune.no; postmottak@melhus.kommune.no; postmottak@skaun.kommune.no;
postmottak@klabu.kommune.no; postmottak@malvik.kommune.no; postmottak@selbu.kommune.no;
postmottak@tydal.kommune.no; postmottak@ntfk.no; postmottak@steinkjer.kommune.no;
postmottak@namsos.kommune.no; postmottak@meraker.kommune.no; postmottak@stjordal.kommune.no;
postmottak@frosta.kommune.no; post@leksvik.kommune.no; postmottak@levanger.kommune.no;
postmottak@verdal.kommune.no; postkasse@verran.kommune.no; postmottak@namdalseid.kommune.no;
postmottak@snasa.kommune.no; postmottak@lierne.kommune.no; postmottak@royrvik.kommune.no;
postmottak@namsskogan.kommune.no; postmottak@grong.kommune.no; postmottak@hoylandet.kommune.no;
postmottak@overhalla.kommune.no; postmottak@fosnes.kommune.no; postmottak@flatanger.kommune.no;
vikna@vikna.kommune.no; postmottak@naroy.kommune.no; post@leka.kommune.no;
postmottak@inderoy.kommune.no; post@nfk.no; postmottak@bodo.kommune.no;
postmottak@narvik.kommune.no; postmottak@bindal.kommune.no; post@somna.kommune.no;
postmottak@bronnoy.kommune.no; postkasse@vega.kommune.no; post@vevelstad.kommune.no; post@heroy-
no.kommune.no; post@alstahaug.kommune.no; postmottak@leirfjord.kommune.no; post@vefsn.kommune.no;
post@grane.kommune.no; post@hattfjelldal-kommune.no; post@donna.kommune.no;
postmottak@nesna.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no; postmottak@rana.kommune.no;
postmottak@luroy.kommune.no; post@trana.kommune.no; postmottak@rodoy.kommune.no; Nordland, Meløy,
Connie Slettan Olsen (webredaktør); postmottak@gildeskal.kommune.no; post@beiarn.kommune.no;
postmottak@saltdal.kommune.no; postmottak@fauske.kommune.no; post@sorfold.kommune.no;
postmottak@steigen.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; postmottak@tysfjord.kommune.no;
postmottak@lodingen.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no; postmottak@evenes.kommune.no;
post@ballangen.kommune.no; postkasse@rost.kommune.no; postmottak@varoy.kommune.no;
postmottak@flakstad.kommune.no; postmottak@vestvagoy.kommune.no; postmottak@vagan.kommune.no;
postmottak@hadsel.kommune.no; post@boe.kommune.no; postmottak@oksnes.kommune.no;
postmottak@sortland.kommune.no; postmottak@andoy.kommune.no; postmottak@moskenes.kommune.no;
postmottak@tromsfylke.no; postmottak@tromso.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no;
postmottak@kvafjord.kommune.no; post@skanland.kommune.no; postmottak@ibestad.kommune.no;
postmottak@gratangen.kommune.no; post@lavangen.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no;
postmottak@salangen.kommune.no; postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@sorreisa.kommune.no; Dyrøy
kommune postmottak; postmottak@tranoy.kommune.no; postmottak@torsken.kommune.no;
postmottak@berg.kommune.no; postmottak@lenvik.kommune.no; postmottak@balsfjord.kommune.no;
postmottak@karlsoy.kommune.no; post@lyngen.kommune.no; post@storfjord.kommune.no;
post@kafjord.kommune.no; post@skjervoy.kommune.no; postmottak@nordreisa.kommune.no;
postmottak@kvanangen.kommune.no; postmottak@ffk.no; postmottak@vadso.kommune.no;
postmottak@hammerfest.kommune.no; e-post@kautokeino.kommune.no; postmottak@alta.kommune.no;
postmottak@loppa.kommune.no; post@hasvik.kommune.no; servicekontoret@kvalsund.kommune.no;
postmottak@masoy.kommune.no; postmottak@nordkapp.kommune.no; postmottak@porsanger.kommune.no;
postmottak@karasjok.kommune.no; postmottak@lebesby.kommune.no; postmottak@gamvik.kommune.no;
Finnmark, Berlevåg (mangler rådmann); postmottak@tana.kommune.no; postmottak@nesseby.kommune.no;
postmottak@batsfjord.kommune.no; postmottak@sor-varanger.kommune.no; postmottak@lokalstyre.no
Kopi: 

Emne: Brev til eldrerådet i din kommune 
Vedlegg: 100109_Brev til eldrerådene_ Tone.docx
Til eldrerådet i din kommune
 
Pensjonistforbundet arbeider for at eldre skal få en bedre forståelse av hvilke muligheter velferdsteknologi kan
gi i deres hverdag. Vi har til nå lært opp 100 brukerrepresentanter på dette området, som vi kaller for
velferdsteknologiambassadører. Har din kommune en slik ambassadør? Hvis ikke, oppfordrer vi medlemmer
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av eldrerådet til å ta rollen!
 
Som velferdsteknologiambassadører vil dere bidra til at eldre i deres kommune kan dra nytte av de
mulighetene som ligger i velferdsteknologien og fremtidens eldreomsorg. I tillegg bidrar de med å gi de eldre i
kommunen oppdatert kunnskap om hvordan de selv kan planlegge bedre for egen alderdom, når det gjelder
deltakelse, aktivitet, egen bolig og helse.
 
Pensjonistforbundet tilbyr nå kurs for nye ambassadører, og håper ditt eldreråd vil delta.
Kurset tar 6 timer, og deltakelse er gratis.
 
Mvh Tone Bye
Prosjektleder i Pensjonistforbundet
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Til eldrerådet i din kommune  
 
 
        Januar 2019 
 
Meld. St. 15 (2017 – 2018) «Leve hele livet» - En kvalitetsreform for eldre 
 
Regjeringen la «Leve hele livet» den 4. mai 2018. www.levehelelivet.no 
Reformen skal bidra til: 
 at eldre kan mestre livet lengre, oppleve god kvalitet og ha trygghet for at de får god hjelp 

når de har behov for det 
 At pårørende kan bidra uten at de blir utslitt 
 At ansatte opplever at de kan bruke sin kompetanse i tjenesten og gjøre en god jobb 
 
Målgruppen er hjemmeboende eldre 65 + og eldre som bor på institusjon.  
Denne målgruppe har ulike forutsetninger og stor variasjon over behov og ønsker. 
 
«Noe av det viktigste kommunene kan starte med er forebyggende hjemmebesøk. Skal vi ivareta de 
eldre innbyggere på en god måte, må vi vite mer om situasjonen deres og hva som er viktig for dem. 
Hjemmebesøk gir en unik mulighet til se den enkelte, ikke minst de som ikke er i kontakt med helse- 
og omsorgstjenesten til vanlig, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.» 
 
 «Leve hele livet har fem innsatsområder: 
1. Et aldersvennlig Norge 
2. Aktivitet og fellesskap 
3. Mat og måltider 
4. Helsehjelp 
5. Sammenheng i tjenesten 
 
På hver av innsatsområdene legger reformen «Leve hele livet» fram 5 utfordringer og forslag 
til løsninger som alle viser til lokale eksempler.  
«Leve hele livet» bygger på en rekke tiltak som er prøvd ut i en eller flere kommuner over 
hele landet. Innspillene har kommet fram på dialogmøtene fra blant annet ansatte, eldre, 
pårørende, frivillige, forskere og ledere. 
 
I meldingen er det lagt fram en tidsplan for gjennomføring av reformen:  
Fase 1 Forberedelse og oppstart skal foregå gjennom hele  (2019. 
Fase 2 Karlegging og planlegging     (2019-2020). 
Fase 3 Implementering og gjennomføring    (2021-2023). 
Fase 4 Evaluering og forbedring      (2021-2023). 
Reformperioden starter i 2019 og varer fram til 2023.  
Det er fase 1 og 2 som er relevante for aktivitetsplanen for  2019. 
 
Forberedelse og oppstartsåret for Leve hele livet starter i 2019. 
Kvalitetsreformen skal settes på dagsorden i både kommunene og fylkeskommunen i 2019. 
Kommunene og fylkeskommunen må kartlegge egne behov og utfordringer når det gjelder 
innsatsområdene for «Leve hele livet». Derfor er 2019 et viktig år når det gjelder å involvere 
brukerne selv og deres pårørende. 
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Pensjonistforbundet er den største pensjonistorganisasjonen i landet og vi ønsker derfor at 
eldrerådet tar oss med på råd. Vi oppfordrer derfor eldrerådet   ta kontakt med 
Pensjonistforbundets lokalforening og lage en arbeidsgruppe med tema Leve hele livet, slik 
at intensjonen i reformen følges opp. Kommunen kan ha mange utfordringer og da gjelder 
det at brukerne kan være med å gi innspill til hva som er viktigst for oss og evt. foreslå 
løsninger/tiltak.  
 
Mål 
Å påvirke prosessene som skal gjennomføres i kommuner og fylkeskommuner slik at 
resultatet blir bedre livskvalitet for alle eldre. 
 
Forslag til aktiviteter (sidetallene refererer seg til «Leve hele livet» 
 Gjøre seg kjent med reformen, særlig om tidsplan og virkemidler for gjennomføring (s. 

168-73). Komme seg med på de opplæringsarenaene som skal etableres lokalt av 
fylkesmennene m.fl. 

 Følge med på om reformen settes på dagsorden i kommunen, fylkeskommunen og i 
allmennheten. På s. 169-70 i st. meld. er det beskrevet hvordan regjeringen planlegger at 
det skal foregå. Si fra i relevante fora dersom dette ikke skjer (eldreråd, lokalaviser osv.). 

 Følge med på om kommunene tar stilling til løsningene i reformen og hvordan de vil 
utforme og gjennomføre dem lokalt. Det er forutsatt at kommunene tar stilling til dette 
gjennom politiske vedtak. 

 Påvirke hvilke løsninger som velges lokalt.                                                       NB! Det 
er viktig at pensjonistforeningen kommer tidlig inn i prosessen gjennom   f. eks eldreråd. 
Når saken legges fram for kommunestyret vil det ofte være for 
seint. Det er viktig å være oppmerksom på om kommunene bare velger de billigste 
løsningene og ikke de som dekker best de eldre behov. Hva er viktigst at kommuner 
dekker i din kommune? 

 Hver av de 5 innsatsområdene kan være tema på pensjonistforeningens møter i 
2019. Det kan legges opp til en dialog etter foredragene på foreningsmøtene 

 
Det er satt av 48 millioner i Statsbudsjettet for 2019 for å gi kommunene støtte til å planlegge 
og komme i gang med reformen. Kommuner som tar i bruk løsninger fra Leve hele livet vil bli 
prioritert i statlige støtteordninger. 
  
Det er viktig at vi lærer av de gode eksemplene og samarbeider med relevante aktører i 
kommunene. 
 
Lykke til med reformen «Leve hele livet»! 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

 
 

 
 

Harald Olimb Norman 
Generalsekretær 

 
Anne Hanshus 

Seniorrådgiver helse 
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Dyrøy kommune postmottak

Fra: Tone Bye <Tone.Bye@pensjonistforbundet.no>
Sendt: fredag 25. januar 2019 08:50
Til: sentralpost@ostfoldfk.no; postmottak@halden.kommune.no; 

post@moss.kommune.no; postmottak@sarpsborg.com; 
postmottak@fredrikstad.kommune.no; postmottak@hvaler.kommune.no; 
post@aremark.kommune.no; postmottak@romskog.kommune.no; 
postmottak@trogstad.kommune.no; post@spydeberg.kommune.no; 
postmottak@askim.kommune.no; postmottak@eidsberg.kommune.no; 
postmottak@skiptvet.kommune.no; postmottak@skiptvet.kommune.no; 
postmottak@rakkestad.kommune.no; postmottak@rade.kommune.no; 
postmottak@rygge.kommune.no; postmottak@valer-of.kommune.no; 
post@hobol.kommune.no; postmottak@akershus-fk.no; 
post@vestby.kommune.no; Akershus, Ski, Nessim Ghouas 
(kommunikasjonssjef og redaktør); post@as.kommune.no; 
postmottak@frogn.kommune.no; post@nesodden.kommune.no; Akershus, 
Oppegård (mangler rådmann); post@baerum.kommune.no; 
post@asker.kommune.no; postmottak@aurskog-holand.kommune.no; 
postmottak@sorum.kommune.no; postmottak@fet.kommune.no; 
postmottak@ralingen.kommune.no; postmottak@enebakk.kommune.no; 
postmottak@lorenskog.kommune.no; 
skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no; 
postmottak@nittedal.kommune.no; postmottak@gjerdrum.kommune.no; 
postmottak@ullensaker.kommune.no; postmottak@nes-ak.kommune.no; 
post@eidsvoll.kommune.no; postmottak@nannestad.kommune.no; 
postmottak@hurdal.kommune.no; postmottak@oslo.kommune.no; 
postmottak@hedmark.org; postmottak@kongsvinger.kommune.no; 
postmottak@hamar.kommune.no; postmottak@ringsaker.kommune.no; 
post@loten.kommune.no; post@stange.kommune.no; postmottak@nord-
odal.kommune.no; postmottak@sor-odal.kommune.no; 
postmottak@eidskog.kommune.no; post@grue.kommune.no; 
post@asnes.kommune.no; postmottak@vaaler-he.kommune.no; 
postmottak@elverum.kommune.no; postmottak@trysil.kommune.no; 
postmottak@amot.kommune.no; postmottak@stor-elvdal.kommune.no; 
postmottak@rendalen.kommune.no; postmottak@engerdal.kommune.no; 
Hedmark, Tolga, Ellen Vibeke Nygjelten (nettredaktør); 
postmottak@tynset.kommune.no; postmottak@alvdal.kommune.no; 
postmottak@folldal.kommune.no; postmottak@os.kommune.no; 
postmottak@oppland.org; postmottak@lillehammer.kommune.no; 
postmottak@gjovik.kommune.no; postmottak@dovre.kommune.no; 
postmottak@lesja.kommune.no; post@skjaak.kommune.no; 
post@lom.kommune.no; postmottak@vaga.kommune.no; post@nord-
fron.kommune.no; postmottak@sel.kommune.no; postmottak@sor-
fron.kommune.no; post@ringebu.kommune.no; 
postmottak@oyer.kommune.no; postmottak@gausdal.kommune.no; 
postmottak@ostre-toten.kommune.no; post@vestre-toten.kommune.no; 
postmottak@jevnaker.kommune.no; post@lunner.kommune.no; 
postmottak@gran.kommune.no; epost@sondre-land.kommune.no; 
postmottak@nordre-land.kommune.no; postmottak@sor-
aurdal.kommune.no; postmottak@etnedal.kommune.no; nak@nord-
aurdal.kommune.no; post@vestre-slidre.kommune.no; post@oystre-
slidre.kommune.no; post@vang.kommune.no; postmottak@bfk.no; 
kommunepost@drmk.no; postmottak@kongsberg.kommune.no; 
postmottak@ringerike.kommune.no; postmottak@hole.kommune.no; 
postmottak@flaa.kommune.no; postmottak@nes-bu.kommune.no; 
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Til: Finnmark, Berlevåg (mangler rådmann); postmottak@tana.kommune.no; 
postmottak@nesseby.kommune.no; postmottak@batsfjord.kommune.no; 
postmottak@sor-varanger.kommune.no; postmottak@lokalstyre.no

Emne: Brev til eldrerådene LEVE HELE LIVET
Vedlegg: Brev til eldrerådene LEVE HELE LIVET.doc

Kategorier: Arkiv mislykkes

Til eldrerådet i din kommune 
 
Regjeringen la «Leve hele livet» den 4. mai 2018. www.levehelelivet.no 
Reformen skal bidra til: 
 at eldre kan mestre livet lengre, oppleve god kvalitet og ha trygghet for at de får god hjelp når de har 

behov for det 
 At pårørende kan bidra uten at de blir utslitt 
 At ansatte opplever at de kan bruke sin kompetanse i tjenesten og gjøre en god jobb 
 
«Leve hele livet har fem innsatsområder: 
1. Et aldersvennlig Norge 
2. Aktivitet og fellesskap 
3. Mat og måltider 
4. Helsehjelp 
5. Sammenheng i tjenesten 
 
Kvalitetsreformen skal settes på dagsorden i både kommunene og fylkeskommunen i 2019. Kommunene 
og fylkeskommunen må kartlegge egne behov og utfordringer når det gjelder innsatsområdene for «Leve 
hele livet». Derfor er 2019 et viktig år når det gjelder å involvere brukerne selv og deres pårørende. 
Pensjonistforbundet er den største pensjonistorganisasjonen i landet og vi ønsker derfor at eldrerådet tar 
oss med på råd. Vi oppfordrer derfor eldrerådet   ta kontakt med Pensjonistforbundets lokalforening og lage 
en arbeidsgruppe med tema Leve hele livet, slik at intensjonen i reformen følges opp.  
 
 
Lykke til med arbeidet  med reformen «Leve hele livet» 
 
Mvh Pensjonistforbundet ved Tone Bye  
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Fra: Line Samuelsen (line.samuelsen@tromsfylke.no)
Sendt: 04.01.2019 13:18:50
Til: Kommunene i Troms (alle 24)
Kopi: 

Emne: VS: Tilskuddsordningen "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet" (tidligere Aktivitet for seniorer
og eldre) for 2019 er kunngjort 
Vedlegg: 
Fint om denne e‐posten videresendes til eldrerådet (og frivillighetskoordinatoren) i Deres kommune.
 
Vennlig hilsen

Line Samuelsen
Fylkesordførers sekretær
DU Sekretariat 
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 80 11
www.tromsfylke.no
 

 
 
 

Fra: Christina Hildonen <Christina.Hildonen@helsedir.no> 
Sendt: fredag 30. november 2018 10:36
Til: 'postmottak@akershus‐fk.no' <postmottak@akershus‐fk.no>; 'postmottak@austagderfk.no'
<postmottak@austagderfk.no>; Buskerud fylkeskommune <postmottak@bfk.no>; Finnmark fylkeskommune
<postmottak@ffk.no>; 'postmottak@hedmark.org' <postmottak@hedmark.org>; 'hfk@post.hfk.no'
<hfk@post.hfk.no>; 'post@mrfylke.no' <post@mrfylke.no>; Nord‐Trøndelag fylkeskommune
<postmottak@ntfk.no>; 'post@nfk.no' <post@nfk.no>; Oppland fylkeskommune <postmottak@oppland.org>;
'postmottak@oslo.kommune.no' <postmottak@oslo.kommune.no>; 'firmapost@rogfk.no' <firmapost@rogfk.no>;
'postmottak.sentraladm@sfj.no' <postmottak.sentraladm@sfj.no>; Sør‐Trøndelag fylkeskommune
<postmottak@stfk.no>; Telemark fylkeskommune <post@t‐fk.no>; Postmottak Troms fylkeskommune
<postmottak@tromsfylke.no>; Vest‐Agder fylkeskommune <postmottak@vaf.no>; Vestfold fylkeskommune
<firmapost@vfk.no>; Østfold fylkeskommune <sentralpost@ostfold‐f.kommune.no>;
postmottak@trondelagfylke.no
Kopi: Ellinor Sundseth <Ellinor.Sundseth@helsedir.no>; Christina Hildonen <Christina.Hildonen@helsedir.no>
Emne: Tilskuddsordningen "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet" (tidligere Aktivitet for seniorer
og eldre) for 2019 er kunngjort
 
Til orientering
 
Helsedirektoratet vil med dette informere om at tilskuddsordningen "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og
passivitet" (tidligere Aktivitet for seniorer og eldre) for 2019 er kunngjort på Helsedirektoratets hjemmeside
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstiltak‐for‐a‐motvirke‐ensomhet‐og‐passivitet‐tidligere‐aktivitet‐
for‐seniorer‐og‐eldre.
 
Spre gjerne informasjonen.
 
Søknadsfristen er 8. januar 2019.
 
 
 
Vennlig hilsen

Christina Hildonen
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seniorrådgiver 
divisjon folkehelse og forebygging
avdeling miljø og helse
tlf. 810 20 050 / dir. 922 09 487
 
 

Postadresse: Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0485 Oslo
https://helsedirektoratet.no  https://helsenorge.no/
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Kapittel 761post 21/79 

Oppdragskode 870205 

Godkjent av HOD 22.11.18 

 

   

 
1 

 

Regelverk for tilskuddsordning: 

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet 

1. Mål og målgruppe for ordningen 
 

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, 

sosialt fellesskap og møteplasser. Målgruppen er grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet 

og sosial tilbaketrekning, fortrinnsvis seniorer og eldre.  

 
 

2. Hvem kan få tilskudd 
 

☐ Statlige mottakere (kun nettobudsjetterte virksomheter) 

☒ Kommuner  

☒ Fylkeskommuner 

☐ Statlige foretak (f.eks. RHF/HF) 

☒ Kommunale/ fylkeskommunale foretak  

☒ Stiftelser  

☐ Private bedrifter  

☒ Organisasjoner  

☐ Privatpersoner 

☐ Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) 

 
Tillegg og presiseringer: 

Hvis det er flere som skal samarbeide, er det en som søker på vegne av fellesskapet. Det er søkeren som 

står økonomisk og administrativt ansvarlig overfor Helsedirektoratet.  

 
For stiftelser og organisasjoner skal det fremgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten 

ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål. Hvorvidt virksomheten har skattefritak pga. ideelt formål og 

om virksomheten er registrert i frivillighetsregisteret er også relevant. For definisjon av ideell virksomhet, 

se søkerveiledningen.  

 
 
3. Søknaden skal inneholde 
 

☒ Søkerens formål med tilskuddet  

☒ Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til (se også punk 4) 

☒ Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves) 

☒ Delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser dersom prosjektet har dette 

☒ Egenfinansiering dersom prosjektet har dette 

☐ Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må 

inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner. 

☒ Redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og 

måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert 

revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen). 
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For kommuner og fylkeskommuner:  

Søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.  

For alle andre: 

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.  

 

Tillegg og presiseringer: 

Søknaden fylles inn i skjema i Altinn. Det er utarbeidet en egen veiledning til søknadskjemaet. 

 

 

4. Tildelingskriterier 
 

☒ Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse  

☐ Kvantifiserbare tildelingskriterier 

☐ Andel av regnskapsførte utgifter  

 

Det gis tilskudd til: 

Prosjekter som skaper aktivitet, deltakelse, sosialt felleskap og møteplasser for eksempel gjennom 

utvikling/videreutvikling av egne tilbud til målgruppen, gjennom måltids-/treningsfelleskap, eller ved å 

legge til rette for møteplasser på tvers av generasjoner og/eller kulturer.  

 

For at søknaden skal vurderes, må prosjektene og tiltakene: 

- være innenfor mål og målgruppe 

- være helsefremmende og forebyggende 

- være lavterskeltilbud åpent for alle i målgruppen (uten krav til medlemskap eller enkeltvedtak for 

deltakelse, heller ikke være utelukkende for beboere i institusjon eller kun for bestemte 

diagnosegrupper). 

 

Søknader som ikke tilfredsstiller disse kravene vil bli avslått. 

For flerårige prosjekter er det i tillegg krav om nasjonal overføringsverdi.  

 

Det gis ikke tilskudd til: 

- enkeltstående arrangement 

- investeringer, inventar og utstyr 

- kjøp/leasing av transportmidler  

- ordinær drift, herunder allerede etablerte tilbud til målgruppen 

- tiltak som har næringsmessig virksomhet som hovedmål 

- utvikling av APPer, nettsider eller andre digitale tjenester 

- kun kartlegging av aktiviteter/tiltak i kommunen/bydelen 

- kun kartlegging av målgruppens behov og ønsker 

- kun kursvirksomhet, opplæringstiltak o.l. 

- ulike former for arbeidstreningstiltak, praksisplasser o.l.   

 

Tilskuddsberegning: Kriterier for vurdering av søknad 
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Kategori Vekting Kriterier Forklaring 

Prosjekt 50 % 

Sammenheng mellom 

prosjektets mål og mål 

for tilskuddsordningen 

I hvilken grad henger prosjektets mål og målet for 

tilskuddsordningen sammen, og hvordan skal 

prosjektets mål og delmål bidra til måloppnåelse. 

Begrunnelse i lokale 

eller andre 

forhold/behov  

I hvilken grad gir prosjektbeskrivelsen en 

begrunnelse for hvorfor det er behov for 

prosjektet/tiltakene ut fra lokale eller andre forhold. 

Prioriterte prosjekttyper I hvilken grad er prosjektet en prioritert prosjekttype 

(se Tillegg og presiseringer under). 

Medvirkning fra 

målgruppen  

I hvilken grad stimulerer prosjektet til medvirkning 

og engasjement fra målgruppen og innflytelse i 

planlegging, utvikling og gjennomføring. 

Rekruttering av 

målgruppen 

I hvilken grad vil prosjektet klare å bidra til 

rekruttering og deltakelse fra målgruppen til 

relevante aktiviteter og/eller frivillig arbeid. 

Forankring av prosjektet  I hvilken grad er prosjektet forankret i ledelsen i 

organisasjonen eller den faglige/administrative 

og/eller politiske ledelsen i kommunen. 

Plan for videreføring 

uten tilskuddsmidler 

etter prosjektperiodens 

slutt 

I hvilken grad er det er planer for hvordan 

resultatene kan brukes og aktivitetene kan 

opprettholdes uten tilskuddsmidler etter 

prosjektperiodens slutt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søknad 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 % 

Arbeid med 

måloppnåelse 

I hvilken grad beskriver søknaden hvordan søker 

skal jobbe for å nå målene (prosjektbeskrivelsen må 

inkludere metode, kunnskap og erfaring). 

Planlagte aktiviteter og 

sammenheng mellom 

aktivitet/tiltak og mål 

I hvilken grad henger de planlagte aktiviteter/tiltak 

sammen med prosjektets mål og hvordan vil 

tiltak/aktivitet bidra til måloppnåelse. 

Utforming av tidsplan 

og sammenheng mellom 

tidsplan og aktiviteter 

I hvilken grad er prosjektets fremdriftsplan 

realistisk, og i hvilken grad er det sammenheng 

mellom tidsplanen og prosjektets aktiviteter/tiltak 

Beskrivelse av 

risikofaktorer, 

kontrolltiltak og 

rapportering 

I hvilken grad er det beskrevet rutiner for å sikre at 

prosjektet gjennomføres etter planen og rutiner for 

risikosikring, kontroll og rapportering. 

Plan for evaluering av 

måloppnåelse 

I hvilken grad fremgår det av søknaden hvordan 

målene skal måles og evalueres. 

 

Budsjett 

 

20 % 

Klart og realistisk 

budsjett 

I hvilken grad gir prosjektets budsjett en klar og 

realistisk oversikt over de planlagte utgiftene og 

inntektene. 

Sammenheng mellom 

søknadsbeløp og 

tiltak/aktiviteter 

I hvilken grad viser søker en gjennomtenkt 

oppfatning av hva som er mulig å oppnå med 

søknadssummen. Søknadsbeløpet vurderes i forhold 

til prosjektets tiltak/aktiviteter.    

Egenfinansiering/del-

finansiering 

I hvilken grad finansieres deler av prosjektet med 

egne eller andre finansieringsmidler.    
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Tillegg og presiseringer: 

Følgende prosjekter prioriteres: 

- Utviklingsprosjekter med dokumenterbar overføringsverdi, som stimulerer til medvirkning og som 

helst er understøttet av forskning. 

- Prosjekter med oppstart av nye aktiviteter/tiltak i kommuner/bydeler med begrenset aktivitet. 

- Prosjekter som bidrar til systematisk samarbeid mellom kommuner og frivillige/ideelle organisasjoner 

- Prosjekter som bidrar til møteplasser på tvers av generasjoner og/eller kulturer 

- Prosjekter som retter seg mot å rekruttere seniorer og eldre som er spesielt utsatt for ensomhet  

 

Det er ikke krav til egenfinansiering eller annen finansiering, men prosjekter med slik finansiering vil bli 

prioritert opp.  

 

Tilskudd til videreføring av allerede igangsatte tiltak vil ikke bli prioritert. For å bli vurdert, må prosjektet 

tilføre noe nytt i forhold til tidligere prosjekt og dette må tydelig fremgå av søknaden.  

 

Tilskudd gis til prosjekter med tiltak og aktiviteter som gjennomføres i kalenderåret. Det innvilges 

ikke tilskudd til tiltak og aktiviteter som går ut over kalenderåret det gis tilskudd for. Dette fordi 

Stortingets bevilgning er for ett år av gangen. Unntak gjelder for prosjekter som får innvilget 

tilskudd på inntil tre år, som beskrevet under. 

 

Det kan åpnes for å gi prosjektstøtte for inntil 3 år, under forutsetning av at Stortinget vedtar bevilgning 

av tilskudd påfølgende år. For å bli vurdert som flerårig prosjekt må prosjektet ha nasjonal 

overføringsverdi, som skal beskrives i søknad. Prosjektets rapporteringer på milepælsplan og budsjett må 

godkjennes hvert år. I søknaden må det stå beskrevet årlig tiltaksplan og årlig budsjett. Plan for 

videreføring etter avsluttet prosjekt vil vektlegges spesielt for disse flerårige prosjektene.  

 

Helsedirektoratet gir ikke tilskudd til økonomisk aktivitet. Dersom deler av virksomheten kan være i 

konflikt med statsstøttereglementet må virksomheten føre separat regnskap for den økonomiske og den 

ikke-økonomiske delen av virksomheten.  

 

Helsedirektoratet står fritt til å utøve skjønn innenfor rammen av regelverket, herunder foreta en 

prioritering og utvelgelse av tiltak og å fastsette størrelsen på tilskuddet.  

 

Se mer informasjon i søkerveiledningen. 

 

 

5. Rapportering skal inneholde 

 

Måloppnåelse 

Tilskuddsmottakerens vurdering av hvordan gjennomførte tiltak har ført til måloppnåelsen  

Rapportering på kriteriene for måloppnåelsen som står gjengitt i tilskuddsbrevet. 

 

Rapporteringsfrist er 1.4. året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. 

per 31.12. året tilskuddet ble tildelt.  

 

Regnskap 

Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottakeren skal kunne sammenlignes på samme nivå. 
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Frist for regnskap pr 31.12. innen 1.4. påfølgende år.  

 

Revisorattestasjon 

Frist og krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet. 

 
  

6. Kriterier for måloppnåelse 
 

Fra tilskuddsmottakeren: 

• Kvalitativ vurdering av hvordan tiltakene bidrar til måloppnåelse for ordningen 

• Vurdering av om prosjektene har bidratt til utvikling/videreutvikling av egne tilbud og/eller til å legge 

til rette for aktivitet, deltakelse, møteplasser og sosialt felleskap for målgruppen 

• Brukerundersøkelser blant målgruppen som benytter seg av tilbudet, evalueringer eller andre 

forskningsprosjekter utarbeidet av prosjekteiere, dersom dette finnes 

• Antall innenfor målgruppen som dekkes av de etablerte tilbudene, dersom slike tall finnes 

 

 

7. Søknadsbehandling 
 

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet 

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet 

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet 

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev  

Søknader som kommer inn etter søknadsfristen vil kunne bli avvist. 

 

 

8. Klage på vedtaket 
 

Tildeling av /avslag på tilskudd under ordningen er et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven §28 er 

det klagerett.  

 
 
9.  Rutiner for utbetaling: 

 
Tilskuddet utbetales først når aksept av vilkår i tilskuddsbrevet er returnert utfylt og signert av 

tilskuddsmottakeren.  

 

Tilskuddsmottakeren må varsle Helsedirektoratet dersom adresse, bankkontonummer eller 

organisasjonsnummer er endret. 

 

 

10.  Oppfølging og kontroll 
 

Helsedirektoratet kan føre kontroll med: 

- at bevilgningen brukes etter kravene i regelverk og tilskuddsbrev 

- at opplysninger som legges til grunn for tildeling og som inngår i den etterfølgende 

rapporteringen er korrekte, jf. bevilgningsreglementet §10, annet ledd. 

 

Helsedirektoratet kan gi myndighet til en annen virksomhet for å føre denne kontrollen. 
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Tilskuddsmottakerne skal legge frem opplysninger ved forespørsel og bidra på andre måter til å 

muliggjøre og lette kontrollarbeidet. 

 

Helsedirektoratet kan iverksette nødvendige og hensiktsmessige kontroller. 

 

Tillegg og presiseringer: 

 

 

11.  Bortfall av tilskudd og andre reaksjonsformer 

 
Dersom tilskuddsmottakeren ikke oppfyller kravene som stilles i regelverket eller tilskuddsbrevet 

bortfaller tilskuddet.  

 

Gir mottakeren uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser kan 

tilskuddet stanses og/eller kreves tilbakebetalt delvis/helt. Helsedirektoratet kan nekte tilskuddsmottakeren 

å motta tilskudd ett eller flere påfølgende år. I særskilte tilfeller skal politianmeldelse vurderes. 

 

Tillegg og presiseringer: 

 
 

12. Kunngjøring 
 

Kunngjøres på www.helsedirektoratet.no 
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Fra: Odd Arvid Ryan (Odd.Arvid.Ryan@pasientogbrukerombudet.no)
Sendt: 04.03.2019 12:32:35
Til: 'post@balsfjord.kommune.no'; 'postmottak@bardu.kommune.no'; 'postmottak@berg.kommune.no'; Dyrøy
kommune postmottak; 'postmottak@gratangen.kommune.no'; 'postmottak@harstad.kommune.no';
'postmottak@ibestad.kommune.no'; 'postmottak@karlsoy.kommune.no'; 'postmottak@kvafjord.kommune.no';
'postmottak@kvanangen.kommune.no'; 'post@kafjord.kommune.no'; 'post@lavangen.kommune.no';
'postmottak@lenvik.kommune.no'; 'post@lyngen.kommune.no'; 'postmottak@malselv.kommune.no';
'postmottak@nordreisa.kommune.no'; 'postmottak@salangen.kommune.no'; 'post@skjervoy.kommune.no';
'post@skanland.kommune.no'; 'post@storfjord.kommune.no'; 'postmottak@sorreisa.kommune.no';
'postmottak@torsken.kommune.no'; 'postmottak@tranoy.kommune.no'; 'postmottak@tromso.kommune.no'
Kopi: 

Emne: Årsmelding for 2018 fra Pasient- og brukerombudet i Troms
Vedlegg: Årsmelding 2018 POBO Troms.pdf
Vedlagt følger årsmelding for 2018 fra Pasient‐ og brukerombudet i Troms.
 
Vi ber om at denne blir videreformidlet til aktuelle ledere og avdelinger innenfor kommunens helse‐ og
omsorgstjeneste. Vi ber spesielt om at Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede får rapporten via kommunens
postmottak.
 
Vi håper meldingen kan være et bidrag til kommunenes arbeid med å bedre kvaliteten i  helse‐ og
omsorgstjenesten.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Odd Arvid Ryan
pasient- og brukerombud i Troms
 
Telefon: 77751000
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PASIENT. OG BRUKEROMBUDET ITROMS
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Pasient- og brukerombudsordningen

Pasient- og brukerombudets mandat og oppgaver fiølger av pasient- og

brukerrettighetsloven kapittel 8.

Ombudet skal arbeide for å ivareta pasienters og brukeres behov, interesser og

rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og

omsorgstjenesten. Ombudet skal også arbeide for å bedre kvaliteten itjenestene.

Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Det er per 3t.12.t9
15 lokale ombudskontor.

Pasient- og brukerombudene er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet.

Ombudene utøver sin faglige virksomhet selvstendig og uavhengig.

Pasient- og brukeombudet iTroms
Pasient- og brukerombudskontoret er lokalisert i Fylkeshuset i TromsØ.
Kontoret har 4 ansatte per 31.12.18:

Kristin Jenssen, seniorrådgiver
Hege Pedersen, rådgiver
Eli Åsgå rd, seniorrådgiver
Odd Arvid Ryan, pasient- og brukerombud

Troms
Troms hadde per 31.12.18 om lag 166 000 innbyggere. Det er 24 kommuner i fylket. Fylket

har tre bykommuner: Tromsø, Harstad og Lenvik. Om lag halvparten av befolkningen bor i

og rundt Tromsø. Mange av fylkets kommuner har innbyggertall på mellom 1000-3000.

Kommunene samarbeider om helse- og omsorgstjenester på enkelte områder, som for
eksempel interkommunal legevaktordning i Midt-Tronrs og fastlegesanrarbeidet
<Senjalegen>.

Spesialisthelsetjenestene i fylket dekkes fortrinnsvis av Universitetssykehuset Nord-Norge

HF (UNN HF), som har avdelinger i Tromsø, Harstad og Narvik, samt i Longyearbyen.

Helseforetaket har fíre distriktspsykiatriske sentra. UNN HF er universitetssykehus og har i

tillegg funksjon som lokalsykehus.

Fylket har distriktsmedisinske sentra i Nordreisa og Lenvik, med både kommunale

helsetjenester og spesialisthelsetjenester.

2
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Forord

Ombudets årsmelding er ikke en tilstandsrapport om helse- og omsorgstjenestene i Troms. De fleste

har gode pasient- og brukeropplevelser, hvor det ikke er nØdvendig å kontakte ombudet.

Ârsmeldingen formidler brukererfaringer, pasientopplevelser og utviklingstrekk i helse- og

omsorgstjenesten som vi har merket oss gjennom året som har gått, og den skal tydeliggjøre

svakheter og forbedringspotensial. Målet er at meldingen kan bli et bidrag i arbeidet med å styrke

kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene, og medvirke til at pasienters og brukeres rettigheter blir

iva retatt.

Ãrsmeldingen innledes med en oppsummering av de viktigste tilbakemeldingene og anbefalinger til
forbedringstiltak. Videre presenterer vi statistikk, generelle utviklingstrekk i tjenestene samt en

nærmere gjennomgang av enkelte problemstillinger. Avslutningsvis følger en oversikt over vår

utadrettede virksomhet i 2018.

Landets Pasient- og brukerombud leverer felles årsmelding med et nasjonalt persepktiv. Bruk
følgende lenke for å finne felles årsmelding og fylkesvise årsmeldinger for 2018:

er.

Odd Arvid Ryan

pasient- og brukerombud íTroms
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1. Oppsummering av hovedinntrykk og anbefalinger

l.l Hovedinntrykk
I 2018 var tilgangen på saker og sakstyper stabil sammenlignet med siste tre år. Vi har fra 2013 hatt

en jevn Økning av henvendelser. Andel saker fra kommunal helse- og omsorgstjeneste Øker. Dette

setter vi i sammenheng med den satsingen som vi har hatt mot kommunene siste tre år.

Kommunesakene gjelder i stor grad fastlegeordningen. Det er ikke overraskende i lys av nøkkelrollen

som fastlegene har i helsetjenesten. Samtidig har vi registrert krisetegn, som rekrutteringssvikt, liten

tilgjengelighet og rapporter om en travel hverdag for fastlegen. Vi finner det positivt at sentrale

myndigheter har "våknet" og at det er iverksatt tiltak for å styrke ordningen. Lokalt har vi sett mindre

til krisetegnene i 20L8. Det er gledelig. Men vårt fokus på ordningen har også avdekket varierende

kunnskap om pasientrettigheter ved fastlegekontor og lovstridig bruk av egenandeler og gebyrer.

Kommunene har etter vår mening mye å tjene på mer smidighet i dialogen med pasienter, brukere

og pårørende. De har líke mye å tjene på en mer brukervennlig saksbehandling. Mange pasienter,

brukere og pårørende som trenger omfattende tjenester får beskjed om at "slik er det" eller "vi har

ikke ressurser til dette" når de påpeker at tjenestene ikke står i forhold til hjelpebehovet.

Kommunene føQer ikke alltid lovkrav om informasjon og medvirkning, forhåndsvarsel kan utebli og

de som ønsker å klage får ikke hjelp og veiledning til dette. Når noen i tillegg gir uttrykk for at de har

klagefrykt, blir det mange barrierer å forsere dersom man pnsker å bruke klageretten.

Helse Nord skapte uro i helseregionen i perioden 2OL7-2OL8 som følge av enkelte uheldig håndterte

prosesser. Vi var bekymret for om dette kunne få konsekvenser for pasientene. Derfor har vi vært

oppmerksom på mulige tilbakemeldinger fra pasienter i den forbindelse, men oppsummert kan vi slå

fast at den daglige pasientoppfØlgingen på UNN ikke ble berørt av uroen.

Henvendelsene som vi mottar om UNN kan beskrives som stabile i omfang og innhold. På noen

vesentlige områder ser vi at de samme utfordringene og problemstillingene går igjen, år etter år.

Gjengangerne er informasjon og medvirkning, kommunikasjon med pasienter og pårørende,

oppfølging av pasienter, samarbeid mellom avdelinger og koordinering av tjenestene.

1.2 Anbefalinger

Kommunale helse- og omsorgstjenester
r' Kommunene må ta et større ansvar for å sikre at fastlegen e følger fastlegeforskriften og

andre krav som stilles fra helsemyndighetene.
/ Pasienter, brukere og pårørende må få nØdvendig informasjon når pasient eller bruker blir

utsatt for skade eller komplikasjon ved ytelse av helse- og omsorgstjenester.

Spesia listhelsetje neste n

/ UNN må prioritere rett til medvirkning og informasjon, samt klagebehandling etter pasient-

og brukerrettighetsloven i sitt kvalitets- og forbedringsarbeid.
r' Pasienter som forlater en konsultasjon i spesialisthelsetjenesten og er i et forl6p, må få vite

når neste konsultasjon vil bli.
r' Arbeidet med å etablere kontaktlegeordning og koordinatorfunksjon ved UNN må

prioriteres.
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2. Henvendelser fra pasienter og brukere

Vi mottok til sammen 463 henvendelser ¡ 2018. 451 av disse ble underlagt behandling i form av
anbefalinger, råd og veiledning, møter eller skriftlig dialog med tjenestestedene, eller bistand til
klage. 12 henvendelser falt utenfor vårt saksområde.

475

425

375

325

275

22s

L75

r 2015

.20t6

.2017

I 2018

Henvendelser 2015 -2018

Vi har hatt en jevn saksøkning de siste årene. Et flertall av henvendelsene er rettet mot
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), men andelen kommunesaker er Økende. Dette er i tråd

med våre prioriteringer, som blant annet har omfattet informasjonstiltak mot kommunene. I 2018

utgjorde kommunale saker 37 % av totalt antall saker, mot 29 %a2016.l lys av omfanget og type

tjenester som gis av kommunene, fremstår saksfordelingen mellom spesialist- og primærtjenestene

nå som noe mer balansert. (Vi mottar et lite antall henvendelser som gjelder helseforetak eller
kommuner i andre fylker. Disse er ikke omtalt i denne forbindelse).

2. 1 Spesialisthelseti enesten
264 henvendelser omhandlet spesialisthelsetjenesten , og229 av disse var rettet mot UNN. Antall

henvendelser vedrørende UNN har de siste fire årene ligget stabilt. Dette gjelder også de mest

aktuelle fagområdene, som var ortopedisk kirurgi, gastrokirurgi og psykisk helsevern voksne.

Fagområder - Spesialisthelsetjenesten (2018|

r Ortopedisk kirurgi

I Gastroenterolgiks kiru rgi

r Psykisk helsevern voksne

r Nevrolog¡

r Onkologi
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Den hyppigste grunnen tilat vi ble kontaktet varforhold knyttet til behandlingstiltak, som blant

annet omfatter spørsmål om feilbehandling og komplikasjoner. Videre var sp6rsmål om oppfølging i

behandlingsforþp fremtredende, slik som forløp som ikke følger planen og manglende innkalling til
kontroll. Diagnostisering og pasienters rett til informasjon, medvirking og samtykke sto også sentralt i

mange saker.

Bakgrunn for henvendelsene - Spesialisthelsetjenesten (2018)

r Behandlingstiltak

r Diagnost¡ser¡ng

I lnformasjon, medvirkning og

samtykke

r Oppfølging

r Ventetid

2.2 Kommunale helse- og omsorgstienester
149 henvendelser omhandlet kommunale helse- og omsorgstjenester i Troms. Et klart flertall av

henvendelsene gjaldt Tromsø kommune, hvor antall saker steg fra 66 til 79. Økningen omfattet i

hovedsak henvendelser om fastlegeordningen. For de andre bykommunene, Harstad og Lenvik, var

antall henvendelser henholdsvis 22 og8. For øvrige kommuner var antall henvendelser 5 eller færre

Når det gjelder fagområdene, omhandlet34% av sakene fastlegeordningen. Hjemmebaserte

tjenester, som helsehjelp i hjemmet, praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse og

omsorgsstønad, utgjord e 27 % av sakene, mens 19 % glaldt sykehjem. Det er ikke registrert

vesentlige endringer sammenlignet med 2017.

Fagområder - Kommunale tjenester (2018)

I Fastlege

I Hjemmebaserte tjenester

r Sykehjem
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Henvendelsene om fastleger gjelder forhold knyttet til behandlingstiltak, medisinering,

diagnostisering, samt praksis ved innkreving av egenandel og gebyr. I saker om hjemmebaserte

tjenester og sykehjem blir det ofte reist spørsmål ved kvalitet og forsvarlighet i helsehjelpen og

innholdet i tjenestene. Spørsmål om tildeling av tjenester og saksbehandling utgjør også en betydelig

del av problemstillingene.

Bakgrunn for henvendelsene - Kommunale tjenester (2018)

¡ Behandlingstiltak

r Tjenestens omfang

r Medisinering

r Oppfølg¡ng

I Diagnostiering

3. Vi går i dybden

3.1 Spesialisthelsetienesten (UNN HF)

3.1.1 Uwiklingstre

På vesentlige områder ser vi at de samme utfordringene og problemstillingene går igien, år etter år.

Gjengangerne er informasjon og medvirkning, kommunikasjon med pasienter og pårørende,

oppfølging av pasienter, samarbeid mellom avdelinger og koordinering av tjenestene. Vi kjenner til at

UNN har iverksatt tiltak, blant annet med tanke på læring på tvers, men det ser ut til å være

krevende å forankre rutiner og tiltak i hele organsiasjonen.

Koordinering mellom avdelinger og internt samarbeid ser fortsatt ut til å være en utfording for
UNN. Kvaliteten på ínformasjonsflyt mellom avdelinger og fra avdelinger til pasienter og pårørende

er varierende. lnterne henvisninger i UNN-systemet kan stå ubehandlet i lengre tid. Utnyttelse av

sengeposter på avdelinger med ledig kapasitet kan være fornuftig ressursbruk. Men når avdelingene

er usikre seg imellom om ansvarsforholdene kan dette få konsekvenser for pasienten, både i praktisk

forstand og i forhold til den medisinske oppfølgingen. Skott og gråsoner mellom avdelinger kan true
pasientsikkerheten.

Andre aktuelle problemstillinger er brutte forventinger om planlagt oppfølging, epikriser og

medisinlister som ikke følger pasienten og uklare ansvarsforhold. Ofte hører vi at prøver ikke er
bestilt, at forundersØkelser ikke er gjort eller at journaler ikke er lest. I flere saker har planlagt

behandling blitt utsatt av den grunn. Det er ikke god sykehus6konomi.

I

17 % LB%

15%

33%
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Retten til informasjon og medvirkning blir ikke godt nok ivaretatt ved UNN. Disse rettighetene
gjelder alle faser i et pasientf orlØþ.Her er noen eksempler:

r' Ved vurdering og fristfastsettelse må det gis tilbakemelding til henviser og pasient.
r' I ventetid før undersøkelse eller behandling må pasienten få informasjon om tidspunkt for

innkalling, hvordan man skal forholde seg ved endret helsetilstand og om pasientrettigheter
som rett til fornyet vurdering og fritt behandlingsvalg.

/ Før undersøkelse eller behandling er det videre viktig at pasienten får tilstrekkelig
informasjon om prognose, valgmuligheter og risikomomenter ved behandlingstiltak.

/ Etter undersØkelse eller behandling må henviser og pasient få epikrise innen rimelig tid og
oppdatert legem iddel I iste.

/ Etter alvorlige hendelser med svikt og komplikasjon skal pasienten uoppfordret gis

informasjon om hendelsen, og adgangen til å kontakte Fylkesmannen, Norsk
pasientskadeerstatn¡ng og Pasient- og brukerombudet. Pasienten skal itilbys et møte for å

informasjon om hendelsen og eventuelle forbedringstiltak som helseforetaket iverksetter.

Uten nødvendig informasjon setter man pasienten i en uheldig posisjon i forhold til ivaretakelse av

egen helse og egne rett¡gheter. Manglende informasjon kan føre til unødvendig frustrasjon hos

pasienter. God informasjon bidrar til effektive helsetjenester og forebygger unødvendig uro og

konflikt.

Rett til medvirkning og informasjon må være prioriterte områder i kvalitets- og forbedringsarbeidet

ved UNN.

3.L.2 Spesielle forhold

Kontaktlege og koordinator
Sviktende informasjonsflyt og manglende kontinuitet er medvirkende årsaker til at ikke alle

pasientforløp fungerer godt nok. Pasienter forteller at de savner en lege som ser helheten og som de

kan ha en dialog om sin totale helsetilstand med. Erkjennelsen av at man ikke har fått til dette har

bidratt til lovfesting av retten til en kontaktlege, med virkning fra 15.9.16.

Til tross for lovfestingen for mer enn to år siden har vi konkrete eksempler på at pasienter som

oppfyller vilkårene ikke får kontaktlege. En pasient som tok kontakt med ombudet hadde vært til
flere konsultasjoner ved ulike avdelinger ved UNN for oppfplging. Hun følte seg som en kasteball i

systemet og manglet en fast medisinskfaglig kontakt som kunne se sammenhenger og ha kunnskap

om diagnosen og sykdomsutvikling. Koordinerende enhet ved UNN ble kontaktet med forespØrsel

om oppnevning av kontaktlege. Forespprsel om kontaktlege ble rettet til ulike avdelinger hvor

klienten hadde vært til behandling, men ingen av avdelingene ville ta på seg ansvaret. Etter at vi

hadde jobbet med saken i over ett år hadde pasienten ikke fått oppnevnt kontaktlege, til tross for at

det var enighet om at pasienten oppfylte vilkårene.

I de regionale retningslinjene for oppnevning av kontaktlege, og som er gjeldende ved UNN, gikk det

fram at ansvaret for oppnevning "ligger i linjeledelsen ved den enheten, sengeposten eller

poliklinikken, som skol ha primæronsvaret for posientens behondling". Det gikk ikke fram av

retningslinjene hvem som hadde overordnet ansvar og myndighet til å utpeke ansvarlig avdeling for
kontaktlege ved uklarhet om hvilken avdeling som har hovedansvaret for pasienten. Denne saken

tydeliggjorde behovet for å endre rutinene for å sikre rask utnevnelse av kontaktlege. Den regionale
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rutinen ble endret, og det går nå klart fram at dersom det oppstår uenighet som ikke lar seg løse

mellom avdelinger i ulike klinikker, beslutter fagsjef eller fagdirektør hvilken avdeling som har
ansvaret.

Pasientens rett til å få oppnevnt kontaktlege trådte i kraft L5.9.2016. Spesialisthelsetjenesten har en

korresponderende plikt til slik oppnevning. Spesialisthelsetjenesten har også en plikt til å oppnevne
koordinator. Koordinatorordningen ble lovfestet L.L.2OL2 og erstattet tidligere regler om
pasientansvarlig lege.

Trenger vi færre og mer forpliktende pasientrettigheter?
Vi viser til Pasient- og brukerombudenes felles årsmelding for 20L8 (side 7). lngressen til dette
temaet oppsummerer i hovedtrekk problemstillinger og endringsbehov som vi har omtalt i punktene

over, og som vi har måttet gjenta over flere år. Vi inntar følgende fra felles årsmelding:

"For å reolísere posientens helsetjeneste er det etablert ulike ordninger som skol sikre gode

behondlingsforlØp. De etoblerte ordningene med kontoktlege, Íorløpskoordinotorer, koordinotorer og

individuelle planer og hvem som er onsvorlige for de ulike ordningene, er forvirrende både for
posientene og helsepersonellet. Vi stiller derfor spørsmålved om tiden er inne for å etablere færre,
men mer virkningsfulle og forpliktende ordninger."

De grunnleggende problemene må løses gjennom handling og tiltak fra sentrale helsemyndigheter og

eventuelt lovgiver. Vi vil i tillegg påpeke behovet for endringstiltak ved det enkelte helseforetak og

hos det enkelte helsepersonell, og dette er godt oppsummert i felles årsmelding, samme side:

"Posient- og brukerombudene mener at tjenesteyterne må ho større fleksibilitet og velvilje til å
somorbeide om og med posienter og brukere på tvers ov nivåer itjenestetilbudene, slik ot posient- og

brukernes behov for tjeneste blir det sentrole, ikke organisering."

Vi vil tilføye at de samme utfordringene kommer til syne i de kommunale helse- og

omsorgstjenestene, og bemerkningene over er dermed gyldige også for primærtjenestene.

Svikt i klagebehandling ved UNN
UNN gir informasjon om klagerett og klagebehandling i pasientbrev om tildeling av helsehjelp og på

sin hjemmeside. Det er også utarbeidet interne rutiner for behandlingen av klagesaker ved

helseforetaket. Samtidig registrerer vi at UNN ikke behandler klager i tråd med pasient- og

brukerrettighetsloven. Klager blir ikke besvart innen rimelig tid, klager blir ikke videresendt til
klageinstansen (Fylkesmannen) i henhold til loven og av og til forsvinner klager i "systemet".

Pasienters rett til å klage er en innlysende og grunnleggende rettssikkerhetsgaranti. Helseforetak,

som enhver annen offentlig virksomhet, glør feil. Det er derfor viktig at pasienten 1âr prøvd sin klage,

enten det gjelder manglende oppfyllelse av rett til helsehjelp eller mangler i den medisinske

behandlingen. Klageretten er lovfestet og følger av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

De fleste klager inneholder viktige tilbakemeldinger til helsetjenesten om forhold som ikke fungerer
godt eller om praktiske spørsmål hvor helseforetaket kan legge forholdene bedre til rette for
pasientene. Når det svikter i klagebehandlingen, svikter man ikke bare pasientene. Helseforetaket
svikter også seg selv, ved at viktig informasjon om virksomhetens samfunnsoppdrag - å gi pasienter
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forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp - glipper. Klager er tilbakemeldinger fra pasienter som kan

komme til nytte i helseforetakets kvalitets- og forbedringsarbeid.

Det vesentlige poenget er imidlertid at klager blir behandlet på korrekt måte, slik at pasienten får

avklart sin rett til helsehjelp. Vi erfarer at det er stor variasjon i praksis og kvalitet på

klagebehandlingen ved UNN, og det er alvorlig at mange klager ikke blir ikke behandlet i tråd med

lowerket.

3.2 Kommunale helse- og omsorgstienester

3.2.1Utviklingstrekk

Kommunene skal sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorBstjenester til alle som

oppholder seg i kommunen, og forvalter et vidt spekter av tjenester for å dekke innbyggernes behov

for tjenester. Kommunene får et stadig større ansvar for pasienter med omfattende og komplekse

behov for helsehjelp. Dette skaper utfordinger for kommunene, ikke minst med tanke på

kompetanse og kapasitet. Når vi i tillegg ser at fastlegeordningen viser krisetegn, er det vesentlig at

kommunale helse-og omsorgstjenster gis nØdvendig prioritet og oppmeksomhet fremover.

I 201-8 kom fastlegeordningen nok en gang i fokus. Over halvparten av henvendelsene i

kommunesakene dreide seg om fastlegenes virksomhet. Det generelle utfordringsbildet ble grundig

omtalt i vår årsmelding for 2017. Dette har ikke endret seg. Etter vår oppfatning må kommunene ta

mer styring med fastlegene som de har inngått avtale med. Dette gjelder alt fra etterlevelse av

fastlegeforskriften, universell utforming, oppfølging av klagesaker og oppfølging av fastleger som ikke

innretter seg etter Helsedirektoratets avklaringer knyttet til hvilke utgifter fastlegen kan pålegge den

enkelte pasient.

Vi har de siste årene mottatt et økende antall henvendelser fra pårørende til kronisk syke pasienter

med store hjelpebehov. Pårørende forteller at de ikke får den hjelpen og veiledningen de trenger.

Pårørende som har barn, samboer eller ektefelle med stort hjelpebehov er naturlig nok involvert og

sterkt berørt av dette. De trenger ekstra støtte fra kommunen. Helse- og omsorgstjenesten bærer

ansvaret for å gi forsvarlige tjenester, og kan ikke velte ansvaret på pårørende eller andre

nærstående. Vi ser tendenser til slik ansvarsfraskrivelse. Pårørende forteller at de må være både

hjelper og koordinator av tjenestene. På grunn av mangler i det kommunale tilbudet føler de at de

må stille opp, og etter hvert langt ut over det de makter. Dette kan føre til at pårørende ender opp

som pasienter. Pårørende forteller også om turnus som omfatter svært mange tjenesteytere. Når de

mangler et kontaktpunkt i kommunen, må pårørende føre dialog med tjenesteytere som ofte ikke

har tid, kunnskap eller kompetanse til å gi råd, informasjon og veiledning. Mange tjenesteytere i

turnus fører dessuten til at tjenestene blir uoversiktlige og uforutsigbare. Pårørende som utfører

særlig tyngende omsorgsarbeid må ofte vente lenge på å få avklart om de får avlastning eller

omsorgsstpnad.

Dette er en bekymringsfull utvikling. Kommunene må innrette sine tjenester og sin praksis i forhold

til reglene om styrket pårørendestØtte i helse- og omsorgstjenesteloven 5 3-6. Reglene trådte i kraft

1. oktober 2017 og understeker kommunens ansvar overfor personer med særlig tyngende

omsorgsarbeid. Kommunene må ¡ større grad tilby opplæring og nødvendig veiledning til pårørende, i

tillegg til avlastningstiltak og omsorgsstønad.
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3.2.2 Spesielle forhold

Pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen
Vi mottar en del henvendelser fra pasienter som er uenig i fastlegens vurderinger. Uenigheten kan

gjelde behandling, medisinering, sykdommens alvorlighet eller diagnosen som er satt. Men pasienten

har likevel tillit til fastlegen, oB spØrsmålet om bytte av fastlege er derfor ikke aktuelt. I slike tilfeller
kan pasienten benytte seg av sin rett til å få en ny vurdering av sin helsetilstand hos en annen lege

med fastlegeavtale.

Retten til fornyet vurdering er en pasientrettighet som er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven

5 2-1 c og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen $ 7.

Rettigheten gjelder personer som står på en fastleges liste, og gir rett til å få en ny vurdering av sin

helsetilstand hos annen lege enn sin fastlege. Legen som foretar ny vurdering må være tilknyttet
fastlegeordningen. Retten gjelder når pasienten har fått en første vurdering av fastlegen. Krav om ny

vurdering må være relatert til samme forhold.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlegen. Det er nok at pasienten ber om å bli satt opp til
time hos annen lege enn fastlegen. Legen som foretar ny vurdering skal imidlertid sende notat fra

vurderingen til pasientens fastlege. I den nye vurderingen kan det være behov for å foreta kliniske

undersøkelser for å vurdere pasientens tilstand igjen. Bestemmelsen hjemler ikke noen rett for
pasienten eller plikt for legen til å gjennomføre slike undersøkelser, dersom dette ikke er nødvend¡g

for å ivareta en forsvarlig ny vurdering.

Vi har på bakgrunn av henvendelser til ombudet, samt egne undersøkelser, grunn til å tro at denne

ordningen ikke er kjent blant ansatte ved alle legekontor i fylket. Vi har foretatt stikkprøver blant

ansatte ved 33 legekontor i Troms. Ved flere legekontor er det etablert klare rutiner for hvordan slike

henvendelser skal håndteres, og pasienter som ber om en fornyet vurdering settes opp til legetime

hos en annen lege umiddelbart. Ved andre legekontor har vi fått opplyst at ansatte ikke er kjent med

at pasienten har en slik rettighet.

Den enkelte pasient sin rett til ny vurdering er rettet mot kommunen. Kommunen må derfor sikre at
fastlegene har kapasitet til å motta henvendelser om ny vurdering. Videre har kommunen ansvar for
å fplge opp at fastlegene innretter sin praksis i tråd med gjeldende regelverk.

For å sikre at rettigheten er kjent og praktiseres i tråd med regelverket har vi sendt et
informasjonsbrev til alle kommuner oB legekontor iTroms. Vi ber kommunene bidra til at det er
etablert og implementert rutiner ved det enkelte legekontor som sikrer at pasientens rett til ny

vurdering ivaretas. Videre må kommunen påse at pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen

er kjent og at de etterleves slik at pasientenes interesser og rettssikkerhet ivaretas.

Ulovlige SMS-gebyr hos fastlegene
Vi har mottatt henvendelser om at pasienter fortsatt må betale gebyr for timebestillinger på SMS til
og fra legekontor i TromsØ. Prisen er kr 6 per melding, og vi har eksempler fra pasienter som av ulike

årsaker har betalt opp til kr 48 i SMS-gebyr for å få ordnet en enkelt timeavtale. Slike gebyrer er det
som kjent ikke hjemmel i lov for å avkreve.
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Utgangspunktet er at alle pasienter skal ha likeverdig tilgang til offentlig finansierte helsetjenester,

og de skal behandles likt. Fastlegene tilbyr en offentlig finansiert helsetjeneste. Totaløkonomien i

fastlegeordningen er regulert i statsavtalen (Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med

kommunal fastlegeavtale og legespesialister md avtalepraksis). Pasientens egenandeler og

egenbetaling er uttømmende regulert i lov og forskrift. Som en konsekvens har ikke behandlere

adgang til å pålegge pasienten andre utgifter enn det som fiølger av gjeldende regelverk. Legene har

ikke anledning til å avkreve vederlag fra pasienten ut over det som er avtalt. Det er heller ikke

anledning til å tilby tilleggstjenester mot pasientbetaling innenfor den offentlig finansierte

helsetjenesten.

Det går fram av Helse- og omsorgstjenesteloven 5 11-2 at det må være hjemmel i lov eller forskrift

for at kommunen skal kunne kreve betaling for helse- og omsorgstjenester de har ansvar for.

Folketrygdloven 5 5-4 med tilhørende forskrifter regulerer pasienters egenandeler og egenbetaling,

og stønadsforskriften regulerer hvilke egenandeler og hvilken egenbetaling fastleger kan kreve.

Etter forskrift om fastlegeordningen i kommunene 5 21 skal legen kunne motta og vurdere alle typer
henvendelser i åpningstiden sin. Dette gjelder både telefonhenvendelser og elektroniske

timebestillinger. Med elektronisk menes her for eksempel e-post, SMS og kommunikasjon vía

lnternett.

Vi synes det er positivt at fastlegetjenesten benytter seg av elektroniske verktØy som gjør det enklere

for pasienten å kommunisere trygt med sitt legekontor. Det er imidlertid istrid med

stønadsforskriften å kreve gebyrer ut over faktisk kostnad for SMS-tjenester. Det har ingen betydning

hvem som mottar betalingen, om det er fastlegene eller det er en ekstern tjenesteleverandør.

Tromsø kommune har ansvaret for å følge opp at fastlegene holder seg innenfor den avtalen de har

inngått med kommunen, og at regelverket f6lges.

Pasient- og brukerombudet ba i oktober 2018 om en redegjørelse fra Tromsø kommune om hvordan

de følger opp og sikrer at fastlegene og fastlegekontorene ikke pålegger pasientene gebyrer i strid

med gjeldende regelverk. Tromsø kommune har i sitt tilsvar til ombudet informert oss om at de

fiølger opp denne saken og skal iverksette adekvate tiltak overfor lege og legekontor som fortsatt tar
ulovlige gebyrer. Saken følges opp.

Innsyn i pasientiournalen er gratis
Pasienter har rett til innsyn i egen pasientjournal, og slikt innsyn er nå gratis for pasienten. Tidligere

kunne det kreves inntil kr 85 for utskrift eller kopi av pasientjournal etter journalforskriften 5 12.

Denne bestemmelsen er nå opphevet. Etter ny lovgivning er det som utgangspunkt ikke lov til å ta

betalt for utlevering av journalopplysninger. Stortinget vedtok i mai en ny personopplysningslov som

gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR)i Norge, og som trådte ikrafl2O.7.2OI8.

Personopplysningsloven artikkel 15 nr. 3 slår fast at innsyn i pasientjournalen som hovedregel skal

være gratis. I journalforskriften er det gjort endringer for â gjøre forskriften i tråd med

personopplysningsloven. 1511gårdet klartfram at innsyn ijournalsom hovedregelskalværegratis.
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Mange barrierer for dem som ønsker å klage
Noen pasienter, brukere og pårørende har klagefrykt på grunn av manglende tillit til helse- og

omsorgstjenesten. Klageretten er en rettssikkerhetsgaranti, og det er alvorlig dersom pasienter,

brukere og pårørende ikke får gjort gjeldende denne retten. Men pasienter og brukere er usikre på

hvordan en klage vil bli mottatt og noen er redde for represalier. Det er ikke alltid lett å klage på

tjenester og tjenesteytere som pasienten eller brukeren er avhengig av i det daglige.

Flere pasient- og brukergrupper, som døve/hørselshemmede brukere og rusavhengige pasienter

erfarer at de ikke får veiledning og bistand fra kommunen eller tjenesteytere når de ber om hjelp til å

klage. Mange opplever at de står alene, og det er særlig grunn til bekymring for pasienter og brukere

som ikke har pårørende som kan gi dem støtte.

Kommunen har veiledningsplilkt og skal kunne hjelpe pasienter og brukere som ønsker å klage på

enkeltvedtak eller innholdet ¡ tjenestene. Det er viktig at kommunene legger vekt på å bygge ned

barrierene som står i veien for at den enkelte skal kunne benytte seg av klageretten.

Kommuneundersøkelse
- lnformasjonsplikt overfor pasienter, brukere og pårørende ved alvorlige hendelser

Pasient- og brukerrettighetsloven S 3-2 fjerde ledd (heretter 5 3-2) skal sikre at pasienter og brukere

får ivaretatt sine interesser i etterkant av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Personer

som utsettes for skade eller komplikasjoner har særlig behov for informasjon og hjelp. Det er
kommunen (og helseforetak) som skal sikre at rettigheten blir oppfylt. Pasienten skal opplyses om

den skaden eller komplikasjonen som har oppstått, og skal tilbys et møte ¡ den forbindelse. Videre

skal pasienten informeres om Norsk pasientskadeerstatning (NPE), adgangen til å anmode

Fylkesmannen om opprettelse av tilsynssak og om adgangen til å kontakte Pasient- og

brukerombudet for råd og veiledning.

Bakgrunnen for undersøkelsen
lnformasjonspraksis etter S 3-2 ved UNN var for noen år tilbake svært ulikt ivaretatt blant

avdelingene. UNN har etablert informasjonsrutiner etter 5 3-2. Vi erfarer at pasienter og pårørende i

større grad blir orientert om sine rettigheter når alvorlige hendelser oppstår, men vi mottar fortsatt
henvendelser om at rutinene svikter. Disse erfaringene illustrerer at ansvaret må forankres på

systemnivå, samt at det tar tid 1ør slike rutiner blir kjent og fulgt i hele virksomheten.

Vi ha dessuten merket oss at omfanget av pasientskadeerstatningssaker i den kommunale helse- og

omsorgstjenesten er få, sammenlignet med saker fra spesialisthelsetjenesten. En forutsetning for å

benytte erstatningsordningen er at pasienten kjenner til NPE-ordningen. En undersøkelse vi gjorde av

mottate erstatningssØknader hos NPE for perioden 2O16-2OL8. viste at kommunesaker utgjorde 13 %

av totalt antall innsendte søknader i perioden. Troms ligger på om lag samme nivå. Det iøynefallende

var at 1 % av søknadene gjaldt tjenester, som helsehjelp i hjemmet, avlastningstiltak og sykehjem,

det vil si tjenester med mange brukere og høy risiko for fallskader, infeksjoner, feilmedisinering o.l.

På bakgrunn av antall brukere av tjenestene, tjenestevolum og kjente risiko- og sårbarhetsfaktorer,

er det mulig at det skjer en underrapportering av pasientskadeerstatningssaker fra den kommunale

helse- og omsorgstjenesten. Dette kan dels skyldes at pasienter ikke får nØdvendig informasjon om

sine rettigheter ved alvorlige hendelser og svikt.
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I 201-8 gjennomførte vi en undersøkelse vedrørende kommunenes rutiner og informasjonspraksis. Vi

ba fylkets kommuner redegjøre for sine rutiner. ltillegg ba viom å få opplyst hvordan kommunene

sikrer at informasjonsplikten blir ivaretatt .23 av fylkets 24 kommuner besvarte vår henvendelse, noe

som ga et godt vurderingsgrunnlag.

Kommunenes tilbakemeldinger

Har skriftlige rutiner 9

Har skriftlige rutiner, med behov for revisjon 5

Har rutiner, men ikke skriftlige 1

Har ikke skriftlige rutiner, men har påbegynt/
påbegynner utabeidelse av slike

7

Har ikke rutiner L

lkke svart L

Sum 24

Oppsummering

L. 8 av 23 kommuner hadde ikke informasjonsrutiner. Dette er et relativt mange. Samtidig er
det positivt at alle 8 kommuner opplyste at de enten har igangsatt, eller skal igangsette
utarbeidelse av slike rutiner.

2. Det var til dels store variasjoner i prosedyrenes innhold og omfang.
- Noen har en enkel og oversiktlig rut¡ne med beskrivelse av må|, ansvar og utfØrelse.
- En del kommuner hadde knyttet informasjonsansvaret til awiksrutiner. Denne løsningen kan

være krevende å praktisere og evaluere, da awik også kan omfatte hendelser som ikke får
konsekvenser for pasient eller bruker. Man bør i så fall ha en klar beskrivelse av hva som

utløser informasjonsplikt etter 5 3-2.
- Brukervennligheten var i noen tilfeller mindre god. Det var for eksempel vanskelig å finne

frem til informasjonsrutinen der denne inngikk i en større prosedyresamling, med blant
a n net awi ksskjema, skjema for sa m ha nd lingshendelser, H MS-skjema.

- Noen kommuner hadde rutiner som var begrenset til å gjelde en del av helse- og

omsorgstjenesten, som for eksempel sykehjem.
3. Når det gjelder oppfølging på systemnivå og praksis, har vi fått få svar. Oppfølgingen ser ut til

å skje gjennom behandling av avviksmeldinger eller ved ordinær virksomhetsrapportering.

Konklusjon
lnformasjonsansvaret etter 5 3-2 kan ikke anses tilstrekkelig ivaretatt av fylkets kommuner per i dag.

Dette er et systemansvar. Et sentralt formål med 5 3-2 er å sikre at informasjonsplikten blir fulgt opp

gjennom tydelig ledelsesforankring og anvendelige rutiner for ansatte.

Mange kommuner har bekreftet at de trenger å utarbeide informasjonsutiner, mens andre har

registrert et behov for å revidere eksisterende rutiner. Vi finner det positivt at undersøkelsen ser ut

til å ha satt fokus på dette ansvaret. Arbeidet med slike rutiner bør skje i samarbeid med brukerråd,

som for eksempel eldreråd, råd for funksjonshemmede og brukerorganisasjoner.

1_5
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4. Kontorets utadrettede virksomhet

Pasient- og brukerombudet skal gjennom sitt arbeid bidra til å bedre kvaliteten i helse- og
omsorgstjenesten. I den forbindelse er det viktig å nå ut med informasjon til pasienter, brukere,
pårørende og tjenesteytere om ombudsordningen, pasient- og brukerrettigheter og våre erfaringer

I 201-8 har vi lagt vekt på kommunemøter og informasjonstiltak for å øke kunnskapene om pasient-
og brukerrettigheter blant ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Brukerseminar - psykisk helse og rus
Vi arrangerte vårt første Brukerseminar rettet mot psykisk helse og rus iTromsØ 1.11.L8. Vi håper
seminaret blir et årvisst arrangement og en møteplass for erfaringsutveksling mellom
brukerorganisasjoner og Pasient- og brukerombudet. Disse organisasjonene var representert:
Rusmisbrukernes lnteresseorganisasjon (RlO), Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
(LPP) Tromsø, Mental Helse Troms, Erfaringskonsulenter fra Helse Nord og Fylkesmannen i Troms.

Tema for seminaret var brukermedvirkning, samhandling mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med psykisk sykdom
Det ble besluttet samarbeidstiltak for 2019, blant annet et informasjons- og dialogmøte på UNN HF

Åsgård med pasienter og helsepersonell, med utgangspunkt i retten til brukermedvirkning. Vi har
gjort et utvalg blant de tilbakemeldingene som vi fikk i seminaret:

Brukermedvirkning
Det er viktig at medvirkning tas på alvor i en tidlig fase av et pasientforløp. Dette har betydning
allerede ved vurderingen av om den enkelte har rett til nødvendig helsehjelp, for eksempel når det
gjelder valg av behandlingsmetode. Mange brukere har klart å mobilisere krefter til å søke hjelp og er
motiverte. Erfaring viser at brukeren ¡kke alltid blir hørt og gir derfor opp. Her kan det være mye å

hente på å sette av tid, gi informasjon og sørge for god kommunikasjon. Det er et stort behov for
kunnskap om tjenester, råd- og veiledningstjenester og hvordan man kan få bistand til å medvirke.
Brukermedvirkning vil bli fulgt opp som tema i fremtidige seminarer.

Samhandling mellom tjenestene
Manglende samhandling mellom kommunene og spesia listhelsetjenesten skaper
"svingdørspasienter". Kommunene kan i enkeltsaker "kaste kortene" og vise til at de ikke har
kompetanse til å gi forsvarlige tjenester. Spesialisthelsetjenesten fremholder på sin side at
pasientens helseplager ikke er alvorlige nok til at de kan få tjenester derfra. De to nivåene fremstår
som blokker for pasienten når det gjelder forsvarlighetsvurderinger, og det er ressurskrevende å

forholde seg til en slik situasjon, i tillegg til psykisk uhelse og /eller rusproblemer.

Manglende samhandling skyldes også utfordringer internt i tjenestene. Mange brukere erfarer at
samarbeidet mellom poliklinikk og døgnenhet ikke fungerer godt. I kommunene er det generelle
presset på økonomi en følbar faktor. Brukere får ofte høre at tjenestene de mottar er på grensen til
det uforsvarlige. Det er krevende for en bruker å måtte se seg selv som en salderingspost.

Kommunale tjenester til personer med psykiske helseplager
Det kom innspill på flere sider av de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Det er mange ufaglærte i tjenesten.
Boligmangel er et grunnleggende problem som vanskeligúør gjennomføringen av tjenester,
aktivitetstilbud og arbeid.

L6
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Aktivitetstilbud er mangelvare. Mange brukere er ensomme og et begrenset tilbud utenfor
hjemmet bidrar til å forsterke isolasjonen.
Brukernes nettverk brukes i for liten grad. De ressursene som pår6rende, nærstående og

annet nettverk blir ikke brukt.

Kommunemøter
Vi har hatt en satsing mot kommunale helse- og omsor8stjenester fra20t6, med vekt på møter med
ledelsen på sektoren og tilbud om kurs til ansatte om pasient- og brukerrettigheter. I 20L8 møtte v¡

ledere og ansatte i Balsfjord, Storfjord og Karlsøy kommune. Gjennom dialogmøter blir vi bedre kjent
med helse- og omsorgstilbudet i den enkelte kommunen. Vi får et innblikk i utfordringer som
kommunene står overfor, men også kjennskap til gode løsninger og innsatsen som daglig legges ned i

tjenestene. God kunnskap om situasjonen i kommunene BjØr oss bedre i stand t¡l å veilede pasienter
og brukere i enkeltsaker. Vi når samtidig ut med viktig informasjon om pasient- og brukerrettigheter.

Oversikt over utdarettet virksomhet i 2018
Møter o.l. med UNN Dato
Dialosmøte med klinikkledelsen på UNN HF Äseård 26.1

Presentasjon av årsmelding2O!7 for styret, ledelse og ansatte på UNN 7.2

Brukerutvalget 7.2

Kvalitetsrådgivere 5.4

Ungdomsrådet 14.12

Kommunemøter Dato

Balsfjord kommune 24.5

Storfjord kommune 29.5

Dialogmøte med Koordinerende enhet, Harstad kommune !4.9
Karlsøy kommune 18.9

Dialogmpte med Tildelingskontoret, TromsØ kommune 5.12

lnformasjon og foredrag om pasient- og brukerrettigheter Dato
Kurs i pasientrettigheter for leger i spesialisering 22.2,27.8
Kurs i pasient- og brukerrettigheter for ansatte i Balsfiord kommune 24.5

Kurs i pasient- og brukerrettigheter for ansatte i Storfiord kommune 29.s

Kurs i pasient- og brukerrett¡gheter for ansatte i Karlsøy kommune 18.9

lnformasionsstand på UN N/POBO-dag 2L.9

Møter med brukerorganisasioner Dato
Døves fylkeslag Troms 13.10

Psoriasis- og eksemforbundet 28.L0

Brukerseminar med RIO Rusmisbrukernes lnteresseorganisasjon, Landsforeningen for
Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Tromsø, Mental Helse Troms, Erfaringskonsulenter,
Helse Nord og Fylkesmannen iTroms

1.1L

Møter med samarbeidsparter/Andre Dato

Felles fagsamling for Pasient- og brukerombudene, Karasiok 17-r8.4
Møter i fag- og samarbeidsforum for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i

Troms
14.5, t2.Ll

Fylkesmannen iTroms 30.8

Pasientreiser L7.LO

Regionsamline med POBO Finnmark, Nordland og Trøndelag, Trondheim 6-7.rr
Norsk pasientskadeerstatni ng 22.IT

17
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\2¡,r*il;"otdet

Pasient- og brukerombudet iTroms, Postboks 21-2Skøyen,02L3 Oslo

Telefon 77 75 L0 00

troms@pobo.no

1.8
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Sørreisa kommune Møteinnkalling 

 

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Møtested: Sørreisa Kommunehus - Møterom 2 

Dato: 19.09.2018 

Tidspunkt: 12:00 

Eventuelt forfall må meldes utvalgets leder.   

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed. 

 

Merknad til møte: 

Medlemmene møter utenfor møterom 1 på kommunehuset i Sørreisa kl 12 og kjører sammen opp til 
Brekka barnehage for befaring. 

 

 

Sørreisa, 10. sep. 2018  

 

Otto Skogheim Grete Nybakk Vaeng 
leder utvalgssekretær 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur 
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Pasienters rettigheter ifm behandlingsreiser og opphold, tilpasning og justering 

 

Viser til mottatt brev fra dere ang pasientreiser og helfo, datert 8.3.18. Fylkeseldrerådet i 

Troms har i møte 5.4.18 behandlet sak 15/18: Referatsaker, og gjorde følgende vedtak: 

 

Pasienter, med overvekt av eldre, er daglig i kontakt med Pasientreiser, HELFO og NAV.  

Det oppleves som en stor utfordring å komme seg både til og fra behandlingsted. 

I Nord-Norge, med særlig store avstander og manglende kommunikasjoner føles det for de 

eldre som en stor belastning. Problemene berører mange områder som, urimelige 

godtgjørelser for transport, ledsagertjeneste, transport av pasienter som ikke har egen bil, 

diettgodtgjørelse og vanskeligheter med å fylle ut kompliserte reiseregningsskjemaer. 

 

Fylkeseldrerådet i Troms tok dette problemet opp på sin konferanse i Tromsø, høsten 2017. 

Der var Pasientreiser invitert, og de kunne opplyst om at var skjema for dekning av reise var 

blitt betydelig forenklet av Pasientreiser. 

 

Alt for mange pasienter opplever uverdige lang ventetid på drosje eller fly etter endt 

behandling. Reisen hjem etter behandling må bli en del av behandleransvaret. Ansvaret for 

pasienten stopper ikke når pasienten går ut av sykehusdøren. 

Fylkeseldrerådet i Troms er glad for at flertallet i helse- og omsorgskomiteen (Ap, Sp, SV og 

Krf) har bedt regjeringen gjennomføre en bred gjennomgang av regelverket for pasientreiser 

og fremme sak for Stortinget med tiltak for å forenkle og forbedre ordningen. 

I tillegg ber fylkeseldrerådet i Troms at grensene mellom Pasientreiser, HELFO og NAV 

gjennomgås. For pasientene må det være et rimelig krav at de kun skal forholde seg til en 

instans. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Line Samuelsen 

Sekretær for fylkeseldrerådet i Troms 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Arild Sandvoll, Utsikten 149,  9018 TROMSØ 

Helse- og omsorgskomiteen, Stortinget,  0026 OSLO 

Harstad kommune, v/eldrerådet, Postmottak 9479 HARSTAD 

Troms Kristelig Folkeparti, v/Per Pedersen, Postboks 6600 9296 TROMSØ 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Fylkesrådet for funksjonshemmede 
 

Møtested: Fylkeshuset i Tromsø, møterom 7   
Møtedato: 06.06.2018  
Varighet:  11:00 - 13:30 -  
 
 
TIL STEDE PÅ MØTET: 
Navn  Parti Rolle Møtt for 
Tom Erik Forså  FRP  leder 
Hanne Linaker   AP  nestleder 
Randi Nilsen   FFO  medlem 
Jermund Prestbakmo  FFO  medlem 
 
FORFALL: 
Navn  Parti  Rolle 
Solveig Nylund  SAFO  medlem 
 
Fra adm. (evt. andre):  
Hanne M. Andersen, møtesekretær 
 
Innkalling: -  
Merknader: - 
Behandlede saker: 12-15/18 
 
 
Eventuelt: 
Oppfølging fra forrige møte. Medlem Solveig Nylund, SAFOs innmeldte problemstilling 
vedr. videregående opplæring for utviklingshemmede. Leder og nestleder fremmer saken som 
muntlig spørsmål til fylkesråd for utdanning under førstkommende fylkesting, uke 24 -2018. 
 
Sekretær refererte til innkomne protokoller fra Lyngen og Kvæfjord råd.  
 
Orienteringer: 
Leder Tom Erik Forså refererte fra FFOs møte 27. og 28. april. Et godt og viktig møte som 
bidrar til god dialog med brukerorganisasjonene.  
 
Jermund Prestbakmo orienterte rådet om at han ikke ble å reise på Bufdirs nettverksamling   
4. og 5. juni i Drammen. 
 
Randi Nilsen refererte fra SOR-konferansen som ble holdt i Bergen 4. og 5. mai. Konferansen 
hadde bl.a. fokus på erfaringer med utenlands feriereiser for funksjonshemmede. 
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Neste møte:  
rådet vedtok å holde neste møte på Bardufoss. Dato endres til 4. september. Rådet ønsker 
befaring på den nye videregående skolen som fylket formelt overtok 14. mai. Sekretær 
kontakter skolen/rektor for omvisning/befaring. Møtet for øvrig skjer ved Bardufosstun. 
Sekretær foretar de formelle kontakter for møtet. 
 
 
 
SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. Gradering  
 Tittel  
12/18 17/3323-13    
 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 15.02.18.  

 
13/18 17/3328-13    
 FYLKESRÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE - 

REGNSKAPSRAPPORT PR. JUNI 2018  
 

14/18 17/3329-7    
 FFF "NORDNORSKEN" 2018  

 
15/18 17/3325-12    
 INVITASJONER PR. JUNI 2018  
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12/18   
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 15.02.18.  
 
 
Innstilling: 
Protokoll fra møtet 17. april 2018 godkjennes. 
 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet 17. april 2018 godkjennes. 
 
 
 
 
13/18   
FYLKESRÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE - REGNSKAPSRAPPORT PR. JUNI 
2018  
 
 
Innstilling: 
Regnskapsrapporten tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Sekretær orienterte. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Regnskapsrapporten tas til etterretning. 
 
 
 
14/18   
FFF "NORDNORSKEN" 2018  
 
 
Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
Behandling: 
Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms inviterer Nordland og Finnmark til 
«Nordnorsken». Konferansen holdes i Tromsø på Scandic Ishavshotel den 4. og 5. oktober 
2018. Fra lunsj til lunsj. 
 
Forslag til program: 

1. Rådet ønsker omvisning – befaring på ny Havneterminal i Troms, sekretær tar kontakt 
med Tromsø Havn for avtale.  

953



4 

2. Velferdsteknologi. 
Randi Nilsen kontakter Statens seniorråd for foredragsholder. 

3. Overgrep mot særlig risikoutsatte voksne. Sekretær kontakter Nina Chr. Dahl, Tromsø 
kommune, for foredrag. 

4. Alt. 1. Middag på fjellheisen. Sekretær undersøker mulighet. Alt 2. Skirri, Kystens 
hus. 

 
Forslag til program enstemmig vedtatt.  Sekretær utarbeider møteplan på bakgrunn av 
program og sender rådet til godkjenning. 
 
Evt endringer gjøres via e-post kontakt med rådet. 
 
 
Vedtak: 
Rådet inviterer til «Nordnorsken» i Tromsø 4. og 5. oktober, på Scandic Ishavshotel. 
 
Forslag til program: 

1. Rådet ønsker omvisning – befaring, på ny Havneterminal i Tromsø, sekretær tar 
kontakt med Tromsø Havn for omvisning.  

2. Velferdsteknologi. 
Randi Nilsen kontakter Statens seniorråd for foredragsholder. 

3. Overgrep mot særlig risikoutsatte voksne. Sekretær kontakter Nina Chr. Dahl, Tromsø 
kommune. 

4. Alt 1. Middag på fjellheisen. Sekretær undersøker mulighet. Alt. 2. Skirri, Kystens 
hus. 

 
Sekretær utarbeider møteplan på bakgrunn av program og sender rådet til godkjenning. 
 
 
 
 
15/18   
INVITASJONER PR. JUNI 2018  
 
 
Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Behandling: 
Rådet har mottatt endelig program og invitasjon til Landskonferansen som arrangeres av 
Hedmark fylke den 13. og 14. september 2018. Konferansen holdes på Scandic Hotell Hamar. 
Fra rådet deltar Jermund Prestbakmo, FFO,  Hanne Linaker, AP, og sekretær Hanne 
Andersen.  
 
Påmelding gjøres av hver enkelt via elektronisk link i innbydelsen. Påmeldingsfrist er 15. 
august 2018. 
 
Vedtak: 
De som deltar på Landskonferansen på Hamar 13. og 14. september er: 
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Medlem Jermund Prestbakmo FFO, nestleder Hanne Linaker, AP, og sekretær Hanne 
Andersen. 
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Fra: Hanne Myrvold Andersen (hanne.m.andersen@tromsfylke.no)
Sendt: 18.06.2018 12.39.53
Til: Kommunene i Troms (alle 24)
Kopi: 

Emne: protokoller fra møter i fylkesrådet for funksjonshemmde
Vedlegg: møteprotokoll 06.06.18..docx
Hei dere,
 
Håper dere kan sende denne linken videre til de kommunale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevner,
folkehelseråd, og de kommuner som har slått eldreråd og funksjonshemmedes råd sammen. Her finner de
protokollene fra møter i fylkesrådet for funksjonshemmede m. fl.
 
https://innsyn‐vs.tromsfylke.no/motekalender
 
 
Vennlig hilsen

Hanne Myrvold Andersen
Sekretær
DU Sekretariat og sentralbord
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 80 28
www.tromsfylke.no
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Sørreisa kommune  
 
 
Saksfremlegg 

Arkiv:  Arkivsaksnr:  Saksbehandler:    
  2017/1330-11    Ann Kristin Evenstad 

 
 

Utvalgssak Utvalg Møtedato 
14/18 Helse-  og sosialutvalget 05.06.2018 

23/18 Formannskapet 12.06.2018 

31/18 Kommunestyret 21.06.2018 

   
 

Ny organisering av NAV-tjenesten i Midt-Troms 

 
  

 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret i Sørreisa kommune ser verdien av å sikre robuste kontorstrukturer og 
et reelt mulighetsrom til å kunne videreutvikle, følge opp og ivareta satsningsområder 
som er viktig for at NAV i framtiden skal kunne gi gode og riktige tjenester til 
befolkningen. Dette vurderes å ivaretas best gjennom etablering av større 
kontormiljøer og interkommunalt samarbeid rundt de sosiale tjenestene i NAV. 

2. Sørreisa kommune ønsker primært å inngå i et interkommunalt samarbeid rundt NAV-
tjenestene med Målselv og nye Senja kommuner. Alternativt kun med nye Senja 
kommune, hvis Målselv kommune ikke ønsker samarbeid.  
Utgangspunktet er at samarbeidet tenkes opprettet i medhold av kommunelovens 
§28b (Administrativt vertskommunesamarbeid), hvor nye Senja kommune vil være 
vertskommune. 

3. Sørreisa kommune mener at et felles NAV-kontor på Finnsnes vil gi best handlingsrom 
og være det beste alternativet for framtidig organisering. Alternativt kan også en 
modell med hovedkontor på Finnsnes og et avdelingskontor i Målselv være en god 
løsning, under forutsetning av at organiseringen er til fordel for tjenestetilbudet og 
innbyggerne i regionen. 

4. Det forutsettes at retningslinjer for utreisevirksomhet, som sikrer Sørreisa kommunes 
innbyggere og arbeidsmarked tilfredsstillende tilgjengelighet til tjenestene, er 
utarbeidet før endelig avtaleforslag om vertskommunesamarbeid legges fram for 
formannskapet til godkjenning.  
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Helse-  og sosialutvalgets behandling av sak 14/2018 i møte den 05.06.2018: 

 

Forslag 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig som innstillingen: 

  
1.Kommunestyret i Sørreisa kommune ser verdien av å sikre robuste kontorstrukturer og et reelt 
mulighetsrom til å kunne videreutvikle, følge opp og ivareta satsningsområder som er viktig for at NAV i 
framtiden skal kunne gi gode og riktige tjenester til befolkningen. Dette vurderes å ivaretas best gjennom 
etablering av større kontormiljøer og interkommunalt samarbeid rundt de sosiale tjenestene i NAV. 
2.Sørreisa kommune ønsker primært å inngå i et interkommunalt samarbeid rundt NAV-tjenestene med 
Målselv og nye Senja kommuner. Alternativt kun med nye Senja kommune, hvis Målselv kommune ikke 
ønsker samarbeid.  
Utgangspunktet er at samarbeidet tenkes opprettet i medhold av kommunelovens §28b (Administrativt 
vertskommunesamarbeid), hvor nye Senja kommune vil være vertskommune. 
3.Sørreisa kommune mener at et felles NAV-kontor på Finnsnes vil gi best handlingsrom og være det 
beste alternativet for framtidig organisering. Alternativt kan også en modell med hovedkontor på 
Finnsnes og et avdelingskontor i Målselv være en god løsning, under forutsetning av at organiseringen er 
til fordel for tjenestetilbudet og innbyggerne i regionen. 
4.Det forutsettes at retningslinjer for utreisevirksomhet, som sikrer Sørreisa kommunes innbyggere og 
arbeidsmarked tilfredsstillende tilgjengelighet til tjenestene, er utarbeidet før endelig avtaleforslag om 
vertskommunesamarbeid legges fram for formannskapet til godkjenning. 
  
  
Utvalget vil likevel bemerke bekymring for manglende politisk og administrativ mulighet for innflytelse 
hvis Sørreisa kommune skal inngå i et vertskommunesamarbeid om di sosiale tjenestene i NAV. 
 

Formannskapets behandling av sak 23/2018 i møte den 12.06.2018: 

 

Forslag 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig som HSU`s innstilling til formannskapet: 

1. Kommunestyret i Sørreisa kommune ser verdien av å sikre robuste kontorstrukturer og 
et reelt mulighetsrom til å kunne videreutvikle, følge opp og ivareta satsningsområder 
som er viktig for at NAV i framtiden skal kunne gi gode og riktige tjenester til 
befolkningen. Dette vurderes å ivaretas best gjennom etablering av større 
kontormiljøer og interkommunalt samarbeid rundt de sosiale tjenestene i NAV. 

2. Sørreisa kommune ønsker primært å inngå i et interkommunalt samarbeid rundt NAV- 
tjenestene med Målselv og nye Senja kommuner. Alternativt kun med nye Senja 
kommune, hvis Målselv kommune ikke ønsker samarbeid.Utgangspunktet er at 
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samarbeidet tenkes opprettet i medhold av kommunelovens§28b (Administrativt 
vertskommunesamarbeid), hvor nye Senja kommune vil være vertskommune. 

3. Sørreisa kommune mener at et felles NAV-kontor på Finnsnes vil gi best handlingsrom 
og være det beste alternativet for framtidig organisering. Alternativt kan også en 
modell med hovedkontor på Finnsnes og et avdelingskontor i Målselv være en god 
løsning, under forutsetning av at organiseringen er til fordel for tjenestetilbudet og 
innbyggerne i regionen. 

4. Det forutsettes at retningslinjer for utreisevirksomhet, som sikrer Sørreisa kommunes 
innbyggere og arbeidsmarked tilfredsstillende tilgjengelighet til tjenestene, er 
utarbeidet før endelig avtaleforslag om vertskommunesamarbeid legges fram for 
formannskapet til godkjenning. 

Utvalget vil likevel bemerke bekymring for manglende politisk og administrativ mulighet 
for innflytelse hvis Sørreisa kommune skal inngå i et vertskommunesamarbeid om de 
sosiale tjenestene i NAV. 

 

Kommunestyrets behandling av sak 31/2018 i møte den 21.06.2018: 

 

Forslag 

Øystein Rørslett fremmet følgende forslag: 

Nytt pkt 1: 

Sørreisa kommunestyre tar til orientering at regjeringen gjennomfører en sentraliseringspolitikk 
på område etter område, nå også for NAV 

 

Behandling 

Ingvild Haugli Endresen, NAV Sørreisa orienterte om Forprosjektet "Ny kontorstruktur for NAV i Midt-
Troms". 

  

Ordfører orienterte om mail 13.06.2018 mottatt fra Målselv kommune: 

Vi har i dag hatt kommunestyremøte, og behandlet NAV kontorstruktur. Det ble fattet et vedtak i 4 
punkter, hvor det mest sentrale er følgende: 
  
«Målselv kommune ønsker primært å være vertskommune for et interkommunalt samarbeid med de 
kommuner som ønsker dette, sekundært å opprettholde et eget kommunalt NAV-kontor. 
  
Votering: 
Pkt 1:  
Formannskapets innstilling mot forslag fra Øystein Rørslett: 
Enstemmig for forslag fra Øystein Rørslett: 
  
Pkt 2,3 og4: 
Enstemmig. 
  
  

 

Vedtak 

Enstemmig: 
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1. Sørreisa kommunestyre tar til orientering at regjeringen gjennomfører en sentraliseringspolitikk 
på område etter område, nå også for NAV. 

2. Sørreisa kommune ønsker primært å inngå i et interkommunalt samarbeid rundt NAV- 
tjenestene med Målselv og nye Senja kommuner. Alternativt kun med nye Senja 
kommune, hvis Målselv kommune ikke ønsker samarbeid.Utgangspunktet er at 
samarbeidet tenkes opprettet i medhold av kommunelovens§28b (Administrativt 
vertskommunesamarbeid), hvor nye Senja kommune vil være vertskommune. 

3. Sørreisa kommune mener at et felles NAV-kontor på Finnsnes vil gi best handlingsrom 
og være det beste alternativet for framtidig organisering. Alternativt kan også en 
modell med hovedkontor på Finnsnes og et avdelingskontor i Målselv være en god 
løsning, under forutsetning av at organiseringen er til fordel for tjenestetilbudet og 
innbyggerne i regionen. 

4. Det forutsettes at retningslinjer for utreisevirksomhet, som sikrer Sørreisa kommunes 
innbyggere og arbeidsmarked tilfredsstillende tilgjengelighet til tjenestene, er 
utarbeidet før endelig avtaleforslag om vertskommunesamarbeid legges fram for 
formannskapet til godkjenning. 

 

Kort sammendrag 

Stortingsmelding 33 konkluderer med at NAV ikke har klart å oppnå hovedmålet med reformen 
– å få flere i arbeid. De virkemidler og den organiseringen NAV har hatt hittil, har ikke vist seg 
rigget for å møte samfunnsutviklingen med de nye utfordringene NAV står ovenfor. 
Kommunene og NAV-Troms har en felles forpliktelse til å bli enige om nye organisasjons- og 
kontorløsninger. 
 

Saksutredning 

Bakgrunn: 
Stortingsmelding 33 konkluderer med at NAV ikke har klart å oppnå hovedmålet med reformen 
–å få flere i arbeid. Denne trekker videre opp i hvilken retning regjeringen ønsker å utvikle 
Arbeids- og tjenesteforvaltningen. NAV skal bli bedre til å hjelpe flere i arbeid, få til bedre 
brukermøter og økt kompetanse hos medarbeiderne. Til det trengs robuste og utviklende NAV 
kontor i et godt partnerskap mellom stat og kommune, som får og tar handlingsrommet for å 
finne gode løsninger sammen med personbrukerne og arbeidsgiverne, slik at vi kan hjelpe flere 
i arbeid. Å hjelpe mennesker til arbeid og selvforsørgelse er et svært viktig bidrag til god 
folkehelse.  
 
Hovedmålet til NAV er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Det har skjedd store 
endringer i utfordringsbildet for de tjenestene NAV skal levere, f eks en økning i antall 
ungdommer og innvandrere utenfor EØS som står utenfor arbeidsmarkedet, dette stiller krav 
til mer kompetanse, økt kvalitet i brukermøtene, digitalisering og at NAV rykker nærmere 
arbeidsmarkedet. NAV kontorene skal kunne tilby målrettet, profesjonell og spesialisert 
oppfølging. For personbrukere med manglende kvalifikasjoner i forhold til hva arbeidsmarkedet 
rundt oss har behov for, er det viktig at NAV kan tilby tiltak som gjør at disse kan få jobb. 
For å lykkes i å nå dette målet er det pekt på at færre og større NAV-kontor vil være nødvendig 
for å lykkes med å se helheten i bo/arbeidsmarkedsregioner, sikre nødvendig kompetanse i 
kontoret, samt bidra til å redusere sårbarheten i kontorene. 
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Kommunene og NAV-Troms har i tråd med disse føringene en felles forpliktelse til å utvikle 
nye organisasjons- og kontorløsninger i Troms. 
 
Organisering av utviklingsarbeidet  
NAV Troms har i samarbeid med rådmennene i Troms utarbeidet organisering og mandat for 
forprosjektet «Utvikling av NAV-kontor – ny organisering av tjenesten i Troms».  
Forprosjektet er organisert med en Styringsgruppe som består av Fylkesdirektøren i NAV-
Troms og rådmennene i Berg, Lenvik, Målselv, Torsken, Tranøy og Sørreisa, samt to ansatte 
representanter. Referansegruppe 1 i prosjektet er sammensatt av Fylkesdirektøren, rådmenn 
og ordførerne i de samme kommunene, mens referansegruppe 2 består av Fylkesdirektør, 
Fylkesmannen og KS.   I tillegg har det være nedsatt en arbeidsgruppe som har hatt ansvaret 
for å utarbeide forprosjektrapporten og komme med en anbefaling for videre organisering. 
Deres arbeid bygger blant annet på gruppearbeid som alle ansatte i de respektive NAV-
kontorene har invitert inn i. 
 
Forprosjektrapporten har vært til behandling i styringsgruppa og er lagt fram for 
referansegruppene. 
Fylkesdirektøren har vurdert saken og mener at en framtidig organisasjonsmodell med en 
organisatorisk enhet med felles leder med hovedkontor på Finnsnes og avdelingskontor i 
Målselv vil være den beste modellen, da den vil ivareta hensynet til geografiske avstander som 
er omtalt i utredningen. 
Kommunestyret må nå ta stilling til hvilken framtidig kontorstruktur, som vurderes å være 
hensiktsmessig og god for innbyggerne i bo- og arbeidsmarkedsregionen vår. Den beslutningen 
som tas i kommunestyret her i Sørreisa, vil sammen med vedtak fra de øvrige kommunene og 
NAV-Troms danne grunnlaget for hvilken modell det skal jobbes videre med.  
 
Modeller for en framtidig organisering 
Arbeidsgruppa har i sitt arbeid utredet 3 ulike modeller for framtidig organisering. 

 Modell 1 : Et stort NAV-kontor på Finnsnes 
Et stort og robust kontor som vurderes å være rigget for å etablere gode fagmiljøer og 
gi gode tjenester til innbyggerne. 
 Mulighet for å etablere fagteam og jobbspesialiteter. 
 Sikrer innbyggerne mer lik behandling og praksis, både på kommunalt og statlig 

område. 
 Reduserer sårbarhet i fht. tjenestelevering og øker sikkerhetsaspektet for de 

ansatte ved fravær i kontoret. 
 Mer hensiktsmessig og helhetlig organisering av oppfølging og kontakt med 

arbeidsgiverne. 
 Noen brukere og arbeidsgivere vil få lengre reisevei til NAV-kontoret. 
 Noen ansatte vil få lengre reisevei til jobb. 

 
 Modell 2 : Et hovedkontor på Finnsnes med avdelingskontor i Målselv 

 Mulighet for å etablere fagteam og jobbspesialiteter –usikkert i hvor stor grad 
 Sikrer innbyggerne mer lik behandling og praksis, både på kommunalt og statlig 

område – usikkert i hvor stor grad 
 Reduserer sårbarhet i fht. tjenestelevering og øker sikkerhetsaspektet for de 

ansatte ved fravær i kontoret –usikkert i hvor stor grad 
 Mer hensiktsmessig og helhetlig organisering av oppfølging og kontakt med 

arbeidsgiverne –usikkert i hvor stor grad 
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 Få brukere og arbeidsgivere vil få lengre reisevei til NAV-kontoret –usikkert i 
hvor stor grad 

 Få ansatte vil få lengre reisevei til jobb- usikkert i hvor stor grad 
 

 Modell 3 : Tre kontor; NAV Senja, NAV Målselv og NAV Sørreisa. 
 Vanskelig eller ikke mulig å etablere fagteam og jobbspesialiteter 
 Større ulikhet i behandling og praksis for innbyggerne i regionen, både på 

kommunalt og statlig område  
 Kontorene vil ha stor sårbarhet i fht. tjenestelevering og sikkerhetsaspektet for 

de ansatte ved fravær i kontoret-særlig gjelder dette Sørreisa-kontoret med få 
ansatte. 

 Satsningen på mer strukturert og tett oppfølging og kontakt med arbeidsgiverne 
vil være vanskeliggjøres i et lite robust kontor. 

 Brukere og arbeidsgivere vil ha kort reisevei til NAV-kontoret. 
 Ansatte vil ha kort reisevei til jobb 

 
Arbeidsgruppa er delt i sitt syn på hvilken modell som bør velges, det står mellom ett stort 
kontor (modell 1) og ett stort kontor med avdelingskontor (modell 2).  
Ett stort NAV kontor vil få ca 45 medarbeidere lokalisert samme sted. Dette vil gi gode 
muligheter for å danne team innenfor viktig utfordringsområder som ungdom og innvandrere 
utenfor EØS. Det vil også være mulig å ha et eget lederteam, samt fagansvarlige innenfor de 
prioriterte områdene. Man må da supplere med kontordager ute i de kommunene som ikke 
har NAV kontor lokalt.  
I utgangspunktet mener arbeidsgruppen at den organisering som vil gi best resultater er ett 
stort NAV kontor. Likevel har Målselv kommune såpass mange innbyggere at det kan være 
hensiktsmessig med et eget avdelingskontor i Målselv. Utfordringen da er at det blir mer 
utfordrende å danne team fordi det utvilsomt vil bli to kontor og to kulturer  
Arbeidsgruppen er opptatt av at brukerne får gode tjenester. Det er viktig at noen møter er 
fysiske, men ikke alle, noe kan løses pr telefon/skype eller digitalt via nav.no. Arbeidsgruppa 
peker på at NAV må være oppmerksom på at ikke alle brukere er digitale og tilpasse tjenesten 
til brukerens behov. Det er også viktig at NAV kommer ut dit bruker er på jobb eller i tiltak, slik 
at ikke bruker/arbeidsgiver må møte opp fysisk på NAV kontoret. 
Det siste alternativet med NAV Senja, NAV Sørreisa og NAV Målselv er ikke anbefalt, da det 
vurderes til ikke å oppfylle oppdraget i Stortingsmeldingen; «...færre og større NAV-kontor for 
å lykkes med å se helheten i bo/arbeidsmarkedsregioner, sikre nødvendig kompetanse i 
kontoret, samt bidra til å redusere sårbarheten i kontorene.» 
 
 

Vurdering 

NAV har en viktig rolle i velferdstilbudet og folkehelsearbeidet ute i kommunene. 
Rådmannen ser viktigheten av at NAV-tjenestene er robuste, helhetlige og at de utvikles i takt 
med samfunnsutviklingen og det utfordringsbildet vi står overfor.  
Robuste kontorstrukturer og et reelt mulighetsrom til å kunne videreutvikle, følge opp og 
ivareta satsningsområder, er viktig for at NAV skal kunne gi gode og riktige tjenester til 
befolkningen. Rådmannen mener at dette best løses gjennom større kontormiljøer og 
interkommunalt samarbeid rundt de sosiale tjenestene i NAV. Denne vurderingen bygger blant 
annet på stortingsmelding 33 og den nedsatte arbeidsgruppas anbefalinger.  
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Rådmannens vurdering er at modell 1 med et felles kontor på Finnsnes vil gi best handlingsrom 
og være det beste alternativet for framtidig organisering. Likevel vil også en modell med 
avdelingskontor i Målselv (modell 2) være et godt alternativ. Modellen er noe uferdig med 
tanke på innhold og funksjon, men under forutsetning av at man i hovedprosjektet har et 
stramt fokus på organisering til fordel for tjenestetilbudet og innbyggerne i regionen vil en slik 
løsning kunne være et godt alternativ. 
Modell 3 med eget NAV-kontor i Sørreisa anbefales ikke som en framtidig løsning. Kontoret har 
per i dag få ansatte og er sårbart ved fravær. Oppheving av stillingsgaranti for statlige stillinger 
i kontoret, øker faren for at kontoret på sikt vil bli ytterligere sårbart.  
 
NAV er kommet langt innen digitalisering –og det jobbes stadig med å utvikle nye og bedre 
løsninger. Dette har ført til færre henvendelser med direkte oppmøte i kontorene og 
åpningstidene for «drop in» henvendelser er allerede kraftig redusert ved alle kontor. Med 
relativt kort geografisk avstand til Finnsnes, ved hjelp av digitale løsninger og forutsatt økt 
utreisevirksomhet fra NAV kontorene ved behov, vurderer rådmannen at brukernærheten og 
arbeidsmarkedsnærheten kan bli godt ivaretatt selv om kontorstedet ikke ligger i Sørreisa. 
Hovedprosjektet forutsettes å beskrive utreisevirksomhet og vurderinger rundt denne 
nærmere. 
 
Når det gjelder økonomien knyttet opp mot de ulike modellene har dette hatt lite fokus i 
forprosjektet. Dette må beskrives gjennom hovedprosjektet. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Forprosjekt for ny kontorstruktur i NAV Midt-Troms 090518 
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Sørreisa kommune  

 

 

Saksfremlegg 

Arkiv:  Arkivsaksnr:  Saksbehandler:    
151  2018/467-19   Cato Mikkelsen 

 
 

Utvalgssak Utvalg Møtedato 
39/18 Formannskapet 28.08.2018 

17/18 Helse- og sosialutvalget 03.09.2018 

16/18 Oppvekst- og kulturutvalget 29.08.2018 

10/18 Teknisk- og arealutvalget 30.08.2018 

43/18 Kommunestyret 06.09.2018 

9/18 Eldrerådet 10.09.2018 

 Ungdomsrådet  

11/18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.09.2018 
 

Omstillingsprosess - tiltak - status august 

 
  

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet ber om at følgende tiltak utredes nærmere:  
- .. 
- ... 
- ... 

 
 

 

Formannskapets behandling av sak 39/2018 i møte den 28.08.2018: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 
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Vedtak 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

Formannskapet ber om at følgende tiltak utredes nærmere: 

1. Vurdere antall politiske utvalg med tanke på reduserte utgifter til møtegodtgjøring. 

2. "Ta hjem" tiltak som i dag løses av private: omsorgstjenester, skole, brøyting, graving, 
evt.annet. 

3. Kjøpe biler fremfor leie fra 2021. 

4. Generell gjennomgang av kommunens betalingsregulativ med hensyn til 
satser/leiepris/egenandel. 

5. Gjennomgå kostnader ved IKSer 

7. Redusere gjeld ved redusert investeringstakt. 

8. Eiendomsskatt. 

9. Annen/alternativ driftsform av barnehage for utvidelse av kapasitet istedenfor nybygg feks. 
friluftsbarnehage. 

11. Feller enhetsleder barnehage. 

12. På sikt, felles rektor skole og kulturskole. 

16. Utvide skoledagen slik at alle elevene slutter samtidig. 

22. Nedtak av ressurs på helsestasjonen knyttet til flyktninger (50%). 

23. Utrede å redusere tilbud om praktisk bistand (handling), mot at frivillige utfører denne 
oppgaven. 

24. Samle ressurser Boligtjenesten med hjemmetjenesten. 

25. Legge ned KaSkjer; bruke Facebook og heimesida i stedet. 

26. Flyktningtjenesten; avlsutte kontorleie på Finnsnes og leasing av bil. 

27. Enøk/Smart bygningsdrift. 

31. Salg av kommunale boliger. 

32. Salg av kommunale tomter/eiendommer. 

33.(Nytt pkt.) Salg av fiber 

 

Helse-  og sosialutvalgets behandling av sak 17/2018 i møte den 03.09.2018: 

Forslag 

Behandling 

Vedtak 

Enstemmig  

1. Helse- og sosialutvalget er fornøyd med at det virker som at forebyggende tiltak 
skjermes i formannskapets vedtak. 
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2. Helse- og sosialutvalget forventer at saksutredninger, som gjelder det enkelte 
ansvarsområde, legges fram for hovedutvalgene før behandling i 
formannskapet. 

 

Oppvekst- og kulturutvalgets behandling av sak 16/2018 i møte den 29.08.2018: 

Forslag 

Behandling 

Vedtak 

Enstemmig: 

OKU slutter seg til formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Teknisk- og arealutvalgets behandling av sak 10/2018 i møte den 30.08.2018: 

Forslag 

Behandling 

Vedtak 

Enstemmig: 

Tas til orientering. 

 

Kommunestyrets behandling av sak 43/2018 i møte den 06.09.2018: 

Forslag 

Jørn Lindbøl fremmet følgende forslag: 

Følgende pkt utgår: 8 Eiendomsskatt 

Nytt pkt. 34 Konkrete tiltak for å redusere sykefravær 

Nytt pkt. 35 Omorganisering av næringsetaten 

  

 

Behandling 

Rådmannen orienterte. 

Votering: 

Forslag fra Jørn Lindbøl: 

Pkt 8 Eiendomsskatt utgår - 7 mot 8 stemmer og falt. 

Nytt pkt 34 Konkrete tiltak for å redusere sykefraværet, enstemmig. 

Nytt pkt. 35 Omorganisering av næringsetaten - 8 mot 7 stemmer 

Formannskapets innstilling med unntak av pkt. 8 - enstemmig. 
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Vedtak 

Kommunestyret ber om at følgende tiltak utredes nærmere: 
  
1. Vurdere antall politiske utvalg med tanke på reduserte utgifter til møtegodtgjøring 
2. «Ta hjem» tiltak som i dag løses av private: omsorgstjenester, skole, brøyting, graving, evt. 
annet 
3. Kjøpe biler fremfor leie fra 2021 
4. Generell gjennomgang av kommunens betalingsregulativ med hensyn til 
satser/leiepris/egenandel 
5. Gjennomgå kostnader ved IKSer 
7. Redusere gjeld ved redusert investeringstakt 
8. Eiendomsskatt 
9. Annen/alternativ driftsform av barnehage for utvidelse av kapasitet istedenfor nybygg feks. 
friluftsbarnehage 
11. Felles enhetsleder barnehage 
12. På sikt, felles rektor skole og kulturskole 
16. Utvide skoledagen slik at alle elevene slutter samtidig 
12. Nedtak av ressurs på helsestasjonen knyttet til flyktninger (50 %) 
23. Utrede å reduserer tilbud om praktisk bistand (handling), mot at frivillige utfører denne 
oppgavene 
24. Samle ressurser Boligtjenesten sammen med hjemmetjenesten 
25. Legge ned KaSkjer; bruke Facebook og heimesida i stedet 
26. Flyktningetjenesten: avslutte kontorleie på Finnsnes og leasing av bil 
27. Enøk /Smart bygningsdrift 
31. Salg av kommunale boliger 
32. Salg av kommunale tomter/eiendommer 
33. Salg av fiber 
34. Konkrete tiltak for å redusere sykefravær 
35. Omorganisering av næringsetaten 
 

Eldrerådets behandling av sak 9/2018 i møte den 10.09.2018: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 11/2018 i møte den 

11.09.2018: 

 

Forslag 
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Behandling 

 

Vedtak 

 

Kort sammendrag 

Vedtatt økonomiplan 2018-2021 viser en budsjettutfordring før saldering på 7,3 millioner 
kroner i 2019, økende til 11,7 millioner kroner i 2021. Kommunestyret ba derfor rådammen 
igangsette en omstillingsprosess hvor målet er å ta med driften med varig effekt. I henhold til 
vedtak i kommunestyresak 16/18 skulle rådmannen legge frem begrunnede tiltak for omstilling 
til formannskapets møte 28. august og kommunestyrets møte 6. september. Denne sak angir 
status i dette arbeidet.  
 

Saksutredning 

Vedtatt økonomiplan 2018-2021 viser en budsjettutfordring før saldering på 7,3 millioner 
kroner i 2019, økende til 11,7 millioner kroner i 2021. Kommunestyret ba derfor rådammen 
igangsette en omstillingsprosess hvor målet er å ta med driften med varig effekt. Det ble tatt 
sikte på å utrede tiltak på tjenesteområdene som i sum var noe større enn kommunens 
omstillingsbehov (15-18 millioner) slik at kommunestyret får seg forelagt nok tiltak til å kunne 
prioritere.   
 
Bedriftskompetanse ble hyret inn som ekstern konsulent for å bistå kommunen i dette 
arbeidet. Løsningen fra Bedriftskompetanse bestod i en todelt driftsanalyse og en 
organisasjonsanalyse. Basert på disse analysene utarbeides konkrete omstillings- og 
effektiviseringstiltak.  
 
Kartlegging og analyse:  
Den todelte driftsanalysen besto av en overordnet kommunaløkonomisk analyse og en 
ressursanalyse. Den overordnede analysen tok for seg alle kommunens tjenesteområder for å 
identifisere områder med høy ressursbruk som kunne ha potensiale for omstilling. Denne 
analysen ble definert som ståstedsanalysen og det ble her sett på utviklingstrekk over tid 
sammenlignet med andre kommuner. Den andre delen av driftsanalysen var en ressursanalyse 
hvor det ble gjennomført dypere analyser på identifiserte tjenesteområder.  
 
Både ståstedsanalysen og ressursanalysen ble ferdigstilt før sommeren og presentert for 
rådmannen og kommunestyret. Begge analysene konkluderer med at det driftes godt i Sørreisa 
kommune. Etter Bedriftskompetanses vurdering ser imidlertid noen tjenesteområder ut til å 
kunne ha et visst potensiale for effektivisering; 

- Spesialundervisning? 
- Kommunehelsetjenesten – legeårsverk? 
- Kultursektoren? 
- Bygningsdrift – vedlikehold? 
- Kommunale veger? 
- Brann og beredskap? 
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Imidlertid snakker vi her om mindre nedtrekk og det er ikke realistisk å hente inn 15 mill.kr i 
tiltak på disse og andre områder gjennom tilpasninger. 
 
Etter at driftsanalysen var gjennomført ble det gjennomført en spørreundersøkelse i 
kommunen som utgangspunkt for organisasjonsanalysen. Organisasjonsanalysen skal vurdere 
hvor vidt de ulike tjenestene fremmer eller hemmer en effektiv tjenesteproduksjon, også 
hvordan samhandlingen er mellom ulike enheter. Følgende hovedtema ble behandlet gjennom 
undersøkelsen: 

- Organisering 
- Ressurser 
- Samarbeid og koordinering 
- Ledelse 
- Kompetanse 

 
Organisasjonsanalysen er ikke ferdigstilt, men Bedriftskompetanse har fått bearbeidet 
spørreundersøkelsen og jobber nå med å fullføre organisasjons-analysen. Så langt i denne 
analysen er det imidlertid ingen ting som indikerer at en annen organisering av tjenestene i 
Sørreisa kommune vil kunne bidra til måloppnåelse i omstillingsprosjektet. 
 
Tiltak:  
Parallelt med kartleggings- og analysearbeidet til Bedriftskompetanse har enhetslederne 
gjennomgått egen virksomhet for å finne tiltak som kan utredes for at kommunen skal kunne 
nå samlet innsparingsmål. Første oppdrag med å peke på aktuelle tiltak ble gitt med frist 1. 
mars, mens ny bestilling av ytterligere tiltak ble sendt i begynnelsen av juli etter at ståsteds- og 
ressursanalysen var presentert. I tillegg har rådmannen gått gjennom tiltaksoversikten fra 
forrige omstillingsprosess i 2008/2009 for å se om tidligere utredede tiltak fortsatt er aktuelle.  
 
På grunn av tidsaspektet i tiltaksarbeidet har det ikke vært mulig å legge fram tiltak som er 
utredet slik at medvirkning, drøfting, vurderinger av konsekvenser mv. er ivaretatt. 
Rådmannen legger likevel fram en liste over mulige tiltak som kan utredes nærmere.  
 
 
Følgende tiltak er spilt inn for nærmere utredning med sikte på mulig økonomisk gevinst:  
 

1. Vurdere antall politiske utvalg med tanke på reduserte utgifter til møtegodtgjøring.  
2. «Ta hjem» tiltak som i dag løses av private: omsorgstjenester, skole, brøyting, 

graving, evt. annet 
3. Kjøpe biler fremfor leie fra 2021 
4. Generell gjennomgang av kommunens betalingsregulativ med hensyn til 

satser/leiepris/egenandel  
5. Gjennomgå kostnader ved IKSer 
6. Redusert tilskudd kirken 
7. Redusere gjeld ved redusert investeringstakt 
8. Eiendomsskatt 
9. Annen/alternativ driftsform av barnehage for utvidelse av kapasitet istedenfor 

nybygg feks. friluftsbarnehage 
10. Familiebarnehage/ gårdsbarnehage 
11. Felles enhetsleder barnehage 
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12. På sikt, felles rektor skole og kulturskole 
13. Ikke tilby leirskole for 7. trinn 
14. Skolestruktur - «Midlertidig drift» på to fremfor tre skoler fram mot ny felles skole 
15.  Gå tilbake til 4-dagers skoleuke for 1.-4.trinn 
16. Utvide skoledagen slik at alle elevene slutter samtidig.  
17. Sette bort driften av kjøkkenet på sykehjemmet til private/ kjøpe mat til 

sykehjemmet fremfor drift av eget kjøkken 
18. Redusere med en nattevaktstilling sykehjemmet ved annen drift av sykehjemmet 

(omhjemling av sykehjemsplasser) 
19. Avvikling av lavterskeltilbud tjeneste for rus og psykiskhelse 
20. Avvikle dagsenter for hjemmeboende 
21. Samle dagsentertilbud i kommunen (hjemmeboende med demens, psykisk helse og 

utviklingshemning) 
22. Nedtak av ressurs på helsestasjonen knyttet til flyktninger (50 %) 
23. Utrede å reduserer tilbud om praktisk bistand (handling), mot at frivillige utfører 

denne oppgavene 
24. Samle ressurser Boligtjenesten sammen med hjemmetjenesten 
25. Legge ned KaSkjer; bruke Facebook og heimesida i stedet 
26. Flyktningetjenesten: avslutte kontorleie på Finnsnes og leasing av bil 
27. Enøk /Smart bygningsdrift 
28. Redusere veilys og vintervedlikehold 
29. Nedklassifisere kommunale veier i boligfelt til private veier 
30. Gjennomgang av driftsform renhold 
31. Salg av kommunale boliger. 
32. Salg av kommunale tomter/eiendommer. 

 

Vurdering 

I oppdraget til bedriftskompetanse var det lagt til grunn at det skulle utarbeides konkrete 
omstillings- og effektiviserings-tiltak basert på drifts- og organisasjonsanalysen. Normalt vil 
slike analyser gi indikasjoner på tjenesteområder med potensiale for omstilling som da blir viet 
spesiell oppmerksomhet i tiltaksarbeidet. Dette er imidlertid ikke tilfelle i Sørreisa. Det som er 
kommet inn av tiltak fra enhetslederne bekrefter på mange måter konklusjonene i de ulike 
analysene, det er tiltak med små beløp som ikke monner i forhold til kommunens økonomiske 
utfordring.  
Bedriftskompetanse konkluderer med at kartlegging- og analysefasen ikke gir holdepunkter for 
å kunne produsere tjenester med best mulig kvalitet med en reduksjon på om lag 15 mill. kr. 
Det blir da en stor utfordring hvordan kommunen kan jobbe fram tiltak som gir varig nedtrekk 
på 15 mill.kr med dette utgangspunktet.  
 
Tiltaksarbeidet kan omfatte tiltak som grov kan deles inn i fire hovedkategorier:  

1. Kutt i tjenestetilbud eller tilskudd mv. Slikt tiltak krever grundig faktagrunnlag over 
økonomiske beregninger og konsekvenser. Ut over det er utfordringen begrenset til å 
identifisere og synliggjøre konsekvensene av tiltakene.  

2. Effektivisering av tjenester. Dette er tiltak hvor tjenesten opprettholdes, men til en 
lavere kostnad. Eksempel kan være utnytte kapasitet bedre, endre turnusplaner, endre 
organisering etc. Utfordringen består i å identifisere og beregne/forankre 
konsekvensene, men også involvere ansatte/tillitsvalgte på en god måte.  
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3. Organisatoriske endringer. Slike tiltak vil være knyttet til organisasjonsanalysen og er 
eksempelvis samordning av tjenesteområder, endring av strukturer mv. Utfordringen 
består i å identifisere og beregne/forankre konsekvensene, men også involvere 
ansatte/tillitsvalgte på en god måte.  

4. Kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet ved å vurdere tjenesteinnovasjon. Dette er tiltak 
hvor det handler om å identifisere tjenesteområder hvor det kan iverksettes 
systematiske og innovative arbeidsprosesser knyttet til for eksempel bruk av Lean, 
digitalisering, velferdsteknologi og smart bygningsdrift.  

 
Som vi har sett viser ståsteds- og ressursanalysen at det driftes godt i Sørreisa. 
Organisasjonsanalysen indikerer heller ingen økonomisk gevinst ved organisatorisk endring av 
tjenestene. Vi står da igjen med punkt 4, kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet ved å vurdere 
tjenesteinnovasjon, som krever en annen tilnærming. 
 
Strategien for Sørreisa kommune synes nå å være en vurdering av å sette i gang systematiske 
utviklingsprosesser på en eller flere av områdene innenfor punkt 4 (tjenesteinovasjon). Her 
handler det om å tenkte nytt og smart, og helt annerledes enn tradisjonelle tilnærminger til 
nedstyring. Bedriftskompetanse er i gang med bearbeiding av en del av innspillene de har fått 
fra kommunen på disse områdene for å kunne peke på mulige økonomiske gevinster ved å 
sette i gang innovasjonsprosjekter. 
 
For å komme videre i tiltaksarbeidet ber rådmannen formannskapet peke på hvilke av de 
opplistede tiltakene som skal utredes nærmere.  
 
Med henvisning til OKUs vedtak i sak 15/18 og HSUs vedtak i sak 14/18 hvor de «forventer at 
formannskapet involverer hovedutvalgene i prosessen for å vurdere tiltak for å komme i 
økonomisk balanse», er saken lagt som referatsak til hovedutvalgene.  
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Sørreisa kommune  
 
 
Saksfremlegg 

Arkiv:  Arkivsaksnr:  Saksbehandler:    
026  2018/602-5    Ann Kristin Evenstad 

 
 

Utvalgssak Utvalg Møtedato 
9/18 Eldrerådet 10.09.2018 

11/18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.09.2018 

 Ungdomsrådet  
 

Orientering om foredrag om velferdsteknologi den 25.09.2018 

 
  

 

Rådmannens innstilling 

Saken tas til orientering. 
 

 

Eldrerådets behandling av sak 9/2018 i møte den 10.09.2018: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

 

Kort sammendrag 

Saksutredning 

Sørreisa kommune er med i et interkommunalt samarbeid med Bardu, Målselv og Dyrøy  
kommuner, hvor Bardu kommune er prosjekteier. Prosjektet har fått midler fra helsedirektoratet. 
 
Den 25. september 2018 er innbyggerne i deltarekommunene invitert til foredrag om hva 
velferdsteknologi er og hvilke nyttige velferdsteknologisk løsninger som finnes. 
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I tillegg til foredraget vil det blitt informeres om det interkommunale 
velferdsteknologiprosjektet. 
Arrangementet vil finne sted i kommunestyresalen på kommunehuset i Bardu. 
 

Vurdering 

Rådmannen ønsker å orientere kommunens råd om dette arrangementet og oppfordrer rådenes 
medlemmer til å delta hvis de har anledning.  
 
 
 
Vedlegg 
1 invitasjon foredrag velferdsteknologi 
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25 SEPT -18 
JAKTEN PÅ DET 
DIGGE LIV 
Foredrag om velferdsteknologi 

 Kom å bli mer kjent med hva velferdsteknologi er, hvilke 
nyttige løsninger som finnes og hvordan du kan få dem 
installert hjemme. 
Bardu kommune får besøk av Tone Bye fra 
pensjonistforbundet. I samarbeid med Bardu seniorråd 
inviterer vi kommunens innbyggere til dette 
foredraget/informasjonsmøtet om temaet Velferdsteknologi. 
Velkommen til kommunestyresalen i Bardu 
Det vil også informere om det interkommunale 
velferdsteknologiprosjektet for Bardu, Målselv, Sørreisa og 
Dyrøy. Innbyggere fra alle 4 kommuner er velkommen.  

 

 

 

 

Tirsdag 25.9.18 kl. 

12-15 

 

Sted: 

Kommunehuset i 

Bardu - 

kommunestyresal 

 

Ved spørsmål 

kontakt Hege 

Hammer Bech – 

97500871 eller 

Ernst Hansen  

95203031  

 

 

Enkel bevertning 

 

 

Tone Bye  
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Sørreisa kommune  
 
 
Saksfremlegg 

Arkiv:  Arkivsaksnr:  Saksbehandler:    
  2018/1521-1    Ann Kristin Evenstad 

 
 

Utvalgssak Utvalg Møtedato 
12/18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.09.2018 

 

Hva ser vi etter? Universell utforming 

 
  

 

Rådmannens innstilling 

Kort sammendrag 

Saksutredning 

På samarbeidsmøtet med fylkeseldrerådet i april i år, tipset de det lokale rådet om at det 
finnes et fint og hjelpsomt hefte til arbeidet med befaring i bygg. 
 
Heftet er utarbeidet av KS som har fått bistand fra Trondheim kommune v/ Solveig Dale i 
utarbeidelsen. Heftet tar for seg hva man ser etter når det gjelder universell utforming av bygg 
og uteområder.  
 
Heftet vil bli delt ut i papirversjon for i møtet.  

Vurdering 

 
 
 
Vedlegg 
1 Brosjyre Hva ser vi etter 
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Hva ser vi etter?
Universell utforming – tips ved befaring av publikumsbygg 
og opparbeidet uteareal

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
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Forord
Dette er et hefte med tips til hva vi ser etter ved 
befaring av publikumsbygg og opparbeidet 
uteareal i arbeidet med universell utforming.

Heftet er ikke uttømmende. Heftet er kun ment som 
en inspirasjon og bevisstgjøring av noen aspekt ved 
universell utforming av omgivelsene. Det handler om å 
ta et overordnet grep med hensyn til orienterbarhet og 
fremkommelighet ved prosjektering av publikumsbygg og 
opparbeidet uteareal. Samtidig handler det om å ha fokus 
på detaljer for å oppnå universell utforming. I arbeidet 
med universell utforming er begge nivå viktig å forholde 
seg til vekselsvis. Heftet inneholder også anbefalinger 
utover TEK 17. 

Dette er et arbeidshefte i forbindelse med en samling i KS 
kommunenettverk universell utforming 25–27. september 
2017. Kommunenettverket universell utforming jobber 
hovedsakelig med eksisterende bygg og uteområder,  
og fokuserer særlig på enkle tiltak. Kommuner og fylkes- 
kommuner jobber aktivt med universell utforming og  
kommunenettverket bidrar til å dele erfaringer og  
gode eksempler.

Solveig Dale, rådgiver i universell utforming i Trondheim 
kommune, har stått for utarbeidelsen av den faglige  
teksten til heftet. Hun har også tatt bildene i heftet.

Christian Hellevang
Rådgiver, KS
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Publikumsbygg

PUBLIKUMSBYGG

KARTLAGT AV
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Sjekkpunkt

 · Tydelig metningsgrad/ 
forskjell i farge mellom 
dør og vegg

 · Tydelig kontrast av dør 
mot veggfarge

Inngangdør

Innvendige dører

 · ”Du står her” merke: rødt, 
rundt merke

 · Plant skilt (ikke buet) som 
kan gi refl ekser

 · Matt overfl ate
 · Kontrastfarger mellom skrift 

og bakgrunnsfarge
 · Størrelse på bokstaver
 · Er kun den viktigste 

informasjonen beskrevet?
 · Skrifttype: Stor forbokstav, 

små bokstaver ellers

Orienteringsskilt ved 
hovedatkomst

Foto/illustrasjon Egne merknader
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Sjekkpunkt

 · Unngå rampe
 · Mulig å heve terreng ute?
 · Høydeforskjell i eksisterende 

bygg - mulig å ta opp 
høydeforskjell innvendig?

 · Bruk gjerne ren, hvit farge
 · Markering på begge sider 

av glassfl ate
 · Mønster i glassmarkør i dør 

forskjellig fra glassmarkør i 
glassfelt (vegg) 

Atkomst

Markering av glass

 · Fotskraperist foran hoved-
inngangsdør. Et viktig 
orienteringselement for 
personer med nedsatt syn

Fotskraperist

Egne merknaderFoto/illustrasjon
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 · Fri passasjebredde
 · Ytterdør: 87 cm, tilsvarer 

10M-dør
 · Innerdør: 76 cm, tilsvarer 

9M -dør

Døråpning

Sjekkpunkt

 · Skranke enkelt og 
intuitivt å fi nne 

 · Skranke i to høyder
 · Skrankeslynge med 

pictogram av Teleslynge

Skranke/skrankeslynge

Skilt- orienteringsskilt 
i 1.etg. ved resepsjon

Foto/illustrasjon Egne merknader

Pictogram for 
Teleslynge

 · Enkel illustrasjon av bygget
 · ”Du står her”-merke
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 · Hovedtrapp og heis i 
umiddelbar nærhet av 
hverandre og i nærhet av 
hovedatkomst. Dette er 
viktig for orientering i bygget

 · Felt i gulvet med kontrast til 
farge på det øvrige gulvareal. 
Det er enkelt og intuitivt å ta 
seg frem

 · Naturlig ledelinje med bruk 
av klart defi nert gangareal 
adskilt fra veggareal med ulik 
metning av farge. 

 · God fremkommelighet med 
fritt gangareal

Hovedtrapp og heis 

Naturlig ledelinje

Sjekkpunkt Egne merknaderFoto/illustrasjon
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Sjekkpunkt Foto/illustrasjon Egne merknader

 · Skriftstørrelse

 · Unngå skilt som henger 
i motlys

 · Kontrastfarger mellom 
skrift og bakgrunnsfarge

 · Retningskilt når 
kommunikasjonsvei 
deler seg i to

Skilt

Oppheng av skilt

 · Skilting med bruk av 
pictogram

Skilting
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Sjekkpunkt Egne merknaderFoto/illustrasjon

 · Oppheng mot rolig bakgrunn

Skilt

 · Drakraft under 3 kg. Bruk 
fi skevekt for å måle

 · Vurder om døra er branndør?
Den har krav til lukking

 · Vurder deretter behov for 
eventuelt elektrisk døråpner

 · Er det ikke branndør og krav 
til selvlukking, demonter 
eventuell dørpumpe

 · Kan branndøren stå oppe 
på magnet?

Dør
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Sjekkpunkt Foto/illustrasjon Egne merknader

 · Unngå lang etterklangstid
 · Bruk av lydpanel

(loddrette trespiler i ulik 
tykkelse) 

 · Lydisolerende materiale bak 
trepanelet

 · Romgeometri som har 
utstrekning 1:1 (kvadratisk) 
eller 1:2 (rektangulært) gir 
lang etterklangstid og bør 
unngås

Lydmiljø

 · Trappeneser i kontrast til 
trappetrinnene

 · Håndløper 90 cm høyde fra 
gulv/trappetrinn til overkant 
håndløper

 · Sammenhengende
håndløper i hele trappeløpet 
inklusiv repos 

 · Rundstokk håndløper gir 
godt grep

Trapp
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Sjekkpunkt Foto/illustrasjon Egne merknader

 · Plass for snusirkel med 
diameter 1,5 m foran toalett

 · Fri passasje 0,9 m mellom 
forkant toalett og forkant 
vask

 · Vask i 80 cm høyde fra gulv 
til overkant vask

 · Speil ned til vask og i høyde 
2,0 m fra gulv til overkant 
speil

 · Belysning over vask og 
takbelysning

 · Toalett høyde 48 cm med 
ring

 · Armlen på begge sider av 
toalett. Monteres på vegg 
bak toalett

 · 60 cm netto mål mellom 
armlenene etter montering

 · 23 cm høyde fra setering 
toalett til overkant armlen

 · Toalett rull holder under 
begge armlen

Toalett

 · Bredde A+B = 240

Plassbehov 
når en person med rullestol 
skal snu 90 grader
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Sjekkpunkt Foto/illustrasjon Egne merknader

 · 50 cm sideplass på dør-
håndtakside når det er krav 
om elektrisk døråpner

 · Ellers 30 cm sideplass på 
begge sider av dør

 · Avsatt plass for rullestol på 
samme rad som de øvrige, 
nederst eller øverst i amfi et 

 · I større forsamlingslokaler, 
fl ere alternative plasseringer 
på ulike rader

Sideplass ved dør

Amfi 

 · Frie kommunikasjonsveier
 · Min. bredde 1,5 m

Kommunikasjonsveier
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Sjekkpunkt Foto/illustrasjon Egne merknader

 · Unngå blending
 · Jevn belysning
 · Unngå blanke overfl ater
 · Unngå sterkt motlys, gir 

mørke omgivelser og dårlig 
kontraster

 · På arbeidsplass 500 lux
 · Kommunikasjonsveier ca. 

200 lux
 · Oppholdsrom 300 lux

Belysning
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Uteareal

OPPARBEIDET UTEAREAL

KARTLAGT AV
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Sjekkpunkt

 · Adskilt møbleringssone og 
gangsone

 · Bruk av annet taktilt 
materiale i møbleringssone

Naturlig ledelinje

 · Sammenheng i gangveinett
 · Bevegelsesfl yt
 · Helhet
 · Hvordan er stigningsforhold 

ivaretatt?
 · Fremkommelighet frem til 

ulike aktivitetsarena 

Fremkommelighet og 
orienterbarhet

Foto/illustrasjon Egne merknader

 · Fast underlag og skråstilt 
overgangsstein mellom 
gangvei og gress danner 
naturlig ledelinje

Overfl ater/materiale
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Sjekkpunkt

 · Kontrast mellom skrift og 
bakgrunnsfarge. Gjerne sort 
bakgrunn med hvit skrift eller 
motsatt

 · Skriftstørrelse som er lesbar 
fra avstand

 · Stor forbokstav og små 
bokstaver ellers

 · Matt overfl ate på skilt

 · Der det anlegges trapp, bør 
det være trinnfri atkomst i 
umiddelbar nærhet. Det skal 
være enkelt og intuitivt å 
fi nne den trinnfrie atkomst

Skilting

Trapp og trinnfri atkomst i 
umiddelbar nærhet av 
hverandre

Foto/illustrasjon Egne merknader

 · Farefelt (knottefeltet) skal 
legges øverst i trappeløp i 
hele trappebredden med en 
trinndybde avstand til første 
trinn

 · Oppmerskomhetsfelt (rillefelt) 
legges inntill nederste trinn i 
hele trappebredden 
Sammenhengende håndløper 
i hele trappeløpet

 · Markering av trappeneser

Trapp med farefelt og 
oppmerksomhetsfelt
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Sjekkpunkt

 · Trillbart dekke inntil alle 
lekeareal

 · Horisontalt nivå ved 
lekeapparater

 · Møbleringssone brukes til 
sittemøbler

 · Benker langs gangvei med 
jevne mellomrom

 · Benker plassert der aktivitet 
foregår

 · Underlag uten hinder fra 
gangvei til benk

 · Plass for snusirkel med 
diameter 1,5 m foran benk 

 · Fri sideplass ved siden av 
benk, 90 cm

Trinnfri og trillbart dekke frem 
til alle lekeapparater/ leke-
muligheter

Sittemuligheter

Foto/illustrasjon Egne merknader

5094



Sjekkpunkt

 · Skiltet med pictogram
og retningspil

 · Belysning som ikke blender 
og som gir et jevnt lysnivå

 · Belysning av arealet før og 
etter undergang

 · Bruk av lyse farger på vegg 
-og takfl ater

Trinnfri atkomst til 
sandlekeplass

Adskilt gang og 
sykkelvei

Belysning i 
underganger

Foto/illustrasjon Egne merknader
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Sjekkpunkt

 · Teleslynge i amfi 
 · Teleslynge knyttet til arena 

der det er anlagt mikrofon 
og høytaleranlegg 

 · Området skiltet med 
pictogram for Teleslynge

Teleslyngeanlegg utendørs

Har gangveien jevnt og 
trillbart underlag

 · Ensidig belysning av 
gangveier, danner naturlig 
ledelinje

 · Belysning av sideveier gir 
trygghet

 · Belysning som ikke blender

Belysning av gangveier

Foto/illustrasjon Egne merknader

Pictogram for 
Teleslynge
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Sjekkpunkt

 · Oppmerksomhetsfelt  
(rillefelt) på tvers av fortau 

 · Oppmerksomhetsfeltet (rille-
feltet)skal lede til farefeltet

 · Taktilt farefelt (knottefelt)  
mot kjørebanen og  
fotgjengerovergangen

 · Markering av fotgjengerover-
ganger med bruk av opp-
merksomhetsfelt og farefelt

 · Eksempel:  
Barrikadesteindekke. Fås i 
ulike farger med kontraster  
til underlag

Markering av  
nivåforskjeller

Markering av fotgjenger- 
overganger

Kryss

Foto/illustrasjon Egne merknader
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Sjekkpunkt

 · Trillbart, fremkommelig
 · Eksempler på trillbare 

underlag:
 · Subbus 
 · Knust asfalt i bratte 
kneiker langs snarvei/
gangvei. Trillbart og 
holdbart ved regn

 · Asfalt
 · Brostein med skåret 
overfl ate og god fuging

 · Belegningsstein m.m.

Materialbruk i dekket

Stigning på gangvei

Foto/illustrasjon Egne merknader

 · Stigning i friluftsområder 
inntil 1:10 (eventuelt 1:8)
(I friluftsområder brukes 
elektrisk uterullestol)

 · Stigning i off entlig 
opparbeidet uteareal 1:15

 · Hvilemulighet trukket til
side for gangvei, med et 
horisontalt plan der 
benken står

 · Plass til snusirkelareal med 
diameter 1,5 m foran benk
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Sørreisa kommune  
 
 
Saksfremlegg 

Arkiv:  Arkivsaksnr:  Saksbehandler:    
  2018/1523-2    Ann Kristin Evenstad 

 
 

Utvalgssak Utvalg Møtedato 
13/18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.09.2018 

   
 

PLANLEGGING AV FELLES MØTE ELDRERÅD OG RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 

 
  

 

Rådmannens innstilling 

Saken legges fram uten innstilling. 

Kort sammendrag 

Saksutredning 

Rådet for funksjonshemmede i Sørreisa og Dyrøy vedtok i juni-møte (sak 9/18) at de ville 
invitere eldrerådene i begge kommune til et fellesmøte 13, november 2018.  
Invitasjon er sendt til eldrerådene i begge kommunene, med en ønsket tilbakemeldingsfrist til 
01.oktober. 
 
Fellesmøtet skal finne sted kl 12.00 og er planlagt å finne sted i Dyrøy.  
 
Følgende innhold i møtet er allerede avklart; 

1. Nærmere orientering om velferdsteknologi-prosjektet    
2. Orientering om de nye hurtigbåtene (Troms fylkestrafikk kl 13.00) 

 

Vurdering 

På møtet bør det legges det opp til temaer/saker som både eldreråd og råd for 
funksjonshemmede har interesse av.  
Rådet for funksjonshemmede bør vurdere om det andre temaer eller aktiviteter som bør settes 
på sakskartet. 
 
 
Vedlegg 
1 Invitasjon til fellesmøte eldreråd -funk 
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Invitasjon til fellesmøte 

eldreråd og råd for funksjonshemmede i Dyrøy og Sørreisa. 
 

 

Rådet for funksjonshemmede ønsker å invitere til felles møte mellom eldrerådene og rådet for 
funksjonshemmede i Dyrøy og Sørreisa. 

 

På møtet legges det opp til temaer/saker som både eldreråd og råd for funksjonshemmede har 
interesse av. 

 

Rådet ønsker at dette møtet skal skje i samarbeid med eldrerådene, både i Dyrøy og Sørreisa, og tar 
derfor initiativ til et fellesmøte 13. november 2018 i Dyrøy, kl 12.00. 

 

Det er fint om eldrerådene i begge kommunen kan se på invitasjonen og gi tilbakemelding på om de 
ønsker å delta i et slikt fellesmøte. Tilbakemeldingen bes helst gitt innen utgangen av september 
måned. 

 

 

 

 

 

Ann Kristin Evenstad 

Sekretær for Rådet for funksjonshemmede
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Sørreisa kommune Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Møtested: Sørreisa Kommunehus - Møterom 2 

Dato: 19.09.2018 

Tidspunkt: 12:00 -  

 

Til stede: 

Navn Funksjon Medl. Varamedlem for 
Otto Skogheim Leder   
Tove Kofoed Medlem   
Odd Harald Kristofferen Medlem   

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Ann Kristin Evenstad  
Grete Nybakk Vaeng  

 

Merknad i møte: 

 

 

 

Underskrift: 

 

__________________________  ________________________ 

Otto Skogheim  Grete Nybakk Vaeng 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Untatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

 Referatsaker   

RS 7/18 Pasienters rettigheter ifm behandlingsreiser og opphold, 
tilpasning og justering 

 2018/553 

RS 8/18 protokoller fra møter i fylkesrådet for funksjonshemmde  2017/1395 

RS 9/18 Særutskrift Ny organisering av NAV-tjenesten i Midt-
Troms 

 2017/1330 

RS 10/18 Særutskrift Omstillingsprosess - tiltak - status august  2018/467 

PS 11/18 Orientering om foredrag om velferdsteknologi den 
25.09.2018 

 2018/602 

PS 12/18 Hva ser vi etter? Universell utforming  2018/1521 

PS 13/18 pLANLEGGING AV FELLES MØTE ELDRERÅD OG 
RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 

 2018/1523 

PS 14/18 Godkjenning av protokoll   
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Referatsaker 

RS 7/18 Pasienters rettigheter ifm behandlingsreiser og opphold, tilpasning 
og justering 

Eldrerådets behandling av sak 6/2018 i møte den 28.05.2018: 

 

Forslag 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

Tas til orientering. 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 7/2018 i 
møte den 19.09.2018: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

Tas til orientering. 

RS 8/18 protokoller fra møter i fylkesrådet for funksjonshemmde 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 8/2018 i 
møte den 11.09.2018: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 
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Sensitivity: Internal

Vedtak 

RS 9/18 Særutskrift Ny organisering av NAV-tjenesten i Midt-Troms 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 9/2018 i 
møte den 19.09.2018: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

Rådmannen orienterer kort fra saken og svarer på spørsmål. 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

Tas til orientering. 

RS 10/18 Særutskrift Omstillingsprosess - tiltak - status august 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 12/2018 i 
møte den 19.09.2018: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

Rådmannen orienterer kort fra saken og svarer på spørsmål. 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

Tas til orientering. 

PS 11/18 Orientering om foredrag om velferdsteknologi den 25.09.2018 
2018/602 

Eldrerådets behandling av sak 9/2018 i møte den 10.09.2018: 
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Sensitivity: Internal

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

1. Saken til orientering. 

2. Tove Dale Johansen og evt. Bjørnar Larsen drar. 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 11/2018 i 
møte den 19.09.2018: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

Tas til orientering. 

PS 12/18 Hva ser vi etter? Universell utforming 2018/1521 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 12/2018 i 
møte den 19.09.2018: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

Tas til orientering. 
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Sensitivity: Internal

PS 13/18 pLANLEGGING AV FELLES MØTE ELDRERÅD OG RÅD FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE 2018/1523 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 13/2018 i 
møte den 19.09.2018: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

PS 14/18 Godkjenning av protokoll / 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 14/2018 i 
møte den 19.09.2018: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Protokollen godkjent i møtet. 
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Sørreisa kommune Møteinnkalling 

 

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Møtested: Sørreisa omsorgssenter - Møterom 3 

Dato: 19.02.2019 

Tidspunkt: 12:00 

Eventuelt forfall må meldes utvalgets leder.   

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed. 

 

Merknad til møte: 

Rådet skal på befaring til Brekka  barnehage kl 12.10.  
Møt opp på parkeringsplassen til kommunehuset (mot YX) kl 12.00, så kjører vi derfra samlet slik at alle 
finner fram. De som ønsker det kan kjøre direkte opp til barnehagen. 
 
 

Sørreisa, 12. feb. 2019  

 

Otto Skogheim Grete Nybakk Vaeng 
leder utvalgssekretær 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Untatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

GP £/19 Godkjenning av protokoll   

 Referatsaker   

RS 1/19 Notat fra fellesmøtet 13.11.18 -mellom eldrerådene 
og rådet for funksjonshemmede Dyrøy og Sørreisa 

 2018/1523 

PS 1/19 Innspill til Boligsosial handlingsplan 2019-2022  2018/1543 

PS 2/19 Framtidig bruk av Kokkeskolen - forprosjekt  2019/120 

PS 3/19 Orienteringssak: Rom- og funksjonsprogram Sørreisa 
skole 

 2019/34 

PS 4/19 Renovering /nybygg Dyrøy omsorgssenter  2019/203 

PS 5/19 Høring -forskrift om råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom 

 2019/172 

PS 6/19 Årsmelding Dyrøy og Sørreisa råd for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 2018 

 2019/193 
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4

GP  Godkjenning av protokoll /

Referatsaker

RS 1/19 Notat fra fellesmøtet 13.11.18 -mellom eldrerådene og rådet for 
funksjonshemmede Dyrøy og Sørreisa
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Sørreisa kommune  
 
 

 

  
 

Side 1 av 2 

 
Notat 

 
Sak nr. Dato 
2018/1523-8 14.11.2018 

 

Notat fra fellesmøtet 13.11.18 -mellom eldrerådene og rådet for 
funksjonshemmede Dyrøy og Sørreisa 

Møterom 2 kommunehuset i Dyrøy kl 11.00-14.00. 
 
Til stede: 
Eldrerådet i Dyrøy   ;  William Melby (leder), Kristine Fossmo, Kjærlaug Pedersen, Ingjerd 
Johansen og Marius Johansen 
Eldrerådet i Sørreisa  ; Magnor Olsen (leder), Tove Dahle Johansen, Bjørnar Larsen,  
Rådet for funksjonshemmede   ;  Otto Skogheim (leder), Ann-Iren Jansen, Odd-Harald 
Kristoffersen, Tove Kofoed 
Ordfører i Dyrøy Marit Espenes (sak 1 og 2) 
Kommunalsjef Dyrøy Karl-Johan Olsen (sak 1) 
Kommunalsjef Sørreisa Ann Kristin Evenstad 
 
 
Fra møtet 
Leder for rådet for funksjonshemmede, Otto Skogheim, ønsker velkommen til fellesmøte. 
Presentasjonsrunde rundt bordet. 
 

1. Prosjektleder Linda Bjørnsund, orienterer om velferdsteknologi generelt og det lokale 
prosjektet spesielt. 
Se vedlagte presentasjon. 
NB: Lurt nettsted    -   http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/veikart-for-
tjenesteinnovasjon2/ 
Det åpnes for spørsmål og dialog i etterkant av orienteringen. 
 

2. Kvalitetsrådgiver Mats Kongshaug, orienterer om prosess opp mot innkjøp av de nye 
hurtigbåtene.  

 Kvalitet har vært vektlagt betydelig i prosessen (40%) 
 Omstigning, toalett, bagasje og salonginnredning gjennomgås. 
 Det orienteres om at det jobbes med å finne bedre løsning for hurtigbåt –på og 

avstigning- på prostneset. 
 Nytt billettsystem er under utvikling. Plassbestilling skal etterhvert bli mulig –

vertfall fra de nye båtene er på plass. 
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Side 2 av 2 

Det åpnes for spørsmål og dialog i etterkant av orienteringen. 
Ved nyanskaffelser av busstjenester i Tromsø, Midt-Troms osv. skal 
rullestoltilgjengeligheten vektlegges. 
Tilbakemeldinger om forbedringspotensialer på kollektivtransport meldes enklest på 
kontaktskjemaet på tromskortet.no  

3. Hvilke saker er rådene opptatte av og evt planer videre: 
 Eldrerådet i Sørreisa – jobber med saker som har betydning for de eldre. Mye 

fungerer, men det hadde kanskje vært ønskelig med noe større politisk 
forankring- dette vil rådsleder jobber videre med -opp mot ordfører- i løpet av 
det neste året. Rådet er opptatt av å få innmeldt saker som de kan ta tak i. Det 
kan kanskje virke som at rådet og dets arbeid er dårlig kjent, selv om det har 
vært presentert i kommunen informasjonsavis etter valget. Mulig har rådet også 
har ubenyttede muligheter i forhold til å benytte sin møte- og talerett. 
Saker de bla. har jobbet med; forebyggingsarbeid mot eldre (norsafety) 
St.meldingen «Leve hele livet» skal ha fokus i kommunen fra neste år og 
eldrerådet ser det som riktig og viktig at de får være delaktig i arbeid og prosess 
rundt denne. Videre er også generasjonssamarbeid satt på dagsorden. 
 

 Eldrerådet i Dyrøy - Rådet opplever mye av det samme i fht til innmelding av 
saker, som det eldrerådet i Sørreisa opplever. Forankringen opp mot den 
politiske og administrative ledelsen i kommunen er blitt bedre –det opplever 
rådet at er veldig bra. 
Saker rådet har jobbe med i det siste: omsorgssenteret i Dyrøy og 
legekotorsituasjonen. Videre er også generasjonssamarbeid satt på dagsorden. 
 

 Rådet for funksjonshemmede Dyrøy og Sørreisa  -Har tatt initiativ til møter med 
råd for funksjonshemmedes råd på fylkesnivå og fellesmøte nå i dag. 
Rådet har jobbet med stort og smått at fra småting som lyssetting, tilgjengelighet 
til bygg og etter veier, samt vært delaktig i prosess med nybygging i begge 
kommunene.  

 
Pasientreiser og ledsagerordningen er tema som fellesrådet er opptatt av. Fellesmøtet her er 
kjent med at Fylkeseldrerådet jobber med denne saken. De enkelte rådene bes vurdere om det 
skal sendes en henvendelse til fylkeseldrerådet fra det enkelte råd. 
Kanskje dette kan være tema for et evt. senere fellesmøte for rådene? 
 
Det gis uttrykk for at det er ønskelig med et årlig fellesmøte for eldrerådene og rådet for 
funksjonshemmede  –rådet for funksjonshemmede tar initiativ til og organiserer dette møtet.  
 
 
 
 
Ref Ann Kristin Evenstad
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Velferdsteknologi 

Bardu, Målselv, Sørreisa og Dyrøy

Tirsdag 13.november 2018
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Hva skal jeg snakke om i dag

• nasjonalt velferdsteknologiprogram
• Hva er velferdsteknologi
• Prosjektorganisering i digitalisering/ velferdsteknologi
• Søknaden til Helsedirektoratet
• Hva kan man evt samarbeide om interkommunalt og hva må den 

enkelte kommunene selv gjøre?
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Søknad Helsedirektoratet

• Helsedirektoratet og fylkesmannen lyste ut 
midler med søknadsfrist 1 mars.

• Fikk svar i før sommeren at kommunene 
fikk midler
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Det er både et nasjonalt og et 
Interkommunalt prosjekt

• Dyrøy
• Sørreisa
• Målselv
• Bardu
• Vi vil gjerne ha med flere kommuner
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Aktivitet – Mestring- trygghet
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Finnes 4 typer velferdsteknologi
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Trygghetskapende teknologier

• Mennesker kan føle trygghet og ha 
mulighet til å bo lengre hjemme

• Inkluderer løsninger som gir mulighet for 
sosial deltakelse og motvirker ensomhet

• Trygghetsalarm, fallsensor, GPS 
lokalisering, videosamtaler, komfyrvakt, 
brannalarm mv. 
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mestringsteknologier

• Hjelper mennesker å mestre egen helse bedre, spesielt 
kronisk sykdom/lidelser og ved behov for 
rehabilitering/opptrening og vedlikehold av mobilitet. 

• Elektronisk pilledispenser, utstyr for personlig måling av 
kroppsfunksjoner, videospill for å trene/stimulere til 
aktivitet, kroppssensorer som måler og stimulerer til 
opptrening/styrke mv. 
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Utredning og behandlingsteknologier

• Muliggjør avansert medisinsk utredning og behandling i 
hjemmet -  følges opp av spesialisthelsetjenesten.

• Også avanserte helsemålinger som utføres av fastleger 
og kommunehelsetjenesten, som 24-timers 
blodtrykksmåling, mekanisk ventilasjonsstøtte og 
smertepumpe. 
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velværeteknologier

• Bidrar til at mennesker blir mer bevisst på egen helse og 
avhjelper hverdagslige gjøremål uten at nedsatt 
helsetilstand er årsaken til bruken av teknologi. 

• Kan bidra til folkehelsefremmende arbeid. 
• Skritteller, kaloriforbrenningsmåler, løsninger for 

automatisk lysregulering, persiennestyring, varmestyring 
mv. 

• Primært det private konsumentmarkedet
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Tenk muligheter

• Hva trenger du?
• Ikke tenk alder - men behov
• Aktiv brukermedvirkning – fra ide til 

løsning
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Samveis.no

• KS har laget et slags veikart for 
tjenesteutviklingen.

• Det bruker kommunene når de skal i gang 
med velferdsteknologi
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• For å få tilgang til hele metodikken for 
tjenesteinnovasjon kan dere gå til 
www.ks.no/samveis
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Behovskartlegging - prosessen

1. Vurdere behov, planlegge og 
organisere (Viktig- men blir ofte ikke 
gjort bra nok – går rett på løsning) 

2. Dialog med markedet
3. Gjennomføring og evaluering
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Prosess for behovskartlegging og kravutvikling 
(funksjons og tjenestekrav) 

• 1. Identifisere interessenter (dvs. personer og omgivelser som
• stiller krav til systemet)
• 2. Gjennomfør behovskartlegging.
• Identifiser behov/ beskriv scenarier for hver av
• interessentene (iterativ prosess)
• 3. Utlede funksjonskrav til systemet basert på behovene som er identifisert.
• Sørg for sporbarhet til scenariet det ble utledet fra.
• 4. Prioritere mellom kravene
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Skrekkscenario- kjøpe det vi ikke har 
behov for 

Rådmannen uttaler:
«Dagens alarmsystem 
passer
ikke til enhetens bruk og 
vil
bli skiftet ut i løpet av 
januar
2012».
Kommunen bruker 1,2 
MNOK til
å gå tilbake til det "gamle"
systemet
10

22143



Samarbeidsområder

• Medisindispensere
• Sykehusanlegg
• Teknologisk plattform
• Responssenter
• Digitalt tilsyn
• Varslings- og lokaliseringsteknologi
• Andre? 
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Fortsettelse samarbeidsområder

• Interkommunal prosjektleder 
• IK veferdsteknologiteam
• Kravsspesifikasjon
• Fagdager
• Utprøving av utstyr
• Responssenter
• Teknologisk plattform
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Sørreisa kommune  
 
 
Saksfremlegg 

Arkiv:  Arkivsaksnr:  Saksbehandler:    
F17  2018/1543-13    Monica Mikkelsen 

 
 

Utvalgssak Utvalg Møtedato 
 Ungdomsrådet  

6/19 Eldrerådet 19.02.2019 

1/19 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.02.2019 
 

Innspill til Boligsosial handlingsplan 2019-2022 

 
  

 

Rådmannens innstilling 

Det gis ingen innstilling i saken. 
 

 

Eldrerådets behandling av sak 6/2019 i møte den 19.02.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

 

Kort sammendrag 

Sørreisa kommunes Boligsosial handlingsplan 2013-2017 ble vedtatt i kommunestyret 
4.6.2013. Planen skal nå revideres. Sørreisa kommunes boligsosiale team har nå laget et forslag 
til revidert boligsosial plan. Det ønskes nå innspill på planen.  Boligsosial handlingsplan skal 
videre behandles i HSU for deretter bli vedtatt i kommunestyret 9.5.2019. 
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Saksutredning 

En boligsosial handlingsplan er en plan som omhandler botiltak for de grupper av befolkningen 
som har vansker med å skaffe eller beholde en tilfredsstillende bolig på egen hånd.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel legger føringer for arbeidet med revideringen av planen. 
Samfunnsdelen sier blant annet at alle skal bo trygt og godt.  Den sier videre at Sørreisa 
kommune skal satse på sentrumsutvikling og sentrumsnær boligutvikling, legge til rette for 
utvikling av universelle og tilrettelagte boliger i sentrum.  
 
Boligsosialt team består av representanter fra Nav, flyktningetjenesten, teknisk etat og psykisk 
helse/rus. I planen er det sett på faktorer som boligbehov, boligtyper og antall boliger.  
 
 
 

Vurdering 

Rådmannen oppfordrer ungdomsrådet, eldrerådet og råd for funksjonshemmede til å gi 
uttalelser til innholdet i planen. 
 
Ungdomsrådet bes spesielt å se nærmere på både boligbehovet, boligutforming og plassering 
av boligene for innbyggerne i deres målgruppe. Eldrerådet bes spesielt se nærmere på 
boligbehovet for innbyggere over 75 år og gjerne komme med innspill i forhold til denne 
gruppens framtidige behov i forhold til bolig. Videre bes rådet for funksjonshemmede å se 
spesielt på boligutforming, plassering av boligene og omfanget av boligbehovet for denne 
gruppen.  
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1 Innledning/Planens hovedkonklusjoner 
Samfunnsutviklingen går fort og endringer kan skje raskt og ikke alltid etter planen. Det å ha 

en god og trygg plass å bo er viktig for alle områder i et menneskets liv. Det er viktig for at en 

skal kunne stå i et utdanningsløp, danne familie, ha stabil tilknytting til arbeidslivet og ta vare 

på helsen sin. I økende grad blir bo-situasjonen lagt vekt på når personer treng hjelp og / eller 

behandling.  

 

Regjeringa sitt mål om at alle skal bo trygt og godt speiler hva samfunnet regner som en 

grunnleggende menneskerett. De fleste i Norge har et godt og trygt sted å bo, et sted de kan 

kalle et hjem. Likevel er det rundt 150 000 personer som blir vurdert som vanskeligstilt på 

boligmarkedet i Norge. Det er derfor et stort behov for å løse boligsosiale utfordringer 

gjennom å skaffe bolig for vanskeligstilte og gi den enkelte mulighet til å mestre 

bosituasjonen. Vanskeligstilte er enten uten egen bolig, står i fare for å miste boligen eller bor 

i uegnet bolig eller bomiljø. Boligsosialt arbeid er et komplekst felt som involverer mange 

enheter og samarbeidsparter. Det er derfor viktig å ha en felles plan for arbeidet for å 

stimulere til utvikling og motvirke fragmentering.  

Sørreisa kommune har en egen boligsosial handlingsplan. Den gjeldende boligsosiale 

handlingsplanen for 2013– 2017 skal rulleres. Prosjektgruppa er satt sammen av personer fra 

ulike enheter; Kultur, Nav, teknisk og rus/psykisk helse. Prosjektgruppa har hatt jevnlige 

møter høsten 2018 for å ferdigstille planen. 

Regjeringen la i 2014 fram «Bolig for velferd 2014-2020», som er en nasjonal strategi for 

boligsosialt arbeid. Strategien skal bidra til at kommunene gir bedre og mer effektiv hjelp til 

vanskeligstilte på boligmarkedet. Bolig for velferd er styrende for den boligsosiale 

handlingsplanen. 

 

1.1 Om Boligsosial handlingsplan for Sørreisa 2018-2022 
Boligsosial handlingsplan er en temaplan med forankring i Kommuneplanens samfunnsdel 

2018-2030. Handlingsplanen skal brukes som behovsgrunnlag i det vider arbeidet i forhold til 

Sørreisa kommune sitt arbeid i forhold til vanskeligstilte på boligmarkedet.  
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Sørreisa kommune sin erfaring med boligsosial handlingsplan er at den har vært nyttig for det 

boligsosiale arbeidet i forhold til vanskeligstilte på boligmarkedet i form av at tidligere 

praksis for boligtildeling har vært gjennomgått og evaluert. Dette har resultert i både endring 

og revidering av flere av eksisterende rutiner.  

Boligsosial handlingsplan 2018 – 2022 inneholder først og fremst boligfremskaffelse til 

vanskeligstilte. Planen berører også tjenestetilbudet som kommunen trenger for å kunne bistå 

brukere med å bo.  

Boligsosialt arbeid kjennetegnes av svært sammensatte problemstillinger, både ved 

framskaffelse av boliger, tjenesteutøvelse og koordinering.  Utfordringen medfører behov for 

tverrfaglig samarbeid, noe som tilfører ytterligere kompleksitet til arbeidet. Boligsosial 

handlingsplan er et viktig styringsredskap i form av definerte omforente mål og strategier for 

arbeidet, samt å gjøre kjent de ulike fagområders innsats og ansvar innenfor området.  

 

1.2 Medvirkningsopplegg 
Planprosessen har vært åpen med muligheter for at ulike interesser blir hørt for å gi en best 

mulig plan. I forbindelse med utarbeidelse av boligsosial handlingsplan er følgende 

medvirkningsopplegg gjennomført: 

- Arbeidsverksted med arbeidsgruppa og HSU 6. november. Tema som ble diskutert var 

hovedmål, delmål og strategier for målene i planen. 

- Handlingsplanen har vært på høring i diverse råd og utvalg i tre uker.  
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2 Rammebetingelser 
2.1 Utviklingstrekk 
 

Aldersgruppe 2018 2024 2030 2036 2042 

19 – 34 år 639 668 619 575 575 

36 – 66 år 1424  14 20 1433   1379  1355 

67 – 74 år 307  312  322  380  384 

75 år eller eldre 286  358 402  436  467 

 

Beskrivelse av situasjonen i kommunen vår. 

Tallene er hentet fra SSBs statistikkbank – prognose for lav nasjonal vekts i landet og 

Sørreisa. 

Framskrevet folkemengde viser at Sørreisa vil få en økning av unge mellom 19 og 34 år frem 

mot 2030. Dette indikerer at det vil være flere unge som skal etablere seg i årene som 

kommer. En kommunal bolig og tomte politikk som ivaretar denne gruppen er viktig.  

Man ser fra tabellen at aldersgruppen fra 67 år og eldre får en stor vekst mot 2040. De fleste 

av innbyggerne i denne aldersgruppa vil ha ulik grad av bistandsbehov, men vil med 

boligsosiale tiltak som fysisk tilrettelegging/tilpassing supplert med bistand, kunne bo i egen 

bolig.  

Det kan likevel være enkelte som har så betydelig bistandsbehov i hverdagen at bosituasjonen 

i eget hjem kan bli svært vanskelig. Derfor vil en tilgang til sentrumsnære boliger, som er 

tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne være svært viktig i årene som kommer 

fremover.  

 

Tomtetilbud 

Det er 91 tomter i Sørreisa i dag, de fleste er i sentrum og i Hemingsjordlia. Mange av disse er 

regulert samt at det er tilrettelagt for påkobling av vann og kloakk. 

 

 

29150



 
 
 
 

4 

Kommunens boligmasse og bruk av den 

Kommunen eier totalt 69 boliger: 

- 21 av boligene er omsorgsboliger (Sørreisa omsorgssenter og Sykehjemsveien 17) 

- 11 av boligene er omsorgshybler (Sørreisa omsorgssenter) 

- 37 av boligene er gjennomgangsboliger (vanskeligstilte/kommunalt ansatte/andre 

behov)  

Kommunens boliger er hovedsakelig lokalisert til sentrumsområdet.  

Mange av de kommunale boligene er bygd rundt 1970. Her er det svært varierende standard 

og lite tilpassing med tanke på brukervennlighet, funksjonalitet og tilgjengelighet i forhold til 

dagens standard.  

Stiftelsen Sørbo disponerer 33 leiligheter i Sørreisa.  

Kommunens boligmasse, sammen med tilbudet Sørbo representerer, virker tilstrekkelig til å 

ivareta kommunens forpliktelser til å skaffe/bistå vanskeligstilte med å skaffe bolig. Det er 

likevel nødvendig med omfattende opprusting/istandsetting og oppgradering på store deler av 

boligmassen til kommunen.   

Det blir også sett på løsninger som innebærer rivning av noen av de eldste kommunale 

boligene for å frigjøre tomtene til å bygge nye, større boliger som har livsløpsstandard. Disse 

boligene vil bli tilpasset de ulike behovene kommunen har med tanke på funksjonalitet, 

tilrettelegging og vedlikehold. 

 

2.1.1 Boligmarked  

Leiemarkedet i Sørreisa er på lik linje med resten av kommunene rundt presset for ledige 

boliger. Per dags dato (29.10.18) ligger det ingen ledige boliger for leie på Finn eller 

Facebook. Dette skyldes dels at de fleste boliger blir leid ut på «folkemunne» og til dels for at 

det er lite boliger/leiligheter/hybler for leie i kommunen.  

Dette resulterer i at de som er vanskeligstilt har problemer med å komme seg inn på de private 

markedet og fører til at de søker om kommunale boliger. 

Det bygges i snitt 8-12 boliger per år i kommunen, der dette hovedsakelig er eneboliger. Det 

har derimot vært en økning i vertikaldelte boliger som har blitt bygd de siste årene. Dette er 
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populære boliger som blir solgt raskt og de passer 2 grupper perfekt, de som er i 

etableringsfasen og pensjonister som sitter på store boliger og ønsker noe mindre. 

 

2.1.2 Boligstruktur  
Boligstrukturen i Sørreisa består hovedsakelig av eneboliger, men blant nye boliger som 

ferdigstilles de siste årene har det vært en liten økning i oppføring av vertikaldelte boliger.   

 

2.1.3 Flyktninger  

3  
Imdi anmodning  
Norge 

Imdi anmodning 
Sørreisa 

K-styre vedtak 
Sørreisa 

Faktisk bosetting 
Sørreisa 

  10 10  
2018 5.350 10 10 6 
2017 12.714 20 20 20 
2016 18.517 25 25 17 
2015 11.973 20 17 21 
2014 10.973 20 18 12 
2013 9.899 15 14 14 
 
Inkl. familiegjenforening har vi bosatt vel 100 flyktninger i Sørreisa i løpet av 5 år 

 

Pr. desember 2018: 

 Antall husstander 
Egen bolig/leilighet  1 
Leier privat 5 
Kommunen leier privat  3 
Sørbo 5 
Kommunal bolig 7 

 

Da flyktningstrømmen var på sitt sterkeste i perioden 2014-16, var det et betydelig press på 

kommunene om rask bosetting. I 2015 leide Sørreisa kommune 2/3 av boligene til flyktninger 

på det private markedet, noe som medførte et uheldig press i leiemarkedet.    

De statlige føringene for bosettingsarbeidet ble endret i 2018, og kommuner med mindre enn 

5000 innbyggere anmodes som regel ikke om bosetting. Sørreisa kommune er blitt anmodet 

om bosetting av 10 flyktninger i 2019.  Det er imidlertid svært vanskelig å si noe om 

utviklingen framover.   
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3.1.1 Levekårsforhold i Sørreisa 
Statusbilde for Sørreisa kommune fra 10.9.15 (sak 114/322) viser at Sørreisa kommunes 

husholdninger synes å ha relativt god økonomi og inntektsforskjellene er mindre enn på 

landsbasis. Dette bygger på en sammenligning av indikatorer for lavinntekt, medianinntekt og 

inntektsulikhet.  

Andel sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 24 år er noe høyere i Sørreisa, sammenlignet med 

landet og Troms. Det samme forholdet ser vi i når vi sammenligner andel uføre. Her har 

Sørreisa høy andel av uføretrygdede under 45 år.  

Sørreisa kommune skiller seg ikke negativt ut når det gjelder arbeidsledighet.  

Folkehelseinstituttet sin folkehelseprofil for 2018 for Sørreisa Kommune viser at det ikke er 

entydig forskjellig fra landet som helhet når det gjelder andelen barn (0-17 år) som bor i 

husholdninger med lav inntekt. Lav inntekt defineres her som under 60 prosent av nasjonal 

medianinntekt. Andelen barn (0-17 år) som bor trangt er lavere enn i landet som helhet. 

Trangboddhet defineres her ut ifra boligens areal og antall rom. 

 

3.2 Økonomiske virkemidler  

Startlån, tilskudd til etablering i egen bolig og bostøtte er ordninger kommunen kan benytte 

seg av fra Husbanken. 

Startlån kan gi husstander som ikke får boliglån eller har vanskeligheter med å beholde 

boligen sin innpass på boligmarkedet. Etter endringer i Husbankens regelverk i 2014, er det 

blitt varig vanskeligstilte som kvalifiserer for låneordningen. I tillegg er de som kvalifiserer i 

større grad avhengig av et startlån som fullfinansiering. Dette medfører ofte økt behov for 

bistand for å gjennomføre et boligkjøp. I økonomiplan for 2019-2022 med 

kommunestyrevedtak 67/2018 er det vedtatt at Sørreisa kommune skulle ta opp 8,0 millioner i 

startlån i 2018. 

Tilskudd til etablering brukes som toppfinansiering/egenandel for svært økonomisk 

vanskeligstilte som kvalifiserer for startlån. I perioden 2013-2015 er det utbetalt ca. 20 

tilskudd til etablering. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan 
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regne må å få tilskudd. Det jobbes aktivt med unge uføre som eventuelt kan ha mulighet til 

kjøpe egen bolig.  

Bostøtte er et månedlig tilskudd til husstander med lave inntekter og høye boutgifter slik at de 

kan etablere seg/bli boende i en god bolig. Det er et tak for godkjent boutgift ved beregning 

av bostøtte. Dette taket varierer etter kommunestørrelse. Husbanken la om regelverket slik det 

i 2015 var 85 som fikk bostøtte i Sørreisa. 

 

Tabell 1: Utvikling og bruk av startlån og bostøtte i perioden 2015-2018 for Sørreisa kommune.  

 2015 2016 2017 2018 
Antall startlånssøknader 12 33 31 35 
Antall utbetalte startlån 12 15 7 11 
Startlån utbetalt i mill kr. 5,9 12,9 7,4 12,1 
Antall brukere som får bostøtte 85 70 61 61 

  

 

3.2.1 Fylkesmannen  
Fylkesmannen er statens representant i fylket, og er bindeleddet mellom nasjonal politikk og 

lokalt folkestyre. Fylkesmannen er et statlig forvaltningsorgan som fører tilsyn, behandler 

klager, samarbeider med og veileder kommunene. Se www.fylkesmannen.no  

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontor skal stimulere til utvikling av sosiale 

tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven. Målgruppen for ordningen vil være 

økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester og andre som er nær ved å 

komme i en slik situasjon. Overordnede mål er: Det skal være et helhetlig og samordnet 

tjenestetilbud tilpasset brukernes behov, og økt kvalitet på tjenestene. Det vil bli lagt særlig 

vekt på å videreutvikle tiltak som bidrar til å få målgruppen over i arbeid og aktivitet. 

Tilskudd til kommunalt rusarbeid skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale 

tilbudet til personer med rusproblemer. Bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene skal 

ivaretas. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom 

ordningen. Det skal være god oppfølging i bolig for personer som strever med å bo. Tidlig 

intervensjonstiltak med barn/unge og eldre som prioritert målgruppe. Lavterskeltjenester. 

Tilskudd til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov er en ordning som 

har mål om å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov 
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gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. 

Ordningen skal bidra til utvikling av helhetlig og samtidige tilbud til utsatte barn og voksne. 

Tiltak som tilskudd til del finansiering av etablering og drift av tverrfaglige aktivt oppsøkende 

behandlingsteam etter ACT- modellen (Assertive Community Treatment) og FACT- modellen 

(Flexible ACT). Tilskuddet skal bidra til en omstilling og styrking av eksisterende tjenester. 

Tiltak som mottaks- og oppfølgingssentre, lavterskeltilbud, behandlingsforberedende tiltak, 

Housing First-tiltak. Tiltak til lavterskeltilbud og utvikling og utprøving av modeller for 

tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam for barn og unge. 

 

3.3 Overordnede føringer og kommunale planer 
Det overordnede og strategiske styringsdokumentet for Sørreisa kommune er Kommuneplanen. 

Den består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen gir retninger og føringer for 

kommunens utvikling i et langsiktig perspektiv. Arealdelen skal vise sammenhengen mellom 

framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Samfunnsdelen i kommuneplanen for 2018-2030 er 

vedtatt i 2018, mens ny arealplan er under utarbeidelse.  

 

Boligplan er en temaplan som skal bidra til å realisere kommuneplanens mål på boligområdet i et 

4-årig perspektiv. Planen må sees i tett sammenheng med kommunens samfunnsdel og arealdel. 

Boligsosial handlingsplan omhandler først og fremst boligframskaffelse til vanskeligstilte. 

Planen berører også nødvendige tjenester for å bistå brukere med å bo. Det er imidlertid 

mange uavklarte forhold mellom det boligsosiale arbeidet og kommunens generelle 

boligarbeid. Eksempel kan være kommunal og/eller privat utbygging av «tjenestenære» 

boliger og Sørbos rolle i det boligsosiale arbeidet. Boligsosial handlingsplan bør være tydelig 

forankret i, eller en del av kommunal boligpolitisk plan. 

Boliger er sterkt vektlagt i Kommuneplanens samfunnsdel og utarbeidelse av en boligpolitisk 

handlingsplan er et av tiltakene. I arbeidet med den boligsosiale planen har det blitt 

åpenbart at det hadde vært en styrke med flere overordnede strategier og rammer.  
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Nasjonale boligpolitiske mål  
Regjeringens mål er at alle skal bo trygt og godt, også de som trenger bistand og 

tilrettelegging for å skaffe seg bolig og beholde denne. Å ha et godt sted å bo er en 

forutsetning for god helse, utdanning, arbeid, integrering og samfunnsdeltagelse.  

 Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid, «Bolig for velferd», skal gjennomføres i 

perioden 2014-2020. Husbanken er statlig gjennomføringsorgan for boligpolitikken og som 

står for virkemidlene. Kommunen står for den praktiske gjennomføringen. Statens strategi for 

boligsosialt arbeid har tre hovedmål:  

1. Alle skal ha et godt sted å bo  

2. Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet  

3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv 

 

Kommuneplanens samfunnsdel - bolig  
Kommuneplanens samfunnsdel viser til at folketallet i Sørreisa vokser, men at veksten er 

lavere enn landet for øvrig. Som resten av landet vil også Sørreisa få en økende andel eldre, 

noe som kan medføre utfordringer og økt behov for kommunale tjenester. Planen peker på 

viktigheten av forebygging og folkehelsefremmende tiltak, velferdsteknologi og trivsel og 

trygghet:  

Med en strategisk satsing på både folkehelse og stedsutvikling vil kommunen kunne møte 

framtidas befolkningsutfordringer og stå bedre rustet for kommunens mangfoldige oppgaver.  

Temaområdene «Voksen og gammel» og «Bolig og stedsutvikling» i kommuneplanens 

samfunnsdel er særlig relevant for Boligsosial handlingsplan: 

 

I «Voksen og gammel» heter det bl.a: 

Botilbudene i kommunen er viktige å utvikle for å ha tilstrekkelig fleksibilitet og for å kunne 

tilpasse ulike hjelpebehov. En større bredde i botilbudene vil også bidra til at flere bosetter 

seg i kommunen 

• Alle skal kunne bo godt og trygt 

• Sørreisa kommune skal tilrettelegge tjenestene slik at innbyggerne kan ta ansvar og være 

aktiv i eget liv med sine iboende ressurser, og bo lengst mulig i egen bolig. 

• Sørreisa kommune skal legge til rette for utvikling av universelle og tilrettelagte boliger i 

sentrum 
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Innledningen til temaområdet «Bolig og stedsutvikling» sier bl.a   

Det er ønskelig med et variert botilbud for både å eie og å leie som gir muligheter for 

stedsutvikling av Sørreisa sentrum og bygdene. Med en bedre oversikt over både behov og 

tilgjengelige botilbud kan en stimulere til tydeligere boligutvikling i sentrum og i bygdene. 

Med sin kompakte og godt utbygde infrastruktur har Sørreisa også et potensial for tilflytting 

og befolkningsvekst. (…) 

Tilrettelegging av attraktive boligtomter og økt boligbygging er viktige faktorer for økt 

bosetting i kommunen. 

 

Et hovedmål i samfunnsplanen er:   

Kommunen skal satse på sentrumsutvikling og sentrumsnær boligutvikling. 

Strategier for dette er bl.a  

 

 Sørreisa kommune skal planlegge og sikre arealer som gir Sørreisa sentrum bedre 

utviklingsmuligheter; avgrensinga for «sentrum» skal defineres. 

 

 Sørreisa kommune skal, både som egen aktør, og gjennom tilrettelegging og i 

samarbeid med private aktører, sikre et bredt og tilstrekkelig botilbud som treffer de 

ulike målgruppene. 

 

 Utarbeide en boligpolitisk plan 

 

 Sørreisa kommune skal være en aktør i sentrumsutviklinga og bidra til økt aktivitet. 

 
3.3.1 Statlige føringer 

Bolig for velferd (2014-2020) er en nasjonal strategi for boligsosialt arbeid. Hovedmålet for 

det boligsosiale arbeidet er at alle skal bo godt og trygt. Kommunen har ansvar for å hjelpe 

vanskeligstilte på boligmarkedet. I nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) 

fastsettes mål og prioriterte innsatsområder for det boligsosiale arbeidet. Strategien har som 

ambisjon å styrke kommunenes muligheter til å løse utfordringene innen området, og retter en 

særlig innsats overfor barnefamilier og unge.  
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4 Måloppnåelse 2013 – 2017 

I dette kapittel evalueres resultater for tiltaksplan i Boligsosial handlingsplan 2013 – 2017. 

Fokus vil være på måloppnåelse i handlingsplanens tiltak.  

 

4.1 Mål 1: Skaffe egnet og tilstrekkelig botilbud til vanskeligstilte grupper som har 
behov for dette. 

Mål 1 innebar kommunal subsidiering av tomtepris til økonomisk vanskeligstilte, økonomisk 

bistand til vanskeligstilte for kjøp av rådgivningstjenester i forbindelse med bygging av bolig 

og utbygging. Med utbygging menes total renovering av 4-mannsbolig i Bonhaugveien og 

renovering av 15 trygdeboliger i Sykehjemsveien.  

Evaluering viser at det ikke er gjennomført tiltak i forhold til subsidiering av tomtepris. Når 

det gjelder bistand til økonomisk vanskeligstilte i form av rådgiving, gjøres dette i dag av 

Nav. Nav gir blant annet råd og veiledning, gjeldsrådgivning og forvalter enkelte personers 

økonomi. Nav betaler løpende og variable utgifter, i tillegg til at den enkelte person får 

utbetalt penger til livsopphold for pr. uke eller måned fra sin konto. Denne kontoen 

disponeres da av Nav.  

Det er igangsatt renovering av 4-mannsbolig i Bonhaugveien. To av de fire leilighetene er 

renovert.  Boliger i Sykehjemsveien ble på grunn av total skade i brann, bygd opp igjen. De 

resterende trygdeboligene i Sykehjemsveien er ikke renovert.  

De kommunale boligene på 16/223, 16/228 og 16/195 er vedtatt skal rives på grunn av 

alderen og tilstanden til boligene. Her ser man for seg en trinnvis utbygging, der man river de 

2 boligene på 16/223 for så å utnytte tomten maksimalt med og bygge 2 frittstående 

boligblokker med 10 boenheter.   

Trinn to vil være og rive de ni boligene som står på 16/288 og 16/195, slå sammen og utnytte 

disse tomtene for å bygge boenheter fordelt på to plan. Dette skal være boliger med 

livsløpsstandard og minst to av disse boenhetene skal være tilpasset mennesker med nedsatt 

funksjonsevne.  

Dette vil gi kommunen nye sentrale utleie boliger som er tilpasset de vanskeligstilte.   
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4.2 Mål 2: Sørge for hensiktsmessige oppfølgingstjenester som kan sikre at 
vanskeligstilte kan opprettholde egnet botilbud. 

Mål 2 innebærer å skaffe nødvendig oversikt over utfordringer og sikre helhetlig og riktige 

oppfølgingstjenester. Boligsosialt team laget en rapport i 2015 (448/16) etter at teamet startet 

arbeidet med boligsosialt team. Dette er en statusrapport for det boligsosiale arbeidet i 

Sørreisa kommune. Herunder ble det gjennomført en gjennomgang av søknadsskjemaer, 

husleiekontrakter, husordensregler, restanselister og rutine for inn/utflytting av boliger.  

 

4.3 Mål 3: Sikre fleksibilitet og riktig bruk av kommunens leilighetsmasse med 
henhold til innbyggere som er vanskeligstilt på boligmarkedet.  

Mål 3 innebærer å sikre en felles forståelse av hvem vanskeligstilte grupper er og sikre en 

riktig boligtildeling. I rapporten fra 2015 er det laget en definisjon på vanskeligstilte.  

Rapporten som ble laget i 2015 (448/16) inneholder en beskrivelse av de utfordringer det 

boligsosiale teamet erfarte i forhold til søknad og tildeling av kommunal bolig til 

vanskeligstilte. Det er ikke laget ei anbefaling om framtidig boligutforming for 

vanskeligstilte.  

 

4.4 Mål 4: Å fange opp og bistå innbyggere som har behov for hjelp i forbindelse 
med tilpassing av boliger.  

Mål 4 innebærer å sikre at innbyggerne får nødvendig informasjon om boligsosiale tilskudds-, 

støtte- og låneordninger. Her er tiltakene i planen fulgt og det annonseres i kommunebladet 

«Ka skjer» og på kommunens nettside.  

 

4.5 Mål 5: Sørge for at boligsosiale kriterier legges til grunn i boligpolitikken generelt.  

Mål 5 innebærer å legge til rette for hensiktsmessige og tilrettelagte boliger for ulike 

vanskeligstilte grupper. Her var tiltak å utforme boliger etter prinsippet om universell 

utforming og lokalisere kommunale boliger i størst mulig grad i sentrum.  

Universell utforming av boliger er gjennomført ved renovering og bygging av nye 

kommunale boliger etter brann.  

Punkt 1: Boliger må utformes etter prinsippet om universell utforming. 

Alle nye boliger som bli bygd i regi av Sørreisa kommune vil ta hensyn til universell 
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utforming. Hvis Boligkontoret får søkere som krever tilpassing av bolig så vil man ta hensyn 

til dette å prøve å tilpasse en av de eksisterende boligene så godt det lar seg gjøre.  

Punkt 2: Kommunale boliger børe være sentrumsnært 

Alle boliger som blir oppført fremover vil være sentrumsnær. Eventuelle boliger som blir 

kjøpt på privatmarkedet kommer også til å være nært sentrum.   

 

4.6 Mål 6: Større grad av samordning av boligarbeidet i kommunen. 
Mål 6 var å etablere et tverrfaglig boligsosialt team. Teamet sitt mandat er å holde seg 

oppdatert på boligsosiale føringer og situasjonen i egen kommune. Det er i planperioden 

opprettet et boligsosialt team bestående av representanter fra teknisk, psykisk helse/rus, 

flyktningetjenesten og Nav. Sørreisa kommune har en positiv erfaring med tverrfaglig 

samarbeid både ved gjennomgang og oppdatering av retningslinjer og rutiner for det løpende 

boligarbeidet og i arbeidet med boligsosialt arbeid.  

 

5 Dybdeområder 
I dette avsnittet beskrives ulike brukergrupper, bruk av midlertidig botilbud (hadde vi det i 

forrige periode), ulike boligtyper som kommunen har samt behovet for boliger i planperioden 

2018 – 2022. Noen grupper av innbyggerne i sørreisa kommune trenger kun hjelp til å skaffe 

seg bolig mens andre har behov for tjenester for å kunne bo.  

Avsnittet drøfter også hvordan kommunen framskaffer og forvalter boligmassen. 

 

5.1 Behovsgrunnlag 
5.1.1 Brukergrupper 

Det boligsosiale arbeidet handler om å skaffe boliger til vanskeligstilte og styrke den enkeltes 

mulighet til å mestre boforholdet. De vanskeligstilte på boligmarkedet er: 

 Uten egen bolig 

 Står i fare for å miste boligen sin 

 Bor i uegnet bolig eller bomiljø 
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Det vil her gjøres kort rede for de målgrupper dette typisk omfatter i Sørreisa. Det er verdt å 

merke seg at dette er en generell beskrivelse, og at det vil også være vanskeligstilte på 

boligmarkedet som faller utenom disse målgruppene. 

 

Enkeltpersoner og familier med lave inntekter:  

Behov for bistand til å skaffe bolig for denne brukergruppen vil i stor grad variere i takt med 

endringer i arbeidsmarkedet og prisnivået på bolig- og utleiemarkedet. Et boligmarked 

kjennetegnes av variasjon av boligtyper og prisnivået bidrar til å redusere risikoen for å være 

vanskeligstilt på boligmarkedet. 

 

Flyktninger: 

Sørreisa kommune har bosatt flest kvoteflyktninger, dvs. flyktninger som kommer direkte fra 

flyktningeleirer. Dette i motsetning til asylsøkere som har kortere eller lengre opphold i 

mottak før de blir bosatt i en kommune. Kvoteflyktningene er ofte de mest sårbare og utsatte i 

leirene, det gjelder særlig store familier med mange barn. I Sørreisa er omtrent halvparten av 

de bosatte flyktningene barn. 

Sørreisa kommune kjøper opplæringstjenester fra Lenvik kommune, Senter for læring og 

integrering, Finnsnes. De første årene er flyktningene avhengige kollektivtransport, og 

familier med barnehagebarn må levere barna i barnehage og/eller på skolene før de tar bussen 

til Finnsnes om morgenen. På grunn av dette er det helt avgjørende at de får boliger i sentrum, 

med rimelig gangavstand til barnehage og bussholdeplass.  

Kvoteflyktninger har ofte behov for ekstra boligveiledning. Dette ivaretas av 

flyktningetjenesten og enhet for teknisk og planlegging.  

De fleste flyktningene vil trenge ekstra hjelp og oppfølging for å komme videre i 

boligkarrieren.  
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Personer med funksjonsnedsettelser:  

Brukergruppen omfatter både mennesker med psykisk utviklingshemming og lignende 

tilstander samt mennesker som har omfattende skader og hjelpebehov grunnet fysiske 

funksjonsnedsettinger eller skader. Gruppen omfatter unge voksne som bor i foreldrehjemmet 

og personer som har behov for et høyere omsorgsnivå. For mange i målgruppen er 

boligbehovet godt kjent over lang tid, men for noen oppstår boligbehovet akutt etter 

skade/ulykke. 

 

Personer med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser:  

Brukergruppen kan i hovedsak deles inn i tre hovedgrupper. Det er mennesker med 

rusavhengighet, mennesker med psykiske lidelser og mennesker med ROP-lidelser (samtidig 

utfordringer med rus og psykisk helse). Brukergruppen har varierende behov for bolig og 

oppfølgingstjenester. Oppfølgingsbehovet kan variere og tilsvarende kan brukergruppen ha 

stor variasjon i boligbehov.  

Sørreisa kommune har i dag ikke et bolig tilbud tilpasset personer med utfordringer i forhold 

til psykisk helse og rus som krever bemanning gjennom døgnet eller mulighet for en 

personalbase.  Det kan være hensiktsmessig å utrede nærmere behovet for boliger med 

og/eller uten bemanning for denne brukergruppen.  

Statistikk over innleggelser på UNN fra innbyggere i Sørreisa for perioden 2014-2018: 

Avdeling: Liggedøgn: 
Akuttpsykiatrisk avdeling - UNN 306 
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling - UNN 315 
Distriktspsykiatrisk senter Harstad - UNN 13 
Distriktspsykiatrisk senter Midt-Troms - UNN 1239 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling - UNN 870 
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Bostedsløse: 

Sørreisa kommune har per dags dato ikke noe system for å fange opp mennesker som er 

bostedsløse. Dette skyldes at Sørreisa er en liten kommune der «alle kjenner alle» og behovet 

for et system som fanger opp denne gruppen ikke har vært nødvendig.  

Men vi ser at i løpet av det siste året har Boligkontoret fått noen søknader til kommunale 

boliger, der søker har vært bostedsløs. Vi erfarer at det har vært situasjon der personer har 

vært bostedsløs et halvt år og ble ikke fanget opp av kommunen før søknaden om kommunal 

bolig kom. Vi tenker at det er et behov for ett system som fanger opp de som blir bostedsløse 

slik at kommunen kan være raskt på plass med et tilbud til disse.  

 

Befolkning innbyggere over 75 år: 

Framskriving av folketallet i Sørreisa viser at gruppa over 75 år vil øke med 30 % de neste 15 

årene. Vi vet at levealderen vil øke, men mindre om hvordan sykdomsbilde og skrøpelighet 

vil utvikle seg. 

Kommunen skal sikre et likeverdig og godt helse- og omsorgstilbud, og legge til rette for 

samfunnsdeltagelse og et mest mulig selvstendig liv. Dette virker forebyggende og gir økt 

livskvalitet. Utfordringene med en aldrende befolkning kan ikke alene løses med bygging av 

nye omsorgsboliger og sykehjem. Tjenester i hjemmet er kostnadseffektivt, sammenlignet 

med institusjonsplass, og kommunen må arbeide for at den enkelte skal tilpasse sin bolig til 

livsløpsstandard, slik at de kan bo hjemme lengst mulig ved nedsatt funksjonsnivå.  

Sørreisa er dominert av spredt eneboligbebyggelse, og det er relativt få sentrumsnære 

leiligheter. Prisene på sentrumsnære kan også være for høye for mange eldre, selv etter salg 

av egen bolig. 

Man må gjøre en vurdering av den enkelte med tanke på husstandens økonomi, ressurser og 

handlingsevne, samt den enkeltes preferanser og boligens beliggenhet. I dialog med den 

enkelte må man se på hvilke løsninger som kan finnes enten i den enkeltes eksisterende bolig, 

eller ved kjøp eller leie av en bedre tilpasset bolig. Vi foreslår derfor kartlegging 

av boligsituasjonen hos innbyggerne enten gjennom kartleggingsskjema, hjemmebesøk eller 

når en innbygger kommer til kommunen på bakgrunn av ulike behov. 
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5.1.2 Boligtyper og behov i planperioden  
Sørreisa kommune har 37 kommunale gjennomgangs boliger som er disponibel for utleie. 

Under er en oversikt over antall soverom til disse boligene. 

Bolig med 1 soverom 18 
Bolig med 2 soverom 11 
Bolig med 3 soverom 2 
Bolig med 4 soverom 4 
Bolig med 5 soverom eller fler 0 
Hybler 2 

 

Av disse 37 boligene er 2 brent ned og skal bygges opp sommeren 2019, 1 av hyblene har 

behov for total renovering. Ellers er resten utleid eller klar til utleie. Felles for alle boligene, 

bortsett fra Sykehjemsveien 3-13(nybygg etter brann 2015), er at de alle er eldre, slitte boliger 

med varierende standard og det er ett fåtall av disse som er tilpasset rullestolbrukere.  

Som oversikten over viser så har kommunen en god del boliger med 1 og 2 soverom, men det 

er lite boliger med 3 soverom eller fler.  

Derfor bør det prioriteres og bygge nye boliger som har 3 soverom eller fler. Det bør også 

vurderes om det skal kjøpes boliger på bruktmarkedet.  

 

5.1.3 Framleie  
Sørreisa kommune framleier 3 boenheter hos private og profesjonelle utleieaktører. Disse 

boligene fremleis til kommunale leietakere. Bosetting av flyktninger skjer i hovedsak på 

denne måten.  

 

5.1.4 Oppfølging av leietakere, drift og vedlikehold og salg  
Sørreisa kommune eier alle de kommunale boligene og disse blir leid ut av Boligkontoret. 

Boligkontoret har ansvaret for å følge opp leiekontrakter, inn og utflytting og rapportere til 

teknisk ved skader eller mangler på boligene.  

De kommunale boligene blir også befart 1 gang hvert år av teknisk, dette er med på å gi 

kommunen en god oversikt over tilstanden til de ulike boligene over tid.  
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5.1.5 Fra leie til eie 
Husbanken har en ordning med «Leie-til-eie» for vanskeligstilte der kommunene benytter 

utleietilskudd, grunnlån og startlån i en kombinasjon. Dette består i all hovedsak av boliger 

som kommunene kjøper opp på bruktmarkedet for å kunne tilby langvarig til vanskeligstilte, 

som først leier for deretter å kjøpe den samme boligen.  

Kort om arbeidsprosessen.  

Husstanden oppfyller ikke kravene til betjeningsevne og egenkapital for å få lån nå, men er i 

målgruppen for leie av kommunal bolig. Kommunen vurderer at husstanden har et 

potensiale for å eie bolig på et senere tidspunkt. Kommunen fremskaffer en bolig som er 

tilpasset husstandens nåværende og framtidige behov. Husstanden leier i tre eller fem år før 

de får anledning til å kjøpe boligen. Husleie tilsvarer kommunens utgifter knyttet til den 

konkrete boligen, slik at husstanden har mulighet til å spare til egenkapital i leieperioden. 

Alternativt kan gjengs leie/markedsleie benyttes, hvorpå overskuddet reflekteres i en 

redusert kjøpe pris. Kjøpet av boligen etter tre eller fem år finansieres ved hjelp av oppspart 

egenkapital, startlån eller lån i ordinær bank og eventuelt tilskudd til etablering. Unge i 

etableringsfasen eller mennesker som må ny-etablere seg er ikke i målgruppen for denne 

arbeidsprosessen.    

Kommunens erfaringer 

Til nå har ikke Sørreisa kommune benyttet seg av denne arbeidsprosessen for å skaffe bolig 

til vanskeligstilte, så her er erfaringene minimale. Det eneste man har vet per dags dato er at 

enkelte av de vanskeligstilte som leier kommunal bolig i dag kunne hatt stor nytte av «Leie til 

eie» modellen. En slik modell ville hjulpet dem å bli huseier noe som eller kan være svært 

vanskelig å få til for disse på grunn av økonomiske årsaker.   

 

5.2 Nærmiljø  
Alle skal bo trygt og godt. Noen personer i befolkningen i Sørreisa vil falle utenfor flertallets 

normalitetsbegrep.  

Kommunen er forpliktet til å gi vanskeligstilte et botilbud. I noen tilfeller kan det være riktig 

med et skjermet botilbud, men for de fleste vil en vanlig bolig i et vanlig bomiljø være det 
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beste. I utgangspunktet har naboer ikke krav på å vite noe om en person/familie som flytter 

inn. Slike forhold er private. Dette forhindrer likevel ikke at kommunen bør ha en bevist 

holdning i forhold til hvor man bosetter personer som innvilges kommunal bolig.  

 

6 Handlingsplan 
Handlingsplan er en oppsummering av prioriterte behov i planperioden og danner grunnlag 

for årlige innspill til økonomiplan fra 2019 og frem. Det vises til avsnitt 4.1 for 

behovsgrunnlag. 

 

6.1 Prioriterte behov i planperioden 
Hovedmålet til Sørreisa kommune er justert i samsvar med nasjonale mål og prioriterte 

innsatsområder for det boligsosiale arbeidet. 

Hovedmål: Alle skal bo godt og trygt.  

Delmål 1:  
Varig bolig fremfor midlertidig. 

              Strategi:  

 Vurdering av dagens boligmasse i forhold til vedlikeholdsbehov, mulig salg og brukergrupper.  
 Bruke Husbankens virkemidler hensiktsmessig. 

 

Delmål Framdriftsplan Ansvar 
 

Frist 

Gjennomgang av dagens 
boligmasse i forhold til 
vedlikeholdsbehov, mulig salg 
og brukergrupper(flyktninger, 
enslige osv.), vedlikeholdsplan. 

Vedlikeholdsplan 2019-
2024 gjøres ferdig i 
løpet av 2019.  

Teknisk 2019 

Planlegging/vedlikehold/bygging 
av boliger skal være i samsvar 
med behov fremkommet i 
boligsosial handlingsplan 

I samarbeid med 
økonomiplan 

Teknisk 2020 

Ha forsvarlig standard på 
kommunale boliger. 

Pusse opp boliger der 
det er økonomisk 
forsvarlig, selge eller 
totalrenovere boliger 
som er for dårlig egnet 
som kommunal utleie 
bolig. Ved renovering 

Teknisk Fortløpende 
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skal tilgjengelighet i 
bolig være i henhold til 
TEK 17. Eksempel er 
samarbeid med 
ergoterapeut.  

Det lages rutiner som sikrer 
samarbeid mellom aktuelle 
fagområder ved planlagte 
utbedringer eller nybygg av 
kommunale boliger. 

 Tildelingsteamet 2019 

Kommunen skal låne inn nok 
penger til startlån til alle som 
fyller vilkårene for lån. 

Gi innspill om behov i 
budsjettarbeidet til 
kommunen. 

Boligsosialt 
team 

Fortløpende 

Økonomisk rådgivning og hjelp 
til disponering til de som 
trenger det. 

Tidlig varsling og lett 
tilgjengelig for hjelp og 
rådgivning. Lage rutiner 
og klare retningslinjer 
for dette.  

Nav Fortløpende 

 

 

 

Delmål 2: Sørreisa skal ha et variert botilbud.  

Strategi: 

 Variert botilbud for å eie og leie 
 Sikre ett tilstrekkelig og variert botilbud som treffer målgruppen  

Med dette så menes det at kommunen skal ha utleieboliger som er tilpasset de ulike 
brukergruppene. Boliger for familier og enslige med lav inntekt, eldre, flyktninger og mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Det skal også være ett tilbud for nyansatte i kommunen.   

Kommunen skal også oppfordre private aktører til å bygge boliger. 

 

 

Delmål 
 

Framdriftsplan Ansvar Frist 

Boliger Stornesveien, 
Bonhaugveien og 
Sykehjemsveien. 

Samarbeid med 
aktuelle faggrupper i 
forbindelse med 
planlegging av behov 
for type boliger, antall 
soverom osv.  

Teknisk 2019 

Rutiner for tildeling av 
kommunale boliger og 
framleie.  

Disse skal legges i 
Compilo. 

Boligkontoret 2019 
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Vurdere anskaffelse av 
hardhausboliger 

Evaluere og foreslå 
fremtidig løsning for 
eventuelt hardhaus 
boliger 

Tildelingsteamet 2019 

Utarbeide en 
boligpolitisk 
handlingsplan 

Opprette ei 
prosjektgruppe. 

Kommunestyret 2019 

    
Arbeide for å få økt 
gjennomstrømming i 
de kommunale 
boligene slik at 
botiden er tre år som 
hovedregel. Gi råd til 
beboere for å hjelpe 
de videre i annen leid 
elle eid bolig.  

Tema til drøfting i 
overordnet boligteam. 

Overordnet tverrfaglig 
boligteam 

2019 

Utrede behov og 
muligheter for boliger 
for personer med 
psykisk helse og rus 
utfordringer på 
Fredlund. 

Opprette ei 
arbeidsgruppe. 

 2019 

Utrede behov for 
boliger for eldre i 
sentrum.  

Opprette ei 
arbeidsgruppe. 

 2020 

 
 

 

Delmål 3: Alle med behov skal få hjelp til å mestre boforholdet. 
 

Strategi:  
 Tilstrekkelig med ressurs til oppfølging av boforholdet. 
 Veiledning og informasjon fra boligforvaltningen. 
 Kommunens innsats skal være helhetlig og effektiv. 
 Samhandling og klar ansvarsfordeling i kommunen. 

 

 

Delmål Framdriftsplan Ansvar Frist 
Minimum en befaring i 
året på kommunale 
boliger. Herunder også 
årlig branntilsyn. 

Fortsette arbeidet 
med befaring. 

Teknisk Fortløpende 
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Oppfølging av 
tidsbegrensete 
kontrakter. 

Det sendes brev om at 
kontrakter nærmer 
seg slutten. Det 
sendes brev både 6 
måneder og 3 
måneder før tidsfrist.  

Boligkontoret Fortløpende 

Veiledning i forhold til 
Husbankens 
virkemidler, herunder 
blant annet søknad 
om bostøtte, startlån 
og grunnlån. 

Vurdere å flytte denne 
oppgaven fra 
servicekontoret til 
økonomi.  

Rådmann 2019 

Informasjon om 
økonomiske 
virkemidler skal være 
lett tilgjengelig for 
alle, både internt i 
kommunen og til 
publikum. 

Informasjon må være 
lett å finne på 
kommunen sin 
nettside, lenker til 
Husbanken må være 
oppdaterte. 

Økonomi Fortløpende 

Opprette et 
overordnet tverrfaglig 
boligteam. 

Planlegge oppstart av 
et overordnet 
boligteam. 
Opprette en gruppe 
bestående av 
rådmann, Nav, 
teknisk, psykisk helse, 
flyktningetjenesten og 
økonomi.  

Rådmann 2019 

Videreutvikle arbeidet 
med boligsosialt team 

Boligsosialt team 
evaluerer sitt arbeid, 
arbeidsform osv. 

Boligsosialt team 2019 

Oppdatert 
informasjon om 
boligbehovet i 
kommunen 

Innhente informasjon 
som skal danne 
kunnskapsgrunnlaget 
for overordnet 
boligteam.  Status 
flyktninger, bruk av 
virkemidler fra 
Husbanken, status fra 
teknisk på boliger, 
behov for boliger til 
eldre.  

Leder for overordnet 
team 

2019 
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Sørreisa kommune  
 
 
Saksfremlegg 

Arkiv:  Arkivsaksnr:  Saksbehandler:    
612  2019/120-1    Aina Løhre 

 
 

Utvalgssak Utvalg Møtedato 
9/19 Teknisk- og arealutvalget 31.01.2019 

5/19 Helse- og sosialutvalget 05.02.2019 

3/19 Oppvekst- og kulturutvalget 06.02.2019 

6/19 Kommunestyret 14.02.2019 

5/19 Eldrerådet 19.02.2019 

2/19 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.02.2019 

 Ungdomsrådet  
 

Framtidig bruk av Kokkeskolen - forprosjekt 

 
  

 

Rådmannens innstilling 

 
Tas til orientering. 

 

Teknisk- og arealutvalgets behandling av sak 9/2019 i møte den 31.01.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

Enhetsleder Aina Løhre orienterte om forprosjektet. 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

Tas til orientering. 
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Helse- og sosialutvalgets behandling av sak 5/2019 i møte den 05.02.2019: 

 

Forslag 

 

 

 

Behandling 

Rådmannen v/enhetsleder orienterte og svarte på spørsmål til saken. 

 

Vedtak 

Enstemmig:  

Tas til orientering. 

 

Oppvekst- og kulturutvalgets behandling av sak 3/2019 i møte den 06.02.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig: 
  

1. OKU tar saken til orientering 
2. OKU ber om at det i forbindelse med planlegging av ny skole legges til rette for sambruk 

av skolens musikkrom, slik at korps og kor kan bruke disse utenom skolens åpningstid. 
3. Arealene til kulturskolen vil da kunne reduseres slik at en får på plass nødvendige 

funksjoner i byggets fellesareal.  

 

Eldrerådets behandling av sak 5/2019 i møte den 19.02.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

 

Kort sammendrag 

Vedlagt forløpig forslag forprosjekt. 
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Saksutredning 

 

Vurdering 

 
 
 
Vedlegg 
1 Presentasjon Sørreisa kombinasjonsbibliotek 
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Forprosjekt
03.01.18

Sørreisa kombinasjonsbibliotek 

52173



Forprosjekt
03.01.18

KU
NN

SK
AP

SAMHOLD

KREATIVITET

Sørreisa betyr «elv som stiger» derfor ville vi bruke elv som et konsept som 
kjennetegner tettstedet. En elv er i konstant bevegelse, leder vei og er 
et knutepunkt for folk i forskjellige situasjoner. Disse verdiene ser vi også i 
kombinasjonsbiblioteket. En grafisk elv vil svinge seg gjennom lokalet og 
samle de tre forskjellige avdelingene.  
 
          Med biblioteket som kunnskapsgryte, frivillighetssentralen for sam-
hold og kulturkskolen som kreativ arena er dette et samlingssted for man-
ge i kommunen. Dette vil vi også gjenspeile i interiøret, med en farge- og 
materialpallett som fremmer avdelingenes kjerneord, som samtidig vil 
oppleves som en når de er samlet. Atmosfæren vil være dempet og 
behagelig med friske innslag av geometrisk formspråk og grønne planter. 
Spesialtegnete løsninger for blant annet gulv, amfi og benk vil gi romme-
ne særpreg og personlighet.  
 
          Kombinasjonsbiblioteket skal være en tverrfaglig møteplass, åpen 
for kommunikasjon og samarbeid. 

STIKKORD:
- En god flyt mellom avdelingene og også uterommet. Flyt -> elv 
- Bryte ned barrierer og knytte sammen 
- Fellesskap og samhold 
- Kunnskap - kreativitet - samhold = utfyller hverandre 
- Kjedelig alene, spennende sammen  
- Flytende overgang mellom ute og inne ved hjelp av store vindusflater,    
plassbygde benker og nisjer 
- Mye dagslys - det beste leselyset 
- Føle seg hjemme 
- Kjente omgivelser 

Konsept

2
53174



Forprosjekt
03.01.18
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Plantegning 1:200

Oversikt over biblioteket markert med blått, frivillighetssentralen markert 
med lilla og kulturkskolen markert med grønn. Fellesarealene er markert 
med rosa. Felles funksjoner er hovedinngang, foaje, toalettkjerne, pause-
rom og uteområde.

3

Oversiktsplan
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Forprosjekt
03.01.18

Plantegninger 1:400

BIBLIOTEK 447 KVM

21
.1

2.
20

18
 1

0:
57

:1
9 

a.
m

.
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BIBLIOTEK 447 KVM   
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FRIVILLIGHETSSENTRAL 367 KVM   

1 : 200
KULTURSKOLEN 437 KVM   

1 : 200
FELLES   KULTURKSKOLE  

437 KVM
FELLES 
179 KVM

Planer for arealdisponering viser hvor mye areal hver avdeling har til 
disposisjon, medregnet fellesarealer som knytter avdelingene sammen.
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Arealdisponering
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Forprosjekt
03.01.18

329.2 m²
Bibliotek

101

13.1 m²
Gang
103

5.5 m²
HC WC personal
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WC
149
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WC
160

2.2 m²
WC
156

5.5 m²
HC WC

158

Tolettkjerne 
1 stk hc wc for publikum 
3 stk wc for publikum
1 stk hc wc for ansatte.

Hovedinngang

Mulighet til å lukke av
frivillighetssentral

Kjøkken lukkes med 
rullegitter eller tilsvarende
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Plantegning 1:100

Bibliotek, frivillighetssentral og kulturkskole har samme hovedinngang/ 
foajé, vi ser for oss at foajéen alltid er åpent så lenge en eller flere av 
avdelinger har åpent. Dersom man ønsker å stenge av en eller to av de 
andre avdelingene har vi lagt opp til å stenge av ved hjelp av porter 
fremfor dører for å ivareta åpenhet og kontakt mellom avdelingene selv 
om de har stengt for dagen. 

Fra foajéen har man tilgang til toalettkjerne og pauserom.
 
Vi ønsker å knytte uterommet mellom byggene tettere på innerommene 
og ser for oss å etablere en inngang fra dette arealet til foajéen. Denne 
inngangen vil kanskje bli naturlig for elevene å bruke. 
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Hovedinngang og foaje
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Forprosjekt
03.01.18

Y04
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X04X03X02

Bokhyller H 900

Åpent fleksibelt areal
Her kan man f.eks rigge en 
lite scene

Amfi med sklie og ballbinge

Bokreoler på hjul, kan flyttes 
ved arrangement

Bokkasser på hjul, kan flyttes
ved arrangement
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Plantegning 1:100

Bibliotekets barneavdeling

I barneavdelingen har vi fokusert på å lage god plass for de minste. Vi 
tror det først og fremst er viktig at arealet fungerer godt for barn og for-
eldre sammen og for aktiviteter som høytlesning og andre fellesaktivite-
ter. Vi ser for oss at dette arealet egner seg godt til småbarnstreff og at 
foreldrene henter seg kaffe i kaféen og tar med seg bort til biblioteket. Vi 
tenker at skillene mellom avdelingene må viskes ut og at arealet i biblio-
teket kan brukes til frivillighetssentralens arrangementer og vice versa. For 
eksempel ser vi for oss at dersom det er høytlesning for en skoleklasse kan 
det i prinsippet like godt være i Frivillighetssentralens avdeling som i

biblioteket. 
 
Amfiet er hovedattraksjonen og vi tenker at det kan fungere like godt 
som lekeapparat som sitteplasser ved arrangement. De aller minste har 
et stort behov for å bevege seg og vi tror at barna vil få en positiv og god 
opplevelse av biblioteket når det legges til rette for aktivitet. Det er også 
mulig å bruke opptrinnet i amfiet til bokhyller eller innbygde skuffer til opp-
bevaring av spill eller det man evt måtte ha behov for.

6
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Forprosjekt
03.01.18
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Plantegning 1:100

7

Fra hovedinngangen ser man resepsjonen i biblioteket. Plasseringen er 
rett utenfor kontorene, kontorene har glassvegg ut mot publikumsareal 
og inngang slik at det er lett å se brukerne i biblioteket. Kontoret er plas-
sert ut mot fasaden med tilgang til direkte dagslys.

I nær tilknytning til kontor og resepsjon er selvbetjeningsmaskiner for inn- 
og utlån. Denne nisjen er mulig å utvide mot sør slik at det kan integreres

hyller etc for innleverte bøker. Vi legger opp til felles printer for alle på 
huset i denne nisjen. Med «follow me» prinsipp har man kontroll på utskrif-
tene sine. 

Bibliotekets arbeidsplass
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Forprosjekt
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Y04
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Godt arbeidsbord 

Ungdomsavdeling med 
sittehule

Skjerm

Bokhyller 

Bokhyller på hjul

Benk inntil vindu. 
Bokhyller mellom
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Plantegning 1:100

Ungdoms- og voksenavdelingen er den rolige delen av biblioteket, og er 
i hovedsak delt opp i tre soner: En avslappet og uformell ungdomsavde-
ling, et arbeidsbord for seks personer og benk langs vindu for de som vil 
kose seg med en bok. 

Flere forskjellige soner i samme avdeling gjør rommet variert og inviterer 
forskjellige målgrupper til å omgås hverandre. Her er det mulig å sitte ale-
ne når det er mange og å sitte sammen når man er alene. 

Bibliotekets ungdoms- og voksenavdeling

8

Bokhyller er i hovedsak plassert i sentrum av avdelingen for å skape en 
god flyt og tilgjengelighet, samt å bryte opp rommet. At de står i en grid 
skaper tydelige gangsoner og gjør det enkelt å finne frem til rett hylle.

59180



Forprosjekt
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Plantegning 1:100

Frivillighetssentralen er et stort samlingssted som er fleksibel for varierte an-
ledninger. Utsalgsdelen/ buffeten i kjøkkenet vender mot byggets fellesa-
real og inviterer til interaksjon. 

Dette arealet ser vi for oss kan brukes også av skolen eller biblioteket ved 
behov. Det er et forholdsvis stort grupperom som kan være nyttig til man-
ge formål. I dette forslaget forutsettes det at Frivillighetssentral kan dele 
konor med musikkskole. Dersom det ikke er ønskelig kan det etableres 
eget kontor ved siden av oppvask.

Frivillighetssentralen

9

Kjøkkenet er romslig og praktisk innrettet med en tydelig produksjonsdel 
og en utsalgsdel. Vi ser for oss at lag og foreninger kan holde lørdagskafé 
eller lignende på dugnad. Dersom det er for lite lager og kjøl må kjøkke-
net utvides inn i det åpne arealet. Det er laget et eget oppvaskrom for å 
ivareta matsikkerhet.
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Plantegning 1:100

Kulturskolen har flere øvingsrom i ulike størrelser, som også kan brukes av 
skoleklasser til forskjellige aktiviteter. Nisjer med benk utvider korridorens 
bruksområde og gjør gangen til musikkskolen hyggeligere. 

Kulturskolen

10
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4
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1
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4
9

10

11

12

13

6

7

8

GULV 
4. Silence Illuminate, Bolon 
Rull og hexagonflis 
5. Silence Denim, Bolon 
Hexagonflis

FAST INNREDNING 
9. Valchromat Blue 
10. Valchromat Light Grey

VEGG 
6. NCS 5010-R90B 
7. NCS 3005-Y80R 
8. NCS 7010-R90B

MØBLER 
2. DC Linoleum Conifer, EFG 
13. Hvit ask 
3. RAL Charcoal, Eurobib No. 23
TEKSTILER 
11. Wide 75723-70, Almedahls 
12. Wide 75723-59, Almedahls
DEKORELEMENTER / BELYSNING 
1. Rosetorn FR1232 
Grønne planter

Material- og fargekonsept Biblioteket

11

Bibliotekets nøkkelord er ”kunnskap”, hvor konsentrasjon gjenspeiles av 
blå og grå toner, mens utforsking og læring av varme toner som rosa, 
beige og ask. Heksagonfliser på gulv gir et grafisk og lekent uttrykk til tross 
for en rolig fargepalett. Grønntoner i møbler og planter gir rommet dybde 
og liv.
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Forprosjekt
03.01.18
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Material- og fargekonsept Frivillighetssentralen

GULV 
1. Contemporary Oak Grey  
26640 346, Tarkett 

VEGG 
2. NCS 2005 - R30B
3. NCS 3010 - R20B
4. NCS 6020 - R30B
5. NCS 1020-Y
MØBLER 
6. DC Linoleum Conifer, EFG 
9. Hvit ask

TEKSTILER 
7. Wide 75723-70, Almedahls 
8. Wide 75723-59, Almedahls

DEKORELEMENTER / BELYSNING 
10. Brass 
Grønne planter

12

Frivillighetssentralens nøkkelord er ”samhold”, så paletten består av var-
me farger som inviterer til samtale og sosial sammenkomst. Imitert tre på 
gulv er slitesterkt og samtidig estetisk mykt. Mørk grønn på møbler lander 
den rosa paletten, og dekorelementer i brass gir rommet glød.
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Forprosjekt
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GULV 
1. Contemporary Oak Grey  
26640 346, Tarkett 

VEGG 
2. NCS 2002 - Y50R
3. NCS 5005 - Y50R
4. NCS 1102 - G60Y
5. NCS 1020-Y

MØBLER 
6. DC Linoleum Conifer, EFG 
9. Hvit ask

TEKSTILER 
7. Wide 75723-70, Almedahls 
8. Wide 75723-59, Almedahls

DETALJER 
Grønne planter

Material- og fargekonsept Kulturskolenkskolen

13

Kulturskolens nøkkelord er ”kreativitet”, som vi vil vise med lette farger som 
grønn og gul. Nøytrale farger er en god bakgrunn og/ eller tilleggsfarge til 
lydabsorbenter som kan virke voldsomt og rotete. Derfor vil vi heller plas-
sere friske farger på møbler, belysning og dekorelementer.
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Forprosjekt
03.01.18

Vi har ikke tatt stiling til fasadene annet enn at vi foreslår noen endringer 
i vindusstørrelser mot vest da eksisterende vinduer sitter høyt på veggen i 
enkelte områder og har et veldig industrielt preg som vi mener ikke passer 
inn i Kulturskole og Frivillighetssentral. 
Vi anbefaer at det vurderes å bytte vinduer på hele huset for å oppnå 
bedre energiregnskap. 

14
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Forprosjekt
03.01.18

Spesialtegnet inventar

Spesialtegnet inventar gjør lokalene uni-
ke og de får særpreg og personlighet. 
Møblene passer perfekt inn i rommet og 
skaper en helhet.

Sittebenk langs vinduet ut mot uterom-
met mellom bibliotek og kulturskole ska-
per en hyggelig atmosfære og her ser vi 
for oss at man kan sparke skoene av og 
sitte med beina høyt.

Sittehulen for ungdommer er tenkt som 
et rom i rommet hvor man kan sitte 4-6 
stykker alt etter som hvor gode venner 
man er, et par faste bord skaper en 
morsom og avslappet atmosfære. Sitte-
hulen vil også fungere som en støybarri-
ere mot resten av lokalet. De utvendige 
veggene kan brukes til å henge opp 
ting eller tavler til å tegne på etc.

Amfiet i barneavdelingen kan gjøres en-
kel eller man kan fylle på med integrer-
te bokhyller eller annen oppbevaring 
som kanksje ikke skal være tilgjengelig 
hele tiden. 

Langs veggen inn mot de store øvings-
rommene til Kulturskolen har vi plassert 
sittenisjer. Disse myker opp den ellers 
så strenge korridoren og knytter seg til 
uterommet på samme måte som sitte-
benken i biblioteket. 
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A: Sykehjemsveien 17 

9310 SØRREISA 
T: +47 99 20 46 51 
F:  
Web:  
Org.Nr.:985 817 448

Sørreisa kommune 
Storveien 20 
9310 Sørreisa 
 
 
I forbindelse med utredning av «Sørreisa kombinasjonsbibliotek» ønsker Sørreisa Frivilligsentral å komme 
med følgende uttalelse som legges ved i videre behandling av saken: 
 
 
I styremøte 22.01.2019 ble det gjort følgende vedtak i sak 1/19: 
 

 Styret i Sørreisa Frivilligsentral stiller seg positiv til «Sørreisa kombinasjonsbibliotek» og de 
synergieffekter en slik samlokalisering vil gi.  

 Sørreisa Frivilligsentral ser det som viktig at vi blir tatt med på forprosjektet og at de innspill vi har blir 
lyttet til. 

 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ragnhild Hjorthen 
 
Daglig leder Sørreisa Frivilligsentral 
Tlf 992 04 651 
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Fra: Ragnhild Hjorthen (Ragnhild.Hjorthen@Sorreisa.kommune.no)
Sendt: 28.01.2019 09.29.59
Til: Aina Løhre; Postmottak Sørreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Sørreisa kombinasjonsbibliotek
Vedlegg: Styrevedtak ang. Sørreisa kombinasjonsbibliotek.docx
 
Ang «Sørreisa kombinasjonsbibliotek»
 
Her kommer en uttalelse fra styremøte i Sørreisa Frivilligsentral. Vi ber om at den blir lagt med
saken som skal behandles politisk.
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Ragnhild Hjorthen
 
Daglig leder Sørreisa Frivilligsentral
Tlf 992 04 651
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Sørreisa kommune  
 
 
Saksfremlegg 

Arkiv:  Arkivsaksnr:  Saksbehandler:    
A20  2019/34-7    Wenche Bergum 

 
 

Utvalgssak Utvalg Møtedato 
3/19 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.02.2019 

1/19 Eldrerådet 19.02.2019 

 Ungdomsrådet  
 

Orienteringssak: Rom- og funksjonsprogram Sørreisa skole 

 
  

 

Rådmannens innstilling 

 
Rom- og funksjonsprogram for ny fellesskole 1-10 tas til orientering  
 
 

Kort sammendrag 

Det er nå utarbeidet rom- og funksjonsprogram for ny fellesskole 1-10.  
Rådmannen vil i møtet gi rådet en orientering om innholdet i rapporten. 
 

Saksutredning 

 

Vurdering 

 
 
 
Vedlegg 
1 Rom og funksjonsprogram Sørreisa_skole 
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Sørreisa kommune 

 

Sørreisa skole  

Rom- og funksjonsprogram 

 
Ny fellesskole 1-10 
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 Bakgrunn 

Sørreisa har i dag to grendeskoler med 1.-4.trinn og en skole i sentrum for 5.-10.trinn. Det er 
vedtatt å legge ned de to grendeskolene, og bygge en ny skole i tilknytning eksisterende 
skole i sentrum. Planlagt byggestart er 2020. Nytt bygg skal lokaliseres iht. vedlagt 
planprogram. 
Sørreisa kommune ønsker en fremtidsrettet 1-10 skole i sentrum, og ønsker i denne 

sammenheng et så godt som mulig grunnlag for videre prosjektering i en totalentreprise.  

Dette oppdraget skal gi kommunen svar på spørsmålet "Hva skal vi bygge?". Sørreisa 

kommune har bedt Norconsult om bistand til å beskrive funksjoner, arealer og funksjonalitet 

den nye skolen skal ha slik at den møter de behov og målsettinger som avdekkes.  

Brukermedvirkning skal ivaretas innen oppdraget, herunder å kartlegge og analysere behov, 

målsettinger og krav til utformingen av arealer og funksjoner. Sambruk og flerbruk av det 

ferdige bygget skal også vurderes. 

 Lokale føringer 

Følgende prinsipper for prosess og bygging av utvidelse av Sentralskolen til å bli en 1-10 

skole i sentrum er lagt til grunn: 

Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 53/12, hvor planlegging av et skolebygg 1-10 skal 

finne løsninger for ombygging og nybygg som gir et fremtidsrettet skoleanlegg. Forprosjektet 

er administrativt organisert, med Norconsult as, avdeling for skoleplanlegging- og 

skoleutvikling innleid som prosessledere.  Formannskapet er utvalg for økonomi og utvalg på 

tvers av fagområder, og oppnevnes til politisk styringsgruppe for forprosjektet. 

Forprosjektet skal bidra til/legge til grunn:  

• stor grad av brukermedvirkning   

• finne best mulige løsninger innenfor gitte rammer.  

• legge grunnlag for gode løsninger for skolebygg.  

• legges vesentlig vekt på pedagogiske forhold,  

• trafikkforhold rundt hele området.  

• uteareal/lekeareal skal gjøres attraktive med nærhet til klasserommene, og mest 

mulig skilt fra trafikkarealer  

• samlokalisering og sambruk knyttet til skolens direkte bruk og andre skolerelaterte 

skole- og ungdomstjenester og andre aktører. 

• tilstrekkelige arealer til en elevvekst ut over de årskull som SSB’s prognoser antyder.  

• Kvalitetssikre arealbehov til undervisningsformål, arbeidsplasser til lærere og andre 

ansatte, uteområde og parkeringsplasser.  

• å søke planløsninger med minst mulige kostnader.  

• avklares hvorvidt det arealmessig i skolens nærhet er mulig å gi rom for den 

fotballhallen som SIL ønsker å bygge.  

 Lokale grunnlagsdokumenter 

Sak 11/166 – Framtidig skolestruktur i Sørreisa kommune 
Sak 15/454 – Særutskrift Skolestruktur i Sørreisa – Ny felles 1-10 skole i sentrum 
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Sak 16/1016 Planprogram til ny sentrumsskole i Sørreisa 
Sak 53/12  Ny 1-10 skole i Sørreisa sentrum.  

 Sentrale rammer og føringer 

Lover og forskrifter som er førende for utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogrammet er 

bl.a.:   

• Opplæringsloven (Lenke til nettversjon) 

• Læreplanverket for Kunnskapsløftet (K06) 

• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler   

o Lenke til veileder (Helsedir 2014) 

• Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven  

• Plan og bygningsloven 

• Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 

• Arbeidsmiljøloven (Lenke til nettversjon) 

 Hensikt med Rom- og funksjonsprogram 

Rom- og funksjonsprogrammet (RFP) for fremtidens skole i Sørreisa inneholder brukerkrav, 

funksjonalitet, arealbruk - og hvordan elever, ansatte og andre skal bruke arealene. Rom- og 

funksjonsprogrammet omhandler hvordan funksjoner og aktiviteter i skoleanlegget kan 

plasseres i forhold til hverandre, og hvordan elever, ansatte og andre brukere kan fungere 

godt sammen i skoleanlegget. Hensikten med programmet er å gi funksjonskrav og 

arealrammer for videre prosjektering gjennom utviklings- og designfasene, detaljprosjekt og 

utføring. Programmet skal gi føringer og inspirasjon til den videre utviklingen av skolen slik at 

den blir en pedagogisk, sosial og kulturell ressurs for elever, foreldre og innbyggere. 

 En fremtidsrettet skole 

Skolen er i utvikling. Skolehverdagen vil i fremtiden by på forandringer både for elever og 

ansatte. Læreplanene er under revisjon. Med fremtidens skole som utgangspunkt har 

professor Stein Ludvigsen ledet et utvalg med mandat om å utrede hva elever vil ha behov 

for å lære i skolen i et perspektiv på 20-30 år. Arbeidet har resultert i to offentlige 

utredninger, NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole og NOU 2015:8 Fremtidens 

skole: Fornyelse av fag og kompetanser. 

De internasjonale trendene går i samme retning som Ludvigsen-utvalget. Skolen skal legges 

til rette for mest mulig læring for elevene. Utviklingen går fra klasserom med faste, 

timeplanfesta aktiviteter til et skolebygg som legger opp til større fleksibilitet i organiseringen, 

metode og høy elevaktivitet. Dette krever i stor grad samarbeid og god planlegging mellom 

lærerne, i tillegg til systematisk oppfølging og opplæring av elevgruppene som skal oppleve 

trygghet og tilhørighet på skolen.  

Tanker om hvordan skolen skal implementere nye elementer i skolehverdagen slik som 

fleksible trinnareal, bruk av spesialiserte læringsareal og andre fellesareal, på en best mulig 

måte, må forankres og utvikles lokalt i personalet.  
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62


 

7 

 

Læring og undervisning som vil foregå i fremtiden er omfattende. Økt digitalisering og tilgang 
på informasjon preger samfunnet generelt og skolen spesielt.  
 
For at skolen skal kunne gi elevene den systematiske opplæringen de har krav på og behov 
for i dagens samfunn er man derfor avhengig av å utvikle skolens innhold.  «Når samfunnet 
endrer seg, får skolen nye oppgaver» (Møller som sitert i Berg, 1999 s. 5). 
 
Et ledd i denne utviklingen handler om å fornye fagene i skolen for å møte fremtidige 

kompetansebehov i arbeids- og samfunnslivet. Ut fra dagens utviklingstrekk og 

internasjonale studier, legges det vekt på det som kalles «21st century skills», kompetanser 

for det 21. århundre, når utvalget anbefaler at følgende kompetanseområder bør prege 

fremtidens skolefag: 

• fagspesifikk kompetanse 

• kompetanse i å lære 

• kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta 

• kompetanse i å utforske og skape 

 

Læring som fører til dybdeforståelse og kan overføres til andre sammenhenger vil også være 

sentralt i et samfunn hvor tilgangen til informasjon og er større enn noensinne.  

Videre anbefales det å jobbe flerfaglig med tre særlig viktige temaområder i fremtidens skole 

og at det må være kompetansemål for disse temaområdene i fag på tvers av fagområdene: 

• bærekraftig utvikling  

• det flerkulturelle samfunnet  

• folkehelse og livsmestring  
 
(NOU 2015:8) 

 

 
 
Et annet element som vil prege fremtidens skole og 
samfunnet generelt er økt digitalisering. I 
digitaliseringsstrategien «framtid, fornyelse og digitalisering», 
presenterer Kunnskapsdepartementet en retning for bruk av 
IKT i opplæringen inn i det neste tiåret med fokus på læring 
som skal gi elever redskaper til å mestre livene sine nå og i 
fremtiden. Strategien fremhever hvordan digitale læremidler og 
verktøy skal støtte opp under samarbeidslæring og samskaping blant elevene i tillegg til 
hvordan teknologirike læringsmiljøer åpner for nye måter å lære på og gir læreren et større 
repertoar av undervisningsmetoder (KD 2017). Denne utviklingen vil imidlertid kreve god 
kompetanse om klasseledelse i teknologirike omgivelser og undervisningslokaler som tar 
høyde for nye metoder å undervise på.  

 Konsekvenser for fysisk læringsmiljø i et fremtidsrettet skoleanlegg: 

I et helt nytt skoleanlegg vil gode kommunikasjonslinjer, helhet og fleksibilitet være lettere å 
planlegge enn for et eksisterende bygg som skal utvides og driften skal omorganiseres. Ved 
påbygg og tilbygg må det gjøres vurderinger i forhold til hvordan eksisterende 
bygningsmasse fungerer i et pedagogisk funksjonelt og fremtidsrettet skoleanlegg.  
 
I dette rom- og funksjonsprogrammet legger vi opp til en oppgradering av eksisterende 
bygningsmasse samt prinsipper for det nybygde arealet som gir elevene mer fleksible 

Figur 1 NOU 2015:8 

76197



 

8 

 

læringsarealer. Med fleksible læringsarealer mener vi rom og funksjoner som støtter flere 
måter å lære og samhandle på.  

Eksempelvis: 

• trinnarealer med egne innganger, garderobe, toaletter og uteareal i umiddelbar 
nærhet 

• trinnarealene med både åpne og skjermede soner/rom  

• trinnarealer med soner for praktisk læring –  

• teknologiske løsninger som støtter det fysiske læringsmiljøet.  

• grupperom og samarbeidssoner   

• fellesareal der elever kan samarbeide, jobbe praktisk og sosialisere 

• nærhet til de funksjoner elevene bruker mest. For eksempel:  
spesialrom i nærheten av ungdomstrinn, SFO i nærhet av småtrinn, administrasjon 
og personalrom sentralt og tilgjengelig, desentraliserte lærerarbeideplasser.  

 Organisering og brukermedvirkning 

Arbeidet med rom- og funksjonsprogrammet skal gjennom brukermedvirkningsprosessen og 

etter vedtatte krav og føringer gi løsning til en felles skole i Sørreisa sentrum. Skolen skal 

kunne implementere endringer både når det kommer til utforming av skolebygget og 

utforming av en ny organisasjon. 

Den nye 1-10 skolen vil by på forandringer både for elever og ansatte. Elever og lærere på 

skolene som legges ned skal finne sin plass i et skolebygg, der det sitter historie og kultur i 

veggene. De som allerede bruker bygget skal gi rom til de nye elevene og lærerne og de 

endringene som må skje. De bygningsmessige endringene vil nødvendigvis bli store når 

bygget / skoleanlegget skal huse flere elever og lærere. Noen endringer er velkomne, mens 

andre endringer kan føre til at noen kan oppleve at de må ofre systemer og funksjoner som i 

dag fungerer godt, - for å få til en ny helhet.  

Skal en lykkes med skolebygg og organisasjonsbygging er det viktig å ha brukerne med 

gjennom hele prosessen. Elever, lærere og nærmiljø har erfaringer og klare forventninger i 

forhold til hva skolen skal være og inneholde.   

Det har vært en viktig målsetting at prosessen skal være preget av åpenhet og takhøyde. På 

et tidlig stadium i prosessen skal det være lov å spørre, tenke høyt, komme med ønsker og 

ideer.  I første runde handler brukermedvirkningen om å få fram flest mulig tanker, 

perspektiver og behov. Ved å legge «alle kort på bordet», vil vi kunne danne et bilde, 

identifisere prioriterte områder og starte veien mot en felles pedagogisk plattform.  

Vi startet denne prosessen med et Kick-off der kommunens administrasjon, skolene, 

politikere, elever og foreldre deltok. Gjennom informasjon, bildeoppgave, dialog i grupper og 

refleksjon rundt skolen og dens betydning ble det skapt en felles visjon som utgangspunkt for 

det videre arbeidet: 
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Trygghet, mestring, utvikling og læring er ordene som veier tyngst i visjonsordskyen. Med 

dette som bestilling fra brukerne startet vi opp arbeidet med de som hadde fått mandat til å 

sitte i brukergruppene.  

  

Figur 2  Visjonsordsky fra oppgave under "Kick off!" 
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Elevmedvirkning 

I forkant av brukergruppemøte 1 gjennomførte skolene oppgaver der elevene kunne komme 

med sine bidrag til hva de mener er viktig i et nytt skoleanlegg. Tegninger og tekst fra eleven 

ga oss viktig innsikt i hvilken betydning skolen har for dem og hvordan de ser seg selv i 

skolen.  

Gjennom oppgaver i klassen, tegninger og workshop forklarer hvordan de lærer og hvordan 

de tenker skolen skal være. Elevene beskriver at de ønsker å være aktive i egen og 

medelevers læring. De beskriver behov for mer fleksible læringsarealer mer praktisk rettet 

undervisning, mer tid til fordypning og rom for samarbeid. Helt i tråd med NOU 2014: 7 

Elevenes læring i fremtidens skole og NOU 2015:8 Fremtidens skole: Fornyelse av fag og 

kompetanser. 

 

 

 

 

 

Figur 3 En av elevene beskriver en rund regnbueskole. 4. trinn, hvor eleven går, er i sentrum av skolen. Rektor er 
plassert i midten. 
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Innspillene fra elevene la grunnlaget for arbeidet i brukermøte 1 der vi jobbet med 

hovedbrukergruppen en halv dag. Etter det hadde vi inne brukergrupper fra 

skolehelsetjenesten, drift og renhold, kulturskolen og nærmiljøfunksjoner. 

Sammen med hovedbrukergruppe, foreldrerepresentanter og elevrepresentanter har vi også 

vært på befaring på Finnsnes Ungdomsskole, for å de på funksjoner og løsninger i et nytt 

skolebygg.  

Hovedbrukergruppen har bestått av:  

Navn: Stilling: Arbeidssted: 

Carina Borch Rektor Sentralskolen 

Ylva Margrethe K. Flatebakken Inspektør Sentralskolen 

Siv K. Farstad 9.trinn Sentralskolen 

Monica Stenslette 8.trinn Sentralskolen 

Elisabeth Solset Haug Mellomtrinn og skolebibliotek Sentralskolen 

Marianne S. Lia 6.trinn Sentralskolen 

Wendy Andresen 3.trinn Gottesjord skole 

Monica Pettersen rektor Gottesjord skole 

Tove Pettersen 1.trinn Gottesjord skole 

Anita Djupvik   Skøelv skole 

Vera Nikolaisen   Skøelv skole 

      

Som et ledd i arbeidet reiste hovedbrukergruppen til Finnsnes ungdomsskole for å høste 

erfaringer fra et nytt skolebygg.  

Utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram er første ledd i arbeidet med å bygge en ny 

organisasjon. Parallelt med planlegging av en ny skole vil det være en stor fordel å starte 

med refleksjonsarbeidet rundt hvordan læringsarbeidet i det nye bygget skal organiseres i 

god tid før skolen står klar slik at personalet får rom til å ta bevisste valg rundt hvordan man 

ønsker å bruke skolen.     

Figur 4  Elev på 4. trinn har tegnet et variert klasserom med flere måter å danne grupper, variere, lærer mer 
tilgjengelig i rommet, pedalstoler til bevegelse og område for hvile - ikke helt ulikt en skisse av et «Future 
classroom». 
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 Eksisterende skoleanlegg 

Hovedbygget fra 1966 er den eldste delen av skoleanlegget. Idrettshall og et 25-meters 

svømmebasseng stod ferdig til bruk i 1974. I tilknytning til skolebygg og idretts-/svømmehall 

er det senere blitt reist kulturhus (1992). Etter innføringen av L-97 og skolestart for 6-åringer, 

ble det klart at man trengte mer areal i skolen. Til skolestart høsten 1999 stod et nytt tilbygg 

ferdig, men da hadde elevene på småtrinnet flyttet til Skøelv og Gottesjord skoler, etter at 

kommunen hadde gjennomført endringer i skolestrukturen. I dag nyttes denne fløyen til 

personal- og administrasjonsarealer. (Kilde: www.sentralskolen.no og www.folkebladet.no) 

 

Figur 5 Figur skoleanlegget med eksisterende bygg, Sørreisa sentralskole. 

 

Tabellen til venstre viser en oppsummering 

av arealene skolen benytter i den daglige 

undervisningen, samt til personal- og 

administrasjonsfunksjoner. Arealer for idrett 

er ikke vist i tabellen, men funksjoner 

knyttet til undervisning i kroppsøving er 

beskrevet under i kapittel 3.5. 

Under følger en nærmere beskrivelse av 

rom, arealer og funksjoner i dagens 

skoleanlegg.  

Tabell 1 Oversikt rom og arealer benyttet i 
undervisning og til personal- og 
administrasjonsfunksjoner i dagens skolebygg. 

Areal Antall rom

Samla bruttoareal -              

Netto generelt læringsareal 1 445 m2     

Klasserom 1 019 m2     14 rom    

Grupperom 186 m2        7 rom      

Garderober og toalett 111 m2        7 rom      

SFO -              -         

Andre generelle arealer 

(Fellesareal, baseareal, 

allrom etc.)

129 m2        6 rom      

Netto spesialisert læringsareal 951 m2        

Mat og helse 135 m2        4 rom      

Musikk 86 m2          2 rom      

Naturfag 123 m2        1 rom      

Kunst og håndverk 361 m2        8 rom      

Bibliotek 246 m2        2 rom      

Andre spesialareal -              -         

Nettoareal personalavdeling 472 m2        

Lærerarb.pl. 168 m2        

Kontor 85 m2          

Forkontor 6 m2           

Møterom 24 m2          

Personalrom 113 m2        

Personalgarderober/WC 49 m2          

Kopi og arkiv 9 m2           

Annet personalareal 18 m2          

Sørrerisa sentralskole

81202

https://www.sorreisa.kommune.no/kulturhuset.384591.no.html
http://www.sentralskolen.no/
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 Hovedbygget (Bygg E) 

Hovedbygget er det største bygget i skoleanlegget, og bruksarealene strekker seg over to 

etasjer. På nordsiden av bygget ligger skolens hovedinngang. Denne fører inn til et 

vestibyleområde. Fra vestibylen går det to korridorer videre inn i bygget i retning sør, og en 

korridor i retning øst mot «Mellombygg» og «Spesialromfløy». Fra vestibylen er det også 

åpen trapp opp til andre etasje i hovedbygget. 

 

Skolebibliotek 

Skolebiblioteket ligger sentralt plassert i første etasje. Biblioteket har et oppgitt areal på 147 

m2. Et lager/aktivitetsrom ligger i direkte tilknytning til biblioteket. Fra gulvnivået i biblioteket 

er det åpnet opp til himlingen over andre etasje. Glasskupler i taket slipper dagslys inn i 

arealene. Det er transparente vegger mot gangarealet rundt biblioteket, i begge etasjer. 

 

Figur 6: Bilde av hovedtrapp i vestibyleområdet, korridor fra vestibyle mot sør langs biblioteket. Biblioteket har 
transparente glassfelt mot gangarealene i begge etasjer. 

Generelle læringsareal 

Langs vest-veggen i første etasje ligger et sammenhengende undervisningsareal. Arealet er 

inndelt med to klasserom på hver side av et grupperom. De to klasserommene kan åpnes og 

lukkes mot hverandre ved at man kan åpne/lukke foldevegger. Samlet areal for hele 

undervisningsarealet her er 305 m2. 

Langs øst-veggen ligger det et mindre undervisningsareal tilsvarende to klasserom. Også 

her er det foldevegg mellom rommene. Samlet areal for disse to klasserommene er 124 m2. 

Langs sør-veggen ligger det også et mindre undervisningsareal. Her er det et klasserom og 

to grupperom. Samlet areal er 105 m2. 

I andre etasje er det også klasserom / generelle læringsarealer langs ytterveggene mot vest, 

sør og øst. Arealet kan deles i sju klasserom og tre grupperom. Det ene grupperommet 

benyttes av miljøterapeut. Samlet areal for generelle læringsareal i denne etasjen er 629 m2. 

Elevtoaletter og garderober 

I første etasje er det fire toalettanlegg for elever. Disse er plassert i ytre hjørner av bygget. I 

sør-øst er det en dobbeltløsning med separerte anlegg for gutter og jenter. I det nord-østre 

hjørnet er det toalett anlegg for gutter, og i nord-vest er det tilsvarende toalettanlegg for 

jenter. Det er ikke toaletter i andre etasje. 

Spesialutstyrte læringsareal 

I andre etasje har skolen et naturfagrom. Oppgitt areal for rommet er 124 m2. Rommer er delt 

opp ved at frittstående skap er satt opp bak i rommet som er romdeler. På baksiden er det 

lager for materiell og utstyr. På den andre siden er det areal med bord og stoler som 

Arealoversikt Bygg E: Nettoareal 1767 Korridor, trapp, gang 751 Bruksareal samlet 2518 Bruttoareal 2895
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benyttes i undervisningen. Det er montert et eget avtrekksystem i et hjørne av rommet. Et 

flyttbart forsøksskap med glassvegger står plassert i det samme hjørnet. Utover dette er det 

lite spesialutstyr i rommet. 

 

Figur 7 Fra venstre: Elevtoaletter i første etasje. Foldevegg mellom to klasserom. Undervisningsareal i 
naturfagrommet. 

Lager- og materialrom 

I første etasje er det et materialrom på vel 30 m2. Vegg i vegg ligger et lagerrom for renholds-

tjenesten. I andre etasje har skolen et disponibelt rom på 74 m2. Det er ikke utsyn gjennom 

vinduer i vegg i dette rommet, men det er 6 lyskupler (vinduer) i taket. Gulvet er på et høyere 

nivå enn etasjen ellers. Dette gjør at romhøyden her er lavere enn ellers i bygget.  

Renhold 

Det er tre renholdrom i hovedbygget. Et renholdrom ligger i nord-østre hjørne, nær 

hovedrommet for renhold i «Mellombygget». I tilknytning til toalettanlegget i sør er det et 

mindre renholdsrom. I andre etasje er det også et mindre renholdsrom. 

 Mellombygget (Bygg D) 

Mellombygget knytter sammen hovedbygget med spesialromfløyen, kulturhuset og 

idrettshallen. Oppgitt netto- og bruttoareal for plan 1 bygg D er 268 m2 / 290 m2 

(Langsgående korridor/trafikkareal medregnet i NTA). Arealer i kjeller kommer i tillegg. Fra 

korridoren går det en trapp ned til en underetasje / kjeller. I underetasjen er det flere små 

lagerrom og tekniske rom (hovedtavle, traforom, VVS teknisk rom).  

Driftsansvarlig opplyser at det er fuktproblemer knyttet til arealene i underetasjen. Arealene 

er ikke besiktiget av Norconsult. 

 

Spesialpedagogisk base 

Spesialpedagogisk base disponerer det største undervisningsrommet i mellombygget. I 

tillegg disponerer basen to grupperom. Samlet areal for disse rommene er 72 m2. 

Skolehelsetjenesten disponerer et kontor/grupperom på 15 m2. Fra forgangen er det tilgang 

til et felles toalett og et lite kott/lagerrom.  

Fysioterapeut og PPT disponerer to grupperom/kontor i bygg D. Fra dette grupperommet er 

det tilgang til et lite lagerrom. 

Arealoversikt Bygg D: Nettoareal 200 Korridor, gang 68 Bruksareal samlet 268 Bruttoareal 290
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Renholdsavdeling 

I vestenden av Mellombygget er det et pauserom som benyttes av renholdspersonalet. Fra 

dette rommet er det tilgang til to mindre rom. Det ene benyttes til garderobe, mens det andre 

er et lite lagerrom.  

 Spesialromfløyen (Bygg C) 

Oppgitt netto- og bruttoareal for plan 1 bygg C er 758 m2 / 834 m2. Arealer i kjeller kommer i 

tillegg. Nær halve arealet i kjelleretasjen er tilfluktsrom. Et stort rom på ca. 200 m2 benyttes 

av skolen som fjernlager. Det er ikke innvendig tilkomst til lagerrommet. Et areal på ca. 250 

m2 er krypkjeller. 

I spesialromfløyen er det spesialutstyrte undervisingsarealer for mat og helse, musikk og 

kunst og håndverk. I tillegg er det et toalettanlegg her med separate anlegg for gutter og 

jenter. Det er også et frittliggende grupperom her. 

 

Mat og helse 

Mat og helse-avdelingen består av et hovedrom, et vaskerom, to lagerrom og et kjølerom. I 

hovedrommet er det fire kjøkkenøyer plassert på rekke midt i rommet. Under vinduene på 

vegg mot øst er det en langsgående arbeidsbenk. På motsatt langside står det fire runde 

gruppebord som benyttes ved måltider og til teoriøkter/skrivearbeid. 

Samlet oppgitt areal for mat og helseavdeling er 135 m2. 

Musikk 

Musikkavdelingen består av et hovedrom og et øvingsrom. I hovedrommet er det møblert 

med doble arbeidsbord og tilhørende stoler. I den bakre delen av rommet står det oppstilt to 

trommebatteri. På bakveggen henger det nær et klassesett med gitarer, klar til bruk. 

Annet materiell og utstyr oppbevares i skap langs vegg. 

Bak i kroken er det laget til et øvingsrom på ca. 10 m2. 

Samlet oppgitt areal for musikkavdeling er 86 m2. 

Kunst og håndverk 

Avdeling for kunst og håndverk består av to finverksteder (tekstil og tegning) og et 

grovverksted for sløyd. I tillegg er det en mindre «malebod» og et maskinrom i tilknytning til 

sløydsalen, samt to små lagerrom i tilknytning til tekstilrommet. 

Finverksted tekstil er innredet med doble arbeidsbord som er oppstilt på tre rekker. En 

vaskerenne er tilgjengelig på den ene langveggen. Fremme i rommet er det tilgang til to 

mindre lagerrom med et samlet areal på vel 11 m2. Tekstilverkstedet har et areal på 75 m2. 

I finverksted for tegning står det oppstilt doble arbeidsbord med stoler. Utstyr og materiell 

oppbevares i skap langs veggene. En vaskerenne er tilgjengelig på den ene langveggen. 

Oppgitt nettoareal for tegneverkstedet er 76 m2. 

Grovverkstedet er innredet med frittstående høvelbenker. Langs vindusveggen er det en 

langsgående arbeidsbenk. Lager og materialrom er i en egen del av verkstedet, med åpen 

Arealoversikt Bygg C: Nettoareal 663 Korridor, trapp, gang 95 Bruksareal samlet 758 Bruttoareal 834
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løsning mot verkstedsdelen. Fra verkstedsarealet er det direkte tilgang til en «malebod» og 

et maskinrom. Samlet areal for grovverkstedet med støtteareal er 199 m2. 

Samlet oppgitt areal for avdeling kunst og håndverk er 361 m2. 

 Personal- og administrasjonsbygget (Bygg F) 

Oppgitt nettoareal plan 1 i bygg C er 617 m2. Bruttoareal er ikke oppgitt, men ut fra mål på 

tegning er BTA ca. 800 m2. Arealer i kjeller og integrert utebod kommer i tillegg. Kjelleren er 

tilgjengelig via trapp fra uteområdet. To større rom på 270 m2 og 281 m2 benyttes som 

lagerrom av skolen. Det er også et ventilasjonsrom i kjelleren.   

 

Bygget som i dag benyttes til administrasjons- og personalarealer ble opprinnelig satt opp i 

forbindelse med 6-årsreformen i 1998, og organiseringen av rommene er tilpasset behovene 

man på den tiden la til grunn for de yngste elevene og voksendekningen rundt disse. Da det 

ble klart at elever på 1.-4. trinn likevel ikke skulle få skoletilbudet sitt ved Sentralskolen, ble 

de nye arealene omdisponert til personal og administrasjonsfunksjoner. Slik er det fortsatt i 

dag. Alle rom og funksjoner som er i daglig bruk ligger på hovedplanet. Bygget har full 

underetasje, men det er bare utvendig tilkomst. Arealene i underetasjen benyttes til lager.  

Det er tilkomst til personal- og administrasjonsavdelingen via personalgarderobene i sør.  

Tilkomst til avdelingen fra hovedinngangen på motsatt side av hovedbygget går via korridorer 

i begge byggene. 

 

Figur 8  Personal- og administrasjonsfløyen ble oppført i forbindelse med 6-årsreformen etter L-97. 

Administrasjonsarealene ligger samlet midt i bygget. Kontorene til rektor og to 

undervisningsinspektører ligger vegg i vegg og har inngang fra et felles forrom. 

Skolesekretær og rådgiver sine kontor ligger i samme del av bygget, men disse har egen 

inngang fra korridor. Et lite lagerrom ligger ved inngangen til disse to kontorene. 

Samlet oppgitt areal for kontorene, forrom og lager i administrasjonen er 103 m2. 

Pauserom for personalet ligger i sør-enden av bygget. En del av rommet er avsatt til 

kjøkkensone, mens det i resten av rommet er møblert med sofa-grupper, bord og stoler. Et 

lærerarbeidsrom har tilkomst gjennom pauserommet. 

Samlet oppgitt areal for pauserom med kjøkken er 90 m2. 

Arealoversikt Bygg F: Nettoareal 445 Korridor, drift, gang 172 Bruksareal samlet 617 Bruttoareal 800
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Lærerarbeidsrom. Det er fire arbeidsrom i bygget. To av disse ligger vegg i vegg på øst-

siden av bygget. Dette er de to største arbeidsrommene. I det ene rommet er det 15 

arbeidsplasser på 55 m2, mens det er 12 arbeidsplasser i det andre rommet som er på 59 

m2. Vegg i vegg med arbeidsrommet (F030) ligger det et grupperom på 8 m2. Dette rommet 

benyttes blant annet til fjernundervisning i tegnspråk, men kan også benyttes til 

arbeidsrom/kontor dersom skolen har behov for det. 

På andre siden av korridoren er det et arbeidsrom på 23 m2. Her er det 7 arbeidsplasser. Det 

siste arbeidsrommet ligger i tilknytning til pauserommet. Oppgitt areal på rommet er 23 m2. 

Her er det 5 arbeidsplasser. Lærerne som har arbeidsplasser her opplyser at det er lytt 

mellom pauserommet og arbeidsrommet, og at dette tidvis oppleves som forstyrrende. 

Et frittliggende kontor/grupperom benyttes av spesialpedagog som testrom og ressursrom.  

Skolen opplyser at rommet i perioder blir brukt som arbeidsrom for spes.ped.ansvarlig. 

Samlet sett har 39 lærere arbeidsplasser fordelt på 168 m2 (inkl. to overnevnte grupperom). 

Garderober og toalett for personalet. Det er to personalgarderober ved inngangen i sør. 

Det er ikke andre innganger fra uteområdet til administrasjon- og personalavdeling enn 

denne som går gjennom personalgarderoben. Det er tilgang til toalett i begge garderobene. 

Det er også personalgarderober med toaletter i nord-enden av bygget, men disse benyttes i 

dag i liten grad. Sentralt i bygget, med inngang fra et fellesrom, er det tilgang til to toaletter 

og et HCwc. 

Samlet oppgitt areal for personalgarderober og wc er 49 m2. 

Møterom. Det er ett møterom i administrasjonsbygget. Dette rommet er på 24,2 m2 

Renhold. Det er ett renholdsrom i bygget. Rommet er på 4,5 m2 og er lett tilgjengelig fra 

korridor midt i bygget.  

 

Figur 9, fra venstre: Pauserom for personalet. Lærerarbeidsrom. Møterommet. 

 Kulturhus og idrettshall 

Sørreisa svømmehall, idrettshall og kulturhus ligger som nærmeste nabo til Sørreisa 

sentralskole. Kulturhuset ligger mellom idrettsbygg/svømmehall og skolens spesialromfløy, 

og det er mulig å bevege seg tørrskodd mellom byggene. 

Kulturhus og idrettshall benyttes av en rekke lag og foreninger og det er stor aktivitet i hele 

anlegget både på ettermiddag, kveldstid og i helger. Rom og fasiliteter i skoleanlegget lånes 

ofte ut i forbindelse med ulike større arrangementer i idrettshallen og i kulturhuset. 

Skoleplassen foran idrettshallen og skolens hovedbygg benyttes til parkeringsplass for 

idrettshallen. 
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 Idrettshallen (Bygg A) 

Sørreisahallen stod ferdig i 1974. Hovedfunksjonene i hallen er selve idrettshallen og 

svømmehall. I tillegg er her støttearealer for begge hovedfunksjonene (garderober, wc, lager 

m.m.). I vestibylen i første etasje er det kiosk som benyttes ved ulike arrangementer. Fra 

vestibylen er det tilkomst til toaletter for publikum, til tribune for idrettshallen og til garderober 

for svømmehallen. 

Garderober for idrettshallen ligger i underetasjen. Her er det fire doble garderobesett, med 

tilhørende dusjanlegg og toaletter.  

Spilleflaten i idrettshallen tilsvarer fulle banemål for håndball, 20m x 40m. Hele spilleflaten 

kan deles i to ved at tett vegg kan senkes fra taket. De to banehalvdelene kan igjen deles 

ved at lettere skillevegger senkes fra taket. Disse veggene er tett nede ved gulvet, men har 

nett fra ca. midten og opp. Den åpne løsningen med nettvegg gjør at det er mer lytt mellom 

disse banene enn mellom halvdelene som er delt med tett vegg.  

Deler av undervisningen i kroppsøving er lagt til svømmehallen. Bassenget er 25m x 12,5m. 

Skolen disponerer idrettshallen på dagtid. På ettermiddag- og kveldstid benyttes idrettshallen 

av lokale idrettslag og foreninger. Det er fullt belegg i hallen, både på hverdager og i helger. 

 

Figur 10  Bilder fra Sørreisahallen. Hobbyrommet "Spectrum" (nede til venstre) er for tiden ikke i bruk. 

 Kultursalen (Bygg B) 

Sørreisa kulturhus ble tatt i bruk i 1992 og er hele bygdas «storstue». Skolen bruker ikke 

kulturhuset daglig, men har tilgang til kultursalen når det er behov for større foreldremøter, 

samling for flere trinn eller ulike fremvisninger. 

Kulturhuset inneholder sal med mobilt amfi og plass til 265 personer. Utenfor kultursalen er 

det en romslig foajé med kjøkken, garderobe, toaletter og lagerrom. I andre etasje er det 

artist/skuespillergarderober og et mindre møterom (kilde: www.sorreisa.kommune.no) 

87208
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 Uteområdet 

Skolens uteområde er delt i to ved at en del ligger på 

nordsiden av hovedbygget, mens den andre delen ligger 

på sør- og vestsiden av skolebygget. Skolegården på 

nordsiden er et flatt og asfaltert område på ca 2900 m2. 

Mot Skoleveien på vestsiden av skolegården er det hengt 

opp en nettvegg som hindrer at baller triller ned i veien.  

På vegg «Mellombygg» og idrettshall er det hengt opp 

basketkurver. Utover dette er det ikke montert eller satt ut 

aktivitetsapparater. 

Skolegården benyttes som parkeringsplass for 

kulturhuset og idrettshallen på ettermiddag, kveldstid, i 

helger og på andre undervisningsfrie dager. 

 

Leke- og oppholdsarealet på sørsiden av skolebygget 

strekker seg fra østsiden av spesialromfløyen til vestsiden av personal og 

administrasjonsfløyen. Arealet vist på bildet til høyre er 12.300 m2. 

Arealet består av en fotballbane på vestsiden av Skoleveien. Elevene må krysse veien når 

de går til og fra fotballbanen. Det er vegger satt opp på ballbanens kortsider, men på 

langsidene er det åpent mot terreng og bilvei. Elevene forteller at ballen ofte triller over veien 

og bort mot skolebygget. 

Midt på skoleplassen i sør er det også en ballbane. Banedekke begge steder er grus. I 

området mellom hovedbygget og spesialromfløyen er det satt opp tre dissestativ og en 

rutsjebane. Lengre mot øst er det ytterligere tre dissestativ, samt en klatrepyramide. I 

ytterkantene av skolegården i øst og sør er det noe vegetasjon med trær og busker. I øst 

skrår terrenget noe, men ellers er skoletomten for det meste relativt flat. 

Utebod og uværsskur.  

I sør-østre hjørne av Personal og administrasjonsbygget har skolen et utebod for 

oppbevaring av leker og utstyr beregnet for utebruk. Boden her et innvendig areal på 16 m2, 

og har tilkomst under tak. Rundt på innsiden av boden er det et overbygget uteområde som 

kan gi ly for vær og vind. 

 Trafikk og parkering ved skolen 

Det er ikke klart definerte soner for varelevering til skoleanlegget. Enkelte leveranser kan 

skje ved at varetransport kjører langs Skoleveien bort til Personal- og administrasjonsbygget. 

Noe levering skjer via inngangen i hovedbygget, mens leveranser til kultur- og idrettsbygget 

gjerne skjer over skolegården i nord. Søppelkontainere for skolen står i Skoleveien på 

nedsiden av skolebygget. Henting og avlevering av søppelcontainere skjer derfor i dette 

området. 

Personalet ved skolen parkerer i utgangspunktet langs Skoleveien, på vestsiden av 

idrettshallen og skolens hovedbygg. Elever som blir kjørt av foreldre til skolen blir gjerne 

Figur 11 Oversiktsbilde med anslagsvis grenselinje for skolens leke- 
og oppholdsareal utendørs. 
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sluppet av helt inntil skolebygget langs Skoleveien. På ettermiddagstid og kveldstid er det 

vanlig at brukere av idrettshallen og kulturhuset parkerer på skolens uteområde. 

Skolebussene kjører ikke helt opp til skolen. De slipper elevene av nede i sentrum, og 

elevene går ca 200 meter opp til skolen. 

 

Figur 12, fra venstre: Lekeområde utenfor spesialromfløy, utebod og leskur under tak i personalfløyen, 
varelevering ved inngangen til kulturhuset. 
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 Dimensjoneringsgrunnlag 

 Elevtallsutvikling 

Tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) viser at det var 485 grunnskoleelever i 

Sørreisa kommune skoleåret 2007-08. I perioden 2013 til 2018 var det en nedgang i 

elevtallet fra 457 til 392 elever. Ved Sørreisa Sentralskole gikk elevtallet ned fra 298 til 239 i 

samme periode. Ved de to andre skolene har tallet på elever holdt seg relativt stabilt siste 

fem årene. (Kilde: gsi.udir.no og Sørreisa kommune) 

 

Elevtallsframskriving Sørreisa kommune 

Befolkningsframskrivinger fra SSB (juni 2018) viser en forventet nedgang i folketallet i 

Sørreisa kommune fram mot 2030. Inneværende skoleår er det 392 elever i grunnskolen, det 

vil si et snitt på nær 45 elever pr. årstrinn.  

SSB sine offisielle befolkningstall for 2018 viser et noe høyere befolkningstall i aldersgruppen 

5 – 14 år (1.-10. trinn) enn samlet antall elever i de tre skolene. Differansen kan skyldes ulikt 

telletidspunkt, inn- og utflytting, ordning med gjesteelever m.m. Framskrivingen i tabellen 

under er basert på offisielle befolkningstall fra SSB pr. juni 2018. 

 

Figur 13 Elevtallsframskriving for grunnskolen i Sørreisa kommune. Diagrammet viser alternativer for lav, middels 
og høy vekst (SSB juni 2018). 

I tabellen under er innrapportert elevtall pr. årstrinn siste fem år vist med grå søyler. 

Framskrivingstallene for perioden 2019 til 2032 er basert på tall fra GSI og SSB 

befolkningsframskriving hovedalternativ (MMMM). 
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Figur 14  Elevtallsframskriving for grunnskolen i Sørreisa kommune. Perioden 2014-2018 er vist med historiske 
tall fra GSI. Framskrivningen fra 2019 til 2032 er basert på erfaringstall fra Sørreisa kommune og framskrivingstall 
fra SSB pr juni 2018.  

 

Elevtallsframskrivingen viser en forventet nedgang i elevtallet i Sørreisa kommune frem mot 

2032. Det vil si at tendensen fra siste ti år fortsetter, men i noe mindre grad. I siste del av 

perioden er det ventet at elevtallet vil stabilisere seg rundt 370 elever. 

 Dimensjonerende tall elever og ansatte 

Et forventet elevtall rundt 370 i 2030 legges til grunn for dimensjoneringen av ny fellesskole. 

Det legges til ca. 10% overkapasitet slik at svingninger i elevtall på årstrinnene fanges opp. I 

vedtaket fra Kommunestyret i Sørreisa om den nye fellesskolen i sentrum heter det om 

dimensjoneringen at 

«Løsningen må gi mulighet for tilstrekkelige arealer til en elevvekst ut over de årskull som 

SSB’s prognoser antyder». 

Utdrag fra vedtak sak 45/15, Ny felles 1-10 skole i sentrum, 

Kommunestyret Sørreisa kommune, 10.09.2015 

Det legges til grunn at den nye skolen dimensjoneres for 

450 elever.   

Dette gir i snitt 45 elever på hvert årstrinn, og i 

utgangspunktet to klasser pr. årstrinn.  
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 Arealnorm ny felles kombinertskole 1-10 

«Forprosjektet må finne bygningsmessige forhold hvor en bygger en skole for framtida og for vekst i 

Sørreisa. Løsningen må gi mulighet for tilstrekkelige arealer til en elevvekst ut over de årskull som 

SSB’s prognoser antyder. Forprosjektet må derfor kvalitetssikre arealbehov til undervisningsformål, 

arbeidsplasser til lærere og andre ansatte, uteområde og parkeringsplasser». 

Utdrag fra vedtak sak 45/15, Ny felles 1-10 skole i sentrum, Kommunestyret Sørreisa kommune, 10.09.2015 

Det foreligger ikke egne statlige arealkrav for skoleanlegg slik som det eksempelvis gjør for 

barnehagebygg. Vurderinger av hvor stort areal som bør settes av per elev, gruppe og ansatt 

til ulike funksjoner er i stor grad basert på lokalt skjønn. Veileder til forskrift om miljørettet 

helsevern i skoler (Helsedirektoratet 2014) gir retningslinjer for beregning av minimumsareal 

per elev i forhold til klasserom/hovedrom. Veilederen fra Helsedirektoratet er lagt til grunn for 

arealnormen som blir presentert i dette kapittelet.  

En forhåndsdefinert arealnorm kan bidra til å redusere behovet for interne arealdrøftinger 

knyttet til arealbehov, arealfunksjoner og arealstørrelser. Arealskjemaet under viser et 

normert arealbehov for en ny kombinertskole (1-10) dimensjonert 450 elever. Ved 

ombygging og tilpasninger til eksisterende bygg må det tas høyde for avvik fra, og 

tilpasninger til arealnormen: 

 

Figur 15 - tabellen viser forslag til arealnorm i 1-10 skole med 450 elever (Norconsult 2018) 

I kapittel 5 viser vi en utregning av arealbehov for nybygget. Der har vi lagt til areal for 

innføringsklasse, base for spesialepedagogisk tilrettelagt undervisning, lager musikkorps og 

et ekstra fellesareal med møterom og produksjons-/ kantinekjøkken. Samlet tilleggsareal for 

overnevnte tilleggsfunksjoner er 300 m2 NTA. 
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 Rom og funksjoner i fremtidens skolebygg 

Rom- og funksjonsprogram for Sørreisa sentralskole handler om hvordan funksjoner og 

aktiviteter i skoleanlegget kan plasseres i forhold til hverandre, og hvordan elever, ansatte og 

andre brukere kan fungere godt sammen i skoleanlegget. Hensikten med programmet er å gi 

funksjonskrav og arealrammer for videre prosjektering gjennom utviklings- og designfasene, 

detaljprosjekt og utføring. Programmet skal gi føringer og inspirasjon til den videre 

utviklingen av skolen slik at den blir en pedagogisk, sosial og kulturell ressurs for elever, 

foreldre og innbyggere. 

Anbefalt arealnorm (j.f. kap. 4.4) ligger til grunn for rom- og funksjonsprogrammet, men ut fra 

dette er det gjennom prosjektet gjort lokale tilpasninger og justeringer. I de eksisterende 

skolebyggene er det mange forhold som legger føringer for mulige fremtidige løsninger. 

Enkelte funksjonsendringer og bygningsmessige tilpasninger kan gjennomføres innenfor 

rimelige kostnadsrammer, mens andre ønskelige endringer og oppgraderinger kan vise seg 

å medføre uforholdsmessig høye kostnader. I slike tilfeller må man søke å finne så gode 

løsninger som mulige innenfor de gitte rammer. Eksempelvis kan knapphet på areal knyttet 

til en gitt funksjon kompenseres med at det legges til gode støttefunksjoner, eller nærhet til 

støttefunksjoner prioriteres, slik at man likevel oppnår tilfredsstillende god pedagogisk 

funksjonalitet. 

I arealskjemaet over (kapittel 3.3) er ulike funksjoner delt inn i ulike hovedgrupper. Under 

følger en nærmere beskrivelse av hvordan ulike rom og funksjoner kan utformes i en mulig 

fremtidig fellesskole dimensjonert for 450 elever.  

Rom- og funksjonsprogrammet (RFP) gir ikke bestemmelser for hvor i skoleanlegget de ulike 

funksjoner skal lokaliseres i fremtidig løsning. RFP beskriver «idealbygget» med foretrukne 

løsninger, uavhengig av hvilke eksisterende løsninger som videreføres og hvilke som 

etableres i nytt areal. I dette ligger det at enkelte funksjoner videreføres som i dag uten at det 

gjøres bygningsmessige tiltak, mens andre funksjoner oppgraderes eller etableres på nytt. 

Når enkelte funksjoner i RFP likevel blir beskrevet med mulig lokalisering, er dette gjort for å 

eksemplifisere og fremheve muligheter, ikke som en bestemmelse av fremtidig lokalisering. 

 Trinnarealer, hjemmeområder 

Skolen skal organiseres i trinn (1-10), og hvert trinn skal ha tilhørighet til et hjemmeområde. 

Ved den nye skolen vil det være omkring 45 elever per trinn, med mulighet for noe variasjon 

fra år til år. Skolen skal ha ti hjemmeområder, - ett for hvert trinn. 

Det er i hjemmeområdene elevene får sine faste arbeidsplasser. Hjemmeområdene skal 

fungere som egne soner, der man ikke blir forstyrret av gjennomgangstrafikk fra andre trinn. 

Hjemmeområdene skal bestå av ulike typer læringsmiljø og ha rom av ulike størrelser. 

I hvert hjemmeområde skal det etableres 2 klasserom og minst to grupperom. I tillegg er det 

et fellesareal i alle hjemmeområdene. Elevene som hører til i et hjemmeområde skal deles 

inn i klasse-/basisgrupper med hver sin kontaktlærer. Det kan være inntil 28 elever i en 

klasse, men dimensjoneringen blir gjort ut fra et gjennomsnitt på 45 elever på trinnet. Det 

skal være direkte tilkomst mellom de to klasserommene i hjemmeområdene. 

Hjemmeområdene kan gjerne ha noe ulik utforming. For de yngste elvene er det ønskelig 

med store klasserom som gjør det mulig å gjøre ulike aktiviteter innenfor klasserommet uten 
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at klassen må deles. Samtidig er det ønskelig med flere mindre rom i tillegg til 

klasserommene. For de eldste elevene er ønskelig med et større fellesareal i direkte 

tilknytning til klasserommene og grupperommene.  

Hver klasse skal ha tilhold i et eget rom i hjemmeområdet. Her skal elevene oppleve 

tilhørighet til klassen de er en del av, men det skal samtidig legges til rette for at elevene får 

oppleve en like naturlig tilhørighet til hele storgruppen (trinnet) i hjemmeområdet. Lærerne på 

trinnet har et felles ansvar for begge klassene. Når elevene skal deles inn i grupper i 

undervisningen ser man gjerne hele storgruppen under ett, og kan organisere gruppene på 

tvers av klassene. 

Skolen ønsker at det gjennom prosjektet blir prioritert ekstra store klasserom for de yngste 

elevene. Helsedirektoratet anbefaler at det som et minimum beregnes 2 m2 pr. elev dersom 

det er lett tilgang til grupperom. Ett grupperom pr. klasserom regnes som god dekning.  

Ved skoler som ikke har god tilgang til grupperom er anbefalingen 2,5 m2 pr. elev. Ved nye 

Sørreisa skole blir det god tilgang til grupperom. Det legges likevel til grunn at arealet pr. 

klasserom tar utgangspunkt i 2,5 m2 pr elev, slik at det blir god plass her. 

 

  

Figur 16  Prinsippskisse for trinnareal. Til venstre trinnareal for småtrinnet med store klasserom og grupperom, 
mens fellesarealet er relativt lite. Til høyre trinnareal for ungdomsskolen med prioritert større fellesareal. 

I henhold til arealnormen (kap. 3.3) settes det av 4 m2 pr elev til generelle læringsarealer i 

trinnområdene, i tillegg settes det av 0,8 m2 til garderober og toaletter. Totalt sett i bygget 

kan man gjerne prioritere et noe større garderobeareal for de yngste elevene enn de eldste. 

Behovet for nærlager løses innenfor totalrammen, gjerne som integrerte skap der det lar seg 

gjøre uten store kostnadsmessige følger. 

Undervisningsgruppene kan settes sammen og organiseres på forskjellige måter avhengig 

av aktivitet og enkeltelevens behov. Noen ganger vil elevene være i små grupper (f. eks. i 

stasjonsundervisning, veiledet lesing eller tekstilforming), mens andre ganger er de i store 

grupper. Gruppestørrelser vil variere gjennom dagen og gjennom året. På den måten vil alle 

voksne og barn i hjemmeområdet bli kjent med hverandre. Lærerne vil fordele ansvaret for 

fagene mellom seg og tilrettelegge undervisning for alle i sine fag. Spesialundervisning skal i 

stor grad være en integrert del av denne organiseringen og et felles ansvar for lærerne.   

Alt.1 Klasserom 120 grupperom 30 fellesareal 26 garderober, wc 40 Samlet NTA 216

Alt. 2 Klasserom 120 grupperom 20 fellesareal 40 garderober, wc 36 Samlet NTA 216

Tabell 3 Oversikt fordeling av areal mellom ulike rom i trinnarealene. Her vist med to ulike alternativer 
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Rolige og litt mer støyende aktiviteter skal kunne foregå samtidig i hjemmeområdene. Dører 

og vegger i hjemmeområdene skal ha innslag av glass for å sikre en viss transparens, 

samtidig som rom skal utgjøre egne soner.  

For de yngste elevene (1.-4. trinn) skal det legges til rette for at undervisning i flere av de 

praktisk estetiske fagene i hovedsak skal kunne gjennomføres i hjemmeområdene. Dette 

stiller ekstra krav i forhold til blant annet lyd/akustikk og lagringsplass for spesialisert utsyr 

(formingsmateriell, musikkinstrumenter m.m).  

Ved behov skal også klassene på småtrinnet kunne benytte seg av de spesialutstyrte 

læringsarealene. 

Hjemmeområdene skal bestå av ulike typer læringsmiljø og ha rom av ulike størrelser. 

Utforming og møblering skal ta utgangspunkt i aktivitetene som skal foregå her. Eksempel på 

aktiviteter kan være: 

individuell læring, ro og konsentrasjon 

• for lærerstyrt aktivitet, formidling og læring i storgrupper 

• praktisk læring og mer støyende aktivitet 

• fysisk aktivitet 

samarbeid i små grupper (grupperom) 

møteplasser for læring og sosial samhandling 

lett tilgang til boksamling 

behov for nærlager og oppbevaring  

elevgarderober og toaletter  

særskilt tilrettelagt opplæring  

lager særskilt tilrettelagt opplæring inne (og ute) 

 

Elevgarderober og toaletter  

Det er ønskelig at alle årstrinn får egne garderober og toaletter, og at disse blir en del av 

hjemmeområdene. Dette vil sikre god funksjonalitet i forhold til elevenes bruk, men også i 

forhold til drift og renhold.  

Toalett tilgjengelig fra uteområdet, dersom trinnet har wc i hjemmeområdet, og dette ligger 

langt unna uteområdet.  

Elevene bør ledes inn i bygget fra ulike innganger. Maks to årstrinn inn samme inngang. 

Redusere trafikk i trapperommene (fordele trafikken) 

Føringer i nybygg, omfang ombygging og tilpasninger, - men helhetlig skolebygg. 

 

Figur 17 Fra gangareal utenfor klasserom i hovedbygget (bygg E). Til høyre eksempel med nisje / sosial sone i 
gangareal. 
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 Base for spesialpedagogisk tilrettelegging  

Skolen skal ha en base til elever som har et stort behov for tilrettelagt undervisning. Her skal 

det være et rom med kjøkken samt to grupperom i tilknytning til dette. Basen skal også ha et 

kombinert treningsrom til fysioterapi og testrom til PPT. Treningsrommet må ha god 

lydisolering og lite fast møblering.  

 

 

Figur 18 Prinsippskisse for base for spesialpedagogisk tilrettelegging 

 SFO-base 

Skolefritidsordningen (SFO) skal ha et eget areal lokalisert i tilknytning til trinnområdet til 1. 

trinn og 2. trinn. Arealene skal har en utforming egnet til formålet. SFO skal være en integrert 

del av skolen, og må i hovedsak basere sin virksomhet på sambruk av forskjellige 

funksjoner/arealer. De skal blant annet kunne bruke deler av trinnarealene i 

småskoleavdelingen (1-4) fellesrom, idrettshallen og spesialrom når disse er ledige.  

Det planlegges for at barna på SFO skal bruke den samme garderobeplassen som de har i 

trinnområdet sitt, og derfor må SFO-basen plasseres med enkel tilgang til garderobene fra 

1.-4. trinn.  

I SFO-basen skal det være plass til leke- og aktivitetssoner. Behov for lagring av utstyr og 

materiell som papir, brettspill, elevarbeid o.l. skal dekkes gjennom integrerte skapløsninger i 

basearealet. En oversiktlig sone for hente-/bringesituasjon plasseres på egnet sted i basen 

eller i sentrale fellesarealer i trinnområdene.  

Ved behov for samtaler med foreldre bør det legges til rette for sambruk av gruppe-/møterom 

i trinnområdet for 1. og 2. trinn. Møblering i minst ett av grupperommene må derfor 

planlegges ut fra at både voksne og barn skal kunne bruke grupperommet.  

 

 Kontor SFO-leder 

SFO-leder skal ha kontorarbeidsplass i tilknytning til SFO-basen. Om mulig vil det være en 

fordel med kort avstand mellom SFO-kontoret og skolens øvrige ledelse. 

Fellesrom 30 2 grupperom 20 Test- og treningsrom 10 Stellerom / HCWC 10 Samlet NTA 70

SFO-base 60 Kontor SFO 10 Lager (inne og ute) 20 Samlet NTA 90
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 Garderobenisje SFO-ansatte 

Det skal etableres nisje med kleshengere for oppheng av utedresser for ansatte i SFO.  

Denne garderoben skal plasseres hensiktsmessig til ved SFO-basen/ elevgarderobene.  

 Utelager SFO 

SFO skal også ha tilgang til et kaldlager/utebod for uteleker m.m. Uteboden skal være lett 

tilgjengelig fra den delen av uteområdet som legges til rette for de yngste elevene. 

Arealbehov er ca. 20 m2.  

 Spesialutstyrte læringsarealer 

De følgende funksjonene er spesialutstyrte læringsarealer som er tilrettelagt for spesielle fag 

og aktiviteter i skolen. Rommene vil også være relevante for sambruk med SFO, og i noen 

grad med lag og organisasjoner som benytter lokaler i skolen utenom undervisningstiden. De 

ulike bruksområdene presenteres her.  

 Musikk 

Skolen skal ha egne rom som er særlig tilrettelagt for undervisning i musikk. Det vil i 

hovedsak være de eldste elevene, fra 5.-10. trinn som benytter musikkavdelingen fast i 

undervisningen, men det må også legges til rette for at yngre elever og SFO kan benytte seg 

av avdelingen.  

 

Musikkarealet skal tilpasses aktiviteter som lytting, sang, spill, drama, dans og bevegelse. 

Slike aktiviteter kan bare i begrenset grad gjennomføres i trinnarealene og musikkarealet 

skal derfor ha følgende funksjoner: 

- Hovedrom for musikk, dans og drama 

- Øvingsrom 

- Lagerrom skole 

- Lagerrom andre brukere (korps) 

 

 

Hovedrommet skal brukes til ulike aktiviteter 

innen musikk, dans og drama. Rommet 

planlegges dimensjonert for 30 elever, og 

innredes med interaktiv tavle/ digital skjerm, 

lærerarbeidsbord og piano.  

I rommet skal det være en fastmontert læringstrapp med plass til opp minst 30 elever. Det 

skal være enkelt å variere i arbeidsmåter og møblene må være enkle å flytte på. Dans og 

bevegelse vil kreve et større fritt gulvareal i musikkrommet. Det skal være heldekkende speil 

på en av veggene.  

I musikkrommet skal det være en integrert skyvedørsgarderobe for diverse instrumenter, 

notestativ m.m. Det skal også avsettes veggplass for å henge opp noen gitarer.  

Hovedrom 75 Øvingsrom 15 Lager 15 Musikkorps 15 Samlet NTA 120

Figur 19  Modell for rom og funksjoner i avdeling for 
musikk 
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En del av rommet settes av til «bandkrok». Dette kan være en nisje eller krok i rommet. Det 

skal være areal nok til å oppbevare utstyr og instrumenter på fast plass, oppstilte og klare til 

bruk. 

Øvingsrom  

I tilknytning til hovedrommet skal det være tilgang til et øvingsrom med plass til seks 

personer. Det skal være areal nok til å oppbevare utstyr og instrumenter på fast plass, 

oppstilte og klare til bruk. Rommet skal være tilstrekkelig lydisolert og ha god akustikk.  

Lagerrom  

I tilknytning til musikkavdelingen skal det være to lagerrom, ett for skolen og ett for andre 

brukere (musikkorpset).  

 Mat og helse 

Som praktisk fag skal opplæringen i mat og helse stimulere elevene til å lage mat, få gode 

arbeidsvaner og oppleve arbeidsglede. Det vil i hovedsak være de eldste elevene, fra 5.-10. 

trinn som benytter skolekjøkkenet fast i undervisningen, men det må også legges til rette for 

at yngre elever og SFO kan benytte seg av avdelingen. 

 

Kjøkken for 16 elever skal innredes med fire arbeidsstasjoner/ familiekjøkken for totalt 16 

elever. Hver arbeidsstasjon skal ha plass for inntil fire elever. En arbeidsstasjon består av 

komfyr, vaskekum og arbeidsbenk med skuffer/skap. En av arbeidsstasjonene skal være 

universelt tilpasset med hev/senk funksjon og denne stasjonen skal også kunne brukes av 

lærer for demonstrasjon. Arbeidsstasjonen må dermed ha en plassering som gjør det mulig 

at alle elever kan se og følge med på det lærer demonstrerer. Interaktiv tavle/ digital skjerm 

plasseres med fordel i nærheten av denne stasjonen. Kjøkkenet skal utformes i tråd med 

gjeldende krav til hygiene for produksjon av mat.   

Det skal være plass for bespisning og teoriundervisning i kjøkkenarealet. 

Støtte- og lagerfunksjoner 

Mat og helse skal ha tørrlager, kjøle- og fryselager (tilstrekkelig med skap) og vaskerom. 

Dette skal være forbeholdt undervisning, og ikke en del av skolens utleie.  

 Kunst og håndverk 

I skoletiden vil det i hovedsak være elever på 5. til 10. trinn som benytter verkstedene i 

kunst- og håndverksavdelingen. De yngste elevene vil som oftest benytte trinnarealene til 

ulike formingsaktiviteter, men vil likevel kunne benytte verkstedene ved behov. 

 

Arealene for kunst og håndverk skal ligge samlet i én sone i bygget. Det skal være enkel 

tilgang for materialleveranser, og arealene må derfor ligge på bakkeplan. Arealene for kunst 

og håndverk skal utformes på en slik måte at støvete og våte aktiviteter skjermes fra rene 

aktiviteter. Støyende aktiviteter skal kunne skjermes av fra andre aktiviteter. I arealene for 

kunst og håndverk skal det avsettes areal for følgende funksjoner:  

- Arbeid med tekstil, tegning og design 

Hovedrom 80 Tørrlager 5 Vaskerom 5 Samlet NTA 90

Grovversted 65 Malerom 15 Maskinrom 25 Lager 20

Finverksted 100 Keramikk 40 Karamikkovn 5 Lager 10
Samlet NTA 280
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- Arbeid med tre og metall 

- Arbeid med maling og keramikk (ikke i eget rom, tilknyttet groverksted) 

Kunst og håndverk er en del av den kunstneriske og kreative delen av skoleanlegget, noe 

som skal gjenspeiles i utformingen av arealene. Det er derfor viktig at miljøet virker 

inspirerende slik at det fremmer motivasjon og skaperglede. I avdelingen må det være areal 

og inventar for utstilling av elevarbeider og andre inspirasjonskilder. 

4.3.3.1 Verksted for tekstil, tegning og design 

Rommet for tekstil og tegning skal dimensjoneres for 25 elever. Det skal etableres fast 
arbeidsbenk langs en vegg med mulighet for minst fem arbeidsplasser med symaskiner. I 
tillegg til disse, skal det være plass til 25 elevbord som kan settes sammen til et stort 
arbeidsbord for måling og klipping av tekstil, tegning og søm.  Det må være god tilgang til 
strøm for bruk av ytterligere 10 symaskiner.  

I rommet skal det være god tilgang til låsbare skap og reoler for oppbevaring av elevarbeid 

og utstyr. Det skal avsettes areal til stryking og tørking av tekstiler ved farging og trykk. 

Rommet skal ha servant for håndvask.  

Det skal legges til rette for bruk av digitale verktøy. Det skal være tilgang til interaktiv tavle 

/digital skjerm i rommet. Rommet må kunne blendes. 

4.3.3.2 Verksted for tre- og metallarbeid 

Verkstedet for tre og metall skal ha plass til 15 arbeidsplasser. Arbeidsplassene kan ha ulike 
utforming, men alle må ha tilgang til skrustikke. Det skal også være plass til minst et 
gruppebord i rommet, der det er romslig med plass til å bevege seg rundt bordet.  

I verkstedet skal det også være plass til skap for oppbevaring av verktøy og elevarbeid.  
Rommet skal ha nærhet til maskinrom.  En lærer som arbeider i maskinrommet skal kunne 
se elevene som arbeider i verkstedet.  

I direkte tilknytning til verkstedet for tre og metall skal det være et maskin- og lagerrommet 

med plass til båndsag, søyleboremaskin og sirkelsag.  Det må være punktavsug for hver 

maskin.  Rommet skal ha plass til å lagre utstyr, verktøy og materialer, og må ha enkel 

tilgang for større materialleveranser. 

4.3.3.3 Støttearealer / støttefunksjoner 

Lager. I tilknytning til kunst og håndverksavdelingen skal det være to lagerrom, et for 

grovverksted og et for finverksted. I lagerrommene skal det også være plass til å 

lagre/oppbevare elevarbeider. 

Maskinrom. I tilknytning til grovverkstedet skal det være et maskinrom der ulike elektriske 

sager og større maskiner står oppstilt. Det må være glassvegg/vindusfelt i vegg mellom 

maskinrommet og selve verkstedet.   

Male- og lakkrom. I tilknytning til grovverkstedet skal det være et male- og lakkrom. Det skal 

være plass til at 4 personer kan arbeide i rommet samtidig. Det skal også være plass til å 

sette arbeider til tørk i rommet. Rommet må ha god utlufting. 
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 Naturfag 

I naturfagrommet vil det bli gjennomført undervisning/ formidling, laboratorieøvelser/ 

demonstrasjoner og arbeid med teorioppgaver. Denne avdelingen vil hovedsakelig benyttes 

av 5.-10. trinn, men det må også legges til rette for at yngre elever kan benytte 

naturfagrommet ved behov. 

 

I naturfagrommet skal det legges til rette for at elevene skal kunne gjennomføre ulike forsøk. 

Arealet utformes slik at muligheten for uhell minimeres, og at en har oversikt. Lærer må 

enkelt kunne stenge av strøm til elevarbeidsplassene. Det må tilrettelegges for øyeskyll i 

henhold til forskrifter for skolebruk. 

I arealet skal det være mulig for lærer å gjennomføre demonstrasjonsforsøk, og en 

lærerstasjon må derfor være tilrettelagt med vann og avløp, strøm, avtrekk og nødvendig 

skjerming. Arealet må utformes slik at det er mulig for alle elevene å se lærerstasjonen. Ved 

lærerstasjonen skal det monteres digital tavle/interaktiv skjerm som er synlig fra alle 

elevstasjonene. 

Naturfagsalen må tilrettelegges for brede og dype elevbord med strømpunkter lett 

tilgjengelig. Arbeidsbord for elever må ha plass til to. Av hensyn til sikkerhet og for å unngå 

uhell ved gjennomføring av forsøk må det være plass nok til å gå bak elevene når de sitter 

ved arbeidsplassene.  

Det er ikke nødvendig med punktavsug over elevarbeidsbordene. Arbeid som krever avsug 

må gjennomføres i egne avtrekksskap plassert langs vegg. Det samme gjelder for tilgang til 

vannavløp. Dette etableres langs vegg. 

Ved inngangen til naturfagrommet må det være avsatt plass til knagger for skifte mellom 

yttertøy og lab-frakker. Her må det også være plass til elevene sine skolesekker. 

4.3.4.1 Forberedelsesrom 

Et forberedelsesrom skal være tilgjengelig fra hovedrommet. Forberedelsesrommet kan 

gjerne være tilgjengelig direkte fra gang/trafikkareal også, slik at lærer kan gå inn her uten å 

måtte forstyrre undervisning i naturfagrommet.  

I forberedelsesrommet skal det være plass til avtrekkskap for oppbevaring av kjemikalier, og 

skap- og hylleplass for lagring av utstyr. Rommet skal også tilrettelegges for de praktiske 

forberedelser læreren har behov for.  

 Fellesareal 

Skolen bruker i dag kultursalen til samlingslokale. Skolen har et stort fellesareal som i dag er 

skolens bibliotek. Dagens bibliotek vil ligge midt i et trinnområde og vil være et viktig areal for 

samarbeid mellom klasser, og som støtteareal for klassene som holder til i denne delen av 

bygget. Det bør derfor etableres et fellesareal i den nye delen av skoleanlegget som kan 

dekke tilsvarende behov på trinn som får hjemmeområder der. Denne delen av skolen skal 

kunne brukes også utenfor undervisningstiden både internt og eksternt. Dette fellesarealet 

bør ligge i tilknytning til et kantinekjøkken/produksjonskjøkken som også kan brukes ved 

arrangementer ved skolen, idrettsarrangement, kultur etc.  

Naturfagrom 80 Forberedelsesrom 10 Samlet NTA 90
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En del av arealet skal kunne lukkes av og benyttes som møterom for inntil 20 personer. 

Møterommet skal kunne åpnes opp om benyttes som en del av samlingsrommet ved behov. 

 

 Bibliotek 

Sørreisa kommune skal bygge nytt folkebibliotek like ved skolen. Det nye folkebiblioteket 

kommer til å være en stor ressurs for skolens elever. Det legges opp til at dagens 

skolebibliotek blir tatt i bruk som fellesareal/allrom for 1-7 trinn og sambruk med SFO. Det er 

rom for at skolen kan fortsette å bruke fellesarealet som bibliotek, men at boksamlingen 

organiseres i et begrenset område som kan låses av i det lager/magasin, slik at fellesarealet 

kan benyttes hele tiden. Dersom det er mulig etableres det en samlingsfunksjon i fellesareal.  

 Samlingsrom, allrom, møterom, kantinekjøkken og sambruk 

Det legges opp til at det etableres et nytt fellesareal i bygg C. Fellesarealet skal ligge tett opp 

til kulturhus og idrettshall, slik at forholdene legges bedre til rette for sambruk mellom idrett, 

kultur, nærmiljø og skole / SFO.  

 

 

 

 

 

 

I tilknytning til det nye fellesarealet etableres det et kantinekjøkken. Kjøkkenet kan brukes 

som kantinekjøkken, eller som produksjonskjøkken ved arrangementer internt og eksternt.  

I fellesarealet skal det være et møterom, med en foldevegg inn mot fellesarealet slik at 

rommene kan brukes sammen eller hver for seg. 

Kantine/produksjonskjøkken skal overta den sambruksfunksjonen mat- og helserommet har i 

dag. Kjøkkenet skal ha steamer og koke/ stekefunksjon som er dimensjonert for å kunne 

lage mat i forbindelse med store arrangementer (idrettsturneringer/utstilling etc). Denne 

funksjonen bør ligge i nærhet av kultrursalen/gymsalen. Funksjonen skal ha eget 

tørrmatlager og kjølerom. 

 Idrettsareal 

Det legges til grunn at all undervisning i kroppsøving skal kunne gjennomføres i idrettshallen, 

inkl. svømmehall. Undervisningen i kroppsøving skal også kunne foregå utendørs, men det 

legges likevel opp til full dekning innendørs. I tillegg har skolen behov for tilgang til 

idrettsareal i tilknytning til valgfag på ungdomstrinnet og fysisk aktivitet på mellomtrinnet. 

Skolen disponerer i dag idrettshallen på dagtid. Ytre mål på spillflaten i idrettshallen er 20x40 

meter. Det er vanlig at hallen deles i to ved at vegg senkes ned fra taket. Dette er en tett 

vegg som gir tilfredsstillende lydisolering mellom de to salenhetene.  

Fellesaraler Bibliotek 186 Kantine nybygg 90 Kantine/produksjonskjøkken 30 Samlet NTA 306

fellesareal 

Kantine-

kjøkken 

Møte -

rom 

Kultursal 

/idrettshall 

WC / 

HCWC  
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To salenheter vil være knapt i forhold til å dekke det samlede behovet den fremtidige 1-10-

skolen vil ha. På en annen side er det mulig å dele de to banehalvdelene ytterligere opp i to 

like deler ved at en lettere skillevegg senkes fra taket. Disse veggene har ikke samme 

lyddempende effekt som overnevnte, men de gir et fysisk skille som avgrenser mindre soner 

i hallen. Med en slik inndeling kan skolen disponere opp til fire baner/soner med ytre mål 

20x10 meter. Dette tilsvarer omtrent størrelsen på en mer tradisjonell gymsal som vi finner i 

mange skoler. Det vil være doble garderober tilgjengelig til alle fire banene.  

Skolen vil også ha mulighet til å variere inndelingen av hallen, for eksempel ved at de eldste 

elevene disponerer ½ bane, mens de yngste disponerer ¼ bane. Man kan også variere med 

at man deler av året disponerer større/mindre banedeler. 

Gjennom brukermedvirkningsprosessen har det kommet frem at lagerkapasiteten i tilknytning 

til idrettshallen er mangelfull. Dette påvirker alle brukergrupper, også skolen. Det bør derfor 

vurderes å omdisponere klubblokalene («Spektrum») til lagerfunksjon for idrettshallen.  

Det legges til grunn at skolens fremtidige behov for idrettsarealer kan dekkes innenfor 

dagens løsning. Det bør vurderes om minst en av de «lette» skilleveggene som benyttes for 

¼ bane kan byttes ut og oppgraderes til mer lydtett kvalitet. Videre legges det til grunn at 

deler av undervisningen kan gjennomføres i svømmehallen, at det gjennomføres oppussing 

av garderobene til idrettshallen og at dusj- og lagerkapasitet til idrettshallen utvides. 

 Personal- og administrasjonsarealer 

Lokalene til skoleadministrasjonen og fellesarealer for personalet skal ligge sentralt i 

skoleanlegget. Noen funksjoner skal kunne sambrukes, mens andre rom vil ha mer privat 

karakter med behov for skjerming/låsing. Det er viktig at hensyn til konfidensialitet ivaretas. 

Det skal være mulig å føre konfidensielle samtaler i alle møterom, kontorer og rom for 

skolehelsetjenesten. Det samme gjelder for teamrommene (lærerarbeidsplasser).  

 

 Administrasjon og ledelse 

Lokalene til skolens resepsjon med merkantil-/kontoransatt og skoleledelse skal enkelt kunne 

nås fra hovedinngangen. Besøkende skal henvende seg i resepsjonen, som er det første de 

møter i administrasjonsarealene. 

Nær resepsjonen skal det være kontorer til skolens ledelse, som består av en rektor og inntil 

tre undervisningsinspektører. Kontorene skal ikke forstyrres av trafikk i resepsjonen. I 

kontorene skal det være plass til arbeidsbord og stoler for et par besøkende ved enden av 

arbeidsbordet. Kontorene skal ligge samlet og dele et lite fellesareal utenfor, med muligheter 

for uformelle møter og samtaler. SFO-leder sitt kontor skal ligge i tilknytning til SFO-basen. 

Avstand til personalrom og personalgarderober fra administrasjonen bør være kort. 

  

Admin. inkl.sfo-leder 64 Møterom 62 personalrom 70

Lærerarbeidsplasser 270 Garderobe/toaletter 53
Samlet NTA 519
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Møterom 

Avtalte møter skal foregå på møterom. I tilknytning til administrasjonen skal det være et 

møterom med muligheter for oppkobling av PC, interaktiv tavle m.m. Møterommet skal ha 

kapasitet til 10 personer, og besøkende skal kunne komme og går fra resepsjonsområdet 

uten å måtte gå gjennom kontorarealene.   

Lager/rekvisita 

Areal for lager/rekvisita, arkiv og skriver/kopiering skal ligge i nærheten av kontorene. Rom til 

skriver/kopiering skal også inneholde en liten arbeidsbenk og hylle med plass til papir, 

stiftemaskin mm. Rommet må lokaliseres slik at bruken ikke forstyrrer ledere eller merkantilt 

ansatt i sitt arbeid.  

Skolens arkiv med elevmapper og lignende skal kunne låses av, og skal ha plass nært 

arbeidsplass for merkantilt ansatt.  

 Personalrom for ansatte 

Skolen skal ha et personalrom med kjøkken lokalisert sentralt i anlegget. Personalrommet 

skal være fellesrom for hele personalet. Det er ønskelig med nærhet til skolens 

ledelse/administrasjon og personalgarderobene. 

Personalrommet skal i utgangspunktet ikke benyttes som et møterom, men det skal likevel 

være opplegg for digitale/interaktive løsninger tilrettelagt for presentasjoner med bilde, film 

og lyd. Plassering av denne funksjonen må være slik at alle ser godt når den er i bruk. Et 

møterom skal samlokaliseres med personalrommet, og det skal være mulig å åpne opp 

mellom disse slik at møterommet kan benyttes som en del av personalrommet ved behov for 

å romme flere personer. 

Rommet skal dimensjoneres for at vel halvparten av personalet, ca. 45 personer, kan være 

der samtidig. Det skal være mulig å utvide personalrommet ved å åpne opp til et tilliggende 

møterom/ møterom for 15 personer. Det skal være et tekjøkken i personalrommet med 

kjøkkenbenk med vask, kjøleskap, oppvaskmaskin, vannkoker, kaffemaskin og 

mikrobølgeovn.  

 Lærerarbeidsplasser 

Lærerarbeidsplassene for barneskolen skal være i nærhet til personalrom og skolens 

administrasjon. Lærerarbeidsplassene på ungdomstrinnet skal være i tilknytning til elevenes 

trinnområder. Samtidig bør det også være kort avstand til pauserom og personalgarderober. 

Lærere som jobber på samme trinn, skal ha sine kontorarbeidsplasser i samme rom. 

Arbeidsrom dimensjoneres for maks 8 personer per rom. I arbeidsrommet skal lærerne ha 

hver sin faste arbeidsplass, med muligheter for å gjøre for- og etterarbeid.  

Totalt vil det være 40 lærerarbeidsplasser for pedagogisk personale. Dette inkluderer også 

noen arbeidsplasser for andre ansatte (assistenter, morsmålslærere, spes.ped. lærere).  

Lærerarbeidsplassene skal ha regulerbar stol og bord. Hyller, skuffer og skap skal være 

låsbare og gjerne med løsninger som skjuler innholdet. Det skal også være tilrettelagt for 

bruk av bærbar PC og telefon (tilstrekkelig strømuttak). Alle arbeidsplasser skal ha tilgang på 

direkte dagslys og utsyn.  

Trinnteamene skal kunne ha sine teammøter inne på arbeidsrommet, eksempelvis rundt et 

felles bord i rommet. Videre skal lærerne kunne benytte grupperom i trinnarealene til møter 
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med foresatte og/eller andre når disse rommene ikke er i bruk i undervisningen eller av SFO. 

Lærerne kan også benytte møterommene som personalet disponerer i fellesskap. 

Kopi-/produksjonsrom må være lett tilgjengelig fra arbeidsrommene. Flere team skal ha felles 

kopi-/produksjonsrom og nærhet til funksjonen må derfor prioriteres. 

 Møterom 

Skolen skal ha minst tre møterom av ulik størrelse med muligheter for oppkobling av PC, 

digital/interaktiv tavle, Chatboardtavle, mm. Møterom tilknyttet ledelse og administrasjon 

kommer i tillegg. Møterommene skal ha plass til henholdsvis 6 – 10 – 15 personer.  

Det er ønskelig at møterommet for 15 personer er samlokalisert med personalrom og at det 

er mulig å åpne opp mellom dem.  Det er ønskelig med transparent løsning mellom møterom 

og personalrom, med mulighet til å skjerme for innsyn. Det skal være mulig å bruke 

møterommet uten å gå via personalrom. Det skal være god støydemping mellom disse 

rommene. 

 Støttefunksjoner; Elevtjenester, driftstjenester og renhold  

Elevtjenestene omfatter skolehelsetjenesten, PPT og fysioterapeut. Renholdstjenester og 

bygningsdrift omfatter rengjøringstjenester, vaktmestertjenester og vedlikehold, varemottak, 

lager og avfallshåndtering. 

 Elevtjenester 

4.7.1.1 Skolehelsetjenesten 

Det er ønskelig at skolehelsetjenesten lokaliseres nær skolens resepsjon og administrasjon 

slik at den er lett tilgjengelig for elever og deres foreldre/foresatte. Helsetjenesten skal ha et 

kontor, og i tilknytning til disse skal det etableres en ventesone og et tilgjengelig HCWC-

toalett med enkel dusjløsning.  

Skolehelsetjenesten har behov for tilgang møterom for inntil 10 personer. Dette møterommet 

sambrukes med skolen for øvrig.  

4.7.1.2 Rom for fysioterapi og testrom PPT 

Skolen skal ha et eget rom der elever kan utføre aktiviteter og øvelser sammen med 

fysioterapeut. Rommet skal også kunne benyttes av PPT til treningsrom og testsituasjoner. 

Rommet må være godt lydisolert og ha lite fast møblering.  

Rommet kan lokaliseres i tilknytning til spesialpedagogisk base. Arealbehov er ca. 10 m2. 

 Drift- og vaktmestertjenester 

Drift – og vaktmestertjenesten er samordnet med idrettshallen og kulturhuset, og dagens 

ordning med kontor / arbeidsrom i idrettsbygget vil bli videreført.  

Skolen har behov for gode løsninger i forhold til varelevering og henting av avfall. Utvidelse 

og ombygging av skolen må bidra til å sikre trafikksikre og funksjonelle løsninger. 
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Varemottaket må ha en lokalisering som sikrer kort avstand til lager og som gjør det lett å 

videre distribuere i skoleanlegget. Samtidig må det sikres at varelevering ikke medfører 

trafikk inn på arealer der elevene oppholder seg og leker ute. Vareleveringsløsning bør så 

langt det lar seg gjøre samordnes med idrettshallen og kulturhuset.  

Over nevnte prinsipper for varelevering gjelder også for henting av avfall. Skolen bør har et 

avfallsrom som er tørrskodd tilgjengelig fra hele skoleanlegget. Avfallsrommet kan gjerne 

lokaliseres i nærheten av varemottaket, eller i det minste slik at kjøring til og fra ikke krever 

kjøring over elvenes oppholds- og lekeareal ute. 

 Renholdstjenester 

Renholdsentral 

Sentralt i skoleanlegget, i første etasje, skal det være en renholdsentral. Denne må være lett 

tilgjengelig fra varemottak, og i kort avstand til heis. Samlet areal for renholdsentral og lager 

er minst 25 m2. Renholdsentralen skal være slik utformet at en stor gulvvaskemaskin lett kan 

kjøres/snus inni sentralen. Det skal være god ventilasjon for utlufting av fuktighet og 

batterigasser. Der det er mulig må man unngå dørterskler. Eventuelt må det lages til 

overganger/ramper for enklere inn og utkjøring av renholdsmaskiner og renholdsvogner. 

Renholdstasjoner 

I alle skolens bygg vil det være behov for egne renholdsrom. Arealet i renholdsrommene er 

ca. 5 m2. Antall desentraliserte renholdsrom må tilpasses antall etasjer og horisontale 

avstander mellom ulike funksjoner i det nye skolebygget. Avstand til nærmeste 

renholdsentral må også tas med i vurderingen. 

Nærmere beskrivelse av nødvendig utstyr og møblering i renholdsrom må utarbeides når 

fremtidig løsning for Sørreisa sentralskole er valgt. 

 Lager skole 

4.7.4.1 Lager skoledrift 

Skolen har behov for et sentrallager der løst inventar (bord, stoler, skap m.m.) kan 

oppbevares fra et skoleår til et annet. Her skal det og være plass til hyller for oppbevaring av 

materiell og utstyr som ikke er i daglig bruk. Hovedlager bør være lett tilgjengelig fra skolens 

varemottak. 

Nærlager i tilknytning til spesialutstyrte læringsareal, i trinnareal og utelager kommer i tillegg 

til hovedlageret. 

4.7.4.2 Lager skolefrukt og melk 

Det skal være gode og trafikksikre løsninger for varelevering, lagring og utdeling av 

skolefrukt og melk. Melk og frukt oppbevares i kjølerom eller kjøleskap, sentralt plassert i 

skoleanlegget slik at det er lett for elever på alle årstrinn å hente melk og frukt.  

Funksjonen kan løses med at det etableres et kjølerom sentralt i bygget, eller ved at 

kjøleskap blir satt inn i et eget rom.  
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4.7.4.3 Kaldlager for uteleker 

Fra uteområdet skal det være lett tilgang til et kaldlager for uteleker for skole og SFO. 

Arealbehov ca. 20 m2. 

4.7.4.4 Kaldlager bevegelseshjelpemidler  

Det avsettes areal for et kaldlager for bevegelseshjelpemidler (for særskilt tilrettelagt 

opplæring). Det skal være strømuttak for lading av elektriske sykler m.m., samt mulighet for å 

installere takheis. Dørbredden må være minst 1 m. Arealbehov ca. 15 m2. 

 Avfallsrom 

Skolen skal ha et avfallsrom med lett adkomst for renovasjonsbiler. Avfallsrommet 

lokaliseres med tanke på enkel og effektiv avfallshåndtering, nært varemottak, dog slik at 

selve avfallsrommet skjermes fra varemottaksarealet (ikke samtidig kryssende varer inn og 

avfall ut) – og får nødvendig avstand fra friskluftinntak.  

Det skal være låsbare porter for kildesorteringsstasjonen. Plassering og utforming av 

kildesorteringsstasjon skal være i tråd med gjeldende forskrifter for brannsikring etc. 

Det avsettes areal for desentraliserte kildesorteringsstasjoner /miljøstasjoner i bygget. Dette 

er egne beholdere for innsamling av papir, glass/metall, biologisk avfall, plast og restavfall.     
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 Uteområdet 

«Forprosjektet må ved vurderingen av den hensiktsmessige plasseringen av bygg legge til grunn 

at skolens uteareal/lekeareal skal gjøres attraktive med nærhet til klasserommene, og mest 

mulig skilt fra trafikkarealer og parkeringsarealer for så vel lærere, transport til og fra skolen 

og fra næringsmessig og annen transport i nærheten av skolen. Trafikkarealene må holdes mest 

mulig samlet i området mot næringsbyggene i «kokkeskolens nærhet». 

Utdrag fra vedtak sak 45/15, Ny felles 1-10 skole i sentrum, Kommunestyret Sørreisa kommune, 10.09.2015 

 Vurdering av tiltak trafikk og utomhus 

Utvidelse av Sørreisa sentralskole og økt elevtall vil føre til mer trafikk til og fra 

skoleområdet.  Det vil i denne sammenheng trolig være behov for ny reguleringsplan for 

området, slik at en unngår konflikter mellom myke og harde trafikanter i årene som kommer. 

Det vil også være nødvendig at ny reguleringsplan sikrer skolens behov for uteområder, slik 

at disse er i tråd med forskrift om miljørettet helsevern i skoler (J.f. trafikksikkerhet og 

størrelse tilgjengelig uteareal, Helsedir 2014). 

Aktuelle tema som må håndteres i ny reguleringsplan er blant annet inn- og utkjøring fra 

Storveien og Nordsiveien, trafikk til og fra skolen, kulturhuset og idrettshallen, skoleskyss 

(busser), parkeringssoner, gang- og sykkelveier, «kiss and ride», - og ikke minst tydelige 

områder for lek og aktiviteter for skole- og fritid. 

Skoleanlegget må sikres tilfredsstillende planløsning for gående og syklende i tillegg til gode 

avsetnings- og parkeringsløsninger, og vareleveringssituasjon. Biltrafikk og myke trafikanter 

skal så langt som mulig holdes atskilt slik at farlige situasjoner ikke oppstår. 

Denne planen tar ikke for seg detaljer i forhold til fremtidig utomhusplan, men det legges til 

grunn at ny reguleringsplan foreligger før byggestart. I et større planperspektiv bør en se på 

hele sentrumsområdet under ett, og hvordan ulike funksjoner og tilbud kan knyttes sammen 

og gjøres mest mulig tilgjengelig slik at det blir et attraktivt område for blant annet skole, 

fritid, idrett, kultur, nærmiljø, lek og aktiviteter.  

 

  

 Et variert uteområde  

Det er ønskelig at elevenes leke- og oppholdsareal utformes med soner som er tilpasset de 

forskjellige alderstrinnene i skolen. Skolen kan med fordel ha mange, avgrensede uterom 

Figur 20 Oversiktskart Sørreisa sentralskole og nærområde. 
(Kilde: norgeskart.no) 

Figur 21 Parkering på skolens uteområde, langs 
idrettshall og skolebygg på ettermiddagstid. 
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som tillater parallelle aktiviteter. Uteområdet skal tilrettelegges slik at det er naturlige 

uteområder som brukes mest av 1.-4. trinn, 5.-7. trinn, og 8.-10. trinn, men det settes ikke 

opp fysiske sperrer mellom områdene. 

Uteområdet må utformes slik at behov for regler og restriksjoner begrenses, samtidig som de 

fysiske rammene ikke begrenser handlingsrommet eller forestillinger om hva man kan. Barn 

og unge skal oppleve at de stimuleres motorisk, fysisk, sosialt og intellektuelt. Uteområdet 

skal oppfordre barn og unge til å holde seg i aktivitet, og gi dem opplevelser som forsterker 

lysten til å utfordre egne grenser. Det skal være et variert område som tar hensyn til elevers 

ulike alder, funksjons- og ferdighetsnivå.  

Skolens uteareal skal tilby: 

• gode utfoldelsesmuligheter for allsidig fysisk aktivitet 

• rom for ulike typer sosial aktivitet 

• trygge og trivselsskapende omgivelser 

• rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring 

• rom tilrettelagt for å samle klasser / grupper for undervisning og læring ute. 

• rom for spenning og uforutsigbarhet 

• opplevelse av lokal identitet 

• estetiske og kunstneriske opplevelser i lek og avkobling 
 

Ved utforming og tilrettelegging av uteområdet må en i størst mulig grad: 

• Benytte de naturkvalitetene som ligger i tomten 

• Skape aktive og rolige soner som ikke er i konflikt med hverandre 

• Skjerme og avgrense leke- og oppholdsareal fra trafikkareal 

• Optimalisere plassering av nybygg for å sikre uteområder med best mulige solforhold 

• Etablere belysning som gjør det mulig å bruke uteområdet på mørke dager og 
kveldstid 

• Legge til rette for bruk på uværsdager, for eksempel takutstikk i bygget, leskur, 
overbygg, paviljonger, halvklimatiserte rom. 

• Skape multifunksjonelle, fleksible løsninger 
 

Planlegging og tilrettelegging i uteområdet må ta hensyn til at barn har forskjellige 

forutsetninger. Skal miljøet fungere for alle, er det en forutsetning at alle barn må kunne 

velge hva de vil gjøre ut fra hvem de er sammen med, tidligere erfaringer og det 

utviklingstrinnet (modningsnivået) de er på. 

4.8.2.1 Sykkelparkering 

Det skal etableres plass til parkering for 100 sykler. 50 av disse bør være under tak. 

Sykkelparkering skal etableres der elever og andre naturlig kommer til skolen. Det betyr 

gjerne flere plasser for sykkelparkering.  

Det må være god visuell kontroll med parkeringsplassene slik at risiko for hærverk og tyveri 

reduseres.  

4.8.2.2 Avstigningsplass  

Det skal etableres plass for trafikksikker avlevering og henting av elever. Denne kan være et 

lite stykke fra skolen, og er knyttet til fortau eller gangvei. Elevene skal kunne gå fra dette 

avsettingsområdet, og opp til skolen, uten å krysse trafikkert areal. Funksjonen planlegges 

slik at det etableres et trygt kjøremønster uten rygging.  
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4.8.2.3 Skolebusser 

Elever som benytter buss skal ha trygg ventesituasjon og fortau/gangvei mellom skolen og 

busstoppet. Det forutsettes at skolebusser ikke skal kjøre helt inn til skolebygget. 

4.8.2.4 Vareleveranser 

Skolen mottar ferskvarer som melk og frukt flere dager i uken, og ellers jevnlige 

vareleveranser.  Det skal legges til rette for enkel adkomst til varemottaket og det skal 

planlegges for tydelige trafikkarealer for biltransport til varemottak 

4.8.2.5 Parkering 

Det skal legges til rette for parkering for ansatte og besøkende. Parkeringsplasser som 

brukes av ansatte og besøkende på dagtid skal kunne benyttes av brukere av idrettshall og 

skole på ettermiddag- og kveldstid. Parkering for ansatte, besøkende og levering/henting til 

SFO skal etableres i god avstand fra skolebygget. 

Det skal legges til rette for HC-parkering. Ledelinje til inngangsdør med oppmerksomhetsfelt 

foran døren, i dørens bredde. Ledelinje skal være i taktilt materiale med kontrastfarge til 

øvrig belegg. Oppmerksomhetsfelt skal ha annet taktilt mønster enn ledelinje. 
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 Et helthetlig skoleanlegg  

Prioriteringer og plassering av trinnarealer og funksjoner i fremtidig skolebygg 

I arbeidet med rom og funksjonsprogrammet har det vært et viktig prinsipp at dagnes arealer 

og nye arealer i størst mulig grad skal henge sammen. Dersom det er mulig å etablere et 

tilbygg, eller et påbygg til eksisterende bygg vil dette være å foretrekke, framfor å bygge en 

separat enhet et annet sted på skoletomten.  I dette kapittelet legger vi til grunn noen 

prinsipper og viser to alternativer for hvordan dette kan løses. I et helthetlig skoleanlegg har 

brukerne enkel tilgang til de funksjonene de bruker mest. Det betyr at det vil være behov for 

en del tiltak også i eksisterende bygg.  

 Arealbehov for fremtidig 1-10 skole 

Gjennomgang av areal og funksjoner i eksisterende skoleanlegg viser at skolen i dag har et 

tilgjengelig nettoareal (NTA) på ca. 3080 m2. Eksisterende nettoareal legges til grunn for 

beregning av arealbehov tilbygg. Normert arealbehov for ny skole dimensjonert for 450 

elever i 1-10 skole er 3668 m2 NTA (J.f. arealnorm Figur 15 - tabellen viser forslag til 

arealnorm i 1-10 skole med 450 elever (Norconsult 2018). For den fremtidige Sørreisa skole 

er det beregnet et tilleggsbehov på ca. 300 m2 for spesialpedagogisk base, innføringsklasser 

og utvidet samlingsareal/nærmiljøfunksjon. 

Gjennomgangen viser at et behov for utbygging på ca. 1000 m2 NTA. Dette tilsvarer ca. 1400 

m2 BTA (Brutto/nettofaktor 1,4 for nybygg).  

Arealoversikt (NTA) eksisterende bygg og arealbehov fremtidig kombinertskole 1-10: 

 

Trinnareal:

1.-4. trinn 0 0 0 720 133 853

5.-7. trinn 602 44 646 540 100 640

8.-10. trinn 603 44 647 540 100 640

Baseareal 95 18 113 50 20 70

SFO 0 0 0 60 0 60

Innføringsklasser 0 0 0 80 0 80

1300 106 1406 1990 353 2343 -937

Spesialutstyrt 705 35,5 741 610 10 620

Bibliotek 246 0 246 186 0 186

951 35,5 987 796 10 806 181

Administrasjon 112 0 112 75 0 75

Personal 310 49 359 407 48 455

422 49 471 482 48 530 -59

Samlingsareal* 0 0 0 129 0 129

Elevtjenester 40 0 40 70 7 77

Renholdstjeneste 30 0 30 35 0 35

Lager** 149 0 149 149 0 149

219 0 219 383 7 390 -171

Samlet nettoareal eksisterende bygg: 3083 Normert arealbehov K450: 4069 -987

Diff. 

NTA
Funksjon Nettoareal

WC og 

garderober

Ny skole 1-10

Nettoareal
WC og 

garderober

Samlet 

areal

Samlet 

areal

Eksisterende bygg
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Tabell 4: Arealer i eksisterende skoleanlegg til venstre. T.h. beregnet arealbehov i henhold til arealprogram (Kap. 
3.3), med tilleggsareal for innføringsklasser, spesialpedagogisk base og nærmiljøfunksjon/samlingsareal. 
 *) Skolen har i dag en samlingsfunksjon tilknyttet biblioteket. **) Skolen har i tillegg lagerkapasitet i kjeller. 

Skolen har i dag et større areal avsatt til bibliotek enn det arealnormen tilsier. Det store 

bibliotekrommet midt i hovedbygget kan fungere som samlingsareal i enkelte 

sammenhenger, f.eks. for en klasse eller et helt trinn. For gruppestørrelser utover dette vil 

biblioteket være mindre egnet som samlingsareal.  

Skolen disponerer i dag noe mer lagerareal enn det som fremgår av tabellen over, blant 

annet i kjeller bygg C, D og F. Dette er arealer som ikke er egnet for omdisponering til andre 

funksjoner. Skolens lagerbehov regnes som godt nok dekket, også i forhold til fremtidig 

utvidelse. 

 Nærhetsmatrise 

Nærhetsmatrisen viser ønsket prioritering i forhold til nærhet mellom ulike funksjoner i 

skoleanlegget. God funksjonalitet i skoleanlegget krever nærhet mellom funksjoner som hver 

dag, eller ofte, benyttes av en eller flere brukergrupper.  

 
Figur 22 - Nærhetsmatrisen viser ønsket nærhet mellom funksjoner 
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 Generelle prinsipper for et helhetlig skoleanlegg 

Følgende hovedprinsipper legges til grunn for planlegging og utforming av det fremtidige 

skoleanlegget: 

• Administrasjonen sentralt plassert i skoleanlegget.  

• Det skal være inngangspartier til alle trinnområder. 

• Alle trinn skal ha tilgang til uteområdet. 

• Det skal være toaletter og garderober tilknyttet alle trinnområder.  

• Uteområdet opparbeides i soner tilknyttet de ulike trinnområdene. 

• Få til en sammenheng i bygget som er rettet inn mot de ulike trinnenes behov og bruk 

av ulike funksjoner 

• Bedre tilrettelegging for sambruk generelt (interne og eksterne brukere)  

Under følger en oversikt over arealer i eksisterende bygg, beskrivelse av egnethet opp mot 

ulike funksjoner og prioriteringer for det fremtidige skoleanlegget. De enkelte byggene er 

beskrevet hver for seg, og er omtalt med bokstavnavn i henhold til Figur 23 Hovedfunksjoner 

i eksisterende skolebygg.  

Bygg E har bruksarealer i to etasjer.  

Arealer i kjeller bygg C, D og F er ikke tatt med i arealoversikten. 

  

Figur 23 Hovedfunksjoner i eksisterende skolebygg.  
Bygg E har bruksarealer i to etasjer.  
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 Bygg C - Spesialromsfløy  

Oppgitt netto- og bruttoareal for plan 1 bygg C er 758 m2 / 834 m2 (ekskl. arealer i kjeller).  

Arealer Bygg C m2 NTA Mulig anvendelse 

Generelle arealer 559 m2 
Klasserom, fellesareal, spesialrom, personalarealer, 
administrasjon; kontorer, SFO, base 

Fellesarealer 0 m2 Fellesareal, garderober, lager 

Garderobe/toalett 35 m2 Garderober, toaletter 

Trafikkareal 96 m2 Gangareal, trapperom  

Lager 66 m2 Lager 

Drift/renhold 2 m2 Drift/teknisk, renhold 

Sum NTA 758 m2  

Tabell 5 Viser nettoarealer i Bygg C etter arealkategorier og mulig anvendelse. 

Figur til høyre viser dagens hovedfunksjoner i Bygg C. Generelle arealer her er spesialutstyrte fagrom. 

Det legges til grunn at det er behov for noe oppussing og ombygging i Bygg C i fremtidig 

løsning. Det opprettes et fellesareal i tilknytning til kulturhuset slik at dette arealet lett kan 

benyttes av skolen på dagtid, av SFO på ettermiddagstid, og av lokale lag og foreninger på 

kveldstid og eventuelt i helger. I tilknytning til nytt fellesareal etableres det et nytt 

kantinekjøkken for overnevnte brukere.  

Bygningsmessige tiltak:  

• Det opprettes fellesrom/samlingsrom med kantinekjøkken i nordenden av bygget. 

Musikkavdelingen flyttes. 

• Arealer for kunst og håndverk rustes opp. 

 Bygg D, Mellombygget  

Bygg D er lokalisert mellom hovedbygget (Bygg E) og spesialromfløyen (Bygg C), og denne 

sammenbyggingen er en viktig funksjon som gjør det lett å bevege seg mellom trinnarealene 

(bygg E) og spesialrommene. Tilkomst fra trinnarealene til idrettshallen og kulturhuset er 

også via Bygg D. I tillegg til trafikkarealene er det også en del mindre undervisningsrom og 

kontorer i dette bygget. Rom og arealer i underetasjen lite brukt av skolen, men noe 

lagerplass benyttes. 

Oppgitt netto- og bruttoareal for plan 1 bygg D er 268 m2 / 290 m2 (Langsgående 

korridor/trafikkareal medregnet i NTA). Arealer i kjeller kommer i tillegg.  

Arealer Bygg D m2 NTA Mulig anvendelse 

Generelle arealer 164 m2 
Klasserom/grupperom, fellesareal, spesialrom, personalarealer, 
administrasjon; kontorer, SFO, base 

Fellesarealer 0 m2 Fellesareal, garderober, lager 

Garderobe/toalett 2 m2 Garderober, toaletter 

Trafikkareal 89 m2 Gangareal, trapperom  

Lager 13 m2 Lager 

Drift/teknisk 0 m2 Drift/teknisk 

Sum NTA 268 m2  

Tabell 6 Viser arealer i bygg D etter arealkategorier og mulig anvendelse 

Det legges til grunn at hovedfunksjonene i Bygg D videreføres i fremtidig løsning. 
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Bygningsmessige tiltak:  

• Lettere oppussing base for elever med behov for særskilt tilrettelagt undervisning  

• Det bygges et treningsrom/testrom i denne avdelingen 

• Det vurderes om det kan bygges universell tilkomst fra Bygg E til Bygg C via Bygg D. 

Dette kan eventuelt løses som en innebygget langstrakt rampe på nordsiden av Bygg 

D. 

 Bygg E, Hovedbygget 

Oversikt over bygningsmessige tiltak legger til grunn at administrasjonsavdelingen og 

sentraliserte personalfunksjoner flyttes til Bygg E nær skolens hovedinngang. Dersom 

pauserom for personalet plasseres i andre etasje, må det sikres lett tilkomst til 

administrasjonen. 

Arealer Bygg E m2 Mulig anvendelse 

Generelle arealer 1285 m2 
Klasserom, fellesareal, spesialrom, personalarealer, 
administrasjon, kontorer, SFO, base 

Fellesarealer 246 m2 Fellesareal, lager 

Garderobe/toalett 88 m2 Garderober, toaletter 

Trafikkareal 751 m2 Gangareal, trapperom  

Lager skole 107 m2 Lager (materialrom og disp.rom) 

Drift/teknisk 41 m2 Renhold (sentral og div. lagerrom) 

Sum NTA 2518 m2  

Tabell 7 Viser arealer i bygg E etter arealkategorier og mulig anvendelse. Inkl. korridorer/gangareal/trapperom. 

Figur til høyre viser dagens hovedfunksjoner i Bygg E, men mulig fremtidige innganger for elever. 

Bygningsmessige tiltak bygg E:  

Nettoareal plan 1 uten korridor/trafikkareal er 938 m2. Korridor/trafikkareal utgjør 404 m2 på 

plan 1 (inkl. vestibyle). Nettoareal plan 2 uten korridor/trafikkareal er 829 m2. 

Korridor/trafikkareal utgjør 347 m2 på plan 2 (inkl. fellesareal over vestibyle). Samlet 

nettoareal er 2518 m2 (inkl. trafikkareal). Oppgitt bruttoareal for bygg E er 2895 m2. 

 

 

 

 

Punktliste forslag bygningsmessige tiltak bygg E: 

• Bygge ny resepsjon og administrasjonsavdeling, samt personalgarderober/wc. 

• Lett ombygging av klasserom/grupperom for bedre arealutnyttelse 

• Ny elevinngang ved renholdrom og ombygging toaletter  

• Ny elevinngang fra tilkobling til bygg F 

• Det etableres ny/utvidet renholdsentral 

• Lettere oppussing av fellesarealet sentralt i bygget 

• Magasin/lager sentral i bygget åpnes opp mot fellesarealet og korridor, gjerne med 

glassfelt, slik at arealet kan brukes til aktiviteter og opphold. 

• Det etableres rom for lærerarbeidsplasser 

Tabell 8: Arealoversikt pr. etasje, bygg E. 

Nettoareal Korridor BA tot.

 Plan 1 938 404 1342 1447,5

 Plan 2 829 347 1176 1447,5

Samlet 1767 751 2518 2895

BruttoarealBYGG E
Bruksareal (BA)
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• Etablere pause-/personalrom og møterom 

• Det etableres garderober og toaletter i andre etasje. 

• Naturfagavdelingen omdisponeres. Nye arealer for naturfag flyttes til 

spesialromfløyen (eller i tilknytning til denne). 

 Bygg F, Administrasjonsbygget 

Oppgitt nettoareal plan 1 i bygg F er 617 m2. Bruttoareal for bygget er ikke oppgitt, men ut fra 

mål på tegning er BTA ca. 800 m2. Arealer i kjeller kommer i tillegg.  

Arealer Bygg F m2 Mulig anvendelse 

Generelle arealer 414 m2 
Klasserom, fellesareal, spesialrom, personal-arealer, 
administrasjon, kontorer, SFO, Spes.ped.base 

Fellesarealer 20 m2 Fellesareal, garderober, lager 

Garderobe/toalett 49 m2 Garderober, toaletter 

Trafikkareal 109 m2 Gangareal, trapperom  

Drift/teknisk 25 m2 Drift/teknisk, renhold 

Sum NTA 617 m2  

Tabell 9 Viser arealer i Bygg F etter kategorier og mulig anvendelse i fremtidig løsning.  

Figur til høyre viser dagens hovedfunksjoner i Bygg F. 

Bygg F er i utgangspunktet bygget til undervisningsformål, men arealene her benyttes i dag 

til personal- og administrasjonsfunksjoner. Det vil være mulig å videreføre dagens bruk i ny 

løsning, men det vil da trolig være vanskelig å sikre at dette blir en sentral og god plassering 

i det nye skoleanlegget.  

En omdisponering/tilbakeføring av arealene til trinnareal vil kunne gjennomføres med mindre 

bygningsmessige tiltak. I så fall vil samlet areal være egnet som trinnareal for to årstrinn, 

dimensjonert for 45 elever pr. trinn. 

Bygningsmessige tiltak ved mulig tilbakeføring av arealer til undervisningsformål:  

• Lettere oppussing og tilpasninger av overflater (gulv, tak og vegger)  

• Lettere ombygging ift. inndeling av rom 

• Utbedring av garderobeforhold 

• Tilbygg ca. 80 m2 dersom bygget skal tilbakeføres til undervisningsformål. Utvidet 

arealbehov knyttet til 2 trinnområder og SFO (Blir en del av det totale 

nybyggbehovet). 

 Muligheter for tilbygg 

Basert på gjennomgang og analyse av arealer, rom og funksjoner i eksisterende skolebygg 

legges det til grunn at den fremtidige 1-10 skolen vil ha behov for et tilbygg på ca. 1000 m2 

NTA, tilsvarende ca. 1400 m2 BTA (Brutto/nettofaktor nybygg 1,4). 

Rom og funksjonsprogrammet tar ikke stilling til plassering av fremtidig tilbygg, men kriterier 

for et fremtidig helhetlig, fremtidsrettet og funksjonelt skoleanlegg må legges til grunn (J.f. 

kap. 5.1). I utgangspunktet er det lagt til grunn at alt nybygd areal samles i ett bygg, men det 

kan også være aktuelt å vurdere at en mindre del av arealet løsrives fra nybygget dersom 

dette gir et bedre helhetlig resultat.   
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Ut i fra hvilke arealer og funksjoner skolen disponerer i dag, vil det være naturlig å ta 

utgangspunkt i de funksjoner som kommer i tillegg når skolen skal utvides for å gi plass til 

flere elever og ansatte. Behovet tilsier en utvidelse med i hovedsak undervisningsarealer.  

I det følgende er det skissert to ulike løsninger for tilbygg: 

• Tilbygg på ett plan 

• Tilbygg over to plan, erstatter i tillegg bygg C 

 Mulig tilbygg på ett plan 

Dersom fremtidig tilbygg etableres som et tilbygg på ett plan, vil tilbygget få et fotavtrykk på 

1400 m2. Ettersom det legges til grunn at tilbygget skal henge sammen med eksisterende 

bygg, eller i det minste ha «tørrskodd» forbindelse, vil tilbygget dekke areal som i dag er del 

av elevenes tilgjengelige uteområde. 

Det legges til grunn at trinnarealene her får egne innganger med garderober og toaletter lett 

tilgjengelig fra uteområdet. 

Bygningsmessige tiltak:  

• Et tilbygg med bruttoareal 1400 m2 etableres i tilknytning til eksisterende skoleanlegg. 

• Hovedfunksjon som etableres i tilbygget er trinnareal (generelle læringsareal inkl. 

garderober og toaletter).  

 Mulig tilbygg over to plan, erstatter bygg C 

En alternativ løsning for fremtidig tilbygg vil være å velge en mer kompakt løsning. Dette vil 

være mulig dersom man velger et påbygg i høyden. I så fall vil det være mest nærliggende 

med et påbygg på Bygg C (spesialromfløyen). Det foreligger pr i dag ikke tilstrekkelige 

opplysninger om i hvilken grad grunnforhold og/eller konstruksjonen i eksisterende bygg vil 

tåle et påbygg i høyden. Grovkalkyle (kapittel 6) for tilbygg over to etasjer legger derfor til 

grunn at første etasje Bygg C rives og erstattes med nybygg over to etasjer. Det er i denne 

sammenheng ikke tatt stilling til om underetasje/kjeller også må rives og erstattes, eller om 

den kan videreføres med nødvendige tilpasninger og forsterkninger i konstruksjon til påbygg. 

Det må sikres god og universell tilkomst mellom bygg B og D til og fra nybygget.  

Netto/bruttofaktor er noe høyere for nybygg enn det som ligger til grunn i eksisterende bygg 

(bygg C), og bruttoareal i nybygget blir derfor noe større enn i dagens bygg C. 

Netto- og bruttoareal for nybygg blir med dette 1660 m2 (NTA) / 2300 m2 (BTA). 

Bygningsmessige tiltak:  

• Plan 1 i bygg C rives og det bygges et nytt bygg over to plan (Det må undersøkes 

nærmere om underetasje/kjeller kan videreføres i ny løsning). 

• Hovedfunksjoner som etableres i tilbygget er trinnareal (generelle læringsareal inkl. 

garderober og toaletter), spesialutstyrte læringsareal, fellesareal og kantinekjøkken, 

eventuelt lærerarbeidsplasser. 

 Skolens uteareal  

Planlegging og tilrettelegging av uteområdet må ta hensyn til at barn har forskjellige 

forutsetninger. Utearealet til en kombinert skole 1-10 skal dekke hele aldersspekteret. For at 
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uteområdet fungere for alle, må det lages en helhetlig plan for hvordan det fysiske 

læringsmiljøet utomhus skal utformes og knyttes sammen med resten av skoleanlegget. 

Tiltak uteområdet 

• Skoleveien på vestsiden av hovedbygget må stenges for gjennomkjøring slik at 

uteområdet vest for Bygg F får en trygg og trafikksikker tilknytning til uteområdet i sør. 

• Området mellom byggene A, B og D og foran hovedinngang bygg E stenges for 

innkjøring og parkering og området opparbeides som uteareal for elever. 

• Det må utarbeides en helhetlig plan for skolens uteområde, og området må rustes 

opp i tråd med denne (J.f. kap. 4.8). Planen må omfatte tiltak for trafikk til og fra 

skolen (inkl. varelevering), parkering (inkl. HC-parkering), soner for lek, fysisk 

aktivitet, sosialisering, rekreasjon m.m. – tilpasset ulik alder og interesser. 

 

 Mulig plassering av ny fotballhall 

«Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 53/12, hvor planlegging av et skolebygg 1-10 skal 

avklares hvorvidt det arealmessig i skolens nærhet er mulig å gi rom for den fotballhallen 

som SIL ønsker å bygge.» 

Ny fotballhall kan etableres i nærhet av skoleanlegget på tomt som kommunen erverver i 

forbindelse med skoleutbyggingen (sør for skolebygget). Mulig plassering på tomten kan 

avklares når trafikkmessige forhold er avklart og skolens uteområde er prosjektert med stort 

nok areal i forhold til dimensjonering av elevtall. 

 

 Behov for nye arealer og funksjoner i forbindelse med sambruk 

Skoleanlegget sin sentrale beliggenhet i sentrum og plassering direkte tilknyttet kultursal, 

idrettshall og svømmehall gjør det viktig å planlegge at sambruk mellom skole og andre 

funksjoner fungerer godt. Skolens opplever at sambruk av rom og funksjoner, spesielt de 

spesialutstyrte læringsarealene, til tider går utover undervisningen. De nye løsningene for 

skoleanlegget (inkl. nye fellesareal) skal derfor utformes slik at behovet for sambruk av de 

spesialutstyrte læringsarealene reduseres.  

117238



 

49 

 

 Kostnader 

Økonomiske forutsetninger 

For det fremtidige skoleanlegget er det satt opp en grovkalkyle for prosjektkostnader med 

utgangspunkt i kvadratmeter bruttoareal (BTA).  

• Nybygg pr. m2 BTA   kr. 37.000 inkl. mva 

• Ombygging/rehabilitering  kr. 18.000 inkl. mva 

• Lett ombygging   kr.   8.000 inkl. mva 

• Oppussing    kr.   4.000 inkl. mva 

• Riving     kr.   2.000 inkl. mva 

I kalkylen er det medregnet de kostnadskomponenter som ligger inne i standard kontoplan 

for byggeprosjekt: 

Konto Kostnadselement Innhold 

1 Felleskostnader Rigg, byggeplass, entrepriseadministrasjon, HMS, hjelpearbeid  
2 Bygning Grunn og fundamenter, bæresystem, vegger, dekker, fast 

inventar, malerarbeid  
3 VVS-installasjoner Sanitær, varme, brann, luft, vann, kjøling  
4 Elkraft installasjoner Elkraft, lys, el-varme, høgspent, basisinstallasjoner 
5 Tele og automatisering Telefoni, alarm, lyd og bilde. Instrumentering  
6 Andre installasjoner Heis, rulletrapper, scene, avfall, mv.  

1-6 HUSKOSTNAD  

7 Utendørsarbeid Terrengarbeid, murer, trapper, støy, drenering, VA-hovedgrøft, 
elkraft, veier og plasser, park og hage, mv.  

1-7 ENTREPRISEKOSTNAD  

8 Generelle kostnader Programmering, prosjekteringskostnader, 
prosjektadministrasjon, forsikring, gebyr,  

1-8 BYGGEKOSTNAD  

9 Spesielle kostnader Tomtekostnadar, finansiering, mva (25% av byggjekostnad 1-8 
over), utsmykking  

1-9 PROSJEKTKOSTNAD  

RM Reserver og marginer Ikke forventede kostnader. Reserver skal dekke forventede tillegg og 
gir finansiell trygghet 

SUM KOSTNADSRAMME  

Tabell 10  - Kostnadselementer 

Det er ikke regnet med marginer og reserver, inventar og kostnader til tomtekjøp. Løst 

inventar og utstyr er heller ikke regnet med i prisforutsetningene over.  

Merk at kommunen får mva. kompensasjon på skolebygginvesteringer. 
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 Kostnadsvurdering ny Sørreisa skole 1-10 

Basert på arealnorm for 1-10 skole med kapasitet til 450 elever og tilleggsareal for 

fellesareal/samlingsrom, lager musikkorps, innføringsklasse og base for spesialpedagogisk 

tilrettelegging, er det lagt til grunn at den nye skolen i Sørreisa vil bli på totalt 3968 m2 NTA 

(ekskl. idrettsareal og arealer i kjeller bygg C, D og F.).  

Videre er det lagt til grunn at skolen benytter Sørreisa idrettshall og kulturhuset til større 

møter og all innendørs undervisning i Kroppsøving. Skoleeier må sikre at fasilitetene i 

idrettshallen og kulturhuset til enhver tid er i tilfredsstillende stand, slik at skolens 

undervisningsbehov blir dekket her. Kostnadsvurderingen tar ikke med behov for utbedring i 

idrettsanlegg og kultursal.  

Kostnadsvurderingen for det fremtidige skolebygget i Sørreisa er vist for to alternative 

løsninger. Disse to alternativene er nærmere beskrevet i kapittel 5.8. For å oppnå et godt 

funksjonelt skoleanlegg som er mest mulig i tråd med kriteriene for den nye skolen, er det 

lagt til grunn ulike grader av bygningsmessige tiltak i eksisterende bygg. Tiltakene tar hensyn 

til føringer i eksisterende bygg (yttervegger, innvendige bærevegger, toaletter, 

trapper/kommunikasjon, universell utforming m.m.). 

Begge alternativene har kostnadskategoriene oppussing, lettere ombygging, 

rehabilitering/ombygging og nybygg. Det er også lagt inn at enkelte arealer i eksisterende 

bygg blir stående urørt. Kostnader til opparbeiding av uteområdet kommer i tillegg.  

Ettersom endelig plan for tiltak i eksisterende bygg ikke foreligger, er kostnadsvurderingene 

å regne som grovkalkyler.  

Det legges til grunn at behovet for oppgradering og ombygging i eksisterende arealer er likt 

for begge alternativer, bortsett fra tiltak knyttet til bygg C.  

Kostnader beskrevet i tilstandsanalyse fra Multiconsult desember 2018 er ikke medregnet i 

denne grovkalkylen. 

 Grovkalkyle kostnader med alternativ 1 

Med alternativ 1 er det lagt til grunn at behovet for utvidet areal blir løst med tilbygg i 

tilknytning til eksisterende bygg. I kapittel 5.8 er tiltakene som følger av alternativ 1 nærmere 

beskrevet.  

 

Tabell 11  Grovkalkyle kostnader med alternativ 1 

Grovkalkylen viser en samlet kostnad for oppussing og ombygging i eksisterende bygg på 19 

mill. kr. Samlet kostnad for nybygg er 52 mill. kr. Samlet kostnad med alternativ 1 blir med 

det ca. 71 mill. kr. 

Alternativ 1 
Sørrreisa Skole Total 

 BTA Tusen kr. NTA Tusen kr. NTA Tusen kr. NTA Tusen kr. BTA Tusen kr. kostnad

Kostnader pr. m2 2 4 8 18 37

Bygg C - Spesialromsfløy 316 1264 150 1200 66 1188 3,7 mill. kr.

Bygg D -Mellombygg 160 640 60 480 10 180 1,3 mill. kr.

Bygg E - Hovedbygg 1.etg 350 1400 575 4600 6,0 mill. kr.

Bygg E - Hovedbygg 2.etg 180 720 510 4080 58 1044 5,8 mill. kr.

Bygg F - Administrasjonsbygg 440 1760 105 840 2,6 mill. kr.

Kostnader ombygging 1446 5784 1400 11200 134 2412 19,4 mill. kr.

Nye arealer 1400 51800 51,8 mill. kr.

Kostnader totalt 71,2 mill. kr.

Rivekostnader  oppussing lettere ombygging Rehab/ombygging Nybygg-BTA
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 Grovkalkyle kostnader med alternativ 2 

Med alternativ 2 er det lagt til grunn at behovet for utvidet areal blir løst med tilbygg i 

tilknytning til eksisterende bygg. I kapittel 5.8 er tiltakene som følger av alternativ 2 nærmere 

beskrevet.  

 

Tabell 12 Grovkalkyle kostnader med alternativ 2 

Grovkalkylen viser en samlet kostnad for oppussing og ombygging i eksisterende bygg på 17 

mill. kr, inkl. kostnader knyttet til riving av plan 1 bygg C. Samlet kostnad for nybygg er 85 

mill. kr. Samlet kostnad med alternativ 2 blir med det 103 mill. kr. 

 

 

Alternativ 2
Sørrreisa Skole Total 

 BTA Tusen kr.  BTA Tusen kr.  BTA Tusen kr.  BTA Tusen kr.  BTA Tusen kr. kostnad

Kostnader pr. m2 2 4 8 18 37

Bygg C - Spesialromsfløy 850 1700 1,7 mill. kr.

Bygg D -Mellombygg 160 640 60 480 10 180 1,3 mill. kr.

Bygg E - Hovedbygg 1.etg 350 1400 575 4600 6,0 mill. kr.

Bygg E - Hovedbygg 2.etg 180 720 510 4080 58 1044 5,8 mill. kr.

Bygg F - Administrasjonsbygg 440 1760 105 840 2,6 mill. kr.

Kostnader riving /ombygging 620 4520 1250 10000 68 1224 17,4 mill. kr.

Nye arealer 2300 85100 85,1 mill. kr.

Kostnader totalt 102,5 mill. kr.

Rivekostnader oppussing lettere ombygging Rehab/ombygging Nybygg
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Rådmannens innstilling 

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne stiller seg bak utkast til sykehjem (og 
omsorgsboliger) slik de foreligger. Det godtas også at endringer gjøres i ettertid som følge av 
bygningstekniske utfordringer. 

 

Kort sammendrag 
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Viser til vedlagte saksframlegg utarbeidet av rådmannen i Dyrøy. 

Vurdering 

 
 
 
Vedlegg 
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Saksframlegg 
 

Saksframlegg til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
   

 

Vedlegg 
1 201571 Dyrøy sykOMS 050219 

 

Saksopplysninger 
Prosessen med renovering/nybygg ved Dyrøy omsorgssenter har pågått siden 2012. Flere 
løsninger har vært presentert, etter noen omveier har kommunen og Husbanken blitt enige om en 
løsning. 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne med flere har i 2018 blitt rådspurt om plassering 
av omsorgsboliger, Dyrøy kommune hadde da et sett tegninger som ble presentert. Det som var 
sentralt da var plassering av omsorgsboliger.  
Husbanken gav sitt samtykke til plassering etter denne runden. For å komme videre, ønsker 
husbanken at et par relevante utvalg også sier sin mening om ombygging og nybygg av 
sykehjemsavdelingene. 
I hovedtrekk vil følgende endringer gjøres:  

 Skjermet avdeling (Rosestua): Åtte pasientrom beholdes, personalbase opprettes, 
endestuens areal økes, det integreres et brukbart skyllerom. 

 Nordstua: Endestuens areal økes, personalrommet forblir slik det er, som et skriverom. 
Det vurderes at denne avdeling skal ivareta korttidsplasser og avlastning, kombinert med 
noen langtidsplasser. Antall rom beholdes. 

 Sørstua: gammel bygningsmasse rives, det bygges opp en ny avdeling med moderne 
fasiliteter og romløsning. Fellesareal legges på midten av avdelingen, personal- og 
skylleromsfasiliteter blir optimale.  

 Det gamle arealet som ble brukt til spisestue, vil nå bli dedikert til dagsenter, det 
opprettes en kjøkkenkrok der det kan utøves matlagingsaktiviteter. Dette vil være arealer 
som også kan benyttes til bespisning for de som bor i nærliggende omsorgsboliger. 

 
Nye omsorgsboliger: De siste tegningene imøtekommer i større grad et minimum av utsikt fra 
alle leilighetene. Plasseringen blir nær sykehjemmet, leilighetene forbindes med korridor, og det 
bygges fellesarealer som kan brukes til oppholdsrom. 
 

Administrasjonens vurdering 
Bygningsmassen som skal rives er nedslitt og tilfredsstiller ikke moderne krav til utforming av 
sykehjemsrom. Behovet for sykehjemsplasser vil i løpet av ca 15 år igjen øke. Behov for 
korttidsplasser for korttid og avlastning vil være tilstede kontinuerlig. Ved å øke frekvens på 

122243



korttid og avlastningsopphold, vil pasientenes mulighet for rekonvalesens øke. Muligheten for å 
bo hjemme vil sannsynligvis øke.  
Dette vil være mulig å gjennomføre kun ved å ha tilstrekkelig antall rom tilgjengelig, - altså 
opprettholde dagens antall på 24 institusjonsplasser. Bemanning ved korttid/avlastningsavdeling 
må sees i sammenheng med belegg ved avdelingen og da i kombinasjon med bemanning ved 
hjemmesykepleien.  
 
Det utkastet til bygging av sykehjemsavdeling og ombygging er gjennomgått av ansatte og 
ledere, det ansees som bortimot klart. Små endringer kan tilkomme. Løsningene tilfredsstiller i 
stor grad moderne krav til fasiliteter for både pasienter og ansatte. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne stiller seg bak utkast til sykehjem (og 
omsorgsboliger) slik de foreligger. Det godtas også at endringer gjøres i ettertid som følge av 
bygningstekniske utfordringer. 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 

  
  
 Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Sørreisa kommune  
 
 
Saksfremlegg 

Arkiv:  Arkivsaksnr:  Saksbehandler:    
  2019/172-1    Ann Kristin Evenstad 

 
 

Utvalgssak Utvalg Møtedato 
4/19 Eldrerådet 19.02.2019 

5/19 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.02.2019 

 Ungdomsrådet  
 

Høring -forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom 

 
  

 

Rådmannens innstilling 

Det gis ingen innstilling i saken. 
 

 

Eldrerådets behandling av sak 4/2019 i møte den 19.02.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

 

Kort sammendrag 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om kommunale 
råd for eldre, mennesker med funksjonsnedsettelse og for ungdom på høring (vedlegg 1 og 2). 
Høringen er åpen for alle og frist for å avgi høringsuttalelse er satt til 12.april 2019. 
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Saksutredning 

11. juni 2018 vedtok Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven). Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at 
kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Denne 
bestemmelsen får først virkning når nye råd skal velges etter kommunestyre- og 
fylkestingsvalget i 2019. 
 
Kommunenes og fylkeskommunenes plikt til å opprette råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse videreføres. Det nye er at reguleringen flyttes fra særlover til ny 
kommunelov med forskrift. I § 5-12 er det også lovfestet at hver kommune og fylkeskommune 
skal opprette et ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for ungdom. Dermed får 
ungdom en lovfestet rett til medvirkning på linje med eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse. 
 
Departementet foreslår at reglene så langt som mulig bør være like for de tre 
medvirkningsordningene, med mindre det er behov for ulik regulering.  
Det er derfor utarbeidet et forslag til felles forskrift for disse. 
Forslaget til ny forskrift omhandler oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene. 
 

Vurdering 

Rådmannen oppfordrer eldrerådet, råd for funksjonshemmede og ungdomsrådet til å gi 
høringsuttalelse til denne viktige forskriften.  
Sekretariatet har laget et utkast til høringsuttalelse (vedlegg 3). Dette legges ved saken til alle 
rådene og er tenkt å kunne være til hjelp som et utgangspunkt for rådenes videre arbeid med å 
lage en egen høringsuttalelse. 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Erland Aamodt 
22 24 68 28 

Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om råd 
for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 

Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Som følge av dette, vil Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet revidere alle forskriftene som hører til kommuneloven. I den 

forbindelsen sender departementet nå på høring forslag til to nye forskrifter. 

 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider. 

 

Forskrift om budsjett og regnskap 

Departementet foreslår en ny budsjett- og regnskapsforskrift. Denne vil erstatte tre av 

dagens forskrifter (budsjettforskriften, regnskapsforskriften og særbudsjettforskriften). 

 

Høringsuttalelser til budsjett- og regnskapsforskriften skal avgis digitalt her: 

www.regjeringen.no/id2622959 

 

Høringsfristen til budsjett- og regnskapsforskriften er 12. april 2019. 

 

Forskrift om medvirkningsordninger 

I tillegg foreslår departementet en ny forskrift om kommunale råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forslaget omhandler oppgaver, organisering og 

saksbehandling for rådene.  

 

Departementet oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å sende høringen til eldreråd, 

råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd i kommunen eller 

fylkeskommunen.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/5561-1 

Dato 

19. desember 2018 
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Side 2 
 

Det er lagt ut korte spørsmål og svar for ungdom om høringen her: 

www.regjeringen.no/spm_svar_ungdomsraad 

 

Høringsuttalelser til forskriften om medvirkningsordninger skal avgis digitalt her: : 

www.regjeringen.no/id2623250 

 

Høringsfristen til denne forskriften er 1. april 2019. 

 

Flere høringer til våren 

Departementet vil i løpet av første halvår 2019 sende ut flere forskrifter på høring. I januar er 

det planlagt at forskrift om kontrollutvalg og revisjon kommer på høring. Etter dette vil forskrift 

om selvkost, forskrift om garantier, forskrift om finansforvaltning og forskrift om KOSTRA 

sendes på høring i løpet av våren. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Erland Aamodt 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Høringsnotat med forslag til forskrift om 
kommunale og fylkeskommunale råd for 
eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  

19. desember 2018 

Høringsfrist 1. april 2019 
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2.5 Det europeiske charteret om lokalt selvstyre og tilleggsprotokoll om 

innbyggerdeltakelse ............................................................................................... 7 

2.6 FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 7 

2.7 FNs konvensjon om barnets rettigheter ........................................................ 7 

3 Forskrift til kommuneloven § 5-12 om medvirkning - vurderinger og forslag fra 

departementet ........................................................................................................... 8 

3.1 Innledning og kort oversikt over bestemmelsene i ny kommunelov ............... 8 

3.2 Lik regulering av de tre medvirkningsordningene så langt som mulig ........... 9 

3.3 Klar ordlyd .................................................................................................... 9 

3.4 Veiledere ...................................................................................................... 9 

3.5 Målform ........................................................................................................ 9 

3.6 Tidlig involvering ......................................................................................... 10 

3.7 Mulighet til møte- og talerett ....................................................................... 10 

3.8 Valg av medlemmer til rådene .................................................................... 11 

3.9 Nærmere om forslag om formål .................................................................. 11 

3.10 Nærmere om forslag om oppgaver ....................................................... 12 

3.11 Nærmere om forslag om sammensetning og organisering ................... 13 

3.12 Mulighet for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 14 

3.13 Ikrafttredelsestidspunkt ........................................................................ 15 

4 Økonomiske og administrative konsekvenser ................................................... 15 

5 Forslag til forskrift .............................................................................................. 16 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) ............ 16 

 

Innledning og bakgrunn 

Innledning 

I dette høringsnotatet foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet en felles forskrift 

for eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom.  

Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 11. juni 2018. 

Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og 

fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Denne bestemmelsen får først 

virkning når nye råd skal velges etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.  

Ny kommunelov § 5-12 lyder:  

§ 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom 

 

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. 

Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på 

inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på 

valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 
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Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for 

kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis 

eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. 

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene 

eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

 

Kommunenes og fylkeskommunenes plikt til å opprette råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse videreføres. Det nye er at reguleringen flyttes fra særlover til ny 

kommunelov med forskrift. I § 5-12 er det også lovfestet at hver kommune og 

fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Dermed får ungdom en lovfestet rett til medvirkning på linje med eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse.  

Det følger av ny kommunelov at departementet får hjemmel til å gi forskrift om oppgaver, 

organisering og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Rammene for medvirkningsordningene er allerede i stor grad lagt ved Stortingets vedtak av § 

5-12 i den nye kommuneloven. Det er forutsatt i forarbeidene at reglene i all hovedsak skal 

være en videreføring av gjeldende rett som følger av særlover for eldreråd og råd for 

personer med funksjonsnedsettelse.  

Departementet foreslår at reglene så langt som mulig bør være like for de tre 

medvirkningsordningene, med mindre det er behov for ulik regulering. For ungdomsråd eller 

annet medvirkningsorgan for ungdom foreslår derfor departementet i all hovedsak 

tilsvarende forskriftsregler som for de to øvrige rådene.  

Det som er gjenstand for høring, er forslaget til ny forskrift. Kommunelovens bestemmelse 

om medvirkningsordninger er ikke på høring, og i den grad Stortinget også har vedtatt 

føringer for medvirkningsordningene er heller ikke disse gjenstand for denne høringen. 

Kommunelovens bestemmelse om medvirkningsordninger gjelder for både kommuner og 

fylkeskommuner. For å forenkle fremstillingen i høringsnotatet bruker departementet i det 

følgende kommune som fellesbetegnelse for kommune og fylkeskommune, hvis ikke noe 

annet fremgår av sammenhengen. På samme måter omtaler departementet i det følgende 

kun kommunale organer, selv om høringsforslaget også gjelder for tilsvarende 

fylkeskommunale organer.  

Ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom er regulert på lik måte i ny 

kommunelov. Departementet foreslår at ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for 

ungdom også skal reguleres likt i forslaget til forskrift. For å forenkle fremstillingen i 

høringsnotatet bruker departementet i det følgende ungdomsråd som fellesbetegnelse for 

både ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Bakgrunn  

Lokaldemokratiet i Norge er bygd opp rundt en representativ ordning. Innbyggerne velger 

sine lokale ledere, representanter eller folkevalgte som gis fullmakt til å ivareta ansvaret for 

de oppgavene kommunen har. Dette betyr at innbyggernes representanter tar stilling til 

hvordan kommunens oppgaver skal prioriteres, hvordan tjenestetilbudet skal være og legger 

rammer for hvordan lokalsamfunnet skal utvikles. En viktig del av de folkevalgtes arbeid vil 

skje i et samspill med innbyggerne. Innbyggernes medvirkning i kommunale 

beslutningsprosesser er derfor en viktig del av et levende lokaldemokrati.  
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Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er ofte underrepresentert i folkevalgte 

organer. Ungdom under 18 år kan ikke velges inn i kommunestyret og har da heller ikke 

muligheter for å få valgt inn representanter som kan påvirke direkte i saker som behandles i 

kommunestyret. I og med at både eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom ofte 

er underrepresentert i folkevalgte organer, vil ikke alltid deres synspunkter være del av 

saksgrunnlaget og debatten før kommunestyret fatter sine beslutninger. For å sikre at 

beslutninger ikke tas før konsekvenser for berørte grupper er vurdert, er det nødvendig at 

eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom får uttale seg. Lovfestede 

medvirkningsordninger sikrer en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder 

disse gruppene og bidrar til at saken blir bedre opplyst. 

 

Uten en lovfestet plikt til medvirkning for disse gruppene, ville hver enkelt kommune selv 

avgjøre hvorvidt de ville opprettet medvirkningsordninger og hvordan disse ordningene 

eventuelt skulle utformes. Medvirkningsordningene kunne dermed vært mer tilpasset lokale 

forhold i kommunen – f.eks. avhengig av størrelsen på kommunen. Konsekvensen ville bli at 

medvirkningsordningene for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom ville 

variert fra kommune til kommune, og noen kommuner kunne også valgt ikke å opprette noen 

form for medvirkning.  

 

Stortinget har i og med vedtakelsen av ny kommunelov § 5-12 allerede tatt stilling til 

spørsmålet om valg av tiltak for å sikre medvirkning, og i loven er det plikt for kommuner og 

fylkeskommuner til å opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Stortinget har også tatt stilling til 

hvilken rolle medvirkningsorganene skal ha. Av ny kommunelov følger det at rådene er 

rådgivende organer for kommuner og fylkeskommuner og har rett til å uttale seg i saker som 

gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Departementet 

har myndighet til å gi forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene. 

Forskriften skal bidra til å sikre at medvirkningsorganene kan utøve sin rolle som rådgivende 

organer. Det er samtidig viktig å unngå omfattende og unødvendig detaljregulering i forskrift 

som begrenser det lokale handlingsrommet. Medvirkningsorganene skal være rådgivende 

organer, og deres rolle må dermed også sees i sammenheng med rollen til øvrige 

kommunale organer – f.eks. kommunestyret. Medvirkningsorganene kan dermed i forskrift 

ikke gis rettigheter eller oppgaver som går ut over deres lovfestede rolle og som er i strid 

med kommunelovens regulering av rollen til andre kommunale organer.   

 

Regelverket om medvirkning har til nå vært fragmentert i ulike lover og administrert av flere 

departementer. Det var bakgrunnen for at det ble foreslått en ny bestemmelse i 

kommuneloven om egne råd for disse gruppene med tilhørende forskrift. Ved å samle 

regelverket om medvirkning i kommuneloven, blir det ett ansvarlig departement, og dermed 

mer oversiktlig og brukervennlig for både innbyggerne og kommunene. 

 

Endringer i medvirkningsordningene har blitt foreslått flere ganger i løpet av de siste par 

årene. Departementet sendte i 2016 på høring forslag om en ny bestemmelse i gjeldende 

kommunelov - § 10 b om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer 

med funksjonsnedsettelse. Bakgrunnen for forslaget var blant annet å sikre like regler og å 

gjøre det enklere for å kommunene og fylkeskommunene å forvalte medvirkningsordningene. 
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Høringen ble fulgt opp med lovproposisjon til Stortinget, Prop. 65 L (2016–2017), som ble 

behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen, jf. Innst. 319 L (2016–2017). Stortinget 

vedtok lovendringene våren 2017, jf. lovvedtak 90 (2016–2017). Årsaken til at ny § 10 b i 

gjeldende kommunelov fortsatt ikke er trådt i kraft, er fordi arbeidet med den nye 

kommuneloven hadde kommet langt da bestemmelsen ble vedtatt.  

I forslaget til ny kommunelov, ble § 10 b foreslått videreført i § 5-11, jf. Prop. 46 L 

(2017– 2018). I innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen var det flertall for at 

medvirkningsordningene skulle reguleres i ny kommunelov § 5-12 og at også ungdomsråd 

eller annet medvirkningsorgan for ungdom skulle være obligatorisk, jf. Innst. 369 L 

(2017– 2018). Dette ble vedtatt av Stortinget da forslaget til ny kommunelov ble behandlet, jf. 

lovvedtak 81 (2017–2018).  

Departementet viser til bakgrunn, begrunnelse og kunnskapsgrunnlag om 

medvirkningsordningene som er omtalt i tidligere forarbeider, blant annet Prop. 65 L 

(2016– 2017). 

Gjeldende rett 

Innledning 

Det er bare to grupper, eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse, som gjennom 

lovfesting har egne representasjonsordninger i kommuner. De fleste kommunene har 

imidlertid vedtatt en rekke ordninger som sikrer andre særlige grupper og aktører arenaer for 

å ivareta sine interesser.  

Mest utbredt er ulike former for medvirkningsordninger for barn og unge. I følge tall fra 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets database for kommunal organisering hadde 

76 prosent av kommunene i 2016 opprettet ungdomsråd og 24 prosent hadde barn- eller 

ungdommens kommunestyre. 57 prosent av fylkene hadde barne- og/eller ungdomsråd og 

67 prosent hadde barn og unges fylkesting. Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene og 

fylkeskommunene en av de to eller begge formene for representasjonsordning. 

Eldreråd  

Kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd for hver valgperiode. Denne plikten 

følger av lov 8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 

(eldrerådsloven) §§ 1 og 5. Formålet med eldrerådene er å sikre at eldre gis innflytelse i 

saker som gjelder eldres levekår. Eldrerådets syn i disse sakene blir del av grunnlaget for de 

avgjørelser som fattes i kommunen.  

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og eldrerådet kan gi uttalelser i alle saker 

som gjelder levekårene for eldre, jf. eldrerådsloven §§ 3 og 7. Alle saksdokumenter skal 

legges frem for eldrerådet i god tid før kommunestyret behandler sakene. Dersom det er tvil 

om saken gjelder eldre, følger det av forarbeidene at saken bør forelegges eldrerådet. 

Eldrerådene har ikke avgjørelsesmyndighet. De kan ta opp saker av eget initiativ og kan 

foreslå at kommunestyret setter saker på dagsordenen. 

Antall medlemmer og oppnevnelse av medlemmene blir besluttet av kommunestyret eller 

fylkestinget, jf. §§ 2 og 6. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag til 

medlemmer i eldrerådet. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal være alderspensjonister 

i kommunen. Det er en forutsetning i kommuneloven § 10 nr. 3 at det også skal velges 
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varamedlemmer til rådet. Kommunen og fylkeskommunen kan vedta at det opprettes et felles 

råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, jf. §§ 4a og 8a.  

Råd og annen medvirkning for personer med funksjonsnedsettelse 

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et råd eller annen representasjonsordning for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne, jf. lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna 

representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett 

funksjonsevne m.m. §§ 1 og 2. 

Kommunene skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, 

bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for dem. Dette 

gjelder blant annet arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, 

tilgjengelighet og likeverdige tjenester. Medvirkning skal i hovedsak skje gjennom rådgivning 

og uttalelser. 

Intensjonen med rådene er blant annet å medvirke til at mennesker med nedsatt 

funksjonsevne får tilgang til nødvendige kommunale tjenester. Det vil kunne gjelde både 

lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester. Rådet skal medvirke til å synliggjøre de behovene 

som ulike grupper med nedsatt funksjonsevne har, og hva som er gode løsninger for dem. 

Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha. Etter loven er det ulike 

alternativer for organisering å velge mellom: 

- Eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (§ 2) 

- Interkommunale representasjonsordninger/råd (§ 3) 

- Et felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre (§ 4) 

- Andre representasjonsordninger (§ 2). 

 

Ungdomsråd og annen ungdomsmedvirkning 

Det har vært opp til den enkelte kommune å bestemme om den ønsker å ha en formell 

medvirkningsordning for ungdom. Barn og unge har tradisjonelt vært mindre aktive i 

lokalpolitikken enn den øvrige befolkningen. Fordi barn og unge under 18 år ikke har 

stemmerett, har de ikke samme mulighet til deltakelse i lokal politikk som personer med 

stemmerett. Det er få organisasjoner for barn som driver med medvirkning i 

samfunnsprosesser, de fleste er knyttet til idrett og andre aktiviteter. Barn og unge har derfor 

ikke mange arenaer der samfunnsengasjement og medvirkning inngår. Mange kommuner og 

fylkeskommuner har derfor iverksatt tiltak for å sikre denne gruppen medvirkning. En 

medvirkningsordning for ungdom kan f.eks. være i form av ungdomsråd, barn- og unges 

kommunestyre og ungdommens fylkesting.  

Ordningen med ungdomsråd er mest brukt, men det er ulike typer organisering, og hvilken 

myndighet disse rådene har, varierer. Ungdomsrådene tar opp saker på eget initiativ og 

uttaler seg om relevante saker til kommunestyret. Rekrutteringen foregår med utgangspunkt i 

skolene, som oftest med bistand av elevrådene. Noen kommuner har gitt ungdomsrådene 

delegert beslutningsmyndighet over en tildelt sum i budsjettprosessen. Ungdomsrådene 

mangler et klart lovfestet mandat og formalisering. Det har derfor i stor grad vært opp til hver 

kommune og fylkeskommune hvordan rådene skal organiseres og hvor stor innflytelse de 

skal få.  
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Det følger av Grunnloven § 104 at barn har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv. 

Barns mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.  

Det europeiske charteret om lokalt selvstyre og tilleggsprotokoll om 
innbyggerdeltakelse 

Norge ratifiserte 1. september 1989 Det europeiske charteret om lokalt selvstyre. Charteret 

inneholder bestemmelser om lokalt selvstyre og om forholdet mellom nasjonale myndigheter 

og lokale myndigheter med sikte på å sikre lokalt selvstyre. Norge reserverte seg ikke mot 

noen av artiklene i charteret og er folkerettslig forpliktet av alle bestemmelsene. Charteret er 

ikke inkorporert som en del av norsk rett. Det innebærer at norsk rett vil gå foran dersom det 

skulle være motstrid mellom charteret og norsk rett. Charteret kan likevel ha en viss 

påvirkning på norsk rett som et tolkningsmoment der norsk rett er uklar.  

Norge ratifiserte 16. desember 2009 også en tilleggsprotokoll om innbyggerdeltakelse til 

charteret om lokalt selvstyre. Charteret omfatter forholdet mellom staten og lokale 

myndigheter. Tilleggsprotokollen utvider virkeområdet for charteret til å omfatte forholdet 

mellom de lokale myndighetene og innbyggerne. Protokollen inneholder bestemmelser om 

medlemsstatenes ansvar for å legge til rette for innbyggerdeltakelse lokalt - ikke bare i valg - 

men også mellom valg. Medlemsstatene skal gjennom ulike tiltak realisere retten til 

innbyggerdeltakelse. Dette kan blant annet skje gjennom informasjonstiltak, etablering av 

prosedyrer for involvering av innbyggerne, ordninger for dokumentinnsyn hos lokale 

myndigheter og mekanismer for håndtering av klager. Fra norsk side vurderte man det slik at 

det regelverket vi har i kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven til sammen 

oppfyller kravene i tilleggsprotokollen. 

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne fra 2006 skal 

sikre lik tilgang til menneskerettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Konvensjonens fortale uttaler at menneskerettighetene er allmenne og udelelige, og at det er 

nødvendig å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan nyte sine rettigheter fullt ut, 

uten forskjellsbehandling. Konvensjonen inneholder en rekke bestemmelser som angir 

hvordan menneskerettighetene skal forstås når det gjelder mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Konvensjonen bygger på en erkjennelse av at de andre FN-konvensjonene 

ikke har vært tilstrekkelige effektive for å hindre barrierer som først og fremst rammer 

personer med nedsatt funksjonsevne.  

Konvensjonspartene har plikt til å treffe alle nødvendige tiltak, også gjennom lovgivning, for å 

virkeliggjøre de rettigheter som er nedfelt i konvensjonen og bekjempe diskriminering av 

personer med nedsatt funksjonsevne, jf. artikkel 4. Statene skal respektere den enkeltes rett 

til ikke å bli diskriminert, beskytte personer med nedsatt funksjonsevne mot diskriminering fra 

andre, og iverksette tiltak for å fremme likestilling. Konvensjonen omfatter både sivile, 

politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.  

Norge ratifiserte konvensjonen i 2013. Konvensjonen er ikke inkorporert i norsk lov.  

FNs konvensjon om barnets rettigheter 

Barn og unges rett til å si sin mening og å bli hørt er hjemlet i FNs konvensjon om barnets 

rettigheter artikkel 12. 
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Det følger av artikkel 12 at barnet skal ha rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som 

berører det, og at barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder 

og modenhet. Denne retten gjelder også i rettssaker og forvaltningssaker. Bestemmelsen gir 

uttrykk for et generelt prinsipp. Det vil være opp til statene å presisere og konkretisere 

bestemmelsen på de forskjellige saksområder. 

Barnekonvensjonen, har vært gjeldende som norsk lov siden 2003. FNs barnekomité har 

anbefalt norske myndigheter å styrke barn og unges muligheter til deltakelse samt sikre at 

deres synspunkter blir tillagt vekt.  

Forskrift til kommuneloven § 5-12 om medvirkning - 
vurderinger og forslag fra departementet 

Innledning og kort oversikt over bestemmelsene i ny kommunelov 

Stortinget har vedtatt at regulering av råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdom eller annet medvirkningsorgan skal følge av ny kommunelov § 5-12 med tilhørende 

forskrift. De gjeldende særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

funksjonsnedsettelse, oppheves fra det tidspunktet ny kommunelov og ny forskrift om 

medvirkning trer i kraft. 

Ny kommunelov § 5-12 fastslår at det er kommunestyret og fylkestinget som selv velger et 

eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller et annet 

medvirkningsorgan for ungdom. Rådene og medvirkningsorgan skal være et rådgivende 

organ for kommunen eller fylkeskommunen, som har rett til å uttale seg i saker som gjelder 

henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Loven fastslår også at for 

eldreråd skal flertallet av medlemmene på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Loven regulerer også 

at for ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom er valgperioden på inntil to år 

og medlemmene skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

I samme bestemmelse slås det fast at departementet kan gi forskrift om oppgaver, 

organisering og saksbehandling for rådene og annet medvirkningsorgan for ungdom. I 

forarbeidene til ny kommunelov er det lagt til grunn at reglene fra de to særlovene i all 

hovedsak videreføres med noen endringer.  

Det følger av  ny kommunelov § 5-2 at medvirkningsorganene er omfattet av definisjonen 

andre kommunale organer. Av samme bestemmelse går det også frem at de bestemmelsene 

som gjelder for folkevalgte organer også skal gjelde for andre kommunale organer. Dette 

innebærer at bestemmelser i ny kommunelov som gjelder for folkevalgte organer, også 

gjelder for medvirkningsordningene. Noen av de mest sentrale bestemmelsene er i kapittel 7 

om valg til organet og i kapittel 11 om saksbehandling.  

Med folkevalgte menes i ny kommunelov medlemmer av kommunestyret og fylkestinget og 

personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt 

organ etter § 5-2. Siden medlemmene til medvirkningsorganene skal velges av 

kommunestyret eller fylkestinget, betyr dette at medlemmene inngår i definisjonen av 

folkevalgte etter § 5-1. Bestemmelsene i den nye kommuneloven som gjelder for folkevalgte 

vil dermed også gjelde for medlemmene i medvirkningsorganene. Noen av de mest sentrale 

bestemmelsene er i kapittel 8 om rettigheter og plikter for folkevalgte. 
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Lik regulering av de tre medvirkningsordningene så langt som mulig 

De tre medvirkningsordningene er rådgivende organer innen ulike saksområder. Målet med 

medvirkningsordningene er imidlertid det samme – å sikre medvirkning. Departementet 

foreslår at utgangspunktet er like regler for de tre medvirkningsordningene, med mindre det 

er særlige grunner som taler for at det er behov for ulik regulering. Lik utforming av 

bestemmelser om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene vil innebære at 

regelverket for de tre rådene blir mer oversiktlig. Dette vil kunne være en fordel for både 

medlemmer i rådene, kommuneadministrasjonen og politikerne i kommunen.  

Siden det i de to eksisterende særlovene for henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

nedsatt funksjonsevne, er noe ulik regulering, vil dette innebære at det foreslås enkelte 

endringer i den nye forskriften sammenliknet med gjeldende rett. For ungdomsråd foreslås i 

all hovedsak tilsvarende regler som for de to øvrige rådene. Siden det i all hovedsak foreslås 

like regler for de tre rådene, foreslår departementet at reglene gis i en felles forskrift. 

Klar ordlyd 

Den nye forskriften vil blant annet bli benyttet av medlemmer i rådene, i tillegg til 

lokalpolitikere og ansatte i administrasjonen i samtlige kommuner. Siden dette er en forskrift 

som vil rette seg mot personer med ulik erfaringsbakgrunn og tilknytning til lokalpolitikken, er 

det ekstra viktig at ordlyden i forskriftene er klar.  

En klar ordlyd vil sikre at regelverket er brukervennlig ved at det er enkelt både å forstå og å 

bruke i praksis. Det kan også bidra til å forhindre feiltolkninger og usikkerhet om hva som er 

gjeldende rett. Departementet ber spesielt om høringsinnspill om hvorvidt ordlyden er 

tilstrekkelig klar eller om det er deler av ordlyden som bør klargjøres ytterligere.  

Veiledere 

En forutsetning for at regelverket for medvirkningsordningene skal fungere, er at det gis 

tilgjengelig og klar informasjon om regelverket. For gjeldende regulering er det utarbeidet 

ulike typer veiledningsmateriale. For eldreråd er det laget både veileder og rundskriv. Det 

samme gjelder for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Når det gjelder 

ungdomsråd er det også utarbeidet en del informasjonsmateriale, selv om denne 

medvirkningsordningen ikke har vært lovregulert tidligere.  

Departementet foreslår at det i tillegg til en ny felles forskrift for medvirkningsordningene, 

også bør lages veiledere for hver av de tre rådene. Veilederne vil f.eks. inneholde oversikt 

over hvilke regler som gjelder for rådene, både i ny kommunelov og andre relevante lover, og 

i ny forskrift om medvirkning. Veilederne vil også inneholde praktisk informasjon om arbeidet 

i rådet og gode eksempler.  

Veilederne bør være tilgjengelig fra samme tidspunkt som den nye forskriften trer i kraft. I 

arbeidet med veilederne vil det være av stor betydning å få innspill fra personer som har 

praktisk erfaring med arbeid i medvirkningsordninger.   

Målform  

Departementet har vurdert målformen for den nye forskriften. Både lov om kommunale og 

fylkeskommunale eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 

fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m er på nynorsk, mens ny 

kommunelov er på bokmål. For å sikre god sammenheng i regelverket mellom ny 
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kommunelov og forskrift som gis med hjemmel i kommuneloven, foreslår departementet at 

forskriften om medvirkning gis på bokmål. 

Tidlig involvering 

Departementet foreslår at rådene skal sikres involvering på et tidlig tidspunkt i den 

kommunale saksbehandlingen, slik at rådenes uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet 

av saken. I gjeldende lov om eldreråd følger det blant annet at alle saksdokumenter skal 

legges frem for rådet i god tid før kommunestyret behandler saken, jf. §§ 3 og 7. Tilsvarende 

bestemmelse følger også av lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne § 5. I 

rundskriv A-32/2007 til eldrerådsloven fremgår at det er viktig at kommunene legger frem 

sakene for eldrerådet på et tidspunkt i saksbehandlingen "…der rådet har høve til å påverke 

sakene."  

Oppgaven til rådene er å være rådgivende organer for kommunen. Rådene har rett til å 

uttale seg om saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdom. For at rådenes rettighet til å uttale seg skal være en realitet, er det en forutsetning 

at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt at rådets uttalelse kan ha mulighet til å 

påvirke utfallet av saken. Dersom saken i realiteten er avgjort på det tidspunktet rådet mottar 

saken, vil ikke rådet kunne utføre sin lovpålagte oppgave som rådgivende organ for 

kommunen.  

Departementet foreslår at det i forskriften fastsettes at saker skal sendes rådene på et tidlig 

tidspunkt i saksbehandlingen, slik at rådets uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet i 

saken. Dette følger allerede av gjeldende rett slik gjeldende eldrerådslov er tolket i rundskriv. 

Departementet foreslår at dette skal følge direkte av ordlyden i ny forskrift, slik at det fremgår 

klart at saken skal legges frem på et tidspunkt slik at rådene har mulighet til å påvirke det 

endelige vedtaket. Det er likevel unntak f.eks. for hastesaker etter kommuneloven § 11-8. I 

de tilfellene kommunen er i tvil om saken skal forelegges rådene, bør rådenes syn innhentes.  

En rekke ulike typer saker skal forelegges rådene, eksempelvis kommuneplaner og budsjett. 

Det vil derfor være lite hensiktsmessig å foreslå en mer detaljert regulering i forskrift av når 

ulike sakstyper skal forelegges rådene. Den enkelte kommunen må vurdere saksgangen ut i 

fra type sak og på bakgrunn av dette sikre at rådene mottar saken på så tidlig tidspunkt at 

rådets uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet i saken.  

Mulighet til møte- og talerett  

Spørsmålet om medlemmer av eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd skal få møte- og talerett har vært praktisert ulikt fra kommune til kommune. 

Etter gjeldende kommunelov er det kun medlemmene i kommunestyret som i kraft av sitt 

verv har møte- og talerett i saker som kommunestyret behandler. Møte og taleretten står ikke 

direkte i ordlyden i gjeldende kommunelov, men det følger av kommunelovens § 40 nr. 1 og 

2 at medlemmene i kommunestyret har både en rett og en plikt til å møte og stemme. I den 

nye kommuneloven følger denne møte- og stemmeretten av § 8-1. Medvirkningsordningene 

kan på eget initiativ ta opp saker innenfor sitt saksområde og anmode kommunestyret om å 

følge opp saken. Det er imidlertid opp til kommunestyret selv å avgjøre om de vil behandle 

saken.  

Både etter den gamle og den nye kommuneloven er det bare kommunestyremedlemmer 

som i kraft av sitt verv har ordinær tale-, forslags- og stemmerett i saker som kommunestyret 
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behandler. Det enkelte kommunestyret kan vedta å gi medlemmer av rådene møte- og 

talerett i kommunestyremøter.  

Kommuneloven - både den gjeldende og den nye - åpner derfor ikke for at departementet i 

forskrift kan gi medlemmene i eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd flere rettigheter enn det som er fastsatt i kommuneloven. Departementet 

foreslår dermed ingen forskriftsbestemmelser om møte- og talerett.  

Valg av medlemmer til rådene  

Utgangspunktet er at valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene er regulert i den nye 

kommuneloven kapittel 7. Departementet har vurdert om det i tillegg er behov for 

særregulering av valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene i forskriften.  

På grunn av at medlemmer til rådene velges på bakgrunn av at de representerer henholdsvis 

eldre, personer med funksjonsnedsettelse eller ungdom, antar departementet at det i de 

fleste tilfeller trolig vil være enstemmighet i kommunestyret ved valg av medlemmer til 

rådene. Departementet er ikke kjent med at det har vært tilfeller hvor det ikke har vært mulig 

å gjennomføre valg av medlemmer til eldreråd eller råd for personer med 

funksjonsnedsettelse, selv om det for disse to rådene etter gjeldende særlover kun har vært 

mulig å benytte avtalevalg.  

Siden avtalevalg er betinget av et enstemmig vedtak i kommunestyret, vil det være 

nødvendig med en annen måte å regulere valg på enn avtalevalg for de tilfeller hvor det ikke 

er enighet i kommunestyret. Forholdsvalg innebærer at partier eller grupper representert i 

kommunestyret leverer hver sin liste med kandidater. Medlemmer til rådene velges på 

bakgrunn av sin erfaring som henholdsvis eldre, person med funksjonsnedsettelse eller 

ungdom og ordningen med lister fra partier og grupper vil derfor trolig være mindre egnet enn 

avtalevalg. Ved forholdsvalg til eldreråd, må listene til partiene utformes slik at det sikres at 

flertallet i rådet er over 60 år. Ved valg til samtlige råd vil det være viktig å sikre at 

medlemmene som velges har ulik bakgrunn. Forholdsvalg er trolig en mindre egnet måte å 

gjennomføre valg av medlemmer til rådene på, men det er likevel en mulig måte å 

gjennomføre valget på. Andre måter å gjennomføre valg på enn avtalevalg og forholdsvalg, 

f.eks. flertallsvalg som gjelder ved valg av leder og nestleder, er ikke egnet ved valg av flere 

medlemmer til rådene. Forholdsvalg vil dermed være det eneste aktuelle alternativet for de 

tilfeller der det ikke er enighet om avtalevalg. 

Departementet kan på denne bakgrunn ikke se at det er behov for særregulering av 

valgordningen for valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene, utover de 

bestemmelser i ny kommunelov som gjelder for valg til rådene.  

Nærmere om forslag om formål 

Departementet foreslår at formålet fremgår av forskriften § 1. Det foreslås at formålet med 

forskriften skal være å legge til rette for en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre, 

personer med funksjonsnedsettelse og ungdom i saker som gjelder dem. 

Med bred medvirkning menes at rådet har rett til å gi rådgivende uttalelse i et bredt spekter 

av saker. Med bred medvirkning vises det også til at de som velges som medlemmer til 

rådene bør ha ulike erfaringer. Eldrerådet bør bestå av personer med et vidt aldersspenn for 

å sikre kunnskap om ulike deler av alderdommen. Det følger av loven at flertallet av 

medlemmer i eldrerådet skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet. Rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse bør bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn for å sikre at 
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rådet representerer personer med ulike funksjonsnedsettelser. Ungdomsrådet bør bestå av 

ungdom i forskjellige aldre, med ulik erfaring og utdannelse for å sikre at forskjellige 

ungdomsgrupper blir representert. 

Med åpen og tilgjengelig medvirkning menes at kommunen må sikre at rådene mottar alle 

relevante saker hvor rådene kan avgi uttalelse. Rådene kan også ta opp saker på eget 

initiativ. Møtene i rådene skal være åpne og tilgjengelige for enhver som ønsker å overvære 

møtene og rådets uttalelser skal være offentlige.  

Departementet foreslår at formålet angis på et overordnet nivå, og at formålet dermed ikke 

inneholder opplisting av eksempler på hvilke saker som skal legges frem for rådene. Siden 

rådene vil kunne ta opp et bredt spekter av ulike saker, kan en opplisting av eksempler tolkes 

som en avgrensning. 

 Nærmere om forslag om oppgaver 

Departementet foreslår at bestemmelser om rådenes oppgaver følger av forskriften § 2. 

Rådene har som oppgave å være et rådgivende organ for kommunen, dette følger av ny 

kommunelov § 5-12. Rådene har rett til å komme med rådgivende uttalelser i saker som 

gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom og kan også ta 

opp saker på eget initiativ. Rådene vil kunne komme med uttalelse i en rekke ulike type 

saker og vil kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom blir synliggjort. Som rådgivende organ vil rådenes fokus 

være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett og kommuneplaner.  

Departementet foreslår at kommunestyret skal forelegge saker som gjelder eldre, personer 

med funksjonsnedsettelse og ungdom for rådene. Dette er en videreføring av tilsvarende 

bestemmelse som etter gjeldende rett følger av eldrerådsloven. Bestemmelsen er viktig for 

rådenes mulighet til å utføre sin oppgave som rådgivende organ og sikrer at rådet holdes 

oppdatert på relevante saker. For at rådenes rettighet til å uttale seg skal være en realitet, er 

det en forutsetning at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt at rådets uttalelse kan ha 

mulighet til å påvirke utfallet av saken. Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer dette, 

dette er nærmere omtalt i punkt 3.6 i høringsnotatet.  

Rådenes funksjon og rolle tilsier at de ikke skal behandle saker som gjelder enkeltpersoner. 

Departementet foreslår derfor å videreføre dette prinsippet, som etter gjeldende rett følger av 

tolkningen av de to særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

funksjonsnedsettelse. Departementet foreslår at dette bør følge direkte av ordlyden i ny 

forskrift.  

Rådet for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er i § 5-12 gitt 

kompetanse til å gi rådgivende uttalelser. Utgangspunktet etter ny kommunelov er at 

kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer 

innenfor rammene av kommuneloven. Siden det følger av loven at medvirkningsordningenes 

oppgave er å være rådgivende organer, vurderer departementet at § 5-12 dermed 

innskrenker muligheten til å delegere vedtakskompetanse til rådene etter § 5-3. Selv om 

dette allerede følger av tolkningen av den nye kommuneloven, foreslår departementet at det 

fremgår av ordlyden i forskriften at rådene ikke kan få delegert vedtakskompetanse. 

Bakgrunnen er at utøvelse av myndighet er utenfor det mandatet rådene har fått som 

rådgivende organer. I en rekke kommuner er det eksempler på at kommunestyret har 

delegert vedtakskompetanse til rådene, slik at rådene for eksempel kan disponere og fordele 
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midler. Etter ny kommunelov vil dette være mulig ved at kommunestyret ber om rådenes 

vurdering i saken, før kommunestyret fatter vedtak om tildeling av midlene.  

Uttalelser fra rådene skal følge saken til det organet i kommunen som avgjør saken. 

Kommunestyret er ikke forpliktet til å følge uttalelsene fra rådene, men rådenes uttalelse skal 

følge saken slik at dette er del av grunnlaget i saken som kommunestyret må vurdere før de 

tar sin avgjørelse. Rådets uttalelser er offentlige. 

Departementet foreslår en bestemmelse om at rådene hvert år skal utarbeide en årsmelding, 

tilsvarende bestemmelse om årsmelding følger etter gjeldende rett av de to særlovene. 

Årsmeldingen skal legges frem for kommunestyret. Departementet vurderer at det ikke er 

behov for detaljert regulering av innholdet i årsmeldingen. Årsmeldingen vil f.eks. kunne 

inneholde oversikt over medlemmer, mandat og hvilke saker rådet har behandlet i løpet av 

året som har gått, i tillegg til en oppsummering av rådets uttalelser. 

 Nærmere om forslag om sammensetning og organisering 

Bestemmelser om sammensetning og organisering av rådene foreslås i § 3 i ny forskrift. Det 

er kommunestyret selv som velger et råd for eldre, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd, dette følger av ny kommunelov § 5-12. Valget kan 

ikke delegeres. Valgreglene følger av ny kommunelov, dette er nærmere omtalt under punkt 

3.8 i dette høringsnotatet. 

Det foreslås at det også skal være opp til kommunestyret å avgjøre antallet medlemmer og 

varamedlemmer som skal velges til de tre rådene. Departementet kan ikke se at det er 

behov for å regulere antallet medlemmer i forskriften. Det er derimot hensiktsmessig at det er 

lokalt handlingsrom, slik at f.eks. mindre kommuner kan velge råd som består av færre 

medlemmer, mens større kommuner kan stå fritt til å velge flere medlemmer til rådene. 

Kommunestyret bør innhente uttalelser fra organisasjoner for henholdsvis eldre, personer 

med funksjonsnedsettelse og ungdom før antallet medlemmer i de ulike rådene fastsettes.  

Det foreslås videre at kommunestyret vedtar mandatene for og sammensetningene av 

rådene. Tilsvarende regulering følger etter gjeldende rett av særloven for råd for personer 

med funksjonsnedsettelse. Kommunestyret kan i mandatet for rådene fastsette nærmere 

bestemmelser, f.eks. om rådets arbeidsmåte og saksgang. Rådene har rett til å uttale seg før 

kommunestyret fastsetter mandat for rådene. 

Departementet foreslår at det er henholdsvis eldrerådet, råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet som selv velger sin leder og nestleder. Etter 

gjeldende lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne er det kommunestyret som 

oppnevner leder og nestleder. Valg av leder og nestleder er en oppgave som rådet bør gis 

kompetanse til å utføre selv. Departementet viser til at dette har vært gjeldende rett for valg 

av leder og nestleder til eldreråd, og kan ikke se at det er noen grunner som tilsier at valg av 

leder og nestleder skal reguleres annerledes for råd for personer med funksjonsnedsettelse. 

Leder og nestleder skal velges blant medlemmene i rådet. Det følger av ny kommunelov 

hvordan valget skal gjennomføres, blant annet at leder og nestleder skal velges ved 

flertallsvalg. 

Departementet foreslår at organisasjoner for henholdsvis eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådene. 

Etter eldrerådsloven er det pensjonistforeninger som har rett til å fremme forslag om 

medlemmer til eldrerådet. Betegnelsen organisasjoner for eldre som foreslås i forskriften vil 

omfatte både pensjonistforeninger og andre organisasjoner som representerer eldre. 
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Departementet foreslår å videreføre at organisasjoner for personer med 

funksjonsnedsettelse skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse. Departementet foreslår at organisasjoner som representerer ungdom 

skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådet. Dette inkluderer også elevråd, 

fritidsklubber og ungdomshus m.v. Kommunen må kontakte organisasjonene slik at de 

mottar informasjon om retten til å fremme forslag om medlemmer i god tid før valget av 

medlemmer til rådene skal gjennomføres.  

For at rådene skal kunne utføre sine oppgaver er det nødvendig at rådene får tilstrekkelig 

sekretariatshjelp, dette følger etter gjeldende rett av de to særlovene om henholdsvis 

eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. Det vil kunne være behov for hjelp til 

for eksempel møteinnkalling, utforming av sakslister, bestilling av møterom, føring av 

møtereferat og utsending av rådenes uttalelser. Departementet foreslår at rådene skal gis 

tilstrekkelig sekretariatshjelp.  

Departementet foreslår en videreføring av eldrerådslovens bestemmelse om at rådet har rett 

til å uttale seg før kommunestyret setter ned sekretariat, fastsetter saksbehandlingsregler og 

vedtar budsjett for rådet. Rådene kan dermed blant annet komme med uttalelse om hvor i 

kommunens administrasjon sekretariatet skal plasseres, hvilke oppgaver sekretariatet skal 

ha og hvor stor stillingsprosent sekretariatet skal gis. Departementet foreslår ikke en 

detaljregulering av saksbehandlingsreglene for rådene, slik at det gis lokalt handlingsrom for 

kommunestyret. Saksbehandlingsreglene som kommunestyret vedtar, må være i tråd med 

kravene til saksbehandling som følger av relevant regelverk for rådet, herunder 

kommuneloven og forvaltningsloven. 

Utgangspunktet er at det skal opprettes et eldreråd, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd for hver kommune. Kommuner kan velge å opprette 

kommunedelsutvalg og overføre oppgaver som gjelder eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom til kommunedelsutvalgene. I disse tilfeller skal det 

opprettes råd for alle disse tre gruppene for hvert kommunedelsutvalg, i tillegg til et sentralt 

eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse og et sentralt ungdomsråd for 

hele kommunen. Departementet foreslår tilsvarende reguleringen i forskrift som det som 

følger av eldrerådsloven om eldreråd i kommunedelsutvalg og sentralt eldreråd. 

Departementet er i tvil om det er nødvendig med krav om et sentralt råd for disse tre 

gruppene i de tilfeller kommuner velger å opprette råd for hvert bydelsutvalg, og ber om 

høringsinnspill til dette.  

Etter eldrerådsloven har det også vært adgang til å opprette eldreråd for annet geografisk 

område i kommunen etter søknad til Arbeids- og sosialdepartementet. Departementet 

vurderer at det ikke er behov for tilsvarende bestemmelse i ny forskrift fordi denne 

muligheten i svært liten grad har vært benyttet.  

 Mulighet for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 

Utgangspunktet er at hver kommune skal opprette separate råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse. Departementet ser imidlertid at det for spesielt mindre kommuner kan 

være vanskelig å få tilstrekkelig mange medlemmer til to separate råd. Det bør derfor være 

en unntaksregel for de tilfeller der det vanskelig lar seg gjøre. Etter gjeldende rett følger 

adgang til å opprette felles råd av særlovene om eldreråd og råd for personer med nedsett 

funksjonsevne. Ordlyden i lovene inneholder ikke noen vilkår for å opprette felles råd. Det 

står i rundskrivet til eldrerådsloven at dersom personer med funksjonsnedsettelse og eldre 
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"... ikkje opplever å ha sterke nok felles interesser og dermed ikkje vil medverke til eit felles 

råd, så vil ikkje eit felles råd oppfylle formålet med lova." 

Departementet foreslår at muligheten for felles råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse følger av forskriften. Den klare hovedregelen er separate råd, felles råd 

er kun mulig når det er vanskelig å få opprettet to separate råd. Departementet vurderer at 

en forutsetning for at et felles råd skal fungere, er at både organisasjoner for eldre, 

organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og eksisterende råd finner at et felles 

råd kan sikre at begge gruppers interesser blir ivaretatt. Kommunestyret må sørge for at 

organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og etablerte 

råd for disse gruppene blir hørt, før kommunen avgjør om felles råd skal opprettes. 

Departementet foreslår at dette følger direkte av ordlyden i forskriften. I ordlyden foreslås 

også en presisering av at felles råd kan opprettes i de tilfeller det er vanskelig å få opprettet 

to separate råd. Kommunestyret må dermed i første omgang vurdere opprettelse av to 

separate råd. Felles råd kan kun opprettes i de tilfeller hvor det vanskelig lar seg gjøre å 

opprette separate råd. Dette innebærer at terskelen for å opprette felles råd skal være høy, 

og forbeholdt de tilfeller hvor det f.eks. ikke er mulig å finne nok medlemmer som kan påta 

seg et slikt verv.  

 Ikrafttredelsestidspunkt  

Ny kommunelov er vedtatt av Stortinget og skal tre i kraft i løpet av 2019. Departementet 

vurderer at det er hensiktsmessig at forskriften om medvirkning trer i kraft i forbindelse med 

konstituerende møte i kommunestyret eller fylkestinget etter at kommunestyre- og 

fylkestingsvalget i 2019 er gjennomført. Fra samme tidspunkt legger departementet opp til at 

de to eksisterende særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

funksjonsnedsettelse, blir opphevet. Ikrafttredelsestidspunktet vil dermed kunne være noe 

ulikt for hver enkelt kommune, siden ikrafttredelsestidspunktet vil avhenge av tidspunktet for 

det konstituerende møtet i kommunen. 

Etter valget skal det gjennomføres et konstituerende møte i kommunestyret senest innen 

utgangen av oktober måned. Det følger videre av ny kommunelov § 7-1 at dersom ikke nye 

medlemmer blir valgt i det konstituerende møtet, kan funksjonstiden til de sittende 

medlemmene i rådene utvides til det er avholdt nyvalg, men ikke lenger enn til første 

årsskifte i den nye valgperioden. Siden departementet legger opp til at særlovene om 

eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse oppheves fra og med det 

konstituerende møtet, vil det dermed kunne gå noe tid fra gjennomføringen av det 

konstituerende møtet til nye råd blir valgt. Det vil derfor kunne være behov for 

overgangsbestemmelser som sikrer at eksisterende råd kan fortsette frem til nye råd er valgt. 

Eventuelle overgangsbestemmelser vil bli vurdert og eventuelt foreslått i egen felles forskrift 

om overgangsbestemmelser.   

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Departementet foreslår i all hovedsak at regelverket som etter gjeldende rett følger av 

særlovene om eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse, videreføres i 

forskriften. Departementet foreslår i all hovedsak tilsvarende regler for ungdomsråd. For 

kommuner og fylkeskommuner innebærer derfor ikke forslaget økonomiske eller 

administrative konsekvenser av betydning.  

149270



Side 16 av 18 

Ny kommunelov innebærer at kommuner og fylkeskommuner også får plikt til å ha 

ungdomsråd. De fleste kommuner og fylkeskommuner har allerede en form for 

medvirkningsordning for ungdom. Ifølge tall fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets database for kommunal organisering, hadde 76 prosent av 

kommunene i 2016 opprettet ungdomsråd og 24 prosent hadde barn- eller ungdommens 

kommunestyre. Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene en av de to eller begge 

formene for medvirkningsordning. Tall fra databasen viser også at de fleste 

fylkeskommuner har medvirkningsordninger for ungdom, 57 prosent av fylkene har 

barne- og/eller ungdomsråd og 67 prosent har barn og unges fylkesting. I alt har 89 

prosent av fylkeskommunene en medvirkningsordning for ungdom i 2016.  

Departementet legger til grunn at sekretariat for ungdomsråd for eksempel vil kunne 

samordnes med sekretariatet til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. 

Videre vil en samling av regulering av de ulike medvirkningsordningene i kommuneloven 

med tilhørende forskrift bidra til en administrativ forenkling, også av ordningene kommunene 

og fylkeskommunene allerede er pålagt å ha. Departementets vurdering er derfor at forslaget 

ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for kommuner og 

fylkeskommuner. 

Regelverket om medvirkningsordningene vil være innenfor fagområdet til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. For departementet blir dette en ny oppgave. Departementets 

nye fagoppgave gjelder medvirkningsordningene, mens det fremdeles er Helse- og 

omsorgsdepartementet som er fagdepartement for saker som gjelder eldre og Barne- og 

likestillingsdepartementet som er fagdepartementet for saker som gjelder barn og ungdom, 

og saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Departementet vurderer at 

endringen ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dersom endringen har økonomiske 

konsekvenser for departementet vil dette dekkes innenfor departementets egne rammer. 

Forslag til forskrift 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, 
personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om 
medvirkningsordninger) 
 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet XXXX med hjemmel i lov 22. juni 

2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 5-12. 

 

§ 1 Formål  

Forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra  

a) eldre gjennom eldrerådet i saker som angår dem 

b) personer med funksjonsnedsettelse gjennom rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse i saker som angår dem 

c) ungdom gjennom ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom i 

saker som angår dem.   

 

§ 2 Oppgaver  
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 Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen og fylkeskommunen.  

Rådene har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom. Slike saker skal kommunestyret og fylkestinget forelegge 

for dem. Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar 

sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til 

å påvirke utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ.    

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale 

organet som avgjør saken endelig.  

Rådene skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Rådene kan heller ikke 

få delegert vedtaksmyndighet. 

 Rådene skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret eller fylkestinget. 

 

§ 3 Sammensetning og organisering  

 Kommunestyret og fylkestinget vedtar mandatet for og sammensetningen av 

eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom. De bestemmer også hvor mange medlemmer og 

varamedlemmer rådene skal ha.  

 Rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.  

Organisasjoner for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom har 

rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.  

Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.  

Rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret og fylkestinget setter ned et 

sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett og mandat for dem.  

 Hvis kommunene har overført oppgavene som gjelder eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse eller ungdom til kommunedelsutvalg, skal det være et eldreråd, et råd 

for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 

ungdom i alle kommunedelene. Kommunedelsutvalget ivaretar kommunestyrets rettigheter 

og plikter overfor rådene. Hvis oppgavene er overført til kommunedelsutvalg, skal det også 

velges et sentralt eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse og et 

sentralt ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  

 

§ 4 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  

 Kommunen eller fylkeskommunen kan opprette ett felles råd for eldre og personer 

med funksjonsnedsettelse hvis det er vanskelig å få opprettet to separate råd.  

Organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og 

etablerte råd for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse i kommunen eller fylket, 

skal bli hørt før kommunestyret eller fylkestinget avgjør om det skal opprettes ett felles råd. 
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§ 5 Ikrafttredelse 

 Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte 

kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023. 
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                                                                                                                                                       01.02.19 

 

Utkast til                                                                                                                  

Høringsuttalelse med forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for 
personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. 

 

Sørreisa eldreråd/ Dyrøy og Sørreisa råd for funksjonshemmede / Sørreisa ungdomsråd er fornøyd 
med at det er vedtatt at særlovgivningen for eldreråd og råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse avvikles, og at reguleringen av disse rådene flyttes til ny kommunelov.  Særlig 
fornøyd er Sørreisa eldreråd med at også ungdomsråd (eller tilsvarende) lovfestes, slik at barn og 
unges stemme og medvirkning sikres i saker som angår dem. 

 

Sørreisa eldreråd/ Dyrøy og Sørreisa råd for funksjonshemmede / Sørreisa ungdomsråd støtter 
forslaget om felles forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. 

Rådet merker seg at forslaget til ny forskrift er tydelig på at rådene skal sikres reel uttalelsesrett og 
medvirkning. I § 2 andre ledd tredje punktum sies det: «Kommunestyret og fylkestinget skal etablere 
rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene 
fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av saken.» Denne tydeliggjøringen mener Sørreisa 
Eldreråd/ Dyrøy og Sørreisa råd for funksjonshemmede / Sørreisa ungdomsråd at er viktig og riktig 
for å sikre at målet med forskriften nås. 
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Saksfremlegg 

Arkiv:  Arkivsaksnr:  Saksbehandler:    
004  2019/193-2    Ann Kristin Evenstad 

 
 

Utvalgssak Utvalg Møtedato 
6/19 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.02.2019 

 

Årsmelding Dyrøy og Sørreisa råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
2018 

 
  

 

Rådmannens innstilling 

Framlagte forslag til årsmelding Dyrøy og Sørreisa råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
vedtas. 
 

Kort sammendrag 

Saksutredning 

Det er utarbeidet forslag til årsmelding 2018.  
Forslaget legges fram for behandling i rådet. 
 

Vurdering 

 
 
 
Vedlegg 
1 Årsmelding 2018 -Dyrøy og Sørreisa råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
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Sørreisa kommune  
 
 

 

1 

 
Notat 

 

Til:  

Fra: Ann Kristin Evenstad 

 
Sak nr. Dato 
2019/193-1 07.02.2019 

 

Årsmelding 2018 -Dyrøy og Sørreisa råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 
 
Rådets mandat:  
Råd for funksjonshemmede er et lovpålagt organ i kommunene og Dyrøy og Sørreisa kommuner har et felles 
råd for å sikre denne funksjonen.  
Rådet skal bidra til å samordne arbeidet for personer med funksjonsnedsettelse mellom instanser/etater og 
være et forum for generelle drøftinger om universell utforming på alle samfunnsområder.  
Rådet kan bistå de enkelte kommunale instanser i arbeid med planlegging og gjennomføring av tiltak for 
personer med funksjonsnedsettelse, men det er den enkelte instans som har det fulle faglige ansvar for å sikre 
en universell utforming. Rådet kan/vil bistå fagmiljøene når det gjelder opplæring om universell utforming 
og FN’s standardregler.  
 
 
Rådets sammensetning 2018: 
Medlemmer:  
Otto Skogheim, leder (Sørreisa)  
Trine Sørensen, nestleder (Dyrøy)  
Odd-Harald Kristoffersen (Dyrøy)  
Tove Kofoed (Sørreisa)  
Ann Iren Jansen (Sørreisa)  

 
 
Varamedlemmer:  
Tonje Lavik (Sørreisa)  
Kristoffer Molund (Dyrøy)  
Utpekes av brukerorganisasjon.  
Bente Haugan (Sørreisa)  
Jonny Fossmo (Sørreisa)  

 
 
Sekretærfunksjonen i 2018: Rådmannen i Sørreisa v/ Ann Kristin Evenstad  
 
 
Aktiviteter 2018:  
Det har vært avholdt 5 møter i rådet i 2018 og rådet har behandlet 19 saker.  
 
Av de viktigste sakene som har vært behandlet kan nevnes; 
 Ombygging/nybygg ved Dyrøy omsorgssenter  
 Framkommelighet på offentlige transportmidler 
 Oppstart utarbeidelse av Helse- og omsorgsplan for Sørreisa kommune. 
 Budsjett 2019 for Sørreisa kommune – økonomiplan 2019 – 2022 
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Sørreisa kommune  
 
 

 

2 

Planlegging av møte med Fylkesrådet for funksjonshemmede og møte med eldrerådene fra Dyrøy og 
Sørreisa. 
 
Orienteringer;  
 Prosjekt velferdsteknologi status og videre arbeid, Dyrøy og Sørreisa kommuner. 
 
Andre aktiviteter;  
 Rådet har gjort henvendelser til både kommunen og næringsaktører i Sørreisa i fht. til tilrettelegging 
og utbedring av forhold om kan gjøre framkommeligheten og fungeringen bedre for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne.  
  
 Rådet inviterte i 2017 fylkesrådet for funksjonshemmede ut til lokalrådet på besøk for dialog. 
Fylkesrådet takket ja til invitasjonen og fylkesrådet og lokallaget gjennomførte møtet den 17.04.18, i 
Sørreisa. 
Temaene for dialogen var blant annet hvordan rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne jobber både 
nasjonalt, regionalt og lokalt, satsingsområder og framtidige fokusområder. Både Sørreisas ordfører Jan-
EirikNordahl og enhetsleder for teknisk og planlegging i Sørreisa Tor Langnes deltok i deler av møtet. 
Kommunalsjef i Sørreisa Ann Kristin Evenstad deltok i hele møtet. 
 
Rådet tok også initiativ til og arrangert et fellesmøte med Dyrøy og Sørreisa eldreråd. 
Møtet ble gjennomført 13.11.18 i Dyrøy. Både Troms fylkestrafikk og Prosjektleder for det interkommunale 
velferdsteknologiprosjektet var invitert.  
Kvalitetsrådgiver Mats Kongshaug, orienterte om prosessen opp mot innkjøp av de nye hurtigbåtene, mens 
prosjektleder Linda Bjørnsund, orienterer om velferdsteknologi generelt og det lokale prosjektet spesielt. Det 
ble også en arena for god dialog mellom de ulike rådene og rådene ønsker å ha et årlig fellesmøte for 
eldrerådene og rådet for funksjonshemmede. 
Både Dyrøys ordfører Marit Espenes og kommunalsjef i Dyrøy Karl-Johan Olsen deltok i deler av møtet. 
Kommunalsjef i Sørreisa Ann Kristin Evenstad deltok  i hele møtet.
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Sørreisa kommune Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Møtested: Sørreisa omsorgssenter - Møterom 3 

Dato: 19.02.2019 

Tidspunkt: 13:00 - 15:45 

 

Til stede: 

Navn Funksjon Medl. Varamedlem for 
Otto Skogheim Leder   
Tove Kofoed Medlem   
Ann Iren Jansen Medlem   
Odd Harald Kristofferen Medlem   

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Grete Nybakk Vaeng  
Ann Kristin Evenstad  

 

Merknad i møte: 

Representant Ann Iren Jansen var tilstede på sak PS 1/19. 

 

 

 

Underskrift: 

 

__________________________  ________________________ 

Otto Skogheim  Grete Nybakk Vaeng 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Untatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

GP 1/19 Godkjenning av protokoll   

 Referatsaker   

RS 1/19 Notat fra fellesmøtet 13.11.18 -mellom eldrerådene og rådet 
for funksjonshemmede Dyrøy og Sørreisa 

 2018/1523 

PS 1/19 Innspill til Boligsosial handlingsplan 2019-2022  2018/1543 

PS 2/19 Framtidig bruk av Kokkeskolen - forprosjekt  2019/120 

PS 3/19 Orienteringssak: Rom- og funksjonsprogram Sørreisa skole  2019/34 

PS 4/19 Renovering /nybygg Dyrøy omsorgssenter  2019/203 

PS 5/19 Høring -forskrift om råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom 

 2019/172 

PS 6/19 Årsmelding Dyrøy og Sørreisa råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 2018 

 2019/193 

PS 7/19 Valg av representant fra rådet til brukergruppa for 
kommunens hjemmeside 
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GP 1/19 Godkjenning av protokoll / 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 1/2019 i 
møte den 19.02.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Innkalling godkjent. 

Saksliste godkjent med tilleggssak; brukergruppe i forbindelse med utarbeiding av kommunenes 
hjemmeside. 

Referatsaker 

RS 1/19 Notat fra fellesmøtet 13.11.18 -mellom eldrerådene og rådet for funksjonshemmede Dyrøy 
og Sørreisa 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 1/2019 i 
møte den 19.02.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

Tas til orientering. 

PS 1/19 Innspill til Boligsosial handlingsplan 2019-2022 2018/1543 

Ungdomsrådets behandling av sak 4/2019 i møte den 19.02.2019: 

 

Forslag 
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Sensitivity: Internal

 

Behandling 

 

Vedtak 

Eldrerådets behandling av sak 6/2019 i møte den 19.02.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

1. Sørreisa eldreråd  registrerer at ingen  eldre er representert i Boligsosialt team. 
Det bør vurderes  om ikke representanter  fra  eldreråd eller 
pensjonistorganisasjoner må tas inn som en  samarbeidspartner, da  oppgavene 
som teamet jobber med i høyeste grad berører  en stadig større gruppe i 
Sørreisa, de over 65 år.  

2. Forøvrig vil Sørreisa eldreråd komme med følgende innspill til Boligsosialt team:  
De eldre er vidt forskjellige individer som bor sentralt og desentralt, med ulike tilbud på 
helse og omsorg, kommunikasjoner, tilbud som er selvskrevne i et moderne samfunn 
samt møteplasser som gjør livet lettere når  vi begynner å  stige på årene. 
Familiestrukturene er i dagens samfunn ganske forskjellig fra de som preget Norge for 
en par generasjoner siden.  Ikke alle har nære pårørende, ikke alle har vennekretser som 
de kan håpe vil hjelpe til. Det er derfor opplagt at kommunenes hjelpeapparat må trå til 
for å kartlegge på et tidlig stadium de som trenger  bistand av ymse slag. Problemet med 
stadig flere   med diagnosen demens kan være vel så vanskelig å fange opp hos 
ensomboende i en by som hos de som bor i en utkant.  Det er fortsatt slik at kontakten 
mellom menneskene er bedre i utkantene enn i en bykjerne. Dette har vi utallige 
eksempler på fra media. Loven om hjemmebesøk hos de eldre er uhyre viktig.  Den må 
følges opp for på et tidlig stadium kunne oppdage  eventuelle hjelpebehov. De fleste 
eldre vil helst bo i vante omgivelser i egen leilighet/bolig så lenge de kan, er frisk og 
oppegående samt har sertifikat for bil. Får de behov for hjelp, vil de fremdeles bo i egen 
leilighet/bolig dersom kommunen kan bistå med hjemmehjelp og hjemmesykepleie. 
Skulle situasjonen forverres helsemessig vil de helst bo i en omsorgsbolig som er 
tilrettelagt deres situasjon. Helst i et bofellesskap hvor de vet at det er tilsyn fra 
fagpersoner. 
Så lenge de klarer det vil de helst lage min egen mat og forestå daglige innkjøp og ellers 
rutiner som de er vant med.  Det betyr at det må være en omsorgsbolig som ligger 
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Sensitivity: Internal

sentralt til med korte avstander til butikker, møteplasser og andre tilbud. Det må være 
gode offentlige kommunikasjoner.  Som gammel vil de føle trygghet i tilværelsen, de vil 
også kreve at de kan opprettholde de aktiviteter de har vært vant med mht bruk av 
data, internett og telefon. 
Skulle de bli veldig pleietrengende slik at de ikke klarer å ta rede på seg selv, vil de helst 
få et eget rom på sykehjemmet.   
De eldre vil ikke eie en ny bolig, men leie denne.  For dagens og fremtidige eldre vil nok 
ikke leieprisen være avgjørende. 
  
Det ligger store utfordringer i fremtidig bemanning innen helse og omsorgsfag.  Klarer 
ikke samfunnet å demme opp for den sentraliseringa som utvikler seg i rakettfart, ja da 
blir det stusselig å bli gammel i ytterkantene. Vi kan komme til et punkt der små 
kommuner ikke har ressurser til å drive lovpålagte oppgaver fordi  ingen 
vil  søke  stillinger i en utkantkommune. De som vokser opp i dag vil bo sentralt hvor 
tilbudene for familien er bedre enn ute i periferien. De som søker helse og 
omsorgsyrkene vil også arbeide i team.  

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 1/2019 i 
møte den 19.02.2019: 

 

Forslag 

 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

Rådet for funksjonshemmede gir følgende innspill til det boligsosiale planarbeidet: 

 Rådet ber om at boliger planlegges slik at trapper og skråplan unngås mest mulig. 
 Videre er det ønskelig at leiligheter/ boliger bygges over ett plan. Blir det bygd i flere 

etasjer mener rådet at det må være heis i bygget. Heisen må være tilstrekkelig 
dimensjonert, både rundt og i heisen, slik at også de som er avhengige av elektrisk 
rullestol el. kan benytte denne på en enkel måte.  

 Uteområdet er det også viktig å tilrettelegge slik at personer som er bevegelseshemmet 
eller har andre funksjonsnedsettelser kan bevege seg trygt og lettvint. 

PS 2/19 Framtidig bruk av Kokkeskolen - forprosjekt 2019/120 

Teknisk- og arealutvalgets behandling av sak 9/2019 i møte den 31.01.2019: 
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Sensitivity: Internal

Forslag 

 

 

Behandling 

Enhetsleder Aina Løhre orienterte om forprosjektet. 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

Tas til orientering. 

Helse- og sosialutvalgets behandling av sak 5/2019 i møte den 05.02.2019: 

 

Forslag 

 

 

 

Behandling 

Rådmannen v/enhetsleder orienterte og svarte på spørsmål til saken. 

 

Vedtak 

Enstemmig:  

Tas til orientering. 

Oppvekst- og kulturutvalgets behandling av sak 3/2019 i møte den 06.02.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig: 
  

1. OKU tar saken til orientering 
2. OKU ber om at det i forbindelse med planlegging av ny skole legges til rette for sambruk 

av skolens musikkrom, slik at korps og kor kan bruke disse utenom skolens åpningstid. 
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Sensitivity: Internal

3. Arealene til kulturskolen vil da kunne reduseres slik at en får på plass nødvendige 
funksjoner i byggets fellesareal.  

Kommunestyrets behandling av sak 6/2019 i møte den 14.02.2019: 

 

Forslag 

 

Jan-Eirik Nordahl fremmet følgende forslag: 

Nytt pkt 2: 

2. Kommunestyret viser til OKU`s innspill til saken, og ber rådmannen vurdere dette i den videre 
prosessen 

 

Behandling 

Rådmann Ann Kristin Trondsen og Enhetsleder Aina Løhre orienterte og besvarte på spørsmål om 
framtidig bruk av kokkeskolen. 

 

Vedtak 

Enstemmig som forslag fra Jan-Eirik Nordahl: 

1. Tas til orientering. 

2. Kommunestyret viser til OKU`s innspill til saken, og ber rådmannen vurdere dette i den videre 
prosessen 

Eldrerådets behandling av sak 5/2019 i møte den 19.02.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

Tas til orientering. 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 2/2019 i 
møte den 19.02.2019: 
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Forslag 

 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

1.Saken tas til orientering. Rådet forutsetter at de blir aktivt involvert i det videre arbeidet. 

2. Rådet peker på viktigheten av at det helt fra starten av bør planlegges et bygg, som er tilpasset ulike 
funksjonshemminger (feks. ledelinjer ol) 

PS 3/19 Orienteringssak: Rom- og funksjonsprogram Sørreisa skole 2019/34 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 3/2019 i 
møte den 19.02.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

1.Rom- og funksjonsprogram for ny fellesskole 1-10 tas til orientering. Rådet forutsetter at de blir aktivt 
involvert i det videre planarbeidet. 

2.Rådet for funksjonshemmede gir følgende innspill til rom- og funksjonsprogrammet: 

 Rådet ber om at skolen planlegges slik at trapper og skråplan unngås mest mulig.  
 Blir det bygd i flere etasjer mener rådet at det må være heis i bygget. Heisen må være 

tilstrekkelig dimensjonert, både inni og rundt heisen, slik at også de som er avhengige av 
elektrisk rullestol el. kan benytte denne på en enkel måte.  

 Rådet peker på at det helt fra starten av bør planlegges et skolebygg, som er tilpasset 
ulike funksjonshemminger (feks. ledelinjer ol) 

 Uteområdet er det også viktig at tilrettelegges slik at personer som er bevegelseshemmet 
eller har andre funksjonsnedsettelser kan bevege seg trygt og lettvint. 

PS 4/19 Renovering /nybygg Dyrøy omsorgssenter 2019/203 
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Sensitivity: Internal

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 4/2019 i 
møte den 19.02.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne stiller seg bak utkast til sykehjem (og omsorgsboliger) slik 
de foreligger. Det godtas også at endringer gjøres i ettertid som følge av bygningstekniske utfordringer. 

PS 5/19 Høring -forskrift om råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom 2019/172 

Eldrerådets behandling av sak 4/2019 i møte den 19.02.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

Sørreisa eldreråd gir følgende høringsuttalelse til forslag til forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. 

Regjeringen foreslår å oppheve eldrerådsloven og erstatte denne med ny § 10b i kommuneloven med 
påfølgende forskrift. Vårt utgangspunkt er at eldrerådenes vilkår ikke må svekkes: Ny paragraf i 
kommuneloven med tilhørende forskrifter, må være minst like god som dagens eldrerådslov med 
tilhørende rundskriv.  

Kommunene må ikke gis mulighet til å slå sammen ulike råd mot deres vilje, feks. eldreråd og råd for 
funksjonshemmede. Dette vil ta fokus bort fra de sakene som det enkelte råd arbeider med. Loven må 
være lik for hele landet. 

Aldersgrensen for pensjonister i eldrerådene bør være som i dag, 65 år, og ikke som foreslått i ny lov 60 
år. 
Eldrerådene ble etablert for å rette opp det demokratiske underskuddet ved at eldre ikke er 
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forholdsmessig representert i kommunestyrer og fylkesting. Statistisk sentralbyrås (SSB) tall for de tre 
siste kommune- og fylkestingsvalgene viser at aldersgruppen 60-65 år er forholdsmessig representert. 
Det er eldre over 65 år som er underrepresentert. 
For medlemmer valgt av kommunestyret bør det ikke være noen aldersgrense. 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 5/2019 i 
møte den 19.02.2019: 

 

Forslag 

 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

Dyrøy og Sørreisa råd for funksjonshemmede gir følgende høringsuttalelse til forslag til forskrift 
om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom. 

Dyrøy og Sørreisa råd for funksjonshemmede er fornøyd med at det er vedtatt at særlovgivningen for 
eldreråd og råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse avvikles, og at reguleringen av disse 
rådene flyttes til ny kommunelov.  Særlig fornøyd er Dyrøy og Sørreisa råd for funksjonshemmede med 
at også ungdomsråd (eller tilsvarende) lovfestes, slik at barn og unges stemme og medvirkning sikres i 
saker som angår dem. 

Dyrøy og Sørreisa råd for funksjonshemmede støtter forslaget om felles forskrift om råd for eldre, for 
personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. 

Rådet merker seg at forslaget til ny forskrift er tydelig på at rådene skal sikres reel uttalelsesrett og 
medvirkning. I § 2 andre ledd tredje punktum sies det: «Kommunestyret og fylkestinget skal etablere 
rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra 
rådene har mulighet til å påvirke utfallet av saken.» Denne tydeliggjøringen mener Dyrøy og Sørreisa råd 
for funksjonshemmede at er viktig og riktig for å sikre at målet med forskriften nås. 

PS 6/19 Årsmelding Dyrøy og Sørreisa råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 2018 2019/193 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 6/2019 i 
møte den 19.02.2019: 

 

Forslag 
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Sensitivity: Internal

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

Framlagte forslag til årsmelding Dyrøy og Sørreisa råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2018 
vedtas. 

PS 7/19 Valg av representant fra rådet til brukergruppa for kommunens 
hjemmeside / 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 7/2019 i 
møte den 19.02.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

Rådmannen v/saksbehandler Wenche Bergum orienterer om arbeidet med kommunens hjemmeside og 
ber om at rådet for funksjonshemmede peker på 2 representanter. 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

Dyrøy og Sørreisa råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende kandidater til 
brukergruppa: 

Otto Skogheim og Tove Kofoed. 
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Notat 

 
Sak nr. Dato 
2018/1523-8 14.11.2018 

 

Notat fra fellesmøtet 13.11.18 -mellom eldrerådene og rådet for 
funksjonshemmede Dyrøy og Sørreisa 

Møterom 2 kommunehuset i Dyrøy kl 11.00-14.00. 
 
Til stede: 
Eldrerådet i Dyrøy   ;  William Melby (leder), Kristine Fossmo, Kjærlaug Pedersen, Ingjerd 
Johansen og Marius Johansen 
Eldrerådet i Sørreisa  ; Magnor Olsen (leder), Tove Dahle Johansen, Bjørnar Larsen,  
Rådet for funksjonshemmede   ;  Otto Skogheim (leder), Ann-Iren Jansen, Odd-Harald 
Kristoffersen, Tove Kofoed 
Ordfører i Dyrøy Marit Espenes (sak 1 og 2) 
Kommunalsjef Dyrøy Karl-Johan Olsen (sak 1) 
Kommunalsjef Sørreisa Ann Kristin Evenstad 
 
 
Fra møtet 
Leder for rådet for funksjonshemmede, Otto Skogheim, ønsker velkommen til fellesmøte. 
Presentasjonsrunde rundt bordet. 
 

1. Prosjektleder Linda Bjørnsund, orienterer om velferdsteknologi generelt og det lokale 
prosjektet spesielt. 
Se vedlagte presentasjon. 
NB: Lurt nettsted    -   http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/veikart-for-
tjenesteinnovasjon2/ 
Det åpnes for spørsmål og dialog i etterkant av orienteringen. 
 

2. Kvalitetsrådgiver Mats Kongshaug, orienterer om prosess opp mot innkjøp av de nye 
hurtigbåtene.  

 Kvalitet har vært vektlagt betydelig i prosessen (40%) 
 Omstigning, toalett, bagasje og salonginnredning gjennomgås. 
 Det orienteres om at det jobbes med å finne bedre løsning for hurtigbåt –på og 

avstigning- på prostneset. 
 Nytt billettsystem er under utvikling. Plassbestilling skal etterhvert bli mulig –

vertfall fra de nye båtene er på plass. 
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Det åpnes for spørsmål og dialog i etterkant av orienteringen. 
Ved nyanskaffelser av busstjenester i Tromsø, Midt-Troms osv. skal 
rullestoltilgjengeligheten vektlegges. 
Tilbakemeldinger om forbedringspotensialer på kollektivtransport meldes enklest på 
kontaktskjemaet på tromskortet.no  

3. Hvilke saker er rådene opptatte av og evt planer videre: 
 Eldrerådet i Sørreisa – jobber med saker som har betydning for de eldre. Mye 

fungerer, men det hadde kanskje vært ønskelig med noe større politisk 
forankring- dette vil rådsleder jobber videre med -opp mot ordfører- i løpet av 
det neste året. Rådet er opptatt av å få innmeldt saker som de kan ta tak i. Det 
kan kanskje virke som at rådet og dets arbeid er dårlig kjent, selv om det har 
vært presentert i kommunen informasjonsavis etter valget. Mulig har rådet også 
har ubenyttede muligheter i forhold til å benytte sin møte- og talerett. 
Saker de bla. har jobbet med; forebyggingsarbeid mot eldre (norsafety) 
St.meldingen «Leve hele livet» skal ha fokus i kommunen fra neste år og 
eldrerådet ser det som riktig og viktig at de får være delaktig i arbeid og prosess 
rundt denne. Videre er også generasjonssamarbeid satt på dagsorden. 
 

 Eldrerådet i Dyrøy - Rådet opplever mye av det samme i fht til innmelding av 
saker, som det eldrerådet i Sørreisa opplever. Forankringen opp mot den 
politiske og administrative ledelsen i kommunen er blitt bedre –det opplever 
rådet at er veldig bra. 
Saker rådet har jobbe med i det siste: omsorgssenteret i Dyrøy og 
legekotorsituasjonen. Videre er også generasjonssamarbeid satt på dagsorden. 
 

 Rådet for funksjonshemmede Dyrøy og Sørreisa  -Har tatt initiativ til møter med 
råd for funksjonshemmedes råd på fylkesnivå og fellesmøte nå i dag. 
Rådet har jobbet med stort og smått at fra småting som lyssetting, tilgjengelighet 
til bygg og etter veier, samt vært delaktig i prosess med nybygging i begge 
kommunene.  

 
Pasientreiser og ledsagerordningen er tema som fellesrådet er opptatt av. Fellesmøtet her er 
kjent med at Fylkeseldrerådet jobber med denne saken. De enkelte rådene bes vurdere om det 
skal sendes en henvendelse til fylkeseldrerådet fra det enkelte råd. 
Kanskje dette kan være tema for et evt. senere fellesmøte for rådene? 
 
Det gis uttrykk for at det er ønskelig med et årlig fellesmøte for eldrerådene og rådet for 
funksjonshemmede  –rådet for funksjonshemmede tar initiativ til og organiserer dette møtet.  
 
 
 
 
Ref Ann Kristin Evenstad
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Velferdsteknologi 

Bardu, Målselv, Sørreisa og Dyrøy

Tirsdag 13.november 2018
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Hva skal jeg snakke om i dag

• nasjonalt velferdsteknologiprogram
• Hva er velferdsteknologi
• Prosjektorganisering i digitalisering/ velferdsteknologi
• Søknaden til Helsedirektoratet
• Hva kan man evt samarbeide om interkommunalt og hva må den 

enkelte kommunene selv gjøre?
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Søknad Helsedirektoratet

• Helsedirektoratet og fylkesmannen lyste ut 
midler med søknadsfrist 1 mars.

• Fikk svar i før sommeren at kommunene 
fikk midler
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Det er både et nasjonalt og et 
Interkommunalt prosjekt

• Dyrøy
• Sørreisa
• Målselv
• Bardu
• Vi vil gjerne ha med flere kommuner
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Aktivitet – Mestring- trygghet
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Finnes 4 typer velferdsteknologi

298



Trygghetskapende teknologier

• Mennesker kan føle trygghet og ha 
mulighet til å bo lengre hjemme

• Inkluderer løsninger som gir mulighet for 
sosial deltakelse og motvirker ensomhet

• Trygghetsalarm, fallsensor, GPS 
lokalisering, videosamtaler, komfyrvakt, 
brannalarm mv. 

299



mestringsteknologier

• Hjelper mennesker å mestre egen helse bedre, spesielt 
kronisk sykdom/lidelser og ved behov for 
rehabilitering/opptrening og vedlikehold av mobilitet. 

• Elektronisk pilledispenser, utstyr for personlig måling av 
kroppsfunksjoner, videospill for å trene/stimulere til 
aktivitet, kroppssensorer som måler og stimulerer til 
opptrening/styrke mv. 
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Utredning og behandlingsteknologier

• Muliggjør avansert medisinsk utredning og behandling i 
hjemmet -  følges opp av spesialisthelsetjenesten.

• Også avanserte helsemålinger som utføres av fastleger 
og kommunehelsetjenesten, som 24-timers 
blodtrykksmåling, mekanisk ventilasjonsstøtte og 
smertepumpe. 
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velværeteknologier

• Bidrar til at mennesker blir mer bevisst på egen helse og 
avhjelper hverdagslige gjøremål uten at nedsatt 
helsetilstand er årsaken til bruken av teknologi. 

• Kan bidra til folkehelsefremmende arbeid. 
• Skritteller, kaloriforbrenningsmåler, løsninger for 

automatisk lysregulering, persiennestyring, varmestyring 
mv. 

• Primært det private konsumentmarkedet
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Tenk muligheter

• Hva trenger du?
• Ikke tenk alder - men behov
• Aktiv brukermedvirkning – fra ide til 

løsning
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Samveis.no

• KS har laget et slags veikart for 
tjenesteutviklingen.

• Det bruker kommunene når de skal i gang 
med velferdsteknologi
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• For å få tilgang til hele metodikken for 
tjenesteinnovasjon kan dere gå til 
www.ks.no/samveis
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Behovskartlegging - prosessen

1. Vurdere behov, planlegge og 
organisere (Viktig- men blir ofte ikke 
gjort bra nok – går rett på løsning) 

2. Dialog med markedet
3. Gjennomføring og evaluering
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Prosess for behovskartlegging og kravutvikling 
(funksjons og tjenestekrav) 

• 1. Identifisere interessenter (dvs. personer og omgivelser som
• stiller krav til systemet)
• 2. Gjennomfør behovskartlegging.
• Identifiser behov/ beskriv scenarier for hver av
• interessentene (iterativ prosess)
• 3. Utlede funksjonskrav til systemet basert på behovene som er identifisert.
• Sørg for sporbarhet til scenariet det ble utledet fra.
• 4. Prioritere mellom kravene
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Skrekkscenario- kjøpe det vi ikke har 
behov for 

Rådmannen uttaler:
«Dagens alarmsystem 
passer
ikke til enhetens bruk og 
vil
bli skiftet ut i løpet av 
januar
2012».
Kommunen bruker 1,2 
MNOK til
å gå tilbake til det "gamle"
systemet
10
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Samarbeidsområder

• Medisindispensere
• Sykehusanlegg
• Teknologisk plattform
• Responssenter
• Digitalt tilsyn
• Varslings- og lokaliseringsteknologi
• Andre? 
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Fortsettelse samarbeidsområder

• Interkommunal prosjektleder 
• IK veferdsteknologiteam
• Kravsspesifikasjon
• Fagdager
• Utprøving av utstyr
• Responssenter
• Teknologisk plattform
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Fra: Ann K Evenstad (AnnKristin.Evenstad@Sorreisa.kommune.no)
Sendt: 14.11.2018 15:36:44
Til: Magnor Olsen; Bjørnar Larsen; tove.dahle.johansen@gmail.com; Otto Skogheim; Tove Kofoed;
odd.hkristoffersen@gmail.com; Kine Svendsen; Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: fra fellesmøte den 13.11
Vedlegg: Notat fra fellesmøtet 13.11.18 -mellom eldrerådene og rådet for funksjonshemmede Dyrøy og
Sørreisa.docx;presentasjon til rådene Dyrøy og Sørreisa 13.november 2018.pptx
Hei
 
Hyggelig å få være med dere på fellesmøte  ‐tusen takk for det J
Her kommer oppsummeringen fra møtet og presentasjonen ifht velferdsteknologi.
Denne tenkes jeg også at legges som referatsak til neste ordinære rådsmøte.
 
 
Til Kine: ber om at du videreformidler denne til eldrerådsmedlemmene.
Ønsker dere alle en fin dag J
 
Med hilsen
 
Ann Kristin Evenstad
Kommunalsjef
Mob:99204910
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Dyrøy kommune  
Servicetorget 
 

 

  
 

 
Notat 

 
Sak nr. Dato 
2018/203-57 13.03.2019 

 

Notat fra fellesmøte den 15.11.18 mellom Dyrøy eldrerådet og Dyrøy 
ungdomsråd 

 
Møteplassen, Aktivitetshuset kl. 18.00-20.00. 
 
Til stede: 
Eldrerådet:  
William Melbye, Ingjerd Johansen, Marius Johansen, Kjærlaug Pedersen, Kristine Fossmo 
 
Ungdomsrådet:  
Oda R. Olsen, Markus Haraldsvik, Estine Haraldsvik, Helene Sofie Jensen, Natthanan 
Saengtapun og Trine Cruickshank  
 
Administrasjon:  
Karl Johan Olsen, Marthe Wilhelmsen og Kine Svendsen 
 
 
Fra møtet: 
Leder for eldrerådet William Melbye, ønsket velkommen til fellesmøte. 
Presentasjonsrunde rundt bordet. 
 
 

1. Felles utfordringer: 
 Bedre kollektivtransport 
 Møteplasser/venteplasser 
 Handlerute fra utkanten inn til sentrum 
 Leiligheter sentrumsnær 
 Frivillige (private) i kommunen som kan bringe eldre på arrangement 

 
2. Hva jobber ungdomsrådet med? 

 Ungdomsklubb 
 Juleball 
 Ungdomsbad 
 Ungdommens hus Finnsnes: transport i fra distriktet 
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3. Tiltak: 

 Ta de eldre ut på kino 
 Møtearena i Nordavindshagen med kaffe 
 Leksehjelp 
 «Åpen kaffestund» på avdelingene på omsorgssenteret 
 Unge og eldre lærer av hverandre, som dans, spill m.m. 
 Underholdning på omsorgssenteret 
 Valgfag: «Innsats for andre», omsorgssenteret 

 
 

4. Generasjonstreff: 
 1. treff: 13.desember, Nordavindshagen 

 
 
 
Ref. Kine Svendsen
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/203 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 13.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Høringsbrev - ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, 
for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 5/19 20.03.2019 
   

 

Vedlegg 
1 Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny fors(900710)(1) 
2 Høringsnotat om medvirkning 19.12(901322)(1) 
4 PF_høringssvar_forskrift_eldreråd_22_feb_2019 
5 argumenter_forskrift_eldreråd 
 

Rådmannens innstilling: 
 

Kort sammendrag 
Se vedlegg. 

Saksutredning 
 

Administrasjonens vurdering 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Erland Aamodt 
22 24 68 28 

Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om råd 
for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 

Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Som følge av dette, vil Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet revidere alle forskriftene som hører til kommuneloven. I den 

forbindelsen sender departementet nå på høring forslag til to nye forskrifter. 

 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider. 

 

Forskrift om budsjett og regnskap 

Departementet foreslår en ny budsjett- og regnskapsforskrift. Denne vil erstatte tre av 

dagens forskrifter (budsjettforskriften, regnskapsforskriften og særbudsjettforskriften). 

 

Høringsuttalelser til budsjett- og regnskapsforskriften skal avgis digitalt her: 

www.regjeringen.no/id2622959 

 

Høringsfristen til budsjett- og regnskapsforskriften er 12. april 2019. 

 

Forskrift om medvirkningsordninger 

I tillegg foreslår departementet en ny forskrift om kommunale råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forslaget omhandler oppgaver, organisering og 

saksbehandling for rådene.  

 

Departementet oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å sende høringen til eldreråd, 

råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd i kommunen eller 

fylkeskommunen.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/5561-1 

Dato 

19. desember 2018 
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Det er lagt ut korte spørsmål og svar for ungdom om høringen her: 

www.regjeringen.no/spm_svar_ungdomsraad 

 

Høringsuttalelser til forskriften om medvirkningsordninger skal avgis digitalt her: : 

www.regjeringen.no/id2623250 

 

Høringsfristen til denne forskriften er 1. april 2019. 

 

Flere høringer til våren 

Departementet vil i løpet av første halvår 2019 sende ut flere forskrifter på høring. I januar er 

det planlagt at forskrift om kontrollutvalg og revisjon kommer på høring. Etter dette vil forskrift 

om selvkost, forskrift om garantier, forskrift om finansforvaltning og forskrift om KOSTRA 

sendes på høring i løpet av våren. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Erland Aamodt 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Høringsnotat med forslag til forskrift om 
kommunale og fylkeskommunale råd for 
eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  

19. desember 2018 

Høringsfrist 1. april 2019 
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2.5 Det europeiske charteret om lokalt selvstyre og tilleggsprotokoll om 

innbyggerdeltakelse ............................................................................................... 7 

2.6 FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 7 

2.7 FNs konvensjon om barnets rettigheter ........................................................ 7 
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5 Forslag til forskrift .............................................................................................. 16 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) ............ 16 

 

Innledning og bakgrunn 

Innledning 

I dette høringsnotatet foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet en felles forskrift 

for eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom.  

Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 11. juni 2018. 

Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og 

fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Denne bestemmelsen får først 

virkning når nye råd skal velges etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.  

Ny kommunelov § 5-12 lyder:  

§ 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom 

 

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. 

Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på 

inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på 

valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

318



Side 3 av 18 

Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for 

kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis 

eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. 

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene 

eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

 

Kommunenes og fylkeskommunenes plikt til å opprette råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse videreføres. Det nye er at reguleringen flyttes fra særlover til ny 

kommunelov med forskrift. I § 5-12 er det også lovfestet at hver kommune og 

fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Dermed får ungdom en lovfestet rett til medvirkning på linje med eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse.  

Det følger av ny kommunelov at departementet får hjemmel til å gi forskrift om oppgaver, 

organisering og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Rammene for medvirkningsordningene er allerede i stor grad lagt ved Stortingets vedtak av § 

5-12 i den nye kommuneloven. Det er forutsatt i forarbeidene at reglene i all hovedsak skal 

være en videreføring av gjeldende rett som følger av særlover for eldreråd og råd for 

personer med funksjonsnedsettelse.  

Departementet foreslår at reglene så langt som mulig bør være like for de tre 

medvirkningsordningene, med mindre det er behov for ulik regulering. For ungdomsråd eller 

annet medvirkningsorgan for ungdom foreslår derfor departementet i all hovedsak 

tilsvarende forskriftsregler som for de to øvrige rådene.  

Det som er gjenstand for høring, er forslaget til ny forskrift. Kommunelovens bestemmelse 

om medvirkningsordninger er ikke på høring, og i den grad Stortinget også har vedtatt 

føringer for medvirkningsordningene er heller ikke disse gjenstand for denne høringen. 

Kommunelovens bestemmelse om medvirkningsordninger gjelder for både kommuner og 

fylkeskommuner. For å forenkle fremstillingen i høringsnotatet bruker departementet i det 

følgende kommune som fellesbetegnelse for kommune og fylkeskommune, hvis ikke noe 

annet fremgår av sammenhengen. På samme måter omtaler departementet i det følgende 

kun kommunale organer, selv om høringsforslaget også gjelder for tilsvarende 

fylkeskommunale organer.  

Ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom er regulert på lik måte i ny 

kommunelov. Departementet foreslår at ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for 

ungdom også skal reguleres likt i forslaget til forskrift. For å forenkle fremstillingen i 

høringsnotatet bruker departementet i det følgende ungdomsråd som fellesbetegnelse for 

både ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Bakgrunn  

Lokaldemokratiet i Norge er bygd opp rundt en representativ ordning. Innbyggerne velger 

sine lokale ledere, representanter eller folkevalgte som gis fullmakt til å ivareta ansvaret for 

de oppgavene kommunen har. Dette betyr at innbyggernes representanter tar stilling til 

hvordan kommunens oppgaver skal prioriteres, hvordan tjenestetilbudet skal være og legger 

rammer for hvordan lokalsamfunnet skal utvikles. En viktig del av de folkevalgtes arbeid vil 

skje i et samspill med innbyggerne. Innbyggernes medvirkning i kommunale 

beslutningsprosesser er derfor en viktig del av et levende lokaldemokrati.  
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Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er ofte underrepresentert i folkevalgte 

organer. Ungdom under 18 år kan ikke velges inn i kommunestyret og har da heller ikke 

muligheter for å få valgt inn representanter som kan påvirke direkte i saker som behandles i 

kommunestyret. I og med at både eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom ofte 

er underrepresentert i folkevalgte organer, vil ikke alltid deres synspunkter være del av 

saksgrunnlaget og debatten før kommunestyret fatter sine beslutninger. For å sikre at 

beslutninger ikke tas før konsekvenser for berørte grupper er vurdert, er det nødvendig at 

eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom får uttale seg. Lovfestede 

medvirkningsordninger sikrer en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder 

disse gruppene og bidrar til at saken blir bedre opplyst. 

 

Uten en lovfestet plikt til medvirkning for disse gruppene, ville hver enkelt kommune selv 

avgjøre hvorvidt de ville opprettet medvirkningsordninger og hvordan disse ordningene 

eventuelt skulle utformes. Medvirkningsordningene kunne dermed vært mer tilpasset lokale 

forhold i kommunen – f.eks. avhengig av størrelsen på kommunen. Konsekvensen ville bli at 

medvirkningsordningene for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom ville 

variert fra kommune til kommune, og noen kommuner kunne også valgt ikke å opprette noen 

form for medvirkning.  

 

Stortinget har i og med vedtakelsen av ny kommunelov § 5-12 allerede tatt stilling til 

spørsmålet om valg av tiltak for å sikre medvirkning, og i loven er det plikt for kommuner og 

fylkeskommuner til å opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Stortinget har også tatt stilling til 

hvilken rolle medvirkningsorganene skal ha. Av ny kommunelov følger det at rådene er 

rådgivende organer for kommuner og fylkeskommuner og har rett til å uttale seg i saker som 

gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Departementet 

har myndighet til å gi forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene. 

Forskriften skal bidra til å sikre at medvirkningsorganene kan utøve sin rolle som rådgivende 

organer. Det er samtidig viktig å unngå omfattende og unødvendig detaljregulering i forskrift 

som begrenser det lokale handlingsrommet. Medvirkningsorganene skal være rådgivende 

organer, og deres rolle må dermed også sees i sammenheng med rollen til øvrige 

kommunale organer – f.eks. kommunestyret. Medvirkningsorganene kan dermed i forskrift 

ikke gis rettigheter eller oppgaver som går ut over deres lovfestede rolle og som er i strid 

med kommunelovens regulering av rollen til andre kommunale organer.   

 

Regelverket om medvirkning har til nå vært fragmentert i ulike lover og administrert av flere 

departementer. Det var bakgrunnen for at det ble foreslått en ny bestemmelse i 

kommuneloven om egne råd for disse gruppene med tilhørende forskrift. Ved å samle 

regelverket om medvirkning i kommuneloven, blir det ett ansvarlig departement, og dermed 

mer oversiktlig og brukervennlig for både innbyggerne og kommunene. 

 

Endringer i medvirkningsordningene har blitt foreslått flere ganger i løpet av de siste par 

årene. Departementet sendte i 2016 på høring forslag om en ny bestemmelse i gjeldende 

kommunelov - § 10 b om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer 

med funksjonsnedsettelse. Bakgrunnen for forslaget var blant annet å sikre like regler og å 

gjøre det enklere for å kommunene og fylkeskommunene å forvalte medvirkningsordningene. 
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Høringen ble fulgt opp med lovproposisjon til Stortinget, Prop. 65 L (2016–2017), som ble 

behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen, jf. Innst. 319 L (2016–2017). Stortinget 

vedtok lovendringene våren 2017, jf. lovvedtak 90 (2016–2017). Årsaken til at ny § 10 b i 

gjeldende kommunelov fortsatt ikke er trådt i kraft, er fordi arbeidet med den nye 

kommuneloven hadde kommet langt da bestemmelsen ble vedtatt.  

I forslaget til ny kommunelov, ble § 10 b foreslått videreført i § 5-11, jf. Prop. 46 L 

(2017– 2018). I innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen var det flertall for at 

medvirkningsordningene skulle reguleres i ny kommunelov § 5-12 og at også ungdomsråd 

eller annet medvirkningsorgan for ungdom skulle være obligatorisk, jf. Innst. 369 L 

(2017– 2018). Dette ble vedtatt av Stortinget da forslaget til ny kommunelov ble behandlet, jf. 

lovvedtak 81 (2017–2018).  

Departementet viser til bakgrunn, begrunnelse og kunnskapsgrunnlag om 

medvirkningsordningene som er omtalt i tidligere forarbeider, blant annet Prop. 65 L 

(2016– 2017). 

Gjeldende rett 

Innledning 

Det er bare to grupper, eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse, som gjennom 

lovfesting har egne representasjonsordninger i kommuner. De fleste kommunene har 

imidlertid vedtatt en rekke ordninger som sikrer andre særlige grupper og aktører arenaer for 

å ivareta sine interesser.  

Mest utbredt er ulike former for medvirkningsordninger for barn og unge. I følge tall fra 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets database for kommunal organisering hadde 

76 prosent av kommunene i 2016 opprettet ungdomsråd og 24 prosent hadde barn- eller 

ungdommens kommunestyre. 57 prosent av fylkene hadde barne- og/eller ungdomsråd og 

67 prosent hadde barn og unges fylkesting. Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene og 

fylkeskommunene en av de to eller begge formene for representasjonsordning. 

Eldreråd  

Kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd for hver valgperiode. Denne plikten 

følger av lov 8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 

(eldrerådsloven) §§ 1 og 5. Formålet med eldrerådene er å sikre at eldre gis innflytelse i 

saker som gjelder eldres levekår. Eldrerådets syn i disse sakene blir del av grunnlaget for de 

avgjørelser som fattes i kommunen.  

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og eldrerådet kan gi uttalelser i alle saker 

som gjelder levekårene for eldre, jf. eldrerådsloven §§ 3 og 7. Alle saksdokumenter skal 

legges frem for eldrerådet i god tid før kommunestyret behandler sakene. Dersom det er tvil 

om saken gjelder eldre, følger det av forarbeidene at saken bør forelegges eldrerådet. 

Eldrerådene har ikke avgjørelsesmyndighet. De kan ta opp saker av eget initiativ og kan 

foreslå at kommunestyret setter saker på dagsordenen. 

Antall medlemmer og oppnevnelse av medlemmene blir besluttet av kommunestyret eller 

fylkestinget, jf. §§ 2 og 6. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag til 

medlemmer i eldrerådet. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal være alderspensjonister 

i kommunen. Det er en forutsetning i kommuneloven § 10 nr. 3 at det også skal velges 

321



Side 6 av 18 

varamedlemmer til rådet. Kommunen og fylkeskommunen kan vedta at det opprettes et felles 

råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, jf. §§ 4a og 8a.  

Råd og annen medvirkning for personer med funksjonsnedsettelse 

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et råd eller annen representasjonsordning for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne, jf. lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna 

representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett 

funksjonsevne m.m. §§ 1 og 2. 

Kommunene skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, 

bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for dem. Dette 

gjelder blant annet arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, 

tilgjengelighet og likeverdige tjenester. Medvirkning skal i hovedsak skje gjennom rådgivning 

og uttalelser. 

Intensjonen med rådene er blant annet å medvirke til at mennesker med nedsatt 

funksjonsevne får tilgang til nødvendige kommunale tjenester. Det vil kunne gjelde både 

lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester. Rådet skal medvirke til å synliggjøre de behovene 

som ulike grupper med nedsatt funksjonsevne har, og hva som er gode løsninger for dem. 

Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha. Etter loven er det ulike 

alternativer for organisering å velge mellom: 

- Eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (§ 2) 

- Interkommunale representasjonsordninger/råd (§ 3) 

- Et felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre (§ 4) 

- Andre representasjonsordninger (§ 2). 

 

Ungdomsråd og annen ungdomsmedvirkning 

Det har vært opp til den enkelte kommune å bestemme om den ønsker å ha en formell 

medvirkningsordning for ungdom. Barn og unge har tradisjonelt vært mindre aktive i 

lokalpolitikken enn den øvrige befolkningen. Fordi barn og unge under 18 år ikke har 

stemmerett, har de ikke samme mulighet til deltakelse i lokal politikk som personer med 

stemmerett. Det er få organisasjoner for barn som driver med medvirkning i 

samfunnsprosesser, de fleste er knyttet til idrett og andre aktiviteter. Barn og unge har derfor 

ikke mange arenaer der samfunnsengasjement og medvirkning inngår. Mange kommuner og 

fylkeskommuner har derfor iverksatt tiltak for å sikre denne gruppen medvirkning. En 

medvirkningsordning for ungdom kan f.eks. være i form av ungdomsråd, barn- og unges 

kommunestyre og ungdommens fylkesting.  

Ordningen med ungdomsråd er mest brukt, men det er ulike typer organisering, og hvilken 

myndighet disse rådene har, varierer. Ungdomsrådene tar opp saker på eget initiativ og 

uttaler seg om relevante saker til kommunestyret. Rekrutteringen foregår med utgangspunkt i 

skolene, som oftest med bistand av elevrådene. Noen kommuner har gitt ungdomsrådene 

delegert beslutningsmyndighet over en tildelt sum i budsjettprosessen. Ungdomsrådene 

mangler et klart lovfestet mandat og formalisering. Det har derfor i stor grad vært opp til hver 

kommune og fylkeskommune hvordan rådene skal organiseres og hvor stor innflytelse de 

skal få.  
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Det følger av Grunnloven § 104 at barn har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv. 

Barns mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.  

Det europeiske charteret om lokalt selvstyre og tilleggsprotokoll om 
innbyggerdeltakelse 

Norge ratifiserte 1. september 1989 Det europeiske charteret om lokalt selvstyre. Charteret 

inneholder bestemmelser om lokalt selvstyre og om forholdet mellom nasjonale myndigheter 

og lokale myndigheter med sikte på å sikre lokalt selvstyre. Norge reserverte seg ikke mot 

noen av artiklene i charteret og er folkerettslig forpliktet av alle bestemmelsene. Charteret er 

ikke inkorporert som en del av norsk rett. Det innebærer at norsk rett vil gå foran dersom det 

skulle være motstrid mellom charteret og norsk rett. Charteret kan likevel ha en viss 

påvirkning på norsk rett som et tolkningsmoment der norsk rett er uklar.  

Norge ratifiserte 16. desember 2009 også en tilleggsprotokoll om innbyggerdeltakelse til 

charteret om lokalt selvstyre. Charteret omfatter forholdet mellom staten og lokale 

myndigheter. Tilleggsprotokollen utvider virkeområdet for charteret til å omfatte forholdet 

mellom de lokale myndighetene og innbyggerne. Protokollen inneholder bestemmelser om 

medlemsstatenes ansvar for å legge til rette for innbyggerdeltakelse lokalt - ikke bare i valg - 

men også mellom valg. Medlemsstatene skal gjennom ulike tiltak realisere retten til 

innbyggerdeltakelse. Dette kan blant annet skje gjennom informasjonstiltak, etablering av 

prosedyrer for involvering av innbyggerne, ordninger for dokumentinnsyn hos lokale 

myndigheter og mekanismer for håndtering av klager. Fra norsk side vurderte man det slik at 

det regelverket vi har i kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven til sammen 

oppfyller kravene i tilleggsprotokollen. 

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne fra 2006 skal 

sikre lik tilgang til menneskerettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Konvensjonens fortale uttaler at menneskerettighetene er allmenne og udelelige, og at det er 

nødvendig å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan nyte sine rettigheter fullt ut, 

uten forskjellsbehandling. Konvensjonen inneholder en rekke bestemmelser som angir 

hvordan menneskerettighetene skal forstås når det gjelder mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Konvensjonen bygger på en erkjennelse av at de andre FN-konvensjonene 

ikke har vært tilstrekkelige effektive for å hindre barrierer som først og fremst rammer 

personer med nedsatt funksjonsevne.  

Konvensjonspartene har plikt til å treffe alle nødvendige tiltak, også gjennom lovgivning, for å 

virkeliggjøre de rettigheter som er nedfelt i konvensjonen og bekjempe diskriminering av 

personer med nedsatt funksjonsevne, jf. artikkel 4. Statene skal respektere den enkeltes rett 

til ikke å bli diskriminert, beskytte personer med nedsatt funksjonsevne mot diskriminering fra 

andre, og iverksette tiltak for å fremme likestilling. Konvensjonen omfatter både sivile, 

politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.  

Norge ratifiserte konvensjonen i 2013. Konvensjonen er ikke inkorporert i norsk lov.  

FNs konvensjon om barnets rettigheter 

Barn og unges rett til å si sin mening og å bli hørt er hjemlet i FNs konvensjon om barnets 

rettigheter artikkel 12. 
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Det følger av artikkel 12 at barnet skal ha rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som 

berører det, og at barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder 

og modenhet. Denne retten gjelder også i rettssaker og forvaltningssaker. Bestemmelsen gir 

uttrykk for et generelt prinsipp. Det vil være opp til statene å presisere og konkretisere 

bestemmelsen på de forskjellige saksområder. 

Barnekonvensjonen, har vært gjeldende som norsk lov siden 2003. FNs barnekomité har 

anbefalt norske myndigheter å styrke barn og unges muligheter til deltakelse samt sikre at 

deres synspunkter blir tillagt vekt.  

Forskrift til kommuneloven § 5-12 om medvirkning - 
vurderinger og forslag fra departementet 

Innledning og kort oversikt over bestemmelsene i ny kommunelov 

Stortinget har vedtatt at regulering av råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdom eller annet medvirkningsorgan skal følge av ny kommunelov § 5-12 med tilhørende 

forskrift. De gjeldende særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

funksjonsnedsettelse, oppheves fra det tidspunktet ny kommunelov og ny forskrift om 

medvirkning trer i kraft. 

Ny kommunelov § 5-12 fastslår at det er kommunestyret og fylkestinget som selv velger et 

eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller et annet 

medvirkningsorgan for ungdom. Rådene og medvirkningsorgan skal være et rådgivende 

organ for kommunen eller fylkeskommunen, som har rett til å uttale seg i saker som gjelder 

henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Loven fastslår også at for 

eldreråd skal flertallet av medlemmene på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Loven regulerer også 

at for ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom er valgperioden på inntil to år 

og medlemmene skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

I samme bestemmelse slås det fast at departementet kan gi forskrift om oppgaver, 

organisering og saksbehandling for rådene og annet medvirkningsorgan for ungdom. I 

forarbeidene til ny kommunelov er det lagt til grunn at reglene fra de to særlovene i all 

hovedsak videreføres med noen endringer.  

Det følger av  ny kommunelov § 5-2 at medvirkningsorganene er omfattet av definisjonen 

andre kommunale organer. Av samme bestemmelse går det også frem at de bestemmelsene 

som gjelder for folkevalgte organer også skal gjelde for andre kommunale organer. Dette 

innebærer at bestemmelser i ny kommunelov som gjelder for folkevalgte organer, også 

gjelder for medvirkningsordningene. Noen av de mest sentrale bestemmelsene er i kapittel 7 

om valg til organet og i kapittel 11 om saksbehandling.  

Med folkevalgte menes i ny kommunelov medlemmer av kommunestyret og fylkestinget og 

personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt 

organ etter § 5-2. Siden medlemmene til medvirkningsorganene skal velges av 

kommunestyret eller fylkestinget, betyr dette at medlemmene inngår i definisjonen av 

folkevalgte etter § 5-1. Bestemmelsene i den nye kommuneloven som gjelder for folkevalgte 

vil dermed også gjelde for medlemmene i medvirkningsorganene. Noen av de mest sentrale 

bestemmelsene er i kapittel 8 om rettigheter og plikter for folkevalgte. 
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Lik regulering av de tre medvirkningsordningene så langt som mulig 

De tre medvirkningsordningene er rådgivende organer innen ulike saksområder. Målet med 

medvirkningsordningene er imidlertid det samme – å sikre medvirkning. Departementet 

foreslår at utgangspunktet er like regler for de tre medvirkningsordningene, med mindre det 

er særlige grunner som taler for at det er behov for ulik regulering. Lik utforming av 

bestemmelser om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene vil innebære at 

regelverket for de tre rådene blir mer oversiktlig. Dette vil kunne være en fordel for både 

medlemmer i rådene, kommuneadministrasjonen og politikerne i kommunen.  

Siden det i de to eksisterende særlovene for henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

nedsatt funksjonsevne, er noe ulik regulering, vil dette innebære at det foreslås enkelte 

endringer i den nye forskriften sammenliknet med gjeldende rett. For ungdomsråd foreslås i 

all hovedsak tilsvarende regler som for de to øvrige rådene. Siden det i all hovedsak foreslås 

like regler for de tre rådene, foreslår departementet at reglene gis i en felles forskrift. 

Klar ordlyd 

Den nye forskriften vil blant annet bli benyttet av medlemmer i rådene, i tillegg til 

lokalpolitikere og ansatte i administrasjonen i samtlige kommuner. Siden dette er en forskrift 

som vil rette seg mot personer med ulik erfaringsbakgrunn og tilknytning til lokalpolitikken, er 

det ekstra viktig at ordlyden i forskriftene er klar.  

En klar ordlyd vil sikre at regelverket er brukervennlig ved at det er enkelt både å forstå og å 

bruke i praksis. Det kan også bidra til å forhindre feiltolkninger og usikkerhet om hva som er 

gjeldende rett. Departementet ber spesielt om høringsinnspill om hvorvidt ordlyden er 

tilstrekkelig klar eller om det er deler av ordlyden som bør klargjøres ytterligere.  

Veiledere 

En forutsetning for at regelverket for medvirkningsordningene skal fungere, er at det gis 

tilgjengelig og klar informasjon om regelverket. For gjeldende regulering er det utarbeidet 

ulike typer veiledningsmateriale. For eldreråd er det laget både veileder og rundskriv. Det 

samme gjelder for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Når det gjelder 

ungdomsråd er det også utarbeidet en del informasjonsmateriale, selv om denne 

medvirkningsordningen ikke har vært lovregulert tidligere.  

Departementet foreslår at det i tillegg til en ny felles forskrift for medvirkningsordningene, 

også bør lages veiledere for hver av de tre rådene. Veilederne vil f.eks. inneholde oversikt 

over hvilke regler som gjelder for rådene, både i ny kommunelov og andre relevante lover, og 

i ny forskrift om medvirkning. Veilederne vil også inneholde praktisk informasjon om arbeidet 

i rådet og gode eksempler.  

Veilederne bør være tilgjengelig fra samme tidspunkt som den nye forskriften trer i kraft. I 

arbeidet med veilederne vil det være av stor betydning å få innspill fra personer som har 

praktisk erfaring med arbeid i medvirkningsordninger.   

Målform  

Departementet har vurdert målformen for den nye forskriften. Både lov om kommunale og 

fylkeskommunale eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 

fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m er på nynorsk, mens ny 

kommunelov er på bokmål. For å sikre god sammenheng i regelverket mellom ny 
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kommunelov og forskrift som gis med hjemmel i kommuneloven, foreslår departementet at 

forskriften om medvirkning gis på bokmål. 

Tidlig involvering 

Departementet foreslår at rådene skal sikres involvering på et tidlig tidspunkt i den 

kommunale saksbehandlingen, slik at rådenes uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet 

av saken. I gjeldende lov om eldreråd følger det blant annet at alle saksdokumenter skal 

legges frem for rådet i god tid før kommunestyret behandler saken, jf. §§ 3 og 7. Tilsvarende 

bestemmelse følger også av lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne § 5. I 

rundskriv A-32/2007 til eldrerådsloven fremgår at det er viktig at kommunene legger frem 

sakene for eldrerådet på et tidspunkt i saksbehandlingen "…der rådet har høve til å påverke 

sakene."  

Oppgaven til rådene er å være rådgivende organer for kommunen. Rådene har rett til å 

uttale seg om saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdom. For at rådenes rettighet til å uttale seg skal være en realitet, er det en forutsetning 

at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt at rådets uttalelse kan ha mulighet til å 

påvirke utfallet av saken. Dersom saken i realiteten er avgjort på det tidspunktet rådet mottar 

saken, vil ikke rådet kunne utføre sin lovpålagte oppgave som rådgivende organ for 

kommunen.  

Departementet foreslår at det i forskriften fastsettes at saker skal sendes rådene på et tidlig 

tidspunkt i saksbehandlingen, slik at rådets uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet i 

saken. Dette følger allerede av gjeldende rett slik gjeldende eldrerådslov er tolket i rundskriv. 

Departementet foreslår at dette skal følge direkte av ordlyden i ny forskrift, slik at det fremgår 

klart at saken skal legges frem på et tidspunkt slik at rådene har mulighet til å påvirke det 

endelige vedtaket. Det er likevel unntak f.eks. for hastesaker etter kommuneloven § 11-8. I 

de tilfellene kommunen er i tvil om saken skal forelegges rådene, bør rådenes syn innhentes.  

En rekke ulike typer saker skal forelegges rådene, eksempelvis kommuneplaner og budsjett. 

Det vil derfor være lite hensiktsmessig å foreslå en mer detaljert regulering i forskrift av når 

ulike sakstyper skal forelegges rådene. Den enkelte kommunen må vurdere saksgangen ut i 

fra type sak og på bakgrunn av dette sikre at rådene mottar saken på så tidlig tidspunkt at 

rådets uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet i saken.  

Mulighet til møte- og talerett  

Spørsmålet om medlemmer av eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd skal få møte- og talerett har vært praktisert ulikt fra kommune til kommune. 

Etter gjeldende kommunelov er det kun medlemmene i kommunestyret som i kraft av sitt 

verv har møte- og talerett i saker som kommunestyret behandler. Møte og taleretten står ikke 

direkte i ordlyden i gjeldende kommunelov, men det følger av kommunelovens § 40 nr. 1 og 

2 at medlemmene i kommunestyret har både en rett og en plikt til å møte og stemme. I den 

nye kommuneloven følger denne møte- og stemmeretten av § 8-1. Medvirkningsordningene 

kan på eget initiativ ta opp saker innenfor sitt saksområde og anmode kommunestyret om å 

følge opp saken. Det er imidlertid opp til kommunestyret selv å avgjøre om de vil behandle 

saken.  

Både etter den gamle og den nye kommuneloven er det bare kommunestyremedlemmer 

som i kraft av sitt verv har ordinær tale-, forslags- og stemmerett i saker som kommunestyret 
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behandler. Det enkelte kommunestyret kan vedta å gi medlemmer av rådene møte- og 

talerett i kommunestyremøter.  

Kommuneloven - både den gjeldende og den nye - åpner derfor ikke for at departementet i 

forskrift kan gi medlemmene i eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd flere rettigheter enn det som er fastsatt i kommuneloven. Departementet 

foreslår dermed ingen forskriftsbestemmelser om møte- og talerett.  

Valg av medlemmer til rådene  

Utgangspunktet er at valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene er regulert i den nye 

kommuneloven kapittel 7. Departementet har vurdert om det i tillegg er behov for 

særregulering av valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene i forskriften.  

På grunn av at medlemmer til rådene velges på bakgrunn av at de representerer henholdsvis 

eldre, personer med funksjonsnedsettelse eller ungdom, antar departementet at det i de 

fleste tilfeller trolig vil være enstemmighet i kommunestyret ved valg av medlemmer til 

rådene. Departementet er ikke kjent med at det har vært tilfeller hvor det ikke har vært mulig 

å gjennomføre valg av medlemmer til eldreråd eller råd for personer med 

funksjonsnedsettelse, selv om det for disse to rådene etter gjeldende særlover kun har vært 

mulig å benytte avtalevalg.  

Siden avtalevalg er betinget av et enstemmig vedtak i kommunestyret, vil det være 

nødvendig med en annen måte å regulere valg på enn avtalevalg for de tilfeller hvor det ikke 

er enighet i kommunestyret. Forholdsvalg innebærer at partier eller grupper representert i 

kommunestyret leverer hver sin liste med kandidater. Medlemmer til rådene velges på 

bakgrunn av sin erfaring som henholdsvis eldre, person med funksjonsnedsettelse eller 

ungdom og ordningen med lister fra partier og grupper vil derfor trolig være mindre egnet enn 

avtalevalg. Ved forholdsvalg til eldreråd, må listene til partiene utformes slik at det sikres at 

flertallet i rådet er over 60 år. Ved valg til samtlige råd vil det være viktig å sikre at 

medlemmene som velges har ulik bakgrunn. Forholdsvalg er trolig en mindre egnet måte å 

gjennomføre valg av medlemmer til rådene på, men det er likevel en mulig måte å 

gjennomføre valget på. Andre måter å gjennomføre valg på enn avtalevalg og forholdsvalg, 

f.eks. flertallsvalg som gjelder ved valg av leder og nestleder, er ikke egnet ved valg av flere 

medlemmer til rådene. Forholdsvalg vil dermed være det eneste aktuelle alternativet for de 

tilfeller der det ikke er enighet om avtalevalg. 

Departementet kan på denne bakgrunn ikke se at det er behov for særregulering av 

valgordningen for valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene, utover de 

bestemmelser i ny kommunelov som gjelder for valg til rådene.  

Nærmere om forslag om formål 

Departementet foreslår at formålet fremgår av forskriften § 1. Det foreslås at formålet med 

forskriften skal være å legge til rette for en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre, 

personer med funksjonsnedsettelse og ungdom i saker som gjelder dem. 

Med bred medvirkning menes at rådet har rett til å gi rådgivende uttalelse i et bredt spekter 

av saker. Med bred medvirkning vises det også til at de som velges som medlemmer til 

rådene bør ha ulike erfaringer. Eldrerådet bør bestå av personer med et vidt aldersspenn for 

å sikre kunnskap om ulike deler av alderdommen. Det følger av loven at flertallet av 

medlemmer i eldrerådet skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet. Rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse bør bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn for å sikre at 
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rådet representerer personer med ulike funksjonsnedsettelser. Ungdomsrådet bør bestå av 

ungdom i forskjellige aldre, med ulik erfaring og utdannelse for å sikre at forskjellige 

ungdomsgrupper blir representert. 

Med åpen og tilgjengelig medvirkning menes at kommunen må sikre at rådene mottar alle 

relevante saker hvor rådene kan avgi uttalelse. Rådene kan også ta opp saker på eget 

initiativ. Møtene i rådene skal være åpne og tilgjengelige for enhver som ønsker å overvære 

møtene og rådets uttalelser skal være offentlige.  

Departementet foreslår at formålet angis på et overordnet nivå, og at formålet dermed ikke 

inneholder opplisting av eksempler på hvilke saker som skal legges frem for rådene. Siden 

rådene vil kunne ta opp et bredt spekter av ulike saker, kan en opplisting av eksempler tolkes 

som en avgrensning. 

 Nærmere om forslag om oppgaver 

Departementet foreslår at bestemmelser om rådenes oppgaver følger av forskriften § 2. 

Rådene har som oppgave å være et rådgivende organ for kommunen, dette følger av ny 

kommunelov § 5-12. Rådene har rett til å komme med rådgivende uttalelser i saker som 

gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom og kan også ta 

opp saker på eget initiativ. Rådene vil kunne komme med uttalelse i en rekke ulike type 

saker og vil kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom blir synliggjort. Som rådgivende organ vil rådenes fokus 

være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett og kommuneplaner.  

Departementet foreslår at kommunestyret skal forelegge saker som gjelder eldre, personer 

med funksjonsnedsettelse og ungdom for rådene. Dette er en videreføring av tilsvarende 

bestemmelse som etter gjeldende rett følger av eldrerådsloven. Bestemmelsen er viktig for 

rådenes mulighet til å utføre sin oppgave som rådgivende organ og sikrer at rådet holdes 

oppdatert på relevante saker. For at rådenes rettighet til å uttale seg skal være en realitet, er 

det en forutsetning at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt at rådets uttalelse kan ha 

mulighet til å påvirke utfallet av saken. Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer dette, 

dette er nærmere omtalt i punkt 3.6 i høringsnotatet.  

Rådenes funksjon og rolle tilsier at de ikke skal behandle saker som gjelder enkeltpersoner. 

Departementet foreslår derfor å videreføre dette prinsippet, som etter gjeldende rett følger av 

tolkningen av de to særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

funksjonsnedsettelse. Departementet foreslår at dette bør følge direkte av ordlyden i ny 

forskrift.  

Rådet for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er i § 5-12 gitt 

kompetanse til å gi rådgivende uttalelser. Utgangspunktet etter ny kommunelov er at 

kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer 

innenfor rammene av kommuneloven. Siden det følger av loven at medvirkningsordningenes 

oppgave er å være rådgivende organer, vurderer departementet at § 5-12 dermed 

innskrenker muligheten til å delegere vedtakskompetanse til rådene etter § 5-3. Selv om 

dette allerede følger av tolkningen av den nye kommuneloven, foreslår departementet at det 

fremgår av ordlyden i forskriften at rådene ikke kan få delegert vedtakskompetanse. 

Bakgrunnen er at utøvelse av myndighet er utenfor det mandatet rådene har fått som 

rådgivende organer. I en rekke kommuner er det eksempler på at kommunestyret har 

delegert vedtakskompetanse til rådene, slik at rådene for eksempel kan disponere og fordele 
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midler. Etter ny kommunelov vil dette være mulig ved at kommunestyret ber om rådenes 

vurdering i saken, før kommunestyret fatter vedtak om tildeling av midlene.  

Uttalelser fra rådene skal følge saken til det organet i kommunen som avgjør saken. 

Kommunestyret er ikke forpliktet til å følge uttalelsene fra rådene, men rådenes uttalelse skal 

følge saken slik at dette er del av grunnlaget i saken som kommunestyret må vurdere før de 

tar sin avgjørelse. Rådets uttalelser er offentlige. 

Departementet foreslår en bestemmelse om at rådene hvert år skal utarbeide en årsmelding, 

tilsvarende bestemmelse om årsmelding følger etter gjeldende rett av de to særlovene. 

Årsmeldingen skal legges frem for kommunestyret. Departementet vurderer at det ikke er 

behov for detaljert regulering av innholdet i årsmeldingen. Årsmeldingen vil f.eks. kunne 

inneholde oversikt over medlemmer, mandat og hvilke saker rådet har behandlet i løpet av 

året som har gått, i tillegg til en oppsummering av rådets uttalelser. 

 Nærmere om forslag om sammensetning og organisering 

Bestemmelser om sammensetning og organisering av rådene foreslås i § 3 i ny forskrift. Det 

er kommunestyret selv som velger et råd for eldre, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd, dette følger av ny kommunelov § 5-12. Valget kan 

ikke delegeres. Valgreglene følger av ny kommunelov, dette er nærmere omtalt under punkt 

3.8 i dette høringsnotatet. 

Det foreslås at det også skal være opp til kommunestyret å avgjøre antallet medlemmer og 

varamedlemmer som skal velges til de tre rådene. Departementet kan ikke se at det er 

behov for å regulere antallet medlemmer i forskriften. Det er derimot hensiktsmessig at det er 

lokalt handlingsrom, slik at f.eks. mindre kommuner kan velge råd som består av færre 

medlemmer, mens større kommuner kan stå fritt til å velge flere medlemmer til rådene. 

Kommunestyret bør innhente uttalelser fra organisasjoner for henholdsvis eldre, personer 

med funksjonsnedsettelse og ungdom før antallet medlemmer i de ulike rådene fastsettes.  

Det foreslås videre at kommunestyret vedtar mandatene for og sammensetningene av 

rådene. Tilsvarende regulering følger etter gjeldende rett av særloven for råd for personer 

med funksjonsnedsettelse. Kommunestyret kan i mandatet for rådene fastsette nærmere 

bestemmelser, f.eks. om rådets arbeidsmåte og saksgang. Rådene har rett til å uttale seg før 

kommunestyret fastsetter mandat for rådene. 

Departementet foreslår at det er henholdsvis eldrerådet, råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet som selv velger sin leder og nestleder. Etter 

gjeldende lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne er det kommunestyret som 

oppnevner leder og nestleder. Valg av leder og nestleder er en oppgave som rådet bør gis 

kompetanse til å utføre selv. Departementet viser til at dette har vært gjeldende rett for valg 

av leder og nestleder til eldreråd, og kan ikke se at det er noen grunner som tilsier at valg av 

leder og nestleder skal reguleres annerledes for råd for personer med funksjonsnedsettelse. 

Leder og nestleder skal velges blant medlemmene i rådet. Det følger av ny kommunelov 

hvordan valget skal gjennomføres, blant annet at leder og nestleder skal velges ved 

flertallsvalg. 

Departementet foreslår at organisasjoner for henholdsvis eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådene. 

Etter eldrerådsloven er det pensjonistforeninger som har rett til å fremme forslag om 

medlemmer til eldrerådet. Betegnelsen organisasjoner for eldre som foreslås i forskriften vil 

omfatte både pensjonistforeninger og andre organisasjoner som representerer eldre. 
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Departementet foreslår å videreføre at organisasjoner for personer med 

funksjonsnedsettelse skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse. Departementet foreslår at organisasjoner som representerer ungdom 

skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådet. Dette inkluderer også elevråd, 

fritidsklubber og ungdomshus m.v. Kommunen må kontakte organisasjonene slik at de 

mottar informasjon om retten til å fremme forslag om medlemmer i god tid før valget av 

medlemmer til rådene skal gjennomføres.  

For at rådene skal kunne utføre sine oppgaver er det nødvendig at rådene får tilstrekkelig 

sekretariatshjelp, dette følger etter gjeldende rett av de to særlovene om henholdsvis 

eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. Det vil kunne være behov for hjelp til 

for eksempel møteinnkalling, utforming av sakslister, bestilling av møterom, føring av 

møtereferat og utsending av rådenes uttalelser. Departementet foreslår at rådene skal gis 

tilstrekkelig sekretariatshjelp.  

Departementet foreslår en videreføring av eldrerådslovens bestemmelse om at rådet har rett 

til å uttale seg før kommunestyret setter ned sekretariat, fastsetter saksbehandlingsregler og 

vedtar budsjett for rådet. Rådene kan dermed blant annet komme med uttalelse om hvor i 

kommunens administrasjon sekretariatet skal plasseres, hvilke oppgaver sekretariatet skal 

ha og hvor stor stillingsprosent sekretariatet skal gis. Departementet foreslår ikke en 

detaljregulering av saksbehandlingsreglene for rådene, slik at det gis lokalt handlingsrom for 

kommunestyret. Saksbehandlingsreglene som kommunestyret vedtar, må være i tråd med 

kravene til saksbehandling som følger av relevant regelverk for rådet, herunder 

kommuneloven og forvaltningsloven. 

Utgangspunktet er at det skal opprettes et eldreråd, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd for hver kommune. Kommuner kan velge å opprette 

kommunedelsutvalg og overføre oppgaver som gjelder eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom til kommunedelsutvalgene. I disse tilfeller skal det 

opprettes råd for alle disse tre gruppene for hvert kommunedelsutvalg, i tillegg til et sentralt 

eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse og et sentralt ungdomsråd for 

hele kommunen. Departementet foreslår tilsvarende reguleringen i forskrift som det som 

følger av eldrerådsloven om eldreråd i kommunedelsutvalg og sentralt eldreråd. 

Departementet er i tvil om det er nødvendig med krav om et sentralt råd for disse tre 

gruppene i de tilfeller kommuner velger å opprette råd for hvert bydelsutvalg, og ber om 

høringsinnspill til dette.  

Etter eldrerådsloven har det også vært adgang til å opprette eldreråd for annet geografisk 

område i kommunen etter søknad til Arbeids- og sosialdepartementet. Departementet 

vurderer at det ikke er behov for tilsvarende bestemmelse i ny forskrift fordi denne 

muligheten i svært liten grad har vært benyttet.  

 Mulighet for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 

Utgangspunktet er at hver kommune skal opprette separate råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse. Departementet ser imidlertid at det for spesielt mindre kommuner kan 

være vanskelig å få tilstrekkelig mange medlemmer til to separate råd. Det bør derfor være 

en unntaksregel for de tilfeller der det vanskelig lar seg gjøre. Etter gjeldende rett følger 

adgang til å opprette felles råd av særlovene om eldreråd og råd for personer med nedsett 

funksjonsevne. Ordlyden i lovene inneholder ikke noen vilkår for å opprette felles råd. Det 

står i rundskrivet til eldrerådsloven at dersom personer med funksjonsnedsettelse og eldre 
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"... ikkje opplever å ha sterke nok felles interesser og dermed ikkje vil medverke til eit felles 

råd, så vil ikkje eit felles råd oppfylle formålet med lova." 

Departementet foreslår at muligheten for felles råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse følger av forskriften. Den klare hovedregelen er separate råd, felles råd 

er kun mulig når det er vanskelig å få opprettet to separate råd. Departementet vurderer at 

en forutsetning for at et felles råd skal fungere, er at både organisasjoner for eldre, 

organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og eksisterende råd finner at et felles 

råd kan sikre at begge gruppers interesser blir ivaretatt. Kommunestyret må sørge for at 

organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og etablerte 

råd for disse gruppene blir hørt, før kommunen avgjør om felles råd skal opprettes. 

Departementet foreslår at dette følger direkte av ordlyden i forskriften. I ordlyden foreslås 

også en presisering av at felles råd kan opprettes i de tilfeller det er vanskelig å få opprettet 

to separate råd. Kommunestyret må dermed i første omgang vurdere opprettelse av to 

separate råd. Felles råd kan kun opprettes i de tilfeller hvor det vanskelig lar seg gjøre å 

opprette separate råd. Dette innebærer at terskelen for å opprette felles råd skal være høy, 

og forbeholdt de tilfeller hvor det f.eks. ikke er mulig å finne nok medlemmer som kan påta 

seg et slikt verv.  

 Ikrafttredelsestidspunkt  

Ny kommunelov er vedtatt av Stortinget og skal tre i kraft i løpet av 2019. Departementet 

vurderer at det er hensiktsmessig at forskriften om medvirkning trer i kraft i forbindelse med 

konstituerende møte i kommunestyret eller fylkestinget etter at kommunestyre- og 

fylkestingsvalget i 2019 er gjennomført. Fra samme tidspunkt legger departementet opp til at 

de to eksisterende særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

funksjonsnedsettelse, blir opphevet. Ikrafttredelsestidspunktet vil dermed kunne være noe 

ulikt for hver enkelt kommune, siden ikrafttredelsestidspunktet vil avhenge av tidspunktet for 

det konstituerende møtet i kommunen. 

Etter valget skal det gjennomføres et konstituerende møte i kommunestyret senest innen 

utgangen av oktober måned. Det følger videre av ny kommunelov § 7-1 at dersom ikke nye 

medlemmer blir valgt i det konstituerende møtet, kan funksjonstiden til de sittende 

medlemmene i rådene utvides til det er avholdt nyvalg, men ikke lenger enn til første 

årsskifte i den nye valgperioden. Siden departementet legger opp til at særlovene om 

eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse oppheves fra og med det 

konstituerende møtet, vil det dermed kunne gå noe tid fra gjennomføringen av det 

konstituerende møtet til nye råd blir valgt. Det vil derfor kunne være behov for 

overgangsbestemmelser som sikrer at eksisterende råd kan fortsette frem til nye råd er valgt. 

Eventuelle overgangsbestemmelser vil bli vurdert og eventuelt foreslått i egen felles forskrift 

om overgangsbestemmelser.   

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Departementet foreslår i all hovedsak at regelverket som etter gjeldende rett følger av 

særlovene om eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse, videreføres i 

forskriften. Departementet foreslår i all hovedsak tilsvarende regler for ungdomsråd. For 

kommuner og fylkeskommuner innebærer derfor ikke forslaget økonomiske eller 

administrative konsekvenser av betydning.  
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Ny kommunelov innebærer at kommuner og fylkeskommuner også får plikt til å ha 

ungdomsråd. De fleste kommuner og fylkeskommuner har allerede en form for 

medvirkningsordning for ungdom. Ifølge tall fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets database for kommunal organisering, hadde 76 prosent av 

kommunene i 2016 opprettet ungdomsråd og 24 prosent hadde barn- eller ungdommens 

kommunestyre. Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene en av de to eller begge 

formene for medvirkningsordning. Tall fra databasen viser også at de fleste 

fylkeskommuner har medvirkningsordninger for ungdom, 57 prosent av fylkene har 

barne- og/eller ungdomsråd og 67 prosent har barn og unges fylkesting. I alt har 89 

prosent av fylkeskommunene en medvirkningsordning for ungdom i 2016.  

Departementet legger til grunn at sekretariat for ungdomsråd for eksempel vil kunne 

samordnes med sekretariatet til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. 

Videre vil en samling av regulering av de ulike medvirkningsordningene i kommuneloven 

med tilhørende forskrift bidra til en administrativ forenkling, også av ordningene kommunene 

og fylkeskommunene allerede er pålagt å ha. Departementets vurdering er derfor at forslaget 

ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for kommuner og 

fylkeskommuner. 

Regelverket om medvirkningsordningene vil være innenfor fagområdet til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. For departementet blir dette en ny oppgave. Departementets 

nye fagoppgave gjelder medvirkningsordningene, mens det fremdeles er Helse- og 

omsorgsdepartementet som er fagdepartement for saker som gjelder eldre og Barne- og 

likestillingsdepartementet som er fagdepartementet for saker som gjelder barn og ungdom, 

og saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Departementet vurderer at 

endringen ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dersom endringen har økonomiske 

konsekvenser for departementet vil dette dekkes innenfor departementets egne rammer. 

Forslag til forskrift 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, 
personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om 
medvirkningsordninger) 
 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet XXXX med hjemmel i lov 22. juni 

2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 5-12. 

 

§ 1 Formål  

Forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra  

a) eldre gjennom eldrerådet i saker som angår dem 

b) personer med funksjonsnedsettelse gjennom rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse i saker som angår dem 

c) ungdom gjennom ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom i 

saker som angår dem.   

 

§ 2 Oppgaver  
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 Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen og fylkeskommunen.  

Rådene har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom. Slike saker skal kommunestyret og fylkestinget forelegge 

for dem. Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar 

sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til 

å påvirke utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ.    

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale 

organet som avgjør saken endelig.  

Rådene skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Rådene kan heller ikke 

få delegert vedtaksmyndighet. 

 Rådene skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret eller fylkestinget. 

 

§ 3 Sammensetning og organisering  

 Kommunestyret og fylkestinget vedtar mandatet for og sammensetningen av 

eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom. De bestemmer også hvor mange medlemmer og 

varamedlemmer rådene skal ha.  

 Rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.  

Organisasjoner for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom har 

rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.  

Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.  

Rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret og fylkestinget setter ned et 

sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett og mandat for dem.  

 Hvis kommunene har overført oppgavene som gjelder eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse eller ungdom til kommunedelsutvalg, skal det være et eldreråd, et råd 

for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 

ungdom i alle kommunedelene. Kommunedelsutvalget ivaretar kommunestyrets rettigheter 

og plikter overfor rådene. Hvis oppgavene er overført til kommunedelsutvalg, skal det også 

velges et sentralt eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse og et 

sentralt ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  

 

§ 4 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  

 Kommunen eller fylkeskommunen kan opprette ett felles råd for eldre og personer 

med funksjonsnedsettelse hvis det er vanskelig å få opprettet to separate råd.  

Organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og 

etablerte råd for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse i kommunen eller fylket, 

skal bli hørt før kommunestyret eller fylkestinget avgjør om det skal opprettes ett felles råd. 
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Side 18 av 18 

§ 5 Ikrafttredelse 

 Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte 

kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023. 
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Fra: Eyvind Frilseth (Eyvind.Frilseth@pensjonistforbundet.no)
Sendt: 22.02.2019 12:08:44
Til: Eyvind Frilseth
Kopi: 

Emne: Til eldrerådet/sekretæren for eldrerådet i kommunen
Vedlegg: PF_høringssvar_forskrift_eldreråd_22_feb_2019.pdf;argumenter_forskrift_eldreråd.pdf
Til eldrerådet/sekretæren for eldrerådet

Pensjonistforbundet oppfordrer alle landets eldreråd til å avgi høringsuttalelse om den forskrift til
kommuneloven § 5-12 («eldrerådsloven»). Vedlagt er derfor to dokumenter for å hjelpe rådene til dette:

1. Vår høringsuttalelse

2. En oversikt over våre argumenter for å endre forskriften

Det er viktig at alle eldreråd så snart som mulig behandler forskriften og lager egne høringsuttalelser. Det er
nå slaget om eldrerådenes arbeidsvilkår og rettigheter i årene fremover står!

Eldrerådsloven (1991) ble opphevet i 2016 og erstattet med en paragraf i kommuneloven (§ 5-12). Forskrift til
den paragrafen er nå på høring med frist 1. april 2019. Ny paragraf med tilhørende forskrift gjelder f.o.m.
valget i 2019. Samtidig kommer en veileder som skal utdype hvordan paragraf 5-12 og forskriften skal forstås.

Høringsbrev og -notat finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---ny-forskrift-om-rad-
for-eldre-for-personer-med-funksjonsnedsettelse-og-for-ungdom/id2623250/

Høringssvar leveres her: https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2623250/

Pensjonistforbundet ønsker alle eldrerådene lykke til med behandlingen av forslaget til forskrift!

Vennlig hilsen

Eyvind Frilseth
Områdeleder for fag og politikk
Pensjonistforbundet
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Pensjonistforbundets høringsuttalelse om forskrift om kommunale og 

fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og 

for ungdom (deres ref.18/5561) 

Pensjonistforbundet uttaler seg også på vegne av SAKO-organisasjonene: LO-Stats 
Pensjonistutvalg, Telepensjonistenes Landsforbund, Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, 
Postens Pensjonistforbund, Politiets Pensjonistforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund og 
Statens vegvesens Pensjonistforbund.  
 
Eldre har erfaringer, klokskap, interesser, meninger og perspektiver som bør være godt 
representert i folkevalgte organer. Likevel er eldre underrepresentert i fylkestingene og 
kommunestyrene. For at eldre over 67 år skal få en forholdsmessig representasjon i 
kommunestyrer og fylkesting, må andelen representanter nesten tredobles.  
 
Eldrerådene er derfor svært viktige for å kompensere for underrepresentasjonen og sikre eldre 
innflytelse. Allerede i 1978 gikk Pensjonistforbundet inn for å lovfeste kommunale og 
fylkeskommunale eldreråd. Det var en stor seier for oss da loven ble vedtatt i 1991 og trådte i 
kraft året etter. Vi er fortsatt svært opptatt av at eldrerådene har gode arbeidsvilkår og reell 
innflytelse. 
 
I 2017 vedtok Stortinget å erstatte eldrerådsloven med en paragraf i kommuneloven. 
Pensjonistforbundet var imot dette. Vi mente eldrerådenes rettigheter ble svekket ved å 
overføres fra en detaljert særlov til en kortfattet paragraf i kommuneloven. Samtidig forsikret 
regjeringen i høringsnotatet (2016) at «Rettane som eldre og personar med nedsett 
funksjonsevne har etter dei lovene vi har i dag, blir førte vidare, og ingen av desse gruppene 
kjem dårlegare ut.». I kombinasjon med ny forskrift skulle paragrafen i kommuneloven gi 
eldrerådene like gode rettigheter som før. 
 
Etter å ha gjennomgått regjeringens forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 
for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom, viser det dessverre seg at 
eldrerådenes arbeidsvilkår og rettigheter samlet sett er svekket. Det står riktignok veldig mye 
klokt i høringsnotatets tekst om intensjonene bak forskriften, men når man kommer til selve 
forskriften (s. 17-19 i høringsnotatet), så består den kun av fem paragrafer som er omtrentlig 
formulert, med lav grad av konkret rettighetsfesting.   
 
I dette høringssvaret vil vi derfor fremme forslag til endringer. Primært bør disse fremgå direkte 
i selve forskriften, sekundært i veilederen til forskriften. 
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 Dep 

0032 Oslo                              

22.02.2019 
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Lov og forskrift 
 
Eldrerådsloven fra 1991 fikk virke i sju valgperioder, med kun noen mindre endringer 
underveis. Ny kommunelov § 5-12 trer i kraft når nye eldreråd skal velges etter kommunestyre- 
og fylkestingsvalget i 2019. Lovendringer må vedtas av Stortinget, mens forskriftsendringer 
kan foretas av et departement. Det gjør forskrifter mer utsatt for endringer og mindre eksponert 
for demokratisk kontroll.  
 
Endringer av forskrift må være i tråd med lovens intensjon. Ettersom § 5-12 er forholdsvis 
rundt formulert vil Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) anledning til senere å 
endre forskriften likevel være stor. Både lovteksten og forslaget til forskrift bekrefter at 
nåværende regjering vektlegger kommunalt selvstyre høyere enn like rettigheter for eldre over 
hele landet.  
 
Pensjonistforbundet er derfor bekymret for at endringer i forskriften kan medføre ytterligere 
innskrenkninger i eldrerådenes arbeidsvilkår og rettigheter. Samtidig ser vi at en forskrift kan 
åpne for raskere endringer i positiv retning også.   
 

Mandat 

I eldrerådsloven fra 1991 står det at «Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld 

levekåra til eldre.». I forslaget til forskrift § 1 a) er dette endret til «Forskriften skal sikre en 

bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre gjennom eldrerådet i saker som angår dem».  

Det er en åpenbar fare for at mandatet med dette innsnevres, slik at eldrerådet får færre saker 

til behandling. Denne bekymringen understrekes ved at det i forskriften § 3 står at 

«Kommunestyret og fylkestinget vedtar mandatet for eldrerådet». En slik formulering åpner for 

at rådenes virkeområde kan avgrenses, f.eks. at de mottar og behandler saker om 

eldreomsorg, men ikke om samferdsel eller andre saker som angår eldres levekår.  

Det er stor avstand mellom intensjonene slik de fremgår av høringsnotatet og ordlyden i 

forskriften. På side 11 står det at «En rekke saker skal forelegges rådene, eksempelvis 

kommuneplaner og budsjett.». Og på side 12: «Med bred medvirkning menes at rådet har rett 

til å gi rådgivende uttalelse i et bredt spekter av saker.».  

Vi foretrekker formuleringen fra 1991, fordi den er mer omfattende. Den nevner eksplisitt «alle 

saker som gjeld levekåra til eldre.», ikke kun «saker som angår eldre». Kommunestyrer og 

fylkesting må ikke få anledning til å snevre inn eldrerådenes mandat. Det bør være likt i alle 

kommuner og bestemt på nasjonalt nivå. Mandatet bør derfor fremgå helt tydelig av forskriften.  

Pensjonistforbundet vil derfor at forskriften § 1 endres til «alle saker som gjeld levekåra til 

eldre.», samt at § 3 endres slik at kommunestyrer og fylkesting ikke kan bestemme 

eldrerådenes mandat. 
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Sammenslåing av eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse 

§§ 4a og 8a i eldrerådsloven fra 1991 slår fast at kommunene og fylkeskommunene «kan 

vedta å opprette felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne.». Det står 

imidlertid ingenting i loven om hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for å rettferdiggjøre 

en sammenslåing. Det fremgår av A-32/2007 Rundskriv om kommunale og fylkeskommunale 

eldreråd:  

«Skal ei representasjonsordning fungere godt, må ho ha legitimitet. Dersom menneske 

med nedsett funksjonsevne og eldre ikkje opplever å ha sterke nok felles interesser og 

dermed ikkje vil medverke til eit felles råd, så vil ikkje eit felles råd oppfylle formålet 

med lova. Departementet ser det som avgjerande for ordninga at både 

organisasjonane, etablerte frivillige råd for menneske med nedsett funksjonsevne og 

eldreråda vert høyrde før kommunen/fylkeskommunen tek stilling til kva for 

representasjonsordning dei skal ha.» 

Vår erfaring er at mange sammenslåinger er vedtatt uten at organisasjonene ble tatt med på 

råd. Årsaken er antakelig at loven åpner for dette, samtidig som rundskrivet  - som definerer 

vilkårene - er lite kjent.  

§ 4 i forslaget til forskrift innebærer derfor en forbedring, fordi der er det tatt med at 

organisasjonen skal tas med på råd: 

«Kommunen eller fylkeskommunen kan opprette ett felles råd for eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse hvis det er vanskelig å få opprettet to separate råd.  
 

Organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og 

etablerte råd for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse i kommunen eller 

fylket, skal bli hørt før kommunestyret eller fylkestinget avgjør om det skal opprettes ett 

felles råd.» 

I høringsnotatet står det (s. 16) at «Den klare hovedregelen er separate råd, felles råd er kun 

mulig når det er vanskelig å få opprettet to separate råd:», samt at «terskelen for å opprette 

felles råd skal være høy, og forbeholdt de tilfeller hvor det f.eks. ikke er mulig å finne nok 

medlemmer som kan påta seg et slikt verv.». Pensjonistforbundet er enig i dette og ønsker 

derfor at forskriften blir enda tydeligere på at terskelen må være høy og at sammenslåing kun 

skal være unntak. Om ordlyden i forskriften beholdes, må dette fremkomme av den 

medfølgende veilederen. 

Det er imidlertid svært positivt at det er tatt med et avsnitt i forskriften § 4 at et vilkår for 

sammenslåing at berørte organisasjoner skal høres før man avgjør å opprette felles råd. 
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Alder 

Eldrerådsloven fra 1991 angir ingen nedre aldersgrense for å være medlem i eldrerådet, men 

presiserer at et flertall må være alderspensjonister. I høringsnotatet fra 2016 (forslaget om å 

erstatte eldrerådsloven med en paragraf i kommuneloven), ble en absolutt nedre aldersgrense 

på 60 år for medlemmer i eldreråd foreslått hjemlet i forskrift. I forslaget til forskrift § 1 er dette 

imidlertid endret til: «Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 

år».  

Tidligere var alderspensjonist synonymt med at man ikke lenger var i arbeid, i praksis som 
regel at man var eldre enn 67 år. I dag kan man kombinere uttak av pensjon fra folketrygden 
fra 62 år med fortsatt å stå i arbeid. Derfor er det gode grunner til å erstatte begrepet 
alderspensjonist med en nedre aldersgrense.  
 
Vi mener imidlertid at 60 år er for lavt. Eldrerådene ble etablert for å rette opp det 
demokratiske underskuddet ved at eldre ikke er forholdsmessig representert i kommunestyrer 
og fylkesting. Statistisk sentralbyrås (SSB) tall for de tre siste kommune- og fylkestingsvalgene 
viser at aldersgruppen 60-65 år er forholdsmessig representert. Det er eldre over 65 år som er 
underrepresentert.  
 

Samtidig kan for rigide aldersbestemmelser medføre at gode kandidater utelukkes fra 

eldrerådene. Vi gjentar derfor vårt innspill fra 2016: Medlemmer foreslått av organisasjonene 

må være 65 år eller eldre. Medlemmer foreslått av folkevalgte har ingen nedre aldersgrense. 

Medlemmer foreslått av organisasjonene skal utgjøre et flertall av eldrerådets medlemmer. 

Rådet skal selv velge leder og nestleder og disse må være 65 år eller eldre. Vennligst se 

påfølgende avsnitt for ytterlige detaljer om rådenes sammensetning. 

Rådenes sammensetning 

§§ 2 og 6 i eldrerådsloven fra 1991 gir kommunestyret og fylkestinget rett til å bestemme hvor 

mange medlemmer eldrerådet skal ha. Videre at pensjonistorganisasjoner har rett til å foreslå 

medlemmer til eldrerådet, at et flertall av rådets medlemmer skal være alderspensjonister, 

samt at eldrerådet selv skal utpeke leder og nestleder og at disse velges blant 

alderspensjonistene. 

I § 3 i forslaget til forskrift står det at: 

«Kommunestyret og fylkestinget vedtar mandatet for og sammensetningen av 
eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom. De bestemmer også hvor mange medlemmer og 
varamedlemmer rådene skal ha.  
 
Rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.  
 
Organisasjoner for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom har rett 
til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.» 
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Tilsynelatende er forskriften kun en videreføring av gjeldende rett, men her er det flere ting å 

merke seg (adgangen til å vedta mandat er omtalt tidligere): 

Antall medlemmer 

Stadig flere oppgaver overføres til kommunene. Det innebærer også flere og mer krevende 
oppgaver for eldrerådene. Ett eksempel på dette er rådenes rolle i forbindelse med innføringen 
av Leve hele livet. Eldrerådenes sammensetning bør gjenspeile at rådene får flere og mer 
krevende oppgaver, både i forhold til antall medlemmer og det enkelte medlems erfaringer og 
kompetanse.  
 

Departementet mener det ikke er behov for å sette krav til et minimum antall medlemmer i 

forskriften. Heller ikke i veilederen ønsker man å legge føringer, fordi i høringsnotatet (s. 14) 

står det tvert imot at «Det er hensiktsmessig at det er lokalt handlingsrom, slik at f.eks. mindre 

kommuner kan stå fritt til å velge råd som består av færre medlemmer, mens større kommuner 

kan stå fritt til å velge flere medlemmer til rådene.».  

Det er prisverdig at det samme sted står at man bør innhente uttalelser fra eldres 

organisasjoner før man bestemmer antall. Vi mener likevel det burde fremgå av forskriften at 

eldrerådet burde bestå av minst fem personer.  

Det vil ivareta at flere perspektiver kommer til ordet og at man overholder minstekravet til 
kjønnsbalanse, samt kunne gi flertall ved uenighet i rådet. Det vil også, som regel, være 
tilstrekkelig stort til at man kan ta hensyn til flere av organisasjonene med forslagsrett. 
Samtidig er dette et minstekrav. Enkelte kommuner og fylker bør vurdere flere medlemmer, for 
eksempel av hensyn til geografisk representativitet. Dette er særlig viktig i forbindelse med 
kommunesammenslåinger. 
 

Valg av leder og nestleder 

Som nevnt over har eldrerådsloven fra 1991 en bestemmelse om at «eldrerådet selv skal 
utpeke leder og nestleder og at disse velges blant alderspensjonistene». Når denne foreslås 
erstattet med «Rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.», har vi ikke 
lenger noen garanti for at leder og nestleder er eldre («alderspensjonister»), fordi alle 
medlemmer er valgbare og forskriften ikke har en absolutt nedre aldersgrense.  
 
Forslaget til forskrift § 1 slår kun fast at et flertall av medlemmene skal være over 60 år, slik at 
leder og nestleder kan velges blant personer yngre enn 60 år. Pensjonistforbundet ønsker som 
nevnt at rådet selv velge leder og nestleder, samt at disse må være 65 år eller eldre. 

 

Forslagsrett for organisasjoner 

Formuleringen «Organisasjoner for eldre har rett til å fremme forslag om medlemmer til det 
rådet som representerer deres interesser.», er tilsynelatende en videreføring av gjeldende rett. 
Men i høringsnotatet (s. 14) fremgår det at departementet ønsker å utvide forslagsretten: 
Begrepet «pensjonistorganisasjoner» er endret til «organisasjoner for eldre og andre 
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organisasjoner som representerer eldre». I praksis innebærer det at de eldres organisasjoner 
(pensjonistorganisasjonenes) forslagsrett svekkes.  
 
Vi stiller oss undrende til hvordan departementet mener det tjener de eldre at deres 
organisasjoners forslagsrett svekkes? Til sammenlikning presiserer høringsnotatet at 
forslagsretten for medlemmer til råd for personer med funksjonsnedsettelser videreføres, slik 
at det kun er organisasjoner som representerer denne gruppa som kan foreslå medlemmer til 
rådet som representerer deres interesser. 
 
Pensjonistforbundet mener forslagsretten til medlemmer av eldrerådene fortsatt bør 
forbeholdes pensjonistorganisasjoner, dvs. organisasjoner som har som hovedformål å 
arbeide for eldres rettigheter og levekår, samt har et flertall av medlemmer som er eldre. Om 
dette ikke kan presiseres i forskriften bør det fremgå av veilederen. 
 
Habilitet 
 
Eldrerådsloven fra 1991 problematiserer ikke eldrerådsmedlemmers habilitet. Rundskriv A-
32/2007 advarer mot å oppnevne ansatte i administrasjonen i kommunen/fylket som 
medlemmer av eldrerådet, men har ingen tilsvarende advarsel om kommunestyre- og 
fylkestingsmedlemmer. 
 
Eldrerådene skal være selvstendige, korrigerende og rådgivende organer. De skal 
representere en aldersgruppe som er underrepresentert i kommunestyrer og fylkesting, samt 
kommentere saker administrasjonen legger fram. Det kan derfor være uheldig om politikere og 
ansatte er medlemmer av eldrerådene. Aktive politikere kan velge partilojalitet fremfor lojalitet 
overfor eldre, og ansatte kan kvie seg for å kritisere administrasjonens prioriteringer. Selv om 
eldrerådene er underlagt de generelle regler for habilitet i kommuneloven og forvaltningsloven, 
er vi overrasket over at høringsnotatet overhodet ikke drøfter disse utfordringene.  
 
Vårt prinsipielle utgangspunkt tilsier at det er uheldig med dobbeltroller for både ansatte og 
politikere. Samtidig er det vår erfaring at råd med politikere i dobbeltroller kommer tidligere inn 
i prosessene og har større innflytelse. I dag har en tredjedel av eldrerådene aktive politikere 
som medlemmer. Politikerne er effektive kanaler mellom kommunestyrene/fylkestingene og 
eldrerådene og bidrar til at eldrerådene kommer tidligere inn i saksforløpet og blir lyttet til. Vi 
ønsker derfor ikke et forbud mot at aktive politikere sitter i eldrerådene. Det er likevel av 
avgjørende betydning at de er i mindretall, slik at eldrerådenes uavhengighet opprettholdes.  
 
Pensjonistforbundet mener veilederen til forskriften bør omtale habilitetsutfordringer knyttet til 
både ansatte og politikere. Den bør, som i rundskriv A-32/2007 i dag, advare mot å oppnevne 
ansatte i administrasjonen i kommunen/fylket som medlemmer av eldrerådet. Og den bør 
presisere at politikere i rådet må være i mindretall. 
 

Tidlig involvering og tilstrekkelig sekretærhjelp 

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) gjennomførte i 2014 en undersøkelse blant 

alle landets eldreråd. Den viste at de to viktigste forutsetningene for at eldrerådene skal ha 

innflytelse, er tidlig involvering og tilstrekkelig sekretærhjelp. Disse henger sammen, fordi 

sekretæren ofte er den som i praksis vurderer om saker angår eldre og som sørger for at 

rådene involveres. 
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Tidlig involvering 

§§ 3 og 7 i eldrerådsloven fra 1991 hjemler eldrerådenes rett til tidlig involvering: 

«Alle saksdokumenta skal leggjast fram for rådet i god tid før kommunestyret 

handsamar sakene.» 

Forslaget til forskrift § 2 viderefører denne rettigheten: 

«Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar 

sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har 

mulighet til å påvirke saken.» 

Til tross for at eldrerådene alltid har hatt rett til tidlig involvering, er det vår erfaring at rådene 

ofte involveres for sent, slik at de ikke kan påvirke beslutningene i de politiske organene. 

Enkelte ganger er det saklige grunner til dette, men oftere skyldes det svake rutiner, lite hjelp 

fra sekretæren og manglende kjennskap til og respekt for rådenes rolle og rettigheter. Vi 

mener derfor forslaget til forskrift representerer en forbedring. Like fullt bør veilederen definere 

«på et så tidlig tidspunkt» som «i god tid før de politiske organ fatter beslutninger».    

Tilstrekkelig sekretærhjelp 

§§ 4 og 8 i eldrerådsloven fra 1991 slår fast at kommunen/fylket: 

«skal skipa høveleg sekretariathjelp for rådet.».  

I forslaget til forskrift § 2 videreføres dette:  

«Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.».  

Verken i høringsnotatet eller i selve forskriften er det noen form av kvantifisering av hva dette 

innebærer. Dette var også en svakhet ved loven fra 1991, men det fremgår av rundskriv A-

32/2007 at i forarbeidene til eldrerådsloven var dette anslått til en tredjedels årsverk.  

Eldrerådenes særlige status som rådgivende organ tilsier at de må tildeles en egen 

administrativ ressurs som kan fange opp saker, utrede dem og formidle rådenes vedtak. NIBR 

(2014) viste at de fleste eldrerådene mottar sekretariatshjelp på under 20 prosent av et 

årsverk, samt at sekretariatet er «den instansen som i størst grad bestemmer hvilke saker som 

skal takast opp i råda». Vi etterlyser derfor en definisjon av hva «tilstrekkelig sekretariatshjelp» 

innebærer. Det bør presiseres i veilederen at eldrerådene har rett til sekretariatshjelp 

tilsvarende en tredjedels årsverk. 
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Rett til opplæring  

Det følger av ny kommunelov § 5-2 at medvirkningsorganer (som eldreråd) er omfattet av 

definisjonen andre kommunale organer. Av samme bestemmelse går det fram at de 

bestemmelsene som gjelder for folkevalgte organer også skal gjelde for andre kommunale 

organer. Med folkevalgte menes i ny kommunelov medlemmer av kommunestyret og 

fylkestinget og personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet 

kommunalt organ etter § 5-2. Bestemmelsene for folkevalgte gjelder dermed også medlemmer 

i medvirkningsorganene. 

Ny kommunelov kapittel 8 omhandler folkevalgtes rettigheter og plikter, men rett til opplæring 

er ikke hjemlet der. Den rettigheten fremkommer av det enkelte kommunestyre og fylkestings 

vedtak. Ettersom eldrerådsmedlemmer nå defineres som folkevalgte, får de også de rettigheter 

og plikter som kommunestyrene og fylkestingene pålegger øvrige folkevalgte.  

Det er vår erfaring at kommuner og fylker alltid tar opplæring av folkevalgte svært seriøst og 

grundig. Omfattende kurs gjennomføres som regel på høsten rett etter valget. Men 

opplæringen av eldrerådene, som gjerne først tiltrer på våren etter valget, har ofte vært svært 

mangelfull. Mange råd har ikke fått opplæring, noen har blitt tilbudt generelle kurs arrangert av 

andre enn kommunen, og enkelte har fått vite at kommunen ikke kan prioritere slike kurs. 

Pensjonistforbundet har selv arrangert en rekke kurs for å kompensere for dette, alene og 

sammen med Fagakademiet, som vi også har forfattet Håndbok for eldrerådsarbeid med. Vi er 

tilfreds med at eldrerådsmedlemmer nå får samme rettigheter som folkevalgte. Det må føre til 

at kommuner og fylker tar ansvaret for opplæring av eldrerådene mer alvorlig enn de har gjort 

hittil.  

Nevnte erfaringer med opplæring av eldrerådene gjør oss likevel bekymret for at hver enkelt 

kommune og KS fortsatt ikke vil prioritere opplæring av eldrerådene. Det er derfor av 

avgjørende betydning at veilederen understreker at fylkeskommunene og kommunene nå må 

ta opplæringsansvaret for medvirkningsorganer like seriøst som de alltid har gjort for 

fylkesting- og kommunestyrerepresentanter. 

Samtidig som medlemmene av eldrerådene får bedre opplæring, er det viktig at politikere og 

administrasjon får nødvendig kunnskap om rådenes rolle og rettigheter. Med innføring av ny 

kommunelov og innlemming av eldrerådene i denne, forventer vi at det blir økt oppmerksomhet 

om rådenes rolle og rettigheter for flere enn eldrerådsmedlemmene. Vi foreslår derfor at 

veilederen anbefaler fylkeskommunene og kommunene å gjennomføre opplæring av 

eldrerådene sammen og samtidig med opplæring av politikere og administrasjon. 
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Møte- og talerett  

Både etter forrige og ny kommunelov er det kun medlemmer av fylkestinget og kommunestyret 

som i kraft av sitt verv har møte- og talerett. Eldrerådene (og andre medvirkningsorganer) kan 

på eget initiativ ta opp saker og forelegge dem for kommunestyret og fylkestinget, men de har 

ingen plikt til å behandle sakene.  

Den nye kommuneloven åpner ikke for at departementet i forskrift kan gi eldrerådene flere 

rettigheter enn det som fremgår av loven. Samtidig hevder høringsnotatet (s.11) at: «Det 

enkelte kommunestyret kan vedta å gi medlemmer av rådene møte- og talerett i 

kommunestyremøter.». Det er en videreføring av praksis under forrige kommunelov, der 

kommunestyrer og fylkesting kunne gi møte- og talerett til ikke-folkevalgte, f.eks. ansatte og 

representanter for ulike råd. I en tolkningsuttalelse fra 2015 (sak 99/3335) skrev KMD at det 

fremgikk av forarbeidet til kommuneloven at - selv om det ikke fremgikk direkte av loven – 

burde være opp til det enkelte kommunestyre og fylkesting å avgjøre om det vil gi møte- og 

talerett til andre organ. 

Pensjonistforbundet har forståelse for at selve forskriften ikke kan gi eldrerådene møte- og 

talerett. Derfor er det helt avgjørende at det fremgår av veilederen at det enkelte 

kommunestyre og fylkesting kan og bør gi møte- og talerett til eldrerådene i alle saker som 

angår eldres levekår. Vi ber også departementet vurdere om det kunne være hensiktsmessig å 

gi eldrerådene (og andre tilsvarende medvirkningsorganer) en forslagsrett som medfører at 

kommunestyrer og fylkesting plikter å behandle rådenes forslag. 

Vedtakskompetanse 

Eldrerådene er rådgivende organer. Ny kommunelov § 5-3 åpner opp for at kommunestyrer og 

fylkesting kan delegere vedtakskompetanse. Samtidig hevder departementet i høringsnotatet 

at § 5-12 innskrenker muligheten for å delegere vedtakskompetanse til rådene. Derfor 

presiserer departementet i forslag til forskrift § 2 at eldrerådene ikke kan få delegert 

vedtaksmyndighet. 

Pensjonistforbundet mener det ville vitalisere rådene om de fikk (beholde) en begrenset 

vedtakskompetanse. Det er riktig at de har en mulighet til å påvirke gjennom å gi råd til 

kommunestyret og fylkestinget, men det ville løfte rådenes status om de selv kunne bestemme 

over enkelte saker som naturlig hører hjemme der, f.eks. lokal forvaltning av midler til Den 

kulturelle spaserstokk. 

Veileder 

Departementet foreslår å lage tre veiledere til forskriften, en for hver av de tre rådene for eldre, 

personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Pensjonistforbundet støtter at det er behov for 

en veileder for hvert råd. En omfattende veileder er særlig viktig for eldrerådene som mister en 
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omfattende særlov med tilhørende rundskriv, og nå må forholde seg til en paragraf i 

kommuneloven med en relativt kortfattet forskrift.  

Som nevnt ønsker vi primært at våre foreslåtte endringer fremgår av selve forskriften. Vår 

erfaring med eldrerådsloven fra 1991 med tilhørende rundskriv A-32/2007, er at svært mange 

kun forholder seg til lovteksten og ikke kjenner til rundskrivet. Det har blant annet medført at 

flere eldreråd og råd for funksjonshemmede er slått sammen uten at rådene selv og berørte 

organisasjoner har fått uttalt seg.  

I rundskrivet fremgår lovgivers intensjoner, f.eks. hvilke regler som gjelder for sammenslåing, 

hvor mye sekretariatshjelp rådene har krav på og eksempler på hvilke sakstyper rådene bør 

arbeide med. De som kun har forholdt seg til loven har derfor gått glipp av mye vesentlig 

informasjon. Vi frykter at det samme kan gjenta seg nå, dvs. at forskriften tolkes etter eget 

forgodtbefinnende, mens veilederen blir mindre kjent. Det er av avgjørende betydning at 

veilederen blir omfattende, tydelig og godt kjent blant eldrerådsmedlemmene, øvrige 

folkevalgte og administrasjonen i alle kommuner og fylker. 

I høringsnotatet (s. 10) står det at det i «arbeidet med veilederne vil være av stor betydning å 

få innspill fra personer som har praktisk erfaring med arbeid i medvirkningsordninger.». 

Pensjonistforbundet har medlemmer i nesten alle landets eldreråd og vi har holdt kurs i 

eldrerådsarbeid for nesten 600 personer i inneværende eldrerådsperiode. Vi ønsker derfor å 

komme med innspill til veilederen og ser frem til å bli invitert til dette.  

Avsluttende bemerkninger 

Departementet beskriver i høringsnotatet hvilke fordeler en felles forskrift for de tre ulike 

medvirkningsordningene gir. Men høringsrunden i 2016 viste at der eldres organisasjoner 

ønsket å beholde sin særlov, var organisasjonene for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdom langt mer positive til at deres rettigheter ble del av en ny kommunelov.  

Forsikringene fra den gang om at eldrerådenes arbeidsvilkår og rettigheter i hovedsak ville bli 

videreført, er dessverre ikke realiteter med regjeringens forslag til forskrift til § 5-12 i 

kommuneloven. Eldrerådene har måtte betale enn høyere pris for en felles forskrift, enn 

ungdomsrådene og rådene for personer med funksjonsnedsettelse. 

Akkurat som vi i 2016 måtte ta stilling til å erstatte en særlov med en paragraf i kommuneloven 

uten å kjenne til hvordan forskriften til paragrafen ble, må vi i 2019 ta stilling til en forskrift som 

delvis er omtrentlig formulert uten å kjenne til hvordan veilederen til forskriften blir. Vi kan 

derfor ikke være sikre på at de intensjoner og føringer som fremgår av høringsnotatet, men 

som ikke fremgår av selve forskriften, faktisk vil fremgå av veilederen.  

Primært ønsker vi derfor endringer i selve forskriften, sekundært at veilederen blir omfattende 

og tydelig, med klare føringer og eksempler på hva rådet skal arbeide med, hvilke rettigheter 
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de har til opplæring, sekretærhjelp og tidlig involvering, og at det er ønskelig at kommunestyrer 

og fylkesting delegerer vedtakskompetanse til eldrerådene og gir dem tale-, møte- og 

forslagsrett. 

Vennlig hilsen 

       
Harald Olimb Norman       Eyvind Frilseth 

Generalsekretær       Områdeleder  
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Argumenter til høringssvar om forskrift til kommuneloven § 5-12 («eldrerådsloven») 

Pensjonistforbundet leverte sitt høringssvar 22. februar. Det er et omfattende svar på 11 

sider. Her er en kortere oversikt over hvilke argumenter vi har for endringer av forskriften: 

1. Forskrift veier tyngre enn veileder 

 

Flest mulig av eldrerådenes rettigheter bør fremgå av selve forskriften, fordi en 

forskrift veier tyngre og er mer kjent enn en veileder (på samme måte som 

eldrerådsloven fra 1991 var mer kjent enn det tilhørende rundskrivet fra 2007). Mye 

av det som fremgår av høringsnotatet om rådenes rettigheter og virkeområde, står 

ikke i selve forskriften. Det burde det gjøre. I hvert fall må dette fremgå av veilederen. 

 

2. Like (nasjonale) rettigheter er bedre enn lokalt handlingsrom 

 

Forskriften gir kommunene for stort handlingsrom, f.eks. kan de bestemme mandat 

og antall medlemmer, samt at «tilstrekkelig sekretærhjelp» ikke er definert. Det bør 

være større vekt på like nasjonale rettigheter (samme rettigheter for råd i alle 

kommuner), enn lokalt handlingsrom. Dette er særlig viktig når det gjelder mandatet 

(hvilke saker rådene skal uttale seg om). 

 

3. Mandatet må presisere at rådene skal behandle alle saker som angår eldres levekår 

 

Forskriften/veilederen må være tydeligere på at rådene skal få til behandling alle 

saker som angår eldres levekår. Eldrerådsloven fra 1991: «Eldrerådet skal ha til 

handsaming alle saker som gjeld levekåra til eldre.». Forslaget til forskrift § 1 a) er 

svakere: «Forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre 

gjennom eldrerådet i saker som angår dem». Det er en åpenbar fare for at rådene 

da får færre saker totalt, og at saksområdene snevres inn, f.eks. at man kun tas med 

på råd om eldreomsorg.  

 

4. Kriteriene for sammenslåing av råd må defineres klart 

§ 4 i forslaget til forskrift er en forbedring, fordi det er tatt med at organisasjonene skal 
tas med på råd:  

 
«Kommunen eller fylkeskommunen kan opprette ett felles råd for eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse hvis det er vanskelig å få opprettet to separate råd. 
Organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og 
etablerte råd for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse i kommunen eller 
fylket, skal bli hørt før kommunestyret eller fylkestinget avgjør om det skal opprettes 
ett felles råd.»  
 

Dette fremgikk tidligere kun av rundskriv 32A/2007 (og var derfor lite kjent). Men 

veilederen må definere at sammenslåing kun skal være sjeldne unntak,  og at det 

ikke er opp til kommunene å definere hva som skal til for å tilfredsstille kriteriet 

«vanskelig». 

 

5. Flertallet av medlemmene bør ha fylt 65 år 

Eldrerådene skal oppveie eldres underrepresentasjon i kommunestyrer og fylkesting. 
Forslaget til forskrift § 1: «Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på 
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valgtidspunktet ha fylt 60 år». Det bør endres til 65 år, fordi personer opptil 65 år er 
godt representert i fylkesting og kommunestyrer.  

 
6. Leder og nestleder bør ha fylt 65 år 

 
Forslaget til forskrift § 1 slår kun fast at et flertall av medlemmene skal være over 60 
år, slik at leder og nestleder dermed kan velges blant personer yngre enn 60 år. 
Rådene skal - som før – selv velge leder og nestleder. § 1 bør derfor endres til: 
«Rådene skal selv velge leder og nestleder. Disse må være må ha fylt 65 år på 
valgtidspunktet.». 

 
7. Rådene bør ha minimum fem medlemmer 

 
Det er ikke krav til minimum antall medlemmer i forskriften. Dette vil heller ikke 
fremgå av veilederen. Forskriften bør presisere at det må være minimum 5 
medlemmer, for å kunne ta hensyn til alder, kjønn og organisasjonenes forslagsrett. 
Store/sammenslåtte kommuner kan ha behov for enda flere medlemmer for å for å 
sikre geografisk representativitet. Dette bør fremgå av veilederen. 

 
8. Forslagsretten bør kun gjelde for rene pensjonistorganisasjoner 

 
Begrepet «pensjonistorganisasjoner» som ble brukt i §§ 2 og 6 i eldrerådsloven 
(1991) om hvem som har forslagsrett til medlemmer i eldrerådene, er i forskriften 
endret til «organisasjoner for eldre og andre organisasjoner som representerer 
eldre». Det betyr at organisasjoner som Røde Kors o.l. - som har (noen) eldre som 
medlemmer - kan foreslå eldrerådsmedlemmer. Det innebærer en svekkelse av 
forslagsretten for Pensjonistforbundet o.l. pensjonistorganisasjoner. Forslagsretten 
bør være forbeholdt organisasjoner med et flertall av eldre som medlemmer og som 
jobber hovedsakelig med å forbedre eldres levekår. 

 
9. «Tilstrekkelig sekretærhjelp» må tallfestes 

 
De to viktigste forutsetningene for at eldrerådene skal ha innflytelse, er tidlig 
involvering og tilstrekkelig sekretærhjelp. Disse henger sammen, fordi sekretæren 
ofte er den som vurderer om saker angår eldre og som sørger for at rådene 
involveres. Forslaget til forskrift § 2 er bra på tidlig involvering og dårlig på tilstrekkelig 
sekretærhjelp: 

 
«Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar 
sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har 
mulighet til å påvirke saken.»  

 
«Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.».  

 
Verken i høringsnotatet eller i selve forskriften er det noen form av tallfesting av hva 
«tilstrekkelig» innebærer. De fleste råd mottar mindre enn 20 prosents hjelp. 
Forarbeidet til eldrerådsloven (1991) anslo behovet til om lag en tredjedels årsverk. 
Det bør derfor presiseres i veilederen at eldrerådene har rett til sekretariatshjelp 
tilsvarende en tredjedels årsverk. 

 
10. Rett til opplæring må fremgå av forskriften  

 
Rett til opplæring for eldrerådene er ikke nevnt i forskriften (eller omtalt i 
høringsnotatet). Men f.o.m. valget i 2019 regnes eldrerådsmedlemmer som 
folkevalgte. Bestemmelsene for folkevalgte gjelder dermed også medlemmer i 
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medvirkningsorganene, herunder også rett til opplæring. Det må føre til at kommuner 
og fylker tar ansvaret for opplæring av eldrerådene mer alvorlig enn de har gjort hittil. 
Rett til opplæring bør likevel fremkomme klart av forskriften og omtales i veilederen. 

 
11. Kommunestyrene og fylkestingene bør gi rådene møte og talerett 

 
Det enkelte kommunestyret kan vedta å gi medlemmer av eldrerådene møte- og 
talerett i kommunestyremøter. Dette fremkommer ikke av forskriften, fordi det er 
hjemlet andre steder i kommuneloven. Men det må omtales og oppfordres til i 
veilederen. 

 
12. Eldrerådene bør ha forslagsrett 

 
Eldrerådene kan fremme og behandle saker på eget initiativ, men 
kommunestyrene/fylkestingene har ingen plikt til å behandle saker som eldrerådene 
fremmer. Forskriften burde hjemle en slik plikt. Veilederen burde omtale at det er 
ønskelig for å ivareta eldres representasjon at kommunestyrer og fylkesting 
behandler saker som eldrerådene fremmer. 

 
13. Eldrerådene bør få delegert vedtakskompetanse  

 
Forslag til forskrift § 2 presiserer at eldrerådene ikke kan få delegert 
vedtaksmyndighet. Eldrerådene burde få beholde en begrenset vedtakskompetanse, 
fordi det ansvarliggjør og vitaliserer rådene. Forskriften burde presisere at 
kommunestyrer og fylkesting kan innvilge rådene en begrenset vedtakskompetanse 
på saker som er særlig viktige for eldre. Da kunne f.eks. rådene disponere 
(begrensede) midler til kulturtiltak spesielt for eldre. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 614 

Saksmappe: 2017/1257 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 13.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Nybygg omsorgsboliger og rehabilitering sykehjem 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 6/19 20.03.2019 

 

Vedlegg 
1 201571 Dyrøy sykOMS 050219 

 

Rådmannens innstilling: 
Dyrøy Eldreråd stiller seg bak utkast til sykehjem og omsorgsboliger slik de foreligger. Det 
godtas også at endringer gjøres i ettertid som følge av bygningstekniske utfordringer.  

Kort sammendrag 
Endelig plassering av omsorgsboliger er avgjort. Riving av gammel bygningsmasse, bygging av 
ny avdeling sør, samt renovering av de to siste avdelingene skal utføres. 
 

Saksutredning 
Dyrøy kommune har i dag høyere andel institusjonsplasser enn sammenlignbare kommuner. 
Andel eldre over 80 er nå nede i en bølgedal, men vil stige igjen fra 2020. I denne sammenheng 
er det viktig å merke seg at i disse plassene inngår også korttidsplasser og avlastningsplasser.  
 
Investeringene som gjøres nå vil i dekke dagens og fremtidens behov for institusjonsplasser. For 
å utnytte kapasiteten i bygningene vil det være avgjørende at driften tilpasses de behov som er 
gjeldende i tiden.  Retningslinjer for opphold i institusjon er styrende for inntak. Mer utstrakt 
bruk av korttid og avlastningsplasser vil være med på å øke muligheten til å bo hjemme lengre. 
 
Prosessen med renovering/nybygg ved Dyrøy omsorgssenter har pågått siden 2012. Flere 
løsninger har vært presentert, etter noen omveier har kommunen og Husbanken blitt enige om 
forelagte løsning. 
Dyrøy eldreråd har tidligere blitt rådspurt i forhold til plassering av omsorgsboligene, Dyrøy 
kommune hadde da et sett tegninger som ble presentert. Det sentrale spørsmålet var plasseringen 
av disse boligene.   
I den videre prosessen ønsker Husbanken at minimum to utvalg også gir sitt utsagn i forhold til 
nybygg av sykehjemsavdeling samt ombygging av de eksisterende avdelinger. I hovedtrekk vil 
endringene være som følger:  
 

 Skjermet avdeling (Rosestua): Åtte pasientrom beholdes, personalbase opprettes, 
endestuens areal økes, det integreres et funksjonelt skyllerom. 
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 Nordstua: Endestuens areal økes, det letes litt etter løsning på personalrom, det er 
ønskelig å beholde 8 pasientrom. Avdelingen tenkes brukt til kombinert heldøgns 
omsorg og korttid/avlastning. 

 Sørstua: Gammel bygningsmasse rives, kjøkken består, dagens spisesal gjøres om til 
dagsenter for hjemmeboende og spisested for personer i omkringliggende 
omsorgsboliger. 

 Nye omsorgsboliger: Utformingen er noe endret siden eldrerådet hadde tegningene inne 
sist. De plasseres slik at flere leiligheter samt fellesarealet har sør-vest vendt utsikt. I 
tillegg er det planlagt en svalgang som er gjennomgående i hele bygget, noe som 
muliggjør forflytning mellom leiligheter og fellesareal uten å gå ut av bygget. 

 

Administrasjonens vurdering 
 
De planene for utbygging som nå foreligger dekker fullt ut de behov kommunen har for 
institusjonsplasser i lang tid fremover. Når det nå må gjøres tiltak, er det strategisk riktig å bygge 
opp fasiliteter som dekker fremtidens behov.  
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Sikringskap

Heis-

sjakt

Kjøkken

114
Personalbase
13,8 m2

115
Kontor
8,5 m2

123a
Bad
5,9 m2

Opphold
20,3 m2

Opphold
20,2 m2

Opphold
20,2 m2

Opphold
20,2 m2

Opphold
20,2 m2

Opphold
20,2 m2

Opphold
20,2 m2

Fellesstue
45,6 m2

132
Skyllerom
6,3 m2

Korridor
65,9 m2

hj.tjenesten
WC
5,7 m2

Lager
3,2 m2

garderobe
Dame
10,6 m2

116a
Bad
5,9 m2

116
Leilighet H101
22,5 m2

129
Leilighet H108
22,5 m2

128
Leilighet H107
22,5 m2

118
Felles stue
44,8 m2

126
Felles spisestue
16,5 m2

125
kjøkken
16,5 m2

122
Gang
22,0 m2

121
Stue
15,5 m2

lager
Avfall / skittentøy
10,7 m2

119a
Bad
5,9 m2

119
Leilighet H103
22,5 m2

120a
Bad
5,9 m2

120
Leilighet H104
18,6 m2

117a
Bad
5,9 m2

117
Leilighet H102
22,5 m2

123b
Gang H105
3,6 m2

124a
Bad
5,9 m2

124
Leilighet H106
22,5 m2

129a
Bad
5,9 m2

130
Gang
17,2 m2

127
Gang
22,0 m2

128a
Bad
5,9 m2

Lager
Utpakking
18,1 m2

Lager
Rent tøy
31,0 m2

Kontor
7,5 m2

Kontor
11,3 m2

Skyllerom
6,8 m2

Bad
4,7 m2

Lager
6,9 m2

Fysioterapi
12,2 m2

Vannbehandlig
Fysioterapi
19,5 m2

Kontor
8,4 m2

Kontor
12,2 m2

Kontor
19,9 m2

Personalrom
Møterom
35,1 m2

Resepsjon
10,5 m2

Kopi/ rekvisita
9,4 m2

Skyllerom
6,8 m2

Rent lager
10,0 m2

Rom
19,4 m2

Bad
4,7 m2

Fellesstue
54,8 m2

Spisested
33,5 m2

Fellesstue
49,9 m2

Hovedinngang
4,9 m2

133
RWC
6,2 m2

Hjemmetjenesten
14,6 m2

lager / bk
Lintøy
10,3 m2

Bad
4,3 m2

garderobe
Herre
6,4 m2

WC
2,2 m2

Dusj
2,7 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Rom
19,6 m2

Korridor
51,1 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2

Vaktrom
6,9 m2

Lintøy
6,9 m2

Trapperom
7,5 m2

RWC
5,2 m2

Lager
6,9 m2

Korridor
68,3 m2

VF
3,1 m2

Korridor
19,3 m2

Lintøy
6,1 m2

Damegard.
23,1 m2

WC
1,8 m2

WC
1,8 m2

Hjelpemiddel
13,1 m2

Basseng
37,1 m2

Herregard.
5,4 m2

Forrom
7,7 m2

Dusj
4,7 m2

Solrom
14,7 m2

Teknisk rom
6,5 m2

Søppel
4,6 m2

Redskap
6,4 m2

Trimrom
27,0 m2

Fyrrom
30,1 m2

Korridor
12,6 m2

Trapp kjeller
9,2 m2

Kjølerom
6,3 m2

WC
2,2 m2

Kontor
10,6 m2

Kantine
106,0 m2

TVStue
21,2 m2

Vaskesentral
9,7 m2

Gjesterom
7,3 m2

Kontor
4,8 m2

Lager
4,8 m2

Fryserom
4,8 m2

Kjølerom
4,5 m2

Garderobe
2,6 m2

Oppvask
10,7 m2

Gang
3,5 m2

Kjøkken
40,2 m2

Servering
8,9 m2

hj.tj
Kontor
6,2 m2

Korridor
45,6 m2

Utgang
17,3 m2

Medisinrom
20,4 m2
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4,4 m2

Server
Rentlager
9,6 m2

Kontor
9,5 m2

123
Leilighet H105
18,6 m2

120
Gang H104
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hj.tj
Kontor
10,3 m2

Gang
6,9 m2

"Bestestue"
51,5 m2

Korridor
65,7 m2

Bad
5,9 m2

Rom
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Pesonalbase
19,4 m2

Bod
3,0 m2

Gang
4,1 m2Bad
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Soverom
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Bod
3,0 m2
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4,1 m2

Bad
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Bod
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Soverom
7,3 m2

Bod
3,0 m2

Gang
4,1 m2 Bad

6,1 m2

Soverom
7,3 m2

Inngang
20,2 m2

Inngang
8,1 m2

Korridor
28,6 m2

Korridor
65,6 m2

Bad
6,0 m2

Kjøkken
7,5 m2

Kooridor
40,8 m2

Lager til kj.
3,8 m2

Staudebed

Fuglebad/
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Hvile

Bærtrær

Sti
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Bærland
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Bærtrær

Bærtrær
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Hekk

Hekk

Hekk

Hvile

Ladestasjon

Bod
5,0 m2

Bod
5,0 m2

Bod
5,0 m2

Bod
5,0 m2

Bod
5,0 m2

Bod
5,0 m2

Bod
5,0 m2
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S Y K E H J E M S A V D E L I N G

S A N S E H A G E 

S A N S E H A G E 

H O V E D - 
I N N G A N G

SikringskapHeis-
sjakt

Kjøkken

114
Personalbase
13,8 m2

115
Kontor
8,5 m2

123a
Bad
5,9 m2

Opphold
20,3 m2

Opphold
20,2 m2

Opphold
20,2 m2

Opphold
20,2 m2

Opphold
20,2 m2

Opphold
20,2 m2

Opphold
20,2 m2

Fellesstue
45,6 m2

132
Skyllerom
6,3 m2

Korridor
65,9 m2

hj.tjenesten
WC
5,7 m2

Lager
3,2 m2

garderobe
Dame
10,6 m2

116a
Bad
5,9 m2

116
Leilighet H101
22,5 m2

129
Leilighet H108
22,5 m2

128
Leilighet H107
22,5 m2

118
Felles stue
44,8 m2

126
Felles spisestue
16,5 m2

125
kjøkken
16,5 m2

122
Gang
22,0 m2

121
Stue
15,5 m2

lager
Avfall / skittentøy
10,7 m2

119a
Bad
5,9 m2

119
Leilighet H103
22,5 m2

120a
Bad
5,9 m2

120
Leilighet H104
18,6 m2

117a
Bad
5,9 m2

117
Leilighet H102
22,5 m2

123b
Gang H105
3,6 m2

124a
Bad
5,9 m2

124
Leilighet H106
22,5 m2

129a
Bad
5,9 m2

130
Gang
17,2 m2

127
Gang
22,0 m2

128a
Bad
5,9 m2

Lager
Utpakking
18,1 m2

Lager
Rent tøy
31,0 m2

Kontor
7,5 m2

Kontor
11,3 m2

Skyllerom
6,8 m2

Bad
4,7 m2

Lager
6,9 m2

Fysioterapi
12,2 m2

Vannbehandlig
Fysioterapi
19,5 m2

Kontor
8,4 m2

Kontor
12,2 m2

Kontor
19,9 m2

Personalrom
Møterom
35,1 m2

Resepsjon
10,5 m2

Kopi/ rekvisita
9,4 m2

Skyllerom
6,8 m2

Rent lager
10,0 m2

Rom
19,4 m2

Bad
4,7 m2

Fellesstue
54,8 m2

Spisested
33,5 m2

Fellesstue
49,9 m2

Hovedinngang
4,9 m2

133
RWC
6,2 m2

Hjemmetjenesten
14,6 m2

lager / bk
Lintøy
10,3 m2

Bad
4,3 m2

garderobe
Herre
6,4 m2

WC
2,2 m2

Dusj
2,7 m2

Rom
19,4 m2 Rom

19,4 m2
Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2Rom

19,4 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Rom
19,6 m2

Korridor
51,1 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2 Vaktrom

6,9 m2

Lintøy
6,9 m2

Trapperom
7,5 m2

RWC
5,2 m2

Lager
6,9 m2

Korridor
68,3 m2

VF
3,1 m2

Korridor
19,3 m2

Lintøy
6,1 m2

Damegard.
23,1 m2

WC
1,8 m2

WC
1,8 m2

Hjelpemiddel
13,1 m2

Basseng
37,1 m2

Herregard.
5,4 m2

Forrom
7,7 m2

Dusj
4,7 m2

Solrom
14,7 m2

Teknisk rom
6,5 m2

Søppel
4,6 m2

Redskap
6,4 m2

Trimrom
27,0 m2

Fyrrom
30,1 m2

Korridor
12,6 m2

Trapp kjeller
9,2 m2

Kjølerom
6,3 m2

WC
2,2 m2

Kontor
10,6 m2

Kantine
106,0 m2

TVStue
21,2 m2

Vaskesentral
9,7 m2

Gjesterom
7,3 m2

Kontor
4,8 m2

Lager
4,8 m2

Fryserom
4,8 m2

Kjølerom
4,5 m2

Garderobe
2,6 m2

Oppvask
10,7 m2

Gang
3,5 m2

Kjøkken
40,2 m2

Servering
8,9 m2

hj.tj
Kontor
6,2 m2

Korridor
45,6 m2

Utgang
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9,6 m2

Kontor
9,5 m2

123
Leilighet H105
18,6 m2

120
Gang H104
3,6 m2

hj.tj
Kontor
10,3 m2

Gang
6,9 m2

"Bestestue"
51,5 m2

Korridor
65,7 m2

Bad
5,9 m2

Rom
22,9 m2

Pesonalbase
19,4 m2

Bod
3,0 m2

Gang
4,1 m2

Bad
6,1 m2

Soverom
7,3 m2

Bod
3,0 m2

Gang
4,1 m2

Bad
6,1 m2

Soverom
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Soverom
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Soverom
7,3 m2
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Gang
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S A N S E H A G E 

S A N S E H A G E 

H O V E D - 
I N N G A N G

SikringskapHeis-
sjakt

Kjøkken

114
Personalbase
13,8 m2

115
Kontor
8,5 m2

123a
Bad
5,9 m2

Opphold
20,3 m2

Opphold
20,2 m2

Opphold
20,2 m2

Opphold
20,2 m2

Opphold
20,2 m2

Opphold
20,2 m2

Opphold
20,2 m2

Fellesstue
45,6 m2

132
Skyllerom
6,3 m2

Korridor
65,9 m2

hj.tjenesten
WC
5,7 m2

Lager
3,2 m2

garderobe
Dame
10,6 m2

116a
Bad
5,9 m2

116
Leilighet H101
22,5 m2

129
Leilighet H108
22,5 m2

128
Leilighet H107
22,5 m2

118
Felles stue
44,8 m2

126
Felles spisestue
16,5 m2

125
kjøkken
16,5 m2

122
Gang
22,0 m2

121
Stue
15,5 m2

lager
Avfall / skittentøy
10,7 m2

119a
Bad
5,9 m2

119
Leilighet H103
22,5 m2

120a
Bad
5,9 m2

120
Leilighet H104
18,6 m2

117a
Bad
5,9 m2

117
Leilighet H102
22,5 m2

123b
Gang H105
3,6 m2

124a
Bad
5,9 m2

124
Leilighet H106
22,5 m2

129a
Bad
5,9 m2

130
Gang
17,2 m2

127
Gang
22,0 m2

128a
Bad
5,9 m2

Lager
Utpakking
18,1 m2

Lager
Rent tøy
31,0 m2

Kontor
7,5 m2

Kontor
11,3 m2

Skyllerom
6,8 m2

Bad
4,7 m2

Lager
6,9 m2

Fysioterapi
12,2 m2

Vannbehandlig
Fysioterapi
19,5 m2

Kontor
8,4 m2

Kontor
12,2 m2

Kontor
19,9 m2

Personalrom
Møterom
35,1 m2

Resepsjon
10,5 m2

Kopi/ rekvisita
9,4 m2

Skyllerom
6,8 m2

Rent lager
10,0 m2

Rom
19,4 m2

Bad
4,7 m2

Fellesstue
54,8 m2

Spisested
33,5 m2

Fellesstue
49,9 m2

Hovedinngang
4,9 m2
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RWC
6,2 m2

Hjemmetjenesten
14,6 m2

lager / bk
Lintøy
10,3 m2

Bad
4,3 m2

garderobe
Herre
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WC
2,2 m2

Dusj
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Rom
19,4 m2 Rom

19,4 m2
Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2Rom

19,4 m2
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4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Rom
19,6 m2

Korridor
51,1 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
4,7 m2

Bad
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Bad
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19,4 m2

Rom
19,4 m2

Rom
19,4 m2

Rom
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Rom
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Rom
19,4 m2

Rom
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Trapperom
7,5 m2

RWC
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VF
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Korridor
19,3 m2

Lintøy
6,1 m2

Damegard.
23,1 m2

WC
1,8 m2

WC
1,8 m2

Hjelpemiddel
13,1 m2

Basseng
37,1 m2

Herregard.
5,4 m2

Forrom
7,7 m2

Dusj
4,7 m2

Solrom
14,7 m2

Teknisk rom
6,5 m2

Søppel
4,6 m2

Redskap
6,4 m2

Trimrom
27,0 m2

Fyrrom
30,1 m2

Korridor
12,6 m2

Trapp kjeller
9,2 m2

Kjølerom
6,3 m2

WC
2,2 m2

Kontor
10,6 m2

Kantine
106,0 m2

TVStue
21,2 m2

Vaskesentral
9,7 m2

Gjesterom
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