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Saknr: 8/22 

FRØYA KOMMUNE 
Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 
09.03.2022 

Arkivsaksnr: 
22/443 

Sak nr: 
8/22 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
8/22 Frøya eldre- og brukerråd 09.03.2022 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09.02.22  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 09.02.22 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 09.02.22 
 



Saknr: 9/22 

FRØYA KOMMUNE 
Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 
09.03.2022 

Arkivsaksnr: 
21/1943 

Sak nr: 
9/22 

Saksbehandler: 
Ann Magritt Glørstad 

Arkivkode: 
L05 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
9/22 Frøya eldre- og brukerråd 09.03.2022 
 
AMFI SISTRANDA SENTRUM PROSJEKTNUMMER: 551525 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya bruker- og eldreråd tar høring om utvikling av Amfi, Torget ved Stjernesentret til 
orientering. 

 
 
Vedlegg: 
 

• Funksjonsbeskrivelse av tiltaket 
• Skisser 

 
 
Saksopplysninger:   
 
Det har i flere år vært ønskelig med utvikling og forbedring av parkeringsarealer og lekeområdet ved 
Stjernesentret. 
Det ble utarbeidet en skisseløsning på ny trapp mellom Rådhusgata og «torget» i 2014. 
Denne saken har av ulike årsaker vært satt i bero. 
 
Ved budsjettbehandling for årsbudsjett 2021 i verbal del bestilte kommunestyret at Kommunedirektøren 
gjenopptok arbeidet med amfi ved Stjernesentret. 
 
Kommunedirektøren nedsatte en arbeidsgruppe med medlemmer fra sentrumsforeningen, Ordfører, 
Kommunedirektør, Virksomhetsleder Eiendomsforvaltning, Kommunalteknikk og Utbygging, prosjektleder 
bygg til å arbeide videre med planene og utvikle området slik at det ved større arrangementer og samlinger er 
lagt til rette for en mere samlet arena. 
 
Det har vært avholdt 3 møter i prosjektgruppa og hvor ulike ønsker og løsninger har vært diskutert.  
Sentrumsforeningen er tydelig på at det ikke er ønskelig med å redusere antall parkeringsplasser ved tiltaket. 
 
Fokusområdet hos Kommunedirektøren har vært å utvikle området til et framtidig, moderne og samlende område 
både i daglig bruk og ved arrangementer.   Det er ønskelig å plassere amfiet i nærheten av eksisterende lekeplass 
og utvikle området med mere sitteplasser på eksisterende område, bedre belysning og gi området et moderne 
uttrykk. 
Trapp fra Rådhusgata utbedres og tilpasses universell utforming med bredere trappeneser, belysning som ivaretar 
behovene for svaktsynte og hvor taktil markering skal utføres. 
 
Området gis også en bedre belysning med etablering av flere lysmaster og bakkebelysning i beplantede områder 
og oppmerking av parkeringsplasser i tråd med vilkårene i Byggteknisk forskift 17 og Plan- og bygningslovens 
bestemmelser. 
 
Det har vært intensjon å få ferdigstilt arbeidet til 17. mai, men idet dette tiltaket krever offentlig utlysning og 
detaljprosjektering av utførende entreprenør er det ikke tilstrekkelig tid til å få utført dette innen mai 2022.   
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Sentrumsforeningen ønsker derfor at prosjektet utsettes med oppstart i slutten av august 2022 når sommerferien 
er over og med ønske om at arbeidene er ferdigstilt innen oktober måned 2022. 
 
 
Vurdering: 
 
Det har lenge vært ønskelig å få utviklet og modernisert uteområdet ved Stjernesentret. 
Eierskapet til tiltaksområdet er i hovedsak eide arealer av aktrører i sentrum men hvor parkeringsarealer mot 
Rådhusgata er i Frøya kommunes eie. 
 
Det har derav vært naturlig å samarbeide med sentrumsforeningen med drøftinger og samhandling om utvikling 
av området. 
 
Kommunedirektøren har i dialog med Link arkitekter og sentrumsforeningen fått utarbeidet et skisseforslag som 
synes god utifra de begrensninger det er innenfor området med tilgjengelige arealer.  Det har vært fokus på å 
etablere et anlegg som fungerer godt både i daglig bruk og ved større arrangementer og samtidig vil gi sentrum et 
løft med moderne uttrykk, bedre lyssetting som også er viktig trafikalt sett. 
Tiltaket er utarbeidet i tråd med vilkårene i Plan- og bygningsloven, Tek 17 med tanke på universell utforming. 
 
Kommunedirektøren rår Frøya bruker og eldreråd å ta høringen til orientering. 
 
 



Saknr: 10/22 

FRØYA KOMMUNE 
Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 
09.03.2022 

Arkivsaksnr: 
22/448 

Sak nr: 
10/22 

Saksbehandler: 
Sonja Dybvik 

Arkivkode: 
417 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
10/22 Frøya eldre- og brukerråd 09.03.2022 
 
SELVSTENDIG LÆREBEDRIFT OG TRØNDELAGSMODELLEN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune avslutter, og sier opp samarbeidet med Opplæringskontoret i Sør-Fosen. 
2. Frøya kommune blir egen lærlingebedrift, og overtar alt ansvaret og oppfølging av kommunens 

lærlinger i egen regi.  
3. Kommunedirektøren ansetter nødvendige ressurser som skal følge opp kommunens lærlinger. 

Stillingen(e) finansieres ved hjelp av tilskudd fra Staten. 
4. Frøya kommune sier ja til å delta i «Trøndelagsmodellen», en satsing mot lærlinger i samarbeid 

med NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune.  
 
 
Vedlegg: 
 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
22/448-1 SELVSTENDIG LÆREBEDRIFT OG TRØNDELAGSMODELLEN  

  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Trøndelagsmodellen er NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune sin felles nye strategi for å redusere 
utenforskapet blant ungdom i Trøndelag, og samtidig sikre tiltrengt rekruttering til bransjer med behov for 
arbeidskraft. Ambisjonen er at flere hundre ungdommer og unge voksne i ledighetskøen hos NAV, uten fullført 
utdanning, kan starte et skreddersydd og komprimert fagbrevløp i løpet av 2022.   
Etter et vellykket pilotprosjekt i samarbeid med Norske skog på Skogn, Aker Verdal, Tine Verdal og 8 andre 
industribedrifter på Innherred rulles modellen nå ut til hele fylket.  
«Trøndelagsmodellen – skreddersydd veg til sikker jobb» er NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune sin 
felles nye strategi for å redusere utenforskapet blant unge i Trøndelag. Sammen med arbeidsgivere som trenger 
fagarbeidere skal de sikre rekruttering til bransjer med behov for arbeidskraft.   
Avtalen sier blant annet at:  

• Begge parter (Frøya kommune og NAV) har som mål at flere skal få opplæring for å kunne dekke 
arbeids- og næringslivets behov for kvalifisert arbeidskraft.   

• Formålet med denne samarbeidsavtalen er å etablere og gjennomføre et samarbeid mellom partene om 
opplæring for arbeidssøkere fram til fagbrev, kompetansebevis eller høyere yrkesfaglig utdanning.   

• Utvikler samarbeidsformer som er gjeldende i hele fylket.  

• Utvikler like muligheter for kvalifisering for alle i Trøndelag fylke uavhengig av bosted.  
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• Arbeider med faglig metodiske modeller, som innebærer involvering og ansvarliggjøring av 
arbeidsgivere. 

For Frøya kommune sin del er det lærlinger innen helsefag vi er invitert inn av NAV og Trøndelag 
Fylkeskommune. Det er planlagt en konferanse allerede 23.03.22 og Frøya kommune har allerede takket ja til å 
delta på denne samlingen. 

Dette vil være lærlinger som i lærlingperioden mottar ytelser fra NAV og vil ikke være lønnet etter de ordinære 
tilskuddsordningene som øvrige lærlinger. Dette vil også være kandidater som vil ha behov for ekstra støtte og 
individuell oppfølging under hele opplæringsløpet. Det er snakk om en målgruppe som over tid har stått utenfor 
jobb og utdanning og det vil kreve ekstra tett samarbeid mellom kommunen som lærling bedrift, NAV og 
veiledere.  

For å sikre fremtidens behov for bemanning innen helse og omsorg vil dette være et konkret tiltak for å lære opp 
nye helsefagarbeidere og tilby disse fast tilsetting etter at opplæringsløpet er fullført. 

Frøya Kommune har over mange år ansatt lærlinger i mange ulike fagretninger. Vi har i mange år hatt et 
samarbeid med det lokale opplæringskontoret og har gjennom denne satsningen ansatt mange etter endt 
utdanning. Disse lærlingene har gjennomført ordinære lærling løp og er lønnet etter tilskudd. Tilskuddet har vært 
delt mellom kommunen og opplæringskontoret. Da opplæringskontoret har hatt mye av ansvaret for rekruttering 
og oppfølging. 

I forbindelse med satsningen av Trøndelagsmodellen og den generelle satsningen på lærlingen mener 
kommunedirektøren at det er mest hensiktsmessig at Frøya kommune opererer som selvstendig lærebedrift. Da 
vil vi kunne samle alle som er under opplæring og ikke minst følge opp disse tett. Vi har erfart at det er vanskelig 
å følge opp, at vi i tillegg ikke har vært nok involvert i rekrutteringsarbeidet. Kommunedirektøren mener derfor 
at kommunen selv tar over alt ansvar for våre nåværende og fremtidens lærlinger.  

Som selvstendig lærebedrift vil vi selv ha ansvaret for å rekruttere og følge opp alle egne lærlinger. Da vil 
kommunen også motta hele det statlige tilskuddet. Vi har i dag mange flinke veiledere innenfor de ulike 
fagområdene, hvor noen av disse også har formell veilederkompetanse. I tillegg har vi godkjente fagledere, som 
betyr at vi er godkjent lærebedrift. Vi vil også med å ha hele ansvaret ha muligheten til å være tettere på i 
overgangene under opplæringsløpet og ikke minst fange opp utfordringer mye tidligere enn i dag.   

Denne satsningen betyr selvfølgelig at det blir et merarbeid og at det å være selvstendig lærebedrift betyr behov 
for å øke bemanningen. For at kommunen skal klare målsetningen med å rekruttere flere lærlinger og sikre gode 
opplæringsvilkår, vil det kreve at staben økes med en prosjektstilling og at oppgavene og ansvaret legges til 
Stab- Økonomisk vil stillingen dekkes av tilskuddene fra staten fra 2023.  

 
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren påpeker at å satse på lærlinger er en del av strategien som foreligger for å sikre nok 
bemanning til våre tjenester i fremtiden. Med å utarbeide gode rutiner og retningslinjer for arbeidet og være en 
profesjonell og innovativ lærebedrift vil vi være en attraktiv aktør og gjøre at de som er under utdanning velger 
Frøya kommune. 

Som en selvstendig lærebedrift vil kommunen selv ha ansvar for å rekruttere og følge opp lærlinger i Frøya 
kommune.  

Prosjektstillingen med mulighet for fast ansettelse dekkes over tilskudd fra Staten.  

Kommunedirektøren anbefaler at administrasjonen effektiviserer denne ordningen snarest.  

 
 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
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Tilskuddet for 14 lærlinger i 2021 var på 1,1 million kroner, ca kr. 80 000 pr lærling. Tilskuddet deles mellom 
Opplæringskontoret og Frøya kommune som betyr at kommune mottok kr. 540 000 i 2021. Om kommunen fra 
2023 opprettes som en selvstendig lærebedrift vil en motta hele tilskuddet. Målet er å doble antall lærlinger som 
også vil gi kommunen, på lang sikt, arbeidskraft. Da vil kommunen motta hele tilskuddet for hver lærling.  

Tilskuddet fra Staten for 2022 vil dekke kostandene for en prosjektstilling med mulighet for fast ansettelse.  

 
 
Skal saken på høring til FEB/FUR/Andre råd og utvalg? 
 



Saknr: 11/22 

FRØYA KOMMUNE 
Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 
09.03.2022 

Arkivsaksnr: 
22/486 

Sak nr: 
11/22 

Saksbehandler: 
Thomas Sandvik 

Arkivkode: 
F17 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
11/22 Frøya eldre- og brukerråd 09.03.2022 
 
UTTALELSE FRA FEB OM Å AVSETTE OMRÅDE FOR BOLIGER TIL BOLIGSOSIALE FORMÅL, 
BL.A. RUS, LEIE FOR EIE O.L. PÅ SISTRANDA  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya eldre og brukerråd støtter kommunedirektøren i det videre arbeidet om å utarbeide et 
mulighetsstudie for området Storheia 
 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har i dag et interkommunalt samarbeid med Hitra kommune for oppfølgingstjenesten, der dette 
bl.a. inkluderer oppfølging og bosetning av mennesker med aktive rusutfordringer. I dag er disse i leide lokaler 
på Siholmen. 
 
Kommunaldirektøren hadde møte med Frøy Næringseiendom 09.02.22 for å avklare hvor lenge kommunen kan 
ha dette leieforholdet, da Frøy planlegger en ny stor utbygging i området. Det ble avklart at kommunen kan være 
i bygget ut 2023, eier ønsker å overta bygget selv etter dette. 
 
Oppfølgingstjenesten sier at det er ønskelig at nytt bygg blir relativt nært de fasiliteter som benyttes ofte av 
beboerne, NAV, Butikk, helse og legetjenester.  
 
I forbindelse med budsjettet for 2022 – 2025, vedtok kommunestyret at kommunen skal utrede om det skal 
bygges boliger for konseptet «Leie for eie», og det er i tillegg behov for ytterligere boliger til boligsosialt formål, 
samt til flykninger. 
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren jobber nå med å rullere boligsosial plan for Frøya kommune. Denne planen vil i hovedsak 
si noe om hvordan vi skal bosette de som har behov for kommunal bolig. Det er også naturlig i en slik plan å se 
på beliggenhet, og hvordan de forskjellige elementene i en slik plan bør være til hverandre. F.eks. vil det være i 
integreringens interesse å ikke samle alle flykninger i en kommune i noen få bygg sammen. Kommunedirektøren 
legger derfor fram i denne saken et området som ikke er forankret i en helhetlig plan, og båndlegger arbeidet 
med den boligsosiale planen for noen elementer, spesifikt boliger til mennesker med aktive rusutfordringer. I 
tillegg foreslås det også å sette av et området til andre typer boliger som f.eks. «leie for eie» konseptet. Arbeidet 
med den boligsosiale planen er oppstartet, men er en omfattende jobb, som ikke forventes klar til vedtak før til 
høst 2022. Kommunedirektøren ser at det kan bli knapt med tid, hvis kommunen venter med å starte arbeidet 
med å detaljregulere dette området til høsten.  
 
Ideelt burde et arbeid med mulighetsstudie slik som foreslås i denne saken være en del av boligsosiale planen, 
men kommunedirektøren velger likevel å fremme saken om området, da erfaringer fra den siste tiden viser at et 
reguleringsarbeid er tidskrevende. Hvis kommunestyret ikke ønsker å bruke dette foreslåtte området, anbefaler 
heller kommunedirektøren av dette blir en del av den boligsosiale planen, og denne saken faller bort.  
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Kommunen eier to relativt store områder på Sistranda som kan brukes helt eller delvis til formålet i saken. Dette 
er et allerede regulert området på Beinskardet, og et uregulert område, Storheia. Det er også andre områder på 
Sistranda som er avsatt i arealplanen til boligformål, men disse er ikke vurdert, da kommunen ikke eier disse 
områdene.Kommunedirektøren anbefaler at administrasjonen får fullmakt til å utarbeider et mulighetsstudie for 
området som heter Storheia, og anskaffer en rådgiver som får i oppdrag å beskrive hvordan et slikt området kan 
se ut. Det kan f.eks. inneholde et boligtun for de med aktiv rusavhengighet, og erstatter boligen kommunen har i 
dag på Siholmen. I tillegg anbefales det at det planlegges for å bygge boliger for «leie for eie» konseptet, private 
eneboliger og boliger til øvrige boligsosiale formål som f.eks. flykninger. De fleste av slike boligtyper 
kvalifiseres til støtte fra Husbanken. Mulighetsstudiet presenteres for kommunestyret etter at det er utarbeidet.  
 
Kommunedirektøren foreslår at kommunen utarbeider en mulighetsstudie, som vil resulterer i et detaljregulering 
for området, der investeringsvedtakene for de forskjellige boligprosjektene behandles separat etter at 
detaljreguleringen er utarbeidet.  
 
Forslaget om å ta i bruk Storheia er drøftet i HOAT 08.02.22 og HOOK 10.02.22. Begge utvalgene var positive 
til at kommunedirektøren jobber videre med dette området.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er i prosjekt 551445 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet avsatt 3,5 millioner kr. 
Kommunedirektøren foreslår å bruke av disse midlene for å utarbeide mulighetsstudiet, og detaljreguleringen av 
området etter at kommunestyret har fått mulighetsstudiet. 
 
Kommunedirektørens innstilling til vedtak i kommunestyret: 
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1. Kommunen utarbeider et mulighetsstudie for området Storheia, som inneholder områder for boliger til 
boligsosiale formål, bl.a. rus, «leie for eie» samt private boliger 

2. Mulighetsstudiet finansieres fra prosjekt 551445 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet, som har 
en saldo på 3,5 millioner kr pr 01.01.22 

 
 



Saknr: 12/22 

FRØYA KOMMUNE 
Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 
09.03.2022 

Arkivsaksnr: 
22/444 

Sak nr: 
12/22 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
12/22 Frøya eldre- og brukerråd 09.03.2022 
 
REFERATSAKER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatene tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
 

• Kartlegging kommunale boliger 
• Hjelpemiddelformidling – status 
• Trøndelag eldreråd møteprotokoll 14.02.22 
• Brukerombud 
• Bestillingsoversikt evt tilbakemeldinger 
• Årsmelding 2021 Trøndelag fylke – Pasient og brukerombud 

 



Saknr: 13/22 

FRØYA KOMMUNE 
Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 
09.03.2022 

Arkivsaksnr: 
22/456 

Sak nr: 
13/22 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
13/22 Frøya eldre- og brukerråd 09.03.2022 
 
ORIENTERING/SPØRRERUNDE  
 

a. ASK – ved Frode Larsen. Svar legges inn i sak.  
b. Digital opplæring. Svar fra Frivilligsentralen legges inn i sak.  
c. Psykisk helse – svar fra kommuneoverlege ang. Prosjektleder 0 – 24 orienterer.  

 
Vedlegg: 
 
Psykisk helse – svar fra kommuneoverlege Prosjektleder 0 – 24 orienterer.  
Svar fra Frode larsen ang. ASK 
Datakurs seniorer 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/443    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09.02.22  
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 09.02.22 godkjennes som framlagt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 09.02.22 
 
 
 
 



FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Frøya eldre- og brukerråd:
Møtested: Møtedato:
Kommunestyresalen 09.02.2022

Møtetid:
10:00  -  11:40

Av utvalgets medlemmer møtte
7 av7

Fra og med sak: 1/22
Til og med sak: 7 /22

Faste representanter 1 rova e re- og erra I Perm en -
Faste medlemmer
Sigbjørn Hellevik Oeder)
Hans Ulrik Hammer Nestleder
Laila Wedø
Åse Kristiansen
Rigmor Mathisen
Eva Foss
Brukerombud

F Id bruk id' .  d, 2019.2023

Faste representanter med forfall:

Vararepresentanter som møtte:

Merknader:

1. Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent med følgende endringer:

Sak 7 behandles etter sak 3 og før sak 43.

Underskrift:

3, Ha±bouvqr.o'  .
Rigmor Mathisen

Protokollunderskriver

6..2e
Sekretær



HOVED UTSKRIFT

Utvalg:
Møtedato:

Frøya eldre- og brukerråd
09.02.2022

SAKSLISTE

Saksnr.

1/22

2/22

3/22

4/22

Arkivsaksnr.
Innhold

21/2610
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MOTE 08.12.21

22/206
HØRING  -  KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2022  -  2025  - FROYA

ELDRE-OG BRUKERRÅD

22/201
ARSMELDING 2021  -  FEB  -  FROYA ELDRE- OG BRUKERRÅD

22/183
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1/22
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MOTE 08.12.21

Vedtak:

Protokoll fra mote 08.12.21 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte 08.12.21 godkjennes som framlagt.

2/22
HØRING  -  KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2022  -  2025 -
FRØYA ELDRE- OG BRUKERRÅD

Vedtak:

Følgende høringsuttalelse fra Frøya eldre- og brukerråd oversendes til kommunedirektøren:

1. Eldre- og brukerrådet mener at vedlagte forslag til trafikksikkerhetsplan gir en god oversikt over

status på området, samtidig som dokumentet fremstår som et tjenlig verktøy i

trafikksikkerhetsarbeidet  i  planperioden.

2. Rdet slutter seg til planforslagets hovedmål og forslag til prioriteringer slik dette framkommer i

saksframlegget fra kommunedirektøren.

3. Rådet savner tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne under innsatsområdet 8.2.3  -

trafikantgruppen voksne, fremmedspråklige og personer med nedsatt funksjonsevne.

4. Eldre-og brukerrådet har for øvrig følgende innspill:

o  Strekningen Flatval-Nordskaget trenger utbedring

o  Syklister bruker ikke gang/sykkelveg. Kan det gjøres noe med det?

Enstemmig.

Frøya Eldre- og brukerråds behandling  i  mote 09.02.22:

Følgende forslag til uttalelse fra FEB ble fremmet.

1. Eldre- og brukerrådet mener at vedlagte forslag til trafikksikkerhetsplan gir en god oversikt over status på

området, samtidig som dokumentet fremstår som et tjenlig verktøy i trafikksikkerhetsarbeidet i

planperioden.

2. Rådet slutter seg til planforslagets hovedmål og forslag til prioriteringer slik dette framkommer i

saksframlegget fra kommunedirektøren.

3. Rådet savner tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne under innsatsområdet 8.2.3 - trafikantgruppen

voksne, fremmedspråklige og personer med nedsatt funksjonsevne.

4. Eldre-og brukerrådet har for øvrig følgende innspill:
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o Strekningen Flatval-Nordskaget trenger utbedring

o Syklister bruker ikke gang/sykkelveg. Kan det gjøres noe med det?

Enstemmig.

Innstilling:

Følgende høringsuttalelse fra Frøya eldre- og brukerråd oversendes til kommunedirektøren:

3/22
RSMELDING 2021 -FEB- FRØYA ELDRE- OG BRUKERRÅD

Vedtak:

Frøya eldre- og brukerråd godkjenner rådets årsrapport for 2021 slik den er formulert av rådets leder.

Enstemmig.

Frøya Eldre- og brukerråds behandling i mote 09.02.22:

Frøya eldre- og brukerråd godkjenner rådets årsrapport for 2021 slik den er formulert av rådets leder.

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya eldre- og brukerråd tar årsmelding for 2021 til orientering.

4/22
PLAN FOR UTBEDRING OG VEDLIKEHOLD A V HERREDSHUSET  -  UNIVERSELL UTFORMING

HOAT  -  HOVEDUTVALG FOR ALMENNE OG TEKNISKE TJENESTER

Vedtak:

1. Frøya eldre-og brukerråd tar vedlagte plan for utbedring og vedlikehold av herredshuset til

etterretning.

2. Radet forutsetter at kommunedirektøren håndterer saken videre, også med tanke på evt. andre

utbedringer som måtte være relevant i forhold til lovverket og sentrale føringer for øvrig.

3. Radet forutsettes abli holdt orientert om framdrift, og i nødvendig grad trukket inn i prosessen.

4. Saksdokument med vedtak oversendes handikaplaget på Frøya til orientering.

Enstemmig.
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Frøya Eldre- og brukerråds behandling  i  mote 09.02.22:

1. Frøya eldre-og brukerråd tar vedlagte plan for utbedring og vedlikehold av herredshuset til etterretning.

2. Rådet forutsetter at kommunedirektøren håndterer saken videre, også med tanke på evt. andre

utbedringer som måtte være relevant i forhold til lovverket og sentrale føringer for øvrig.

3. Rådet forutsettes å bli holdt orientert om framdrift, og i nødvendig grad trukket inn i prosessen.

4. Saksdokument med vedtak oversendes handikaplaget på Frøya til orientering.

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya eldre- og brukerråd tar saken til etteretning.

Frøya eldre- og brukerråd ber kommunedirektøren håndtere saken videre.

5/22
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatene tas til orientering. Bestillingsoversikten ajourføres om nødvendig etter møtet.

Enstemmig.

Frøya Eldre- og brukerråds behandling i mote 09.02.22:

Referatene tas til orientering. Bestillingsoversikten ajourføres om nødvendig etter møtet.

Enstemmig.

Innstilling:

Referatene tas til orientering.

6/22
ORIENTERINGER

1. FEB informerer  i  KST.
Frøya eldre-og brukerråd tar til orientering leders forslag til informasjon om rådets mandat,

sammensetning og oppgaver.
2. Effektive og robuste hjelpemiddelformidling

Frøya eldre- og brukerråd viser til brev fra FFO/Trøndelag og SAFO/Trøndelag av 30.11.21 om

kvalitetskrav for hjelpemiddelformidlingen, og ber om abli kjent med hvordan forespørselen er

håndtert.
3. Kartlegging av kommunale boliger, kommer som referatsak til neste møte.

4. Bestillingoversikten, oppdateres jevnlig.
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5. Oppsigelse brukerombud
6. Budsjett for FEB 2022.

7/22
SPØRRERUNDE

1. Svar til Hans Ulrik Hammer angående sentralbord legekontoret.

Ventetiden ved de to foregående uker fra spørsmål ble stilt var i gjennomsnitt 1 min og 36 sek og 2 min og

59 sek. Lengste køtid var hhv. 13 minutter og 30 minutter. Det er spesielt stor pågang på legekontor kl

09.00 mandag morgen.

2. Svar til Halgeir Sandvik angående teleslynge.

Teleslyngen i kst-salen er testet av ikt-avdelingen med 3 forskjellige personer. Tilbakemeldingen er at

teleslyngen fungerer. IKT-avdelingen har utarbeidet en veiledning for bruk av teleslyngen både opp mot

sluttbruker og møteleder/deltakere.

3. Spørsmål fra leder Sigbjørn Hellevik angående hjemmeside lag og foreninger.

Svar:
Det er ikke noe dedikert område på www.frova.kommune.no i dag for frivillige lag og foreninger.

Frivilligheten har tilbud som MittLag gjennom Hitra-Frøya og Frøyaportalen. Det har ikke vært

tilbakemeldinger eller søk via kommunens hjemmeside som viser at dette er noe som er etterspurt. De

fleste lag og organisasjoner har egne hjemmesider og/eller facebooksider som administrerer og som er lett

tilgjengelige. Vi har i Frøya kommune hatt mulighet for lag og foreninger til aha en side på hjemmesiden

for kontaktinfo o.l., men erfaringen er at disse sidene ikke blir oppdaterte da kommunen ikke får

oppdatert info fra organisasjonene.
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ann Magritt Glørstad Arkiv: L05  

Arkivsaksnr.: 21/1943    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Frøya eldre- og brukerråd 

 

AMFI SISTRANDA SENTRUM 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya bruker- og eldreråd tar høring om utvikling av Amfi, Torget ved Stjernesentret 

til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 Funksjonsbeskrivelse av tiltaket 

 Skisser 

 

 

Saksopplysninger:   

Det har i flere år vært ønskelig med utvikling og forbedring av parkeringsarealer og 

lekeområdet ved Stjernesentret. 

Det ble utarbeidet en skisseløsning på ny trapp mellom Rådhusgata og «torget» i 2014. 

Denne saken har av ulike årsaker vært satt i bero. 

 

Ved budsjettbehandling for årsbudsjett 2021 i verbal del bestilte kommunestyret at 

Kommunedirektøren gjenopptok arbeidet med amfi ved Stjernesentret. 

 

Kommunedirektøren nedsatte en arbeidsgruppe med medlemmer fra sentrumsforeningen, 

Ordfører, Kommunedirektør, Virksomhetsleder Eiendomsforvaltning, Kommunalteknikk og 

Utbygging, prosjektleder bygg til å arbeide videre med planene og utvikle området slik at det 

ved større arrangementer og samlinger er lagt til rette for en mere samlet arena. 

 

Det har vært avholdt 3 møter i prosjektgruppa og hvor ulike ønsker og løsninger har vært 

diskutert.  Sentrumsforeningen er tydelig på at det ikke er ønskelig med å redusere antall 

parkeringsplasser ved tiltaket. 

 

Fokusområdet hos Kommunedirektøren har vært å utvikle området til et framtidig, moderne 

og samlende område både i daglig bruk og ved arrangementer.   Det er ønskelig å plassere 

amfiet i nærheten av eksisterende lekeplass og utvikle området med mere sitteplasser på 

eksisterende område, bedre belysning og gi området et moderne uttrykk. 

Trapp fra Rådhusgata utbedres og tilpasses universell utforming med bredere trappeneser, 

belysning som ivaretar behovene for svaktsynte og hvor taktil markering skal utføres. 



 

Området gis også en bedre belysning med etablering av flere lysmaster og bakkebelysning i 

beplantede områder og oppmerking av parkeringsplasser i tråd med vilkårene i Byggteknisk 

forskift 17 og Plan- og bygningslovens bestemmelser. 

 

Det har vært intensjon å få ferdigstilt arbeidet til 17. mai, men idet dette tiltaket krever 

offentlig utlysning og detaljprosjektering av utførende entreprenør er det ikke tilstrekkelig tid 

til å få utført dette innen mai 2022.   Sentrumsforeningen ønsker derfor at prosjektet utsettes 

med oppstart i slutten av august 2022 når sommerferien er over og med ønske om at 

arbeidene er ferdigstilt innen oktober måned 2022. 

 

 

Vurdering: 

 

Det har lenge vært ønskelig å få utviklet og modernisert uteområdet ved Stjernesentret. 

Eierskapet til tiltaksområdet er i hovedsak eide arealer av aktrører i sentrum men hvor 

parkeringsarealer mot Rådhusgata er i Frøya kommunes eie. 

 

Det har derav vært naturlig å samarbeide med sentrumsforeningen med drøftinger og 

samhandling om utvikling av området. 

 

Kommunedirektøren har i dialog med Link arkitekter og sentrumsforeningen fått utarbeidet 

et skisseforslag som synes god utifra de begrensninger det er innenfor området med 

tilgjengelige arealer.  Det har vært fokus på å etablere et anlegg som fungerer godt både i 

daglig bruk og ved større arrangementer og samtidig vil gi sentrum et løft med moderne 

uttrykk, bedre lyssetting som også er viktig trafikalt sett. 

Tiltaket er utarbeidet i tråd med vilkårene i Plan- og bygningsloven, Tek 17 med tanke på 

universell utforming. 

 

Kommunedirektøren rår Frøya bruker og eldreråd å ta høringen til orientering. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

Sistranda Amfi 
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UTENDØRS 
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FAGBESKRIVELSE UTOMHUS 
 

Landskapsarbeider generelt 

Utomhusanleggets utstrekning er angitt på Utomhusplanen. Områdene innenfor prosjektområdet  skal 
opparbeides i sin helhet. 

Prosjektet skal prises i sin helhet. 

Relevante NS for utførelse og materialer skal legges til grunn/benyttes ifm. arbeidet. I tilfelle NS ikke er 
dekkende gjelder leverandørens angivelse for montering/utførelse. For overflatetoleraser legges NS3420 sine 
normale krav til grunn for utførelse.  

Alle arbeider skal utføres iht. Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter.  

Entreprenør er ansvarlig for koordinering og alle avklaringer som omfatter EL og belysning.  

Entreprenør er ansvarlig for endelig oppbygging/fundamentering.  

Entreprenør er ansvarlig for kabler og ledninger i grunnen, for påvisningen av disse og at de ikke skades under 
gravearbeider for entreprisen. 

Entreprenøren skal selv vurdere kvaliteten av de stedlige masser i forhold til gjenbruk i anlegget.  Det skal 
inkluderes eventuell bort kjøring av overskuddsmasser til godkjent deponi, inkludert alle avgifter. 

Entreprenør er ansvarlig for at det blir tilstrekkelig fall til sluk eller terreng. 

Entreprenør er ansvarlig for detaljprosjektering av fundamenter og øvrige betongkonstruksjoner, med 

tilhørende armering. Betong- og armerings tegninger samt produksjon av bøyelister for de forskjellige 
elementer skal inngå. Planlagt betongkvalitet skal fremgå av produksjonstegninger. 

Entreprenør er ansvarlig for dimensjonering og fundamentering av alle konstruktive elementer med tilhørende 
arbeider. Alle skruer, bolter og festekonstruksjoner skal være syrefast. 

 

 

7.0 FELLESYTELSER  

7.0.1 Rigg og Drift  

 
Priser for rigg og drift skal omfatte følgende ytelser. 
Etablering av eget kontraktarbeid:  

 Forsikringer  
 Sikkerhetsstillelse  
 Planlegging av kontraktarbeid  
 Tilrigging av anleggsplass  

 
 Drift av eget kontraktarbeid  
 Administrasjon av eget kontraktarbeid  

 Detaljert drift av byggeplass  
 

 Godkjent sikring rundt hele anleggsområde 
 Skiltplan og skilting 
 Omlegging av gangveier om nødvendig 

 

 Avvikling av kontraktarbeid  

 Nedrigging av anleggsplass  
 Avsluttende dokumentasjon. 

 
 Etablering av komplett avfallsplan iht. kommunens krav 
 Tilrigging av avfallshåndtering 
 Nedrigging av avfallshåndtering 

  
For nærmere henvisning til ytelsene over se spesifikasjoner i NS3420 
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7.1 BEARBEIDET TERRENG 

 

7.1.1 Bevaring av trær og sikring av eksisterende vegetasjon på byggeplass 

Det skal avklares med oppdragsgiver om hvilke eksisterende trær og vegetasjon som skal bevares innenfor 

prosjektgrensen.  

Det henvises til Byggforskseriens byggdetaljer 513.710 – «Sikring av eksisterende vegetasjon på byggeplass»  

Entreprenør er ansvarlig for å utarbeide en marksikringsplan for vegetasjon og trær som skal bevares. 

All graving innenfor rotsone til trær som skal bevares må utføres skånsomt. Røtter skal ikke avrives.  

 

7.1.2  Jordprøver, forurensede masser og fremmedarter 

Entreprenøren er ansvarlig for å ta jordprøver i tilstrekkelig omfang for å avdekke eventuelle forurensede 

masser i prosjektområdet. 

Arbeider skal utføres iht. Statens forurensingstilsyn og kommunens krav til dokumentasjon og håndtering av 

forurensede masser.  

Entreprenøren er også ansvarlig for å dokumentere forekomster av fremmede arter iht. Naturmangfoldslovens 
liste over fremmede arter.  

Ved forekomst av fremmedarter i prosjektområdet skal entreprenøren iverksette tiltak som sikrer mot 
spredning av disse i både prosjektområdet og ut av prosjektområdet, samt fjerning av eksisterende 
fremmedarter innenfor prosjektgrense.  

Masser som inneholder fremmedarter skal håndteres som forurensede og deponeres iht. kommunens 

gjeldende regler. 

 

7.1.3 Riving og fjerning  

Eksisterende trapp skal demonteres. I midtrabatten skal teglsteinsdekketrær og trebeskyttelse demonteres og 

trær og jordmasser fjernes. Kantstein skal demonteres og klargjøres for gjenbruk.  Overskytende katstein og 
teglsteinsbelegg skal rengjøres og pakkes i storsekk/på pall. Materialene skal fraktes til kommunens lager og 

plasseres på anvist plass.  

Eventuelle materialer som ikke er egnet for gjenbruk skal kjøres bort til godkjent deponi.  

Plantefelt i skråning mot Rådhusgata er i dag tilplantet med Rosa Rugosa. Plantingene av denne sorten skal 
fjernes i sin helhet på slik måte at det det ikke er fare for reetablering av sorten. Alt plantemateriale skal 

deponeres/destrueres iht gjelden regler for håndtering av fremmedarter med høy spredningsfare.  

 

7.1.4 Grovplanering terreng 

Entreprenøren må selv ivareta nødvendig terrengbehandling for etablering av planlagte anlegg som vist i plan 

og modellutsnitt. Tilpasning av nytt terreng til eksisterende konstruksjoner inngår  

Det skal sjaktes ut til dybder som tillater etablering av fundament for veier og plasser i iht. Statens vegvesen 
sine håndbøker.  

Det skal også sjaktes ut dybder som sikrer tilstrekkelig med dyrkingsmedium for planter og trær. 

 

7.1.5 Drenering overvannsavrenning 

Entreprenøren er ansvarlig for å prosjektere tilstrekkelig avvanning av alle overflater i anlegget og drenering 
for konstruksjoner og dekker.  

Det skal være tilsvarende fall på traubunn som på overflater for å sikre avrenning i riktig retning.  

Traubunn skal være sikret drenering til godkjente resipienter og/eller til godkjent offentlig overvannsnett.  
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7.2 KONSTRUKSJONER 

 

7.2.1 Trapp i naturstein 

Eksiterende trapp skal erstattes av ny trapp i massive granittelementer. Trappene skal bygges i Granitt G374, 

eller tilsvarende kvalitet. Alle synlige overflater skal være gradhugget. Materialprøve for steintype med valgt 
overflatebearbeiding skal forelegges og godkjennes av byggherre før oppstart av arbeidene. Trappene skal ha 
taktil merking av trappenesene med stålprofil i kontrasterende farge iht. krav for universell utforming i tek17.  

 

 

7.2.2 Håndløper i trapp  

På begge sider av natursteinstrappen skal det monteres håndløpere i rustfritt stål. Håndløpere skal utføres iht 

Tek 17  

 

7.2.3 Taktil merking for trapper 

Taktil merking utføres iht. kravene for universell utforming i TEK17. 

Det skal etableres et 60 cm bredt varselfelt i toppen av alle trapper. 

Det skal etableres et 60 cm bredt oppmerksomhetsfelt i bunnen av alle trapper. 

Taktil merking skal utføres med heller av støpejern montert i jordfuktig betong B30. 

 

 

7.2.4 Scene / Amfi - konstruksjon 

Scene og Amfikonstruksjon skal etableres i feltet mellom lekeplass og parkeringsarealet som vist på skisser og 

plantegning. Konstruksjonen skal henvende seg ut mot parkeringsplassen og skal kunne fungere som både 
oppholdsplass og scene. Konstruksjonen består av sittekanter, tredekke og rampe mellom lekeareal og 
parkering. Rampen skal bygges slik at det blir trinnfri adkomst til dekke under tak. Sittekant skal bygges med 

maks 50 cm sittehøyde 

 

Rampen skal utføres i plasstøpt betong med brettskurt sklisikker overflate. Tredekke, sittekanter og oppkanter 
skal utføres i biologisk impregnert furu. Synlige flater skal utføres i dimensjoner med minste mål 28x128. Det 
skal ikke benyttes CU-impregnert virke i dekke eller bjelkelag. Alle skruer og festemidler skal være i rustfritt 
syrefast stål.   

 

Fundamentering skal være på plassbygde frostsikre fundamenter som ivaretar fundamentering av både 

tredekke og takkonstruksjon. Nærstående trær må hesyntas ved graving. ( jamf foregående poster)  

 

 

7.2.5 Frittstående skjermtak 

Skjermtak og levegg skal bygges integrert med Scene / amfi. Stendere og bjelkelag skal utføres i biologisk 

impregnert trevirke med takflater i herdet glass med utforming som vist på skisse fra modell.  

Takkonstruksjon skal tåle aktuelle snølaster og for øvrig konstrueres, utformes og fundamenteres tilpasset 
plassering og forventede laster. Endelig utforming skal godkjennes av Byggherre før produksjon.  

Entreprenøren er ansvarlig for detaljprosjektering av takkonstruksjonen. 
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7.3 UTENDØRS  VA  

7.3.1 Overvannsavrenning 

Entreprenøren er ansvarlig for å gjennomføre overvannsprosjektering for anlegget og etablere sluk, sandfang 

og rør for å håndtere overvannet. 

Overvann skal så godt som mulig håndteres i åpne løsninger på egen tomt, med infiltrasjon, fordrøyning og 
flomveier.  

Entreprenør er ansvarlig for å etablere anlegget med fallforhold med god avrenning mot sluk, sideterreng og 
felter med grus. Det tillates ikke vannansamlinger på noen deler av overflatene.  

Det skal etableres flomveier iht. utomhusplan. Entreprenøren er ansvarlig for å kontrollere at disse fungerer 
etter hensikten og er dimensjonert iht. beregninger gjort i prosjektet angående overvannsanlegg.  

 

7.4 UTENDØRS ELEKTRO  

For alle arbeider med belysning skal fremføring av kabler, tilkobling til hovedfordeling, grøftearbeider samt 
øvrige nødvendige arbeider medtas. Tilbyder skal orientere om hvilke typer armaturer som legges til grunn for 

prising av plassbelysning, uplights og innfelt belysning. Alle kabler i bakken skal legges i trekkerør. Arbeidene 
skal for øvrig utføres i tråd med gjeldene REN-blader.  

 

7.4.1 Belysning – Plassbelysning  

Funksjonsbelysning av plassen skal ivaretas med spotbelysning i 6-8 m master plassert i plassens hjørner som 

vist på siutasjonsplan og skisser.  Det skal monters tre spoter i hver mast. Entreprenør er ansvarlig for 
lysberegning som legges til grunn for for valg av armaturtype. Plassbelysningen skal ha styringssystem av type 
DALI eller tilsvarende som muliggjør individuell styring av hvert enkelt armatur.  
 
Det leveres benyttes rundkoniske master med pulverlakkert overflate. Endelig farge på mastene avklares som 
del av detaljprosjekteringen. Entreprenør er ansvarlig for dimensjonering av fundamenter. Lokale vindforhold 
med tilhørende laster må legges til grunn.  

 

7.4.2 Belysning – Uplights  

Eksiterende og nye trær skal belyses med uplights for lyssetting av krone. Det skal fortrinnsvis benyttes spoter 
montert på bakken. Tilbyder skal i sitt tilbud angi type og antall armaturer som er lagt til grunn for prising.  

 

7.4.3 Belysning innfelt belysning i trapp og sittekanter 

Det skal monteres innfelt belysning innfelt trappenes opptrinn og i sittekanter. Det skal benyttes hærværksikre 
armaturer som ikke gir blending.  

 

7.4.4 Uttak for strøm  

I tilknytning til letak skal det monteres stikkontakter for forbruksstrøm. Posten omfatter komplett montasje 
inkl fremføring og tilkobling til strømforsyning 
 
Entreprenør er ansvarlig for å avklare antall kontakter og effektbehov med Byggherre før montering.   

 

7.6 VEIER OG PLASSER 

7.6.1 Fiberduk 

Traubunn under veier, plasser og konstruksjoner som fundamenteres i prosjektet skal dekkes med fiberduk 

klasse 3.  
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7.6.2 Bærelag og fundamentering 

Entreprenøren er ansvarlig for å prosjektere og etablere fundamenter for alle dekker og konstruksjoner iht. 
belastning. Vei og plassfundamenter opparbeides iht. Statens vegvesens håndbok N200. 

 

7.6.1 Kanter av naturstein 

I strekninger kantstein fjernes skal kanter reetableres med 12x25cm kantstein av grå granitt fra mellomlager. 

Ved behov for supplering av kantstein skal det benyttes stein av samme type som eksiterende.  Kanter langs 
parkering og veier skal ha faset kant mot kjørearealer. 

Kantsteinen settes knas i jordfuktig betong B30 med vishøyde 13cm. 

 

 

7.6.2 Asfaltarbeider 

7.6.2.1 Parkeringsarealer 

Langs alle kanter i anlegget som resettes skal det reasfalteres. Reasfaltering gjøres i jevn bredde på 1 m fra 

kantstein.  Skjøter mot eksisterende dekke skal utføres som buttskjøt med minimum 40cm overlapp. Det skal 
benyttes AGB 11 i både slitelag og bindelag.  Asfalt skal tilfredsstille krav gitt i, og utføres i tråd med Statens 
vegvesens håndbok N200. 

 

7.6.2.2 Merking av asfalt 

Parkeringsplasser skal merkes med hvit asfaltmaling. 

All merking av veier og parkering utføres iht. Statens Veivesens håndbok N302 Vegoppmerking.  Fjerning av 
eksiterende merking inngår.  

 

7.7 PARK OG HAGE 

7.7.1 Generelt 

Det skal gjøres mottakskontroll av alt plantemateriale som leveres til anlegget iht. NS4400. Rapport fra dette 

skal leveres som del av FDV dokumentasjon. 

All vekstjord og kompost skal være 100% fri for rotugress. Entreprenøren kan bli erstatningspliktig ved 
forekomster av rotugress i løpet av etableringsperioden på 3 år. 

Etablering av trær skal utføres iht. Statens vegvesen sin rapport 89 - Etablering av trær. 

 

7.7.2 Vekstjord 

All vekstjord skal være fri for ugress, egnet for formålet og dokumentert ved jordprøver. 

Vekstjord i forbindelse med grøntarealer på terreng tilføres i følgende minimums tykkelser: 

Gressplen 200mm  Middels næringsinnhold 

Plantefelt 400 mm  Høyt næringsinnhold 

Trær  1000 mm Høyt næringsinnhold 

 

7.7.3 Sådd gressplen 

Gressarealer opparbeides med kvalitet grasplen iht. NS3420.  
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7.7.4 Trær 

Omfatter levering og planting av trær, oppbinding og plantehull. Trærne skal bindes opp med 3stk. stolper av 
ubehandlet tre og bånd av beltevev. Det skal settes en list mellom stolpene som avstivning og sikring. 

Enhetspriser for trær skal oppgis.  

Omfatter også levering og montering av vanningsposer som skal brukes i løpet av etableringsperioden. 

 

Størrelsekrav trær:    

- So 18-20 cm    
- Leveringsform KP 

 

o Sorbus aucuparia `Rosina`E -  Rogn `Rosina`E 
o Populus tremula  -  Osp   

 

 

 

7.7.5 Busker 

Omfatter levering og planting av busker iht. plantegning. Enhetspriser for busker skal oppgis. 

Entreprenør er ansvarlig for utarbeidelse av endelig planteplan. Planen skal godkjennes av Byggherre før 
planting utføres.  

Omfatter planting av buskfelt og hekkplanting. 

Størrelseskrav til løvfellende busker:  

- Str.: 3-5 greiner   
- Leveringsform CO 

 

Følgense sorter skal benyttes i plantefelter mot Rådhusgata og veil langs parkering.  

o Spiraea beatulifolia `Tor`- Bjørkebladspirea `Tor` 

o Spiraea japonica ’Norrbotten’ E – Norrbottenspirea E 
o Lonicera involucrata ‘Kera’ E -  Skjermleddved `Kera`E 
o Juniperus communis `Tromling`E – Krypeiner `Tromling`E  

 

Følgende sorter skal benyttes i plantefelt i rabatt på parkeringsplass:  

o Juniperus communis `Tromling`E – Krypeiner `Tromling`E  

o Juniperus communis Nona® ‘Hustad’ E – Norsk einer “Hustad» E 
o Juniperus communis ‘Tyrihans’ E - Norsk einer 'Tyrihans' E 

 

 

7.7.6 3 år etableringsskjøtsel 

Det forutsettes at entreprenøren utfører komplett skjøtsel av utearealer i etableringsperioden på 3 år. 

Her inngår skjøtsel av alle nyetablerte planter og plantefelt, klipping av hekker og nødvendig beskjæring av 
nye trær. 

Det skal utføres nødvendig vanning i sesongen og nye trær skal være utstyrt med vanningsposer for å sikre 
god vanntilgang de første 2 sesongene. 

Alle planter og gressarealer skal gjødsles så de har en god og sunn vekst gjennom hele etableringsperioden. 
(unntaket er blomsterengene som ikke skal gjødsles). Tilnærmet ugress fri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). 
Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugress tolereres ikke. 
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7.7.7 3 år vedlikehold 

Det forutsettes at entreprenøren utfører komplett vedlikehold av utearealer i etableringsperioden på 3 år. 

Entreprenøren skal etablere et skjøtseslprogram som skal godkjennes og etterfølges for arbeidene med 

skjøtsel av anlegget.  

 

 

-  
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Saksbehandler:  Sonya Dybvik Arkiv: 417  
Arkivsaksnr.: 22/448    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
SELVSTENDIG LÆREBEDRIFT OG TRØNDELAGSMODELLEN  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune avslutter, og sier opp samarbeidet med Opplæringskontoret i Sør-
Fosen. 

2. Frøya kommune blir egen lærlingebedrift, og overtar alt ansvaret og oppfølging av 
kommunens lærlinger i egen regi.  

3. Kommunedirektøren ansetter nødvendige ressurser som skal følge opp kommunens 
lærlinger. Stillingen(e) finansieres ved hjelp av tilskudd fra Staten. 

4. Frøya kommune sier ja til å delta i «Trøndelagsmodellen», en satsing mot lærlinger i 
samarbeid med NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune.  

 
 
 
Vedlegg: 
 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
22/448-1 SELVSTENDIG LÆREBEDRIFT OG TRØNDELAGSMODELLEN  

  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Trøndelagsmodellen er NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune sin felles nye strategi 
for å redusere utenforskapet blant ungdom i Trøndelag, og samtidig sikre tiltrengt 
rekruttering til bransjer med behov for arbeidskraft. Ambisjonen er at flere 
hundre ungdommer og unge voksne i ledighetskøen hos NAV, uten fullført utdanning, kan 
starte et skreddersydd og komprimert fagbrevløp i løpet av 2022.   
Etter et vellykket pilotprosjekt i samarbeid med Norske skog på Skogn, Aker Verdal, Tine 
Verdal og 8 andre industribedrifter på Innherred rulles modellen nå ut til hele fylket.  
«Trøndelagsmodellen – skreddersydd veg til sikker jobb» er NAV Trøndelag og Trøndelag 
fylkeskommune sin felles nye strategi for å redusere utenforskapet blant unge i Trøndelag. 
Sammen med arbeidsgivere som trenger fagarbeidere skal de sikre rekruttering til bransjer 
med behov for arbeidskraft.   



Avtalen sier blant annet at:  

• Begge parter (Frøya kommune og NAV) har som mål at flere skal få opplæring for å 
kunne dekke arbeids- og næringslivets behov for kvalifisert arbeidskraft.   

• Formålet med denne samarbeidsavtalen er å etablere og gjennomføre et samarbeid 
mellom partene om opplæring for arbeidssøkere fram til fagbrev, kompetansebevis 
eller høyere yrkesfaglig utdanning.   

• Utvikler samarbeidsformer som er gjeldende i hele fylket.  

• Utvikler like muligheter for kvalifisering for alle i Trøndelag fylke uavhengig av 
bosted.  

• Arbeider med faglig metodiske modeller, som innebærer involvering og 
ansvarliggjøring av arbeidsgivere. 

For Frøya kommune sin del er det lærlinger innen helsefag vi er invitert inn av NAV og 
Trøndelag Fylkeskommune. Det er planlagt en konferanse allerede 23.03.22 og Frøya 
kommune har allerede takket ja til å delta på denne samlingen. 

Dette vil være lærlinger som i lærlingperioden mottar ytelser fra NAV og vil ikke være 
lønnet etter de ordinære tilskuddsordningene som øvrige lærlinger. Dette vil også være 
kandidater som vil ha behov for ekstra støtte og individuell oppfølging under hele 
opplæringsløpet. Det er snakk om en målgruppe som over tid har stått utenfor jobb og 
utdanning og det vil kreve ekstra tett samarbeid mellom kommunen som lærling bedrift, 
NAV og veiledere.  

For å sikre fremtidens behov for bemanning innen helse og omsorg vil dette være et konkret 
tiltak for å lære opp nye helsefagarbeidere og tilby disse fast tilsetting etter at 
opplæringsløpet er fullført. 

Frøya Kommune har over mange år ansatt lærlinger i mange ulike fagretninger. Vi har i 
mange år hatt et samarbeid med det lokale opplæringskontoret og har gjennom denne 
satsningen ansatt mange etter endt utdanning. Disse lærlingene har gjennomført ordinære 
lærling løp og er lønnet etter tilskudd. Tilskuddet har vært delt mellom kommunen og 
opplæringskontoret. Da opplæringskontoret har hatt mye av ansvaret for rekruttering og 
oppfølging. 

I forbindelse med satsningen av Trøndelagsmodellen og den generelle satsningen på 
lærlingen mener kommunedirektøren at det er mest hensiktsmessig at Frøya kommune 
opererer som selvstendig lærebedrift. Da vil vi kunne samle alle som er under opplæring og 
ikke minst følge opp disse tett. Vi har erfart at det er vanskelig å følge opp, at vi i tillegg ikke 
har vært nok involvert i rekrutteringsarbeidet. Kommunedirektøren mener derfor at 
kommunen selv tar over alt ansvar for våre nåværende og fremtidens lærlinger.  

Som selvstendig lærebedrift vil vi selv ha ansvaret for å rekruttere og følge opp alle egne 
lærlinger. Da vil kommunen også motta hele det statlige tilskuddet. Vi har i dag mange 
flinke veiledere innenfor de ulike fagområdene, hvor noen av disse også har formell 
veilederkompetanse. I tillegg har vi godkjente fagledere, som betyr at vi er godkjent 
lærebedrift. Vi vil også med å ha hele ansvaret ha muligheten til å være tettere på i 



overgangene under opplæringsløpet og ikke minst fange opp utfordringer mye tidligere enn i 
dag.   

Denne satsningen betyr selvfølgelig at det blir et merarbeid og at det å være selvstendig 
lærebedrift betyr behov for å øke bemanningen. For at kommunen skal klare målsetningen 
med å rekruttere flere lærlinger og sikre gode opplæringsvilkår, vil det kreve at staben økes 
med en prosjektstilling og at oppgavene og ansvaret legges til Stab- Økonomisk vil stillingen 
dekkes av tilskuddene fra staten fra 2023.  

 
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren påpeker at å satse på lærlinger er en del av strategien som foreligger for 
å sikre nok bemanning til våre tjenester i fremtiden. Med å utarbeide gode rutiner og 
retningslinjer for arbeidet og være en profesjonell og innovativ lærebedrift vil vi være en 
attraktiv aktør og gjøre at de som er under utdanning velger Frøya kommune. 

Som en selvstendig lærebedrift vil kommunen selv ha ansvar for å rekruttere og følge opp 
lærlinger i Frøya kommune.  

Prosjektstillingen med mulighet for fast ansettelse dekkes over tilskudd fra Staten.  

Kommunedirektøren anbefaler at administrasjonen effektiviserer denne ordningen snarest.  

 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Tilskuddet for 14 lærlinger i 2021 var på 1,1 million kroner, ca kr. 80 000 pr lærling. 
Tilskuddet deles mellom Opplæringskontoret og Frøya kommune som betyr at kommune 
mottok kr. 540 000 i 2021. Om kommunen fra 2023 opprettes som en selvstendig lærebedrift 
vil en motta hele tilskuddet. Målet er å doble antall lærlinger som også vil gi kommunen, på 
lang sikt, arbeidskraft. Da vil kommunen motta hele tilskuddet for hver lærling.  

Tilskuddet fra Staten for 2022 vil dekke kostandene for en prosjektstilling med mulighet for 
fast ansettelse.  

 
 
Skal saken på høring til FEB/FUR/Andre råd og utvalg? 
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Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: F17  
Arkivsaksnr.: 22/486    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
UTTALELSE FRA FEB OM Å AVSETTE OMRÅDE FOR BOLIGER TIL 
BOLIGSOSIALE FORMÅL, BL.A. RUS, LEIE FOR EIE O.L. PÅ SISTRANDA  
 
 
Forslag til vedtak: 
Frøya eldre og brukerråd støtter kommunedirektøren i det videre arbeidet om å 
utarbeide et mulighetsstudie for området Storheia 
 
 
 
 
Saksopplysninger:   
Frøya kommune har i dag et interkommunalt samarbeid med Hitra kommune for 
oppfølgingstjenesten, der dette bl.a. inkluderer oppfølging og bosetning av mennesker med 
aktive rusutfordringer. I dag er disse i leide lokaler på Siholmen. 
 
Kommunaldirektøren hadde møte med Frøy Næringseiendom 09.02.22 for å avklare hvor 
lenge kommunen kan ha dette leieforholdet, da Frøy planlegger en ny stor utbygging i 
området. Det ble avklart at kommunen kan være i bygget ut 2023, eier ønsker å overta 
bygget selv etter dette. 
 
Oppfølgingstjenesten sier at det er ønskelig at nytt bygg blir relativt nært de fasiliteter som 
benyttes ofte av beboerne, NAV, Butikk, helse og legetjenester.  
 
I forbindelse med budsjettet for 2022 – 2025, vedtok kommunestyret at kommunen skal 
utrede om det skal bygges boliger for konseptet «Leie for eie», og det er i tillegg behov for 
ytterligere boliger til boligsosialt formål, samt til flykninger. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren jobber nå med å rullere boligsosial plan for Frøya kommune. Denne 
planen vil i hovedsak si noe om hvordan vi skal bosette de som har behov for kommunal 
bolig. Det er også naturlig i en slik plan å se på beliggenhet, og hvordan de forskjellige 
elementene i en slik plan bør være til hverandre. F.eks. vil det være i integreringens interesse 
å ikke samle alle flykninger i en kommune i noen få bygg sammen. Kommunedirektøren 
legger derfor fram i denne saken et området som ikke er forankret i en helhetlig plan, og 
båndlegger arbeidet med den boligsosiale planen for noen elementer, spesifikt boliger til 
mennesker med aktive rusutfordringer. I tillegg foreslås det også å sette av et området til 
andre typer boliger som f.eks. «leie for eie» konseptet. Arbeidet med den boligsosiale planen 
er oppstartet, men er en omfattende jobb, som ikke forventes klar til vedtak før til høst 2022. 



Kommunedirektøren ser at det kan bli knapt med tid, hvis kommunen venter med å starte 
arbeidet med å detaljregulere dette området til høsten.  
 
Ideelt burde et arbeid med mulighetsstudie slik som foreslås i denne saken være en del av 
boligsosiale planen, men kommunedirektøren velger likevel å fremme saken om området, da 
erfaringer fra den siste tiden viser at et reguleringsarbeid er tidskrevende. Hvis 
kommunestyret ikke ønsker å bruke dette foreslåtte området, anbefaler heller 
kommunedirektøren av dette blir en del av den boligsosiale planen, og denne saken faller 
bort.  
 

Kommunen eier to relativt store områder på Sistranda som kan brukes helt eller delvis til 
formålet i saken. Dette er et allerede regulert området på Beinskardet, og et uregulert 
område, Storheia. Det er også andre områder på Sistranda som er avsatt i arealplanen til 
boligformål, men disse er ikke vurdert, da kommunen ikke eier disse områdene. 
Kommunedirektøren anbefaler at administrasjonen får fullmakt til å utarbeider et 
mulighetsstudie for området som heter Storheia, og anskaffer en rådgiver som får i oppdrag å 
beskrive hvordan et slikt området kan se ut. Det kan f.eks. inneholde et boligtun for de med 
aktiv rusavhengighet, og erstatter boligen kommunen har i dag på Siholmen. I tillegg 
anbefales det at det planlegges for å bygge boliger for «leie for eie» konseptet, private 
eneboliger og boliger til øvrige boligsosiale formål som f.eks. flykninger. De fleste av slike 



boligtyper kvalifiseres til støtte fra Husbanken. Mulighetsstudiet presenteres for 
kommunestyret etter at det er utarbeidet.  
 
Kommunedirektøren foreslår at kommunen utarbeider en mulighetsstudie, som vil resulterer 
i et detaljregulering for området, der investeringsvedtakene for de forskjellige 
boligprosjektene behandles separat etter at detaljreguleringen er utarbeidet.  
 
Forslaget om å ta i bruk Storheia er drøftet i HOAT 08.02.22 og HOOK 10.02.22. Begge 
utvalgene var positive til at kommunedirektøren jobber videre med dette området.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er i prosjekt 551445 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet avsatt 3,5 millioner 
kr. Kommunedirektøren foreslår å bruke av disse midlene for å utarbeide mulighetsstudiet, 
og detaljreguleringen av området etter at kommunestyret har fått mulighetsstudiet. 
 
Kommunedirektørens innstilling til vedtak i kommunestyret: 

1. Kommunen utarbeider et mulighetsstudie for området Storheia, som inneholder 
områder for boliger til boligsosiale formål, bl.a. rus, «leie for eie» samt private 
boliger 

2. Mulighetsstudiet finansieres fra prosjekt 551445 Boliger til personer med aktiv 
rusavhengighet, som har en saldo på 3,5 millioner kr pr 01.01.22 

 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/444    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
REFERATSAKER  
 
 
Forslag til vedtak: 
Referatene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
 

• Kartlegging kommunale boliger 
• Hjelpemiddelformidling – status 
• Trøndelag eldreråd møteprotokoll 14.02.22 
• Brukerombud 
• Bestillingsoversikt evt tilbakemeldinger 
• Årsmelding 2021 Trøndelag fylke – Pasient og brukerombud 
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Eldrerådet 2019-2023 

Møtepro toko l l  

 
 
Dato: 14. februar 2022 kl 10.30 – 16.00  
Sted: Quality Airport hotell, Stjørdal 
Møteleder: Hildur Fallmyr 

 
Til stede: Hildur Fallmyr (fra kl 10.45), Egil Haugbjørg Ann-Inger 

Leirtrø (A), Kirsti Hamre Nilsen (PP), Berit Johanne 
Kapelrud, Sveinung Gundersen, Rolf Inge Furuhaug og Ola 
Lilleøkdal 

 
Forfall:  Laila Roel, - ingen vara kunne møte 
 Aage Borrmann, vara; Ola Lilleøkdal møtte 

 
For øvrig møtte: Kathinka Meirik, orientering om Helseplattformen, se 

program 
 
Protokollfører: Ann-Karin Mellingen 

 
Program: 
Kl. 10:30 Åpning, og saksbehandling 
Kl. 11:30 Pause 
Kl 11.45 Helseplattformen, v/Kathinka Meirik, faglig leder for 

Helseplattformen  
Kl. 12:50 Saksbehandling  
Kl. 13.00: Lunsj 
Kl. 13:45 Saksbehandling  
Kl. 15.30 Forventet møteslutt 
 
Helseplattformen, v/Kathinka Meirik, faglig leder for Helseplattformen 
Presenterte arbeidet med prosjektet og hva det innebærer, jfr presentasjon gitt i møtet; 
4 første sider av presentasjonen.  
 
Spørsmål og kommentarer underveis i møtet.  
Eldrerådet takker for orienteringen og signaliserte ønske om videre oppfølging ved en 
senere anledning.  
 
 

Tr@ndelag fylkeskommune 
Trööndelagen fylhkentjielte 

E l d r e r ä d e t  2 0 1 9 - 2 0 2 3  

M ø t e p r o t o k o l l  

Dato: 
Sted: 
Møteleder: 

Til stede: 

Forfall: 

For øvrig møtte: 

Protokollfører: 

Program: 

14. februar 2022 kl 10.30 - 16.00 
Quality Airport hotell, Stjørdal 
Hildur Fallmyr 

Hildur Fallmyr (fra kl 10.45), Egil Haugbjorg Ann-Inger 
Leirtrø (A), Kirsti Hamre Nilsen (PP), Berit Johanne 
Kapelrud, Sveinung Gundersen, Rolf Inge Furuhaug og Ola 
Lilleøkdal 

Laila Roel, - ingen vara kunne møte 
Aage Borrmann, vara; Ola Lilleøkdal møtte 

Kathinka Meirik, orientering om Helseplattformen, se 
program 

Ann-Karin Mellingen 

Kl. 10:30 Äpning, og saksbehandling 

Kl. 11:30 Pause 

Kl 11.45 Helseplattformen, v/Kathinka Meirik, faglig leder for 
Helseplattformen 

Kl. 12: 50 Saksbehandling 

Kl. 13.00: Lunsj 

Kl. 13:45 Saksbehandling 

Kl. 15.30 Forventet møteslutt 

Helseplattformen, v/Kathinka Meirik, faglig leder for Helseplattformen 
Presenterte arbeidet med prosjektet og hva det innebærer, j fr  presentasjon gitt i møtet; 
4 første sider av presentasjonen. 

Spørsmål og kommentarer underveis i møtet. 
Eldrerådet takker for orienteringen og signaliserte ønske om videre oppfølging ved en 
senere anledning. 
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SAKSLISTE   S ide  

1/22  Godkjenning av innkalling og sakliste - Møte 14. februar 2022 i 
Eldrerådet Trøndelag 

3 

2/22  Godkjenning av møteprotokoll for Eldrerådet Trøndelag sitt møte 6. 
desember 2021 

3 

3/22  Årsmelding 2021 for Eldrerådet Trøndelag 3 

4/22  Årskonferanse for kommunale eldreråd 2022 4 

5/22  Uttalelse til budsjett 2022 for Eldrerådet Trøndelag 5 

6/22  Leve Hele Livet - Regional støttegruppe 5 

7/22  Leder orienterer - Eldrerådet Trøndelag 14.02.2022 6 

8/22  Regional plan for arealbruk 2022-2030 med Handlingsprogram 
2022-2025 

7 

9/22  Forslag til endring i forskrift om krav til organisering av kommunal 
legevakt, ambulansetjeneste og medisinsk nødmeldetjeneste - 
Høring 

7 

10/22  Adm orienterer 9 

 Sak lagt fram i møtet:  

11/22 Revidering av TT-kortordningen – Høringsuttalelse   

Referatsaker 

1/22  Møteprotokoll fra Råd for eldre 11.01.2022 - Midtre Gauldal 
kommune 

11 

2/22  Møteprotokoll Nærøysund eldreråd 02.12.21 11 

3/22  Møteprotokoll fra møte 25.01.22 i Orkland eldreråd 11 

4/22  Referat med vedlegg fra møte 17.01.22 i  Eldrerådet Verdal 11 

5/22  Invitasjon til Vårmøte for Folkehelsealliansen i Trøndelag - torsdag 
24. mars 2022 

11 

6/22  Spørreundersøkelse om eldreråd og opplæringsbehov 11 

   
 
 
  

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

S A K S L I S T E  S i d e  

1/22 Godkjenning av innkalling og sakliste - Møte 14. februar 2022 i 3 
Eldrerådet Trøndelag 

2/22 Godkjenning av møteprotokoll for Eldrerådet Trøndelag sitt møte 6. 3 
desember 2021 

3/22 Årsmelding 2021 for Eldrerådet Trøndelag 3 

4/22 Årskonferanse for kommunale eldreråd 2022 4 

5/22 Uttalelse t i l  budsjett 2022 for Eldrerådet Trøndelag 5 

6/22 Leve Hele Livet - Regional støttegruppe 5 

7 /22  Leder orienterer - Eldrerådet Trøndelag 14.02.2022 6 

8/22 Regional plan for arealbruk 2022-2030 med Handlingsprogram 7 
2022-2025 

9/22 Forslag til endring i forskrift om krav t i l  organisering av kommunal 7 
legevakt, ambulansetjeneste og medisinsk nødmeldetjeneste - 
Høring 

10/22 Adm orienterer 9 

Sak lagt fram i møtet: 

11/22 Revidering av TT-kortordningen - Høringsuttalelse 

Referatsaker 

1/22 

2/22 

3/22 

4/22 

5/22 

Møteprotokoll fra Råd for eldre 11.01.2022 - Midtre Gauldal 
kommune 

Møteprotokoll Nærøysund eldreråd 02.12.21 

Møteprotokoll fra møte 25.01.22 i Orkland eldreråd 

Referat med vedlegg fra møte 17.01.22 i Eldrerådet Verdal 

Invitasjon til Vårmøte for Folkehelsealliansen i Trondelag - torsdag 
24. mars 2022 

Spørreundersøkelse om eldreråd og opplæringsbehov 

11 

11 

11 

11 

11 

11 
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Saker  t i l  behand l ing   

1/22  Godk jenn ing  av  innka l l i ng  og  sak l i s te  -  Møte  
14 .  f ebruar  2022  i  E ld re rådet  T rønde lag  

 
Eldrerådet sitt vedtak  
 
Innkalling og sakliste til møte 14. februar 2022 godkjennes. 
 
Votering 
 
Fylkesdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

Fylkesdirektørens innstilling:  
 
Innkalling og sakliste til møte 14. februar 2022 godkjennes. 
 
 

2/22  Godk jenn ing  av  møtepro toko l l  f o r  E ld re rådet  
T rønde lag  s i t t  møte  6 .  desember  2021  

 
Eldrerådet sitt vedtak  
 
Møteprotokoll for Eldrerådet Trøndelag sitt møte 6. desember 2021 godkjennes. 
 
Votering 
 
Fylkesdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

Fylkesdirektørens innstilling: 
 
Møteprotokoll for Eldrerådet Trøndelag sitt møte 6. desember 2021 godkjennes. 
 
 

3/22  Årsme ld ing  2021  fo r  E ld re rådet  T rønde lag  

 
Eldrerådet sin uttalelse:  
 
Fylkestinget tar Årsmelding 2021 for Eldrerådet Trøndelag til orientering. 
 
Behandling 
 

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

S a k e r  t i l  b e h a n d l i n g  

1 / 2 2  G o d k j e n n i n g  av i n n k a l l i n g  og s a k l i s t e  - M ø t e  
1 4 .  f e b r u a r  2 0 2 2  i E l d r e r å d e t  T r ø n d e l a g  

Eldrerådet sitt vedtak 

Innkalling og sakliste t i l  møte 14. februar 2022 godkjennes. 

Votering 

Fylkesdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

F y l k e s d i r e k t ø r e n s  i n n s t i l l i n g :  

Innkalling og sakliste t i l  møte 14. februar 2022 godkjennes. 

2 / 2 2  G o d k j e n n i n g  av m ø t e p r o t o k o l l  f o r  E l d r e r å d e t  
T r ø n d e l a g  s i t t  m o t e  6. d e s e m b e r  2 0 2 1  

Eldrerådet sitt vedtak 

Møteprotokoll for Eldrerådet Trøndelag sitt møte 6. desember 2021 godkjennes. 

Votering 

Fylkesdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

F y l k e s d i r e k t ø r e n s  i n n s t i l l i n g :  

Møteprotokoll for Eldrerådet Trøndelag sitt møte 6. desember 2021 godkjennes. 

3 / 2 2  Å r s m e l d i n g  2 0 2 1  f o r  E l d r e r å d e t  T r ø n d e l a g  

Eldrerådet sin uttalelse: 

Fylkestinget tar Årsmelding 2021 for Eldrerådet Trøndelag t i l  orientering. 

Behandling 
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Framlagte årsmelding med tilsendt forslag til Leder har ordet, godkjennes og oversendes 
for endelig behandling i fylkestinget 
 
Votering 
 
Fylkesdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

Fylkesdirektørens innstilling: 
 
Fylkestinget tar Årsmelding 2021 for Eldrerådet Trøndelag til orientering. 
 
 

4/22  Årskon fe ranse  fo r  kommuna le  e ld re råd   2022  

 
Eldrerådet sitt vedtak  
 

1. Årskonferanse 2022 for kommunale eldreråd planlegges gjennomført i tråd med 
vedtatt aktivitetsplan; 7. – 8. september 2022. 

2. Sted: Stjørdal  
3. Tema:  

a. Helseplattformen - Leve-Hele-Livet  
b. Eldrerådenes rolle og funksjon  
For øvrig overlates til arbeidskomite å utarbeide program og innhold.  

4. Leder, nestleder og sekretær velges som arbeidskomite 
 
Behandling 
 
Innhold i konferansen ble drøftet og følgende konklusjoner fra møtet: 
Tema:  

a. Helseplattformen - Leve-Hele-Livet  
b. Eldrerådenes rolle og funksjon  

For øvrig overlates til arbeidskomite å utarbeide program og innhold.  
Leder, nestleder og sekretær velges som arbeidskomite.  
 
Votering 
 
Fylkesdirektørens innstilling med konklusjoner fra drøftingen i møtet ble enstemmig 
vedtatt.  

Fylkesdirektørens innstilling: 
1. Årskonferanse 2022 for kommunale eldreråd planlegges gjennomført i tråd med 

vedtatt aktivitetsplan; 7. – 8. september 2022. 
2. Sted: Stjørdal  

 
 

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

Framlagte årsmelding med tilsendt forslag til Leder har ordet, godkjennes og oversendes 
for endelig behandling i fylkestinget 

Votering 

Fylkesdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

F y l k e s d i r e k t ø r e n s  i n n s t i l l i n g :  

Fylkestinget tar Årsmelding 2021 for Eldrerådet Trøndelag til orientering. 

4 / 2 2  Å r s k o n f e r a n s e  f o r  k o m m u n a l e  e l d r e r å d  2 0 2 2  

Eldrerådet sitt vedtak 

1. Årskonferanse 2022 for kommunale eldreråd planlegges gjennomført i tråd med 
vedtatt aktivitetsplan; 7. - 8. september 2022. 

2. Sted: Stjordal 
3. Tema: 

a. Helseplattformen - Leve-Hele-Livet 
b. Eldrerådenes rolle og funksjon 
For øvrig overlates til arbeidskomite å utarbeide program og innhold. 

4. Leder, nestleder og sekretær velges som arbeidskomite 

Behandling 

Innhold i konferansen ble drøftet og følgende konklusjoner fra møtet: 
Tema: 

a. Helseplattformen - Leve-Hele-Livet 
b. Eldrerådenes rolle og funksjon 

For øvrig overlates til arbeidskomite å utarbeide program og innhold. 
Leder, nestleder og sekretær velges som arbeidskomite. 

Votering 

Fylkesdirektørens innstilling med konklusjoner fra drøftingen i møtet ble enstemmig 
vedtatt. 

F y l k e s d i r e k t ø r e n s  i n n s t i l l i n g :  
1. Årskonferanse 2022 for kommunale eldreråd planlegges gjennomført i tråd med 

vedtatt aktivitetsplan; 7 . - 8 .  september 2022. 
2. Sted: Stjordal 
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5/22  Ut ta le l se  t i l  buds je t t  2022  fo r  E ld re rådet  
T rønde lag  

 
Eldrerådet sitt vedtak  

1. Økte reiseutgifter på grunn av større engasjement overfor kommunale eldreråd 
tilsier økt aktivitet. Samtidig forventes også en generell prisøkning. Eldrerådet 
foreslår derfor at budsjettrammen 2022 for Eldrerådet settes til kr 400.000,-. 

2. Saken legges fram for Forretningsutvalget i forbindelse med deres behandling av 
detaljert budsjett for 2022. 

 
Behandling 
 
Omforent forslag i møtet: 
Alternativt pkt 1:  

1. Økte reiseutgifter på grunn av større engasjement overfor kommunale eldreråd 
tilsier økt aktivitet. Samtidig forventes også en generell prisøkning. Eldrerådet 
foreslår derfor at budsjettrammen 2022 for Eldrerådet settes til kr 400.000,-. 

 
Votering 
 
Omforent forslag, pkt 1 og innstillingens pkt 2 ble enstemmig vedtatt.  

Fylkesdirektørens innstilling: 
1. Budsjettrammen 2022 for Eldrerådet Trøndelag foreslås satt til kr 350.000,-.  
2. Saken legges fram for Forretningsutvalget i forbindelse med deres behandling av 

detaljert budsjett for 2022. 
 
 

6/22  Leve  He le  L i ve t  -  Reg iona l  s tø t tegruppe  

 
Eldrerådet sitt vedtak  
 

1. Eldrerådet tar den gitte orienteringa om arbeidet i regional støttegruppe for 
Reform «Leve Hele Livet» som en foreløpig tilbakemelding. 

2. Man registrerer at det er stor møteaktivitet i støttegruppa, og eldrerådet vil støtte 
opp om sine representanter i gruppa. Det legges ned mye tid og energi i dette 
viktige arbeidet. De fleste møtene foregår digitalt.  

3. Eldrerådet vil be forretningsutvalget i fylkestinget om at begge representanter i 
dette utvalget innvilges fylkeskommunal møtegodtgjørelse med virkning fra 
01.01.22, som for andre folkevalgte ombud.  

4. Eldrerådet vil bemerke at også eldregruppen tilgodeses med spesiell oppfølging i 
forbindelse med følgene av Koronapandemien. 

 
Behandling 
 

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

5 / 2 2  U t t a l e l s e  t i l  b u d s j e t t  2 0 2 2  f o r  E l d r e r å d e t  
T r ø n d e l a g  

Eldrerådet sitt vedtak 
1. Økte reiseutgifter på grunn av større engasjement overfor kommunale eldreråd 

tilsier økt aktivitet. Samtidig forventes også en generell prisøkning. Eldrerådet 
foreslår derfor at budsjettrammen 2022 for Eldrerådet settes t i l  kr 400.000,-. 

2. Saken legges fram for Forretningsutvalget i forbindelse med deres behandling av 
detaljert budsjett for 2022. 

Behandling 

Omforent forslag i møtet: 
Alternativt pkt 1: 

1. Økte reiseutgifter på grunn av større engasjement overfor kommunale eldreråd 
tilsier økt aktivitet. Samtidig forventes også en generell prisøkning. Eldrerådet 
foreslår derfor at budsjettrammen 2022 for Eldrerådet settes t i l  kr 400.000,-. 

Votering 

Omforent forslag, pkt 1 og innstillingens pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

F y l k e s d i r e k t ø r e n s  i n n s t i l l i n g :  
1. Budsjettrammen 2022 for Eldrerådet Trøndelag foreslås satt t i l  kr 350.000,-. 
2. Saken legges fram for Forretningsutvalget i forbindelse med deres behandling av 

detaljert budsjett for 2022. 

6 / 2 2  L e v e  H e l e  L i v e t  - R e g i o n a l  s t ø t t e g r u p p e  

Eldrerådet sitt vedtak 

1. Eldrerådet tar den gitte orienteringa om arbeidet i regional støttegruppe for 
Reform «Leve Hele Livet» som en foreløpig tilbakemelding. 

2. Man registrerer at det er stor møteaktivitet i støttegruppa, og eldrerådet vil støtte 
opp om sine representanter i gruppa. Det legges ned mye tid og energi i dette 
viktige arbeidet. De fleste møtene foregår digitalt. 

3. Eldrerådet vil be forretningsutvalget i fylkestinget om at begge representanter i 
dette utvalget innvilges fylkeskommunal møtegodtgjørelse med virkning fra 
01.01.22, som for andre folkevalgte ombud. 

4. Eldrerådet vil bemerke at også eldregruppen tilgodeses med spesiell oppfølging i 
forbindelse med følgene av Koronapandemien. 

Behandling 
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Leder, Hildur Fallmyr og nestleder Egil Haugbjørg orienterte fra deres deltakelse i 
Regional støttegruppe til nå. Stor møteaktivitet, bl.a. regelmessig hver 14. dag pluss 
andre tilhørende aktiviteter. Evalueringsprosess, hvor de gruppevis utfordres på 
aktivitets- og plansiden m.m.  
Følgende forslag ble fremmet: 

1. Eldrerådet tar den gitte orienteringa om arbeidet i regional støttegruppe for 
Reform «Leve Hele Livet» som en foreløpig tilbakemelding. 

2. Man registrerer at det er stor møteaktivitet i støttegruppa, og eldrerådet vil støtte 
opp om sine representanter i gruppa. Det legges ned mye tid og energi i dette 
viktige arbeidet. De fleste møtene foregår digitalt.  

3. Eldrerådet vil be forretningsutvalget i fylkestinget om at begge representanter i 
dette utvalget innvilges fylkeskommunal møtegodtgjørelse med virkning fra 
01.01.22, som for andre folkevalgte ombud.  

4. Eldrerådet vil bemerke at også eldregruppen tilgodeses med spesiell oppfølging i 
forbindelse med følgene av Koronapandemien. 
 

Leder ba om vurdering av sin habilitet i behandling av forslaget og fratrådte.  
Nestleder tok opp spørsmålet om habilitet, hvor rådet enstemmig vedtok hennes 
habilitet. Leder tiltrådte møtet. 
 
Votering 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 
 
 

7/22  Leder  o r i en te re r  -  E ld re rådet  T rønde lag  
14 .02 .2022  

 
Eldrerådet sitt vedtak  
 
Konklusjoner i møtet ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling 
 

1. Spørreundersøkelse fra Aldersvennlig Norge 
2. Universell utforming  
3. Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 7.-9. juni 2022:  

• Forslag til uttalelse ferdigstilles i eldrerådets møte 4. april.  
• Påmelding til konferansen tas i samme møte. 
• Forslag til medlem i redaksjonskomite er: Sveinung Gundersen og med vara: 

Hildur Fallmyr. 
 

4. Revidering av TT-kortordningen.  
Konklusjon fra møtet: 

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

Leder, Hildur Fallmyr og nestleder Egil Haugbjorg orienterte fra deres deltakelse i 
Regional støttegruppe ti l  nå. Stor møteaktivitet, bl.a. regelmessig hver 14. dag pluss 
andre tilhørende aktiviteter. Evalueringsprosess, hvor de gruppevis utfordres på 
aktivitets- og plansiden m.m. 
Følgende forslag ble fremmet: 

1. Eldrerådet tar den gitte orienteringa om arbeidet i regional støttegruppe for 
Reform «Leve Hele Livet» som en foreløpig tilbakemelding. 

2. Man registrerer at det er stor møteaktivitet i støttegruppa, og eldrerådet vil støtte 
opp om sine representanter i gruppa. Det legges ned mye tid og energi i dette 
viktige arbeidet. De fleste møtene foregår digitalt. 

3. Eldrerådet vil be forretningsutvalget i fylkestinget om at begge representanter i 
dette utvalget innvilges fylkeskommunal møtegodtgjørelse med virkning fra 
01.01.22, som for andre folkevalgte ombud. 

4. Eldrerådet vil bemerke at også eldregruppen tilgodeses med spesiell oppfølging i 
forbindelse med følgene av Koronapandemien. 

Leder ba om vurdering av sin habilitet i behandling av forslaget og fratrådte. 
Nestleder tok opp spørsmålet om habilitet, hvor rådet enstemmig vedtok hennes 
habilitet. Leder tiltrådte møtet. 

Votering 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

Fors lag  t i l  v e d t a k :  

7 / 2 2  L e d e r  o r i e n t e r e r  - E l d r e r å d e t  T r ø n d e l a g  
1 4 . 0 2 . 2 0 2 2  

Eldrerådet sitt vedtak 

Konklusjoner i møtet ble enstemmig vedtatt. 

Behandling 

1. Spørreundersøkelse fra Aldersvennlig Norge 
2. Universell utforming 
3. Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 7.-9. juni 2022: 

• Forslag t i l  uttalelse ferdigstilles i eldrerådets møte 4. april. 
• Påmelding t i l  konferansen tas i samme møte. 
• Forslag t i l  medlem i redaksjonskomite er: Sveinung Gundersen og med vara: 

Hildur Fallmyr. 

4. Revidering av TT-kortordningen. 
Konklusjon fra møtet: 

side 6 av 11 



 Trøndelag fylkeskommune 
Trööndelagen fylhkentjïelte 

side 7 av 11 

Revidering av TT-kortordningen behandles som egen sak i dagens møte. 
Omforent forslag legges inn i saken og merknad til saksbehandlingen tas med.  

 
Votering 
 
Konklusjoner i møtet ble enstemmig vedtatt.  

Forslag til vedtak: 
 
 

8/22  Reg iona l  p lan  fo r  a rea lb ruk  2022-2030  med  
Hand l ingsprogram 2022-2025  

 
Eldrerådet sin uttalelse:  
 
Eldrerådet støtter forslaget som foreligger, men er opptatt av viktigheten av å ivareta 
miljøeffekten når det gjelder pkt 5.1.3 skogbruk  
 
Behandling 
 
Følgende omforente tilleggsforslag:  
Eldrerådet støtter forslaget som foreligger, men er opptatt av viktigheten av å ivareta 
miljøeffekten når det gjelder pkt 5.1.3 skogbruk  
 
Votering 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Fylkesdirektørens innstilling: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven §8-4 vedtar fylkestinget «Regional plan for 
arealbruk 2022 – 2030. Bærekraftig og stedstilpasset arealpolitikk i Trøndelag» med 
«Handlingsprogram 2022 – 2025. Del av Regional plan for arealbruk 2022-2030». 
 
2. Fylkesdirektøren bes om å: 
a. fortsette dialogen med kommunene og regionale og statlige myndigheter om 
oppfølging av mål og retningslinjer i planen og tiltak i handlingsprogrammet.  
b. rapportere årlig på aktivitet og resultater. 
 
 

9/22  Fors lag  t i l  endr ing  i  f o rskr i f t  om krav  t i l  
o rgan i se r ing  av  kommuna l  l egevakt ,  
ambu lanse t jenes te  og  med is insk  nødme lde t jenes te  
-  Hør ing  

 

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

Revidering av TT-kortordningen behandles som egen sak i dagens møte. 
Omforent forslag legges inn i saken og merknad ti l  saksbehandlingen tas med. 

Votering 

Konklusjoner i møtet ble enstemmig vedtatt. 

Fors lag  t i l  v e d t a k :  

8 / 2 2  R e g i o n a l  p l a n  f o r  a r e a l b r u k  2 0 2 2 - 2 0 3 0  m e d  
H a n d l i n g s p r o g r a m  2 0 2 2 - 2 0 2 5  

Eldrerådet sin uttalelse: 

Eldrerådet støtter forslaget som foreligger, men er opptatt av viktigheten av å ivareta 
miljøeffekten når det gjelder pkt 5.1.3 skogbruk 

Behandling 

Følgende omforente tilleggsforslag: 
Eldrerådet støtter forslaget som foreligger, men er opptatt av viktigheten av å ivareta 
miljøeffekten når det gjelder pkt 5.1.3 skogbruk 

Votering 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

F y l k e s d i r e k t ø r e n s  i n n s t i l l i n g :  
1. I medhold av plan- og bygningsloven §8-4 vedtar fylkestinget «Regional plan for 
arealbruk 2022 - 2030. Bærekraftig og stedstilpasset arealpolitikk i Trøndelag» med 
«Handlingsprogram 2022 - 2025. Del av Regional plan for arealbruk 2022-2030». 

2. Fylkesdirektøren bes om å: 
a. fortsette dialogen med kommunene og regionale og statlige myndigheter om 
oppfølging av mål og retningslinjer i planen og tiltak i handlingsprogrammet. 
b. rapportere årlig på aktivitet og resultater. 

9 / 2 2  F o r s l a g  t i l  e n d r i n g  i f o r s k r i f t  om k r a v  t i l  
o r g a n i s e r i n g  av k o m m u n a l  l e g e v a k t ,  
a m b u l a n s e t j e n e s t e  og m e d i s i n s k  n ø d m e l d e t j e n e s t e  
- H ø r i n g  
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Eldrerådet sitt vedtak  
Eldrerådet Trøndelag har følgende høringsuttalelse til Forslag til endring i forskrift om 
krav til organisering av kommunal legevakt, ambulansetjeneste og medisinsk 
nødmeldetjeneste:  
 
Våre forslag dreier seg om § 11: 
 
§ 11 første ledd: Dagens § 11 om bemanning og helsefaglig kompetanse i 
ambulansetjenesten første ledd bør beholdes slik:  
Alle ambulansebiler skal bemannes med to autoriserte ambulansearbeidere som har 
nødvendig førerkort for kjøretøyklassen og kompetansebevis for førere av 
utrykningskjøretøy. 
 
Begrunnelse: Den foreslåtte endringen i første ledd vil kunne før andre til at personen 
med den mest relevante kompetansen må føre kjøretøyet i stedet for å ta seg av 
pasienten. 
 
§ 11 andre ledd formuleres slik: 
Ambulanse som brukes til oppgaver etter denne forskriften skal være bemannet med 
tilstedevakt. 
 
Begrunnelse: Unntaket ved lavt akuttoppdrag pr. år og bemanning innen forsvarlig tid 
etter varsling må fjernes, da kravet til ambulansetjenesten må være den samme over 
hele landet. 
 
§ 11 Sjette og sjuende ledd: 
Den foreslåtte endringen i sjette ledd og det nye sjuende leddet må fjernes. 
 
Begrunnelse: Den foreslåtte endringen i sjette ledd og det nye sjuende ledd som åpner 
for bruk av lærlinger og unntak fra kravet om autorisert personell, vil føre til at 
kompetansen på ambulansebilene vil bli vesentlig svekket. Dette vil helt klart gå utover 
pasientsikkerheten og kvaliteten på tjenestene.  
 
Konsekvensen av ikke å ta hensyn til ovennevnte vil også svekke rekruttering til 
ambulansefaget.  
 
Behandling 
Følgende forslag til høringsuttalelse fra Eldrerådet Trøndelag:  
 
Våre forslag dreier seg om § 11: 
 
§ 11 første ledd: Dagens § 11 om bemanning og helsefaglig kompetanse i ambulansetjenesten første ledd bør 
beholdes slik:  
Alle ambulansebiler skal bemannes med to autoriserte ambulansearbeidere som har nødvendig førerkort for 
kjøretøyklassen og kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy. 
 
Begrunnelse: Den foreslåtte endringen i første ledd vil kunne før andre til at personen med den mest 
relevante kompetansen må føre kjøretøyet i stedet for å ta seg av pasienten. 
 
§ 11 andre ledd formuleres slik: 

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

Eldrerådet sitt vedtak 
Eldrerådet Trøndelag har følgende høringsuttalelse til Forslag til endring i forskrift om 
krav til organisering av kommunal legevakt, ambulansetjeneste og medisinsk 
nød meldetjeneste: 

Våre forslag dreier seg om § 11: 

§ 11 første ledd: Dagens§ 11 om bemanning og helsefaglig kompetanse i 
ambulansetjenesten første ledd bør beholdes slik: 
AIie ambulansebiler skal bemannes med to autoriserte ambulansearbeidere som har 
nødvendig førerkort for kjøretøyklassen og kompetansebevis for førere av 
utrykningskjoretoy. 

Begrunnelse: Den foreslåtte endringen i første ledd vil kunne før andre til at personen 
med den mest relevante kompetansen må føre kjøretøyet i stedet for å ta seg av 
pasienten. 

§ 11 andre ledd formuleres slik: 
Ambulanse som brukes til oppgaver etter denne forskriften skal være bemannet med 
tilstedevakt. 

Begrunnelse: Unntaket ved lavt akuttoppdrag pr. år og bemanning innen forsvarlig tid 
etter varsling må fjernes, da kravet ti l ambulansetjenesten må være den samme over 
hele landet. 

§ 11 Sjette og sjuende ledd: 
Den foreslåtte endringen i sjette ledd og det nye sjuende leddet må fjernes. 

Begrunnelse: Den foreslåtte endringen i sjette ledd og det nye sjuende ledd som åpner 
for bruk av lærlinger og unntak fra kravet om autorisert personell, vil føre til at 
kompetansen på ambulansebilene vil bli vesentlig svekket. Dette vil helt klart gå utover 
pasientsikkerheten og kvaliteten på tjenestene. 

Konsekvensen av ikke å ta hensyn til ovennevnte vil også svekke rekruttering til 
ambulansefaget. 

Behandling 
Følgende forslag til høringsuttalelse fra Eldrerådet Trøndelag: 

Våre forslag dreier seg om§  11: 

§ 11 første ledd: Dagens§ 11 om bemanning og helsefaglig kompetanse i ambulansetjenestenførste ledd bør 
beholdes slik: 
Alle ambulansebiler skal bemannes med to autoriserte ambulansearbeidere som har nødvendig førerkort for 
kjøretøyklassen og kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy. 

Begrunnelse: Den foreslåtte endringen i første ledd vil kunne før andre til at personen med den mest 
relevante kompetansen må føre kjøretøyet i stedet for å ta seg av pasienten. 

§ 11 andre leddformuleres slik: 
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Ambulanse som brukes til oppgaver etter denne forskriften skal være bemannet med tilstedevakt. 
 
Begrunnelse: Unntaket ved lavt akuttoppdrag pr. år og bemanning innen forsvarlig tid etter varsling må 
fjernes, da kravet til ambulansetjenesten må være den samme over hele landet. 
 
§ 11 Sjette og sjuende ledd: 
Den foreslåtte endringen i sjette ledd og det nye sjuende leddet må fjernes. 
 
Begrunnelse: Den foreslåtte endringen i sjette ledd og det nye sjuende ledd som åpner for bruk av lærlinger 
og unntak fra kravet om autorisert personell, vil føre til at kompetansen på ambulansebilene vil bli vesentlig 
svekket. Dette vil helt klart gå utover pasientsikkerheten og kvaliteten på tjenestene.  
 
Konsekvensen av ikke å ta hensyn til ovennevnte vil også svekke rekruttering til ambulansefaget.  
 
Votering 
 
Forslag til høringsuttalelse fra Eldrerådet Trøndelag ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 
 
 

10/22  Adm or ien te re r  

 
Eldrerådet sitt vedtak  
 
Konklusjoner fra møtet følges opp. 
 
Behandling 
 
Sekretær orienterte om og presenterte;  

1. Nytt verktøy for møtegjennomføring som tas i bruk av fylkeskommunens politiske 
utvalg; Digdem.   
Eldrerådet ønsker å avvente ev. bruk ved gjennomføring av deres møter.  

2. Eldrerådets møte 4. april.  
Møtet legges til Rissa. Eldrerådene, adm. ledelse og sekretærer i kommunene 
Indre Fosen, Åfjord og Ørland inviteres.  

3. Møte med UFU ettermiddag/kveld 3. april på samme sted. Nærmere detaljer tas i 
samråd med leder, nestleder og sekretær for UFU.  

4. Status Eldrepolitisk Program. 
Presentasjon av befolkningsutvikling (demografiutvikling) i tabeller og grafer, 
samt kommunevis oversikt fram til 2040. tas med som bakgrunnsmateriale. 
Administrasjonen jobber videre med resterende tema i programmet som ikke er 
ferdigstilt.  
Eldrerådet ønsker saken lagt fram i sitt junimøte for ferdigstilling til å sende ut på 
høring til kommunene.  

5. 01.-02. juni. AU følger opp nærmere planlegging.  
 

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

Ambulanse som brukes til oppgaver etter denne forskriften skal være bemannet med tilstedevakt 

Begrunnelse: Unntaket ved lavt akuttoppdrag pr. år og bemanning innen forsvarlig tid etter varsling må 
fjernes, da kravet til ambulansetjenesten må være den samme over hele landet. 

§ 11 Sjette og sjuende ledd: 
Den foreslåtte endringen i sjette ledd og det nye sjuende leddet må fjernes. 

Begrunnelse: Den foreslåtte endringen i sjette ledd og det nye sjuende ledd som åpner for bruk av lærlinger 
og unntak fra kravet om autorisert personell, vil føre til at kompetansen på ambulansebilene vil bli vesentlig 
svekket Dette vil helt klart gå utover pasientsikkerheten og kvaliteten på tjenestene. 

Konsekvensen av ikke å ta hensyn til ovennevnte vil også svekke rekruttering til ambulansefaget 

Votering 

Forslag til høringsuttalelse fra Eldrerådet Trøndelag ble enstemmig vedtatt. 

Fors lag  t i l  v e d t a k :  

1 0 / 2 2  A d m  o r i e n t e r e r  

Eldrerådet sitt vedtak 

Konklusjoner fra møtet følges opp. 

Behandling 

Sekretær orienterte om og presenterte; 
1. Nytt verktøy for møtegjennomføring som tas i bruk av fylkeskommunens politiske 

utvalg; Digdem. 
Eldrerådet ønsker å avvente ev. bruk ved gjennomføring av deres møter. 

2. Eldrerådets møte 4. april. 
Møtet legges til Rissa. Eldrerådene, adm. ledelse og sekretærer i kommunene 
Indre Fosen, Åfjord og Ørland inviteres. 

3. Møte med UFU ettermiddag/kveld 3. april på samme sted. Nærmere detaljer tas i 
samråd med leder, nestleder og sekretær for UFU. 

4. Status Eldrepolitisk Program. 
Presentasjon av befolkningsutvikling (demografiutvikling) i tabeller og grafer, 
samt kommunevis oversikt fram til 2040. tas med som bakgrunnsmateriale. 
Administrasjonen jobber videre med resterende tema i programmet som ikke er 
ferdigstilt. 
Eldrerådet ønsker saken lagt fram i sitt junimøte for ferdigstilling til å sende ut på 
høring til kommunene. 

5. 01.-02. juni. AU følger opp nærmere planlegging. 
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Votering 
 
Enstemmighet i rådet at Konklusjoner fra møtet følges opp. 

Fylkesdirektørens innstilling: 
 
Orienteringer gitt i møtet tas til orientering.  
 
 
 

Sak lagt fram i møtet: 
 

11/22 Høring - Endring av TT-kortordningen – 
Høringsuttalelse Eldrerådet Trøndelag   
 
Eldrerådet sitt vedtak  
 
Eldrerådet Trøndelag har følgende høringsuttalelse til forslag om endring av TT-
kortordningen for Trøndelag: 
 

1. Den foreslåtte gruppeinndelingen i 5 forskjellige tildelingsgrupper anbefales 
godkjent.  

2. Opprettelsen av en sentral godkjenningsnemnd for tildeling av TT-kort for gruppe 
3, 4 og 5 anbefales som en nemnd for den gruppen som ikke fanges opp av 
tildeling etter gruppe 1 og 2.  
Det forutsettes at denne gruppen har tilgang til helsefaglig kompetanse.  

3. Det forutsettes at organiseringa og informasjon om fleksibel transport gjøres 
lettere tilgjengelig i alle deler av Trøndelag fylke.  

 
Behandling 
 
Saken ble fremmet i møtet, og behandles som egen høringssak, etter drøfting under sak 
Leder orienterer.  
Forslag fremmet i saken; se Forslag til vedtak. 
 
Votering 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

Forslag til vedtak:  
 
Eldrerådet Trøndelag har følgende høringsuttalelse til forslag om endring av TT-
kortordningen for Trøndelag: 
 

1. Den foreslåtte gruppeinndelingen i 5 forskjellige tildelingsgrupper anbefales 
godkjent.  

2. Opprettelsen av en sentral godkjenningsnemnd for tildeling av TT-kort for gruppe 
3, 4 og 5 anbefales som en nemnd for den gruppen som ikke fanges opp av 

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

Votering 

Enstemmighet i rådet at Konklusjoner fra møtet følges opp. 

F y l k e s d i r e k t ø r e n s  i n n s t i l l i n g :  

Orienteringer gitt i møtet tas til orientering. 

S a k  l a g t  f r a m  m ø t e t :  

1 1 /  22 H ø r i n g  - E n d r i n g  av T T - k o r t o r d n i n g e n  
H ø r i n g s u t t a l e l s e  E l d r e r å d e t  T r ø n d e l a g  

Eldrerådet sitt vedtak 

Eldrerådet Trøndelag har følgende høringsuttalelse t i l  forslag om endring av TT- 
kortordningen for Trøndelag: 

1. Den foreslåtte gruppeinndelingen i 5 forskjellige tildelingsgrupper anbefales 
godkjent. 

2. Opprettelsen av en sentral godkjenningsnemnd for tildeling av TT-kort for gruppe 
3, 4 og 5 anbefales som en nemnd for den gruppen som ikke fanges opp av 
tildeling etter gruppe 1 og 2. 
Det forutsettes at denne gruppen har tilgang t i l  helsefaglig kompetanse. 

3. Det forutsettes at organiseringa og informasjon om fleksibel transport gjøres 
lettere tilgjengelig i alle deler av Trøndelag fylke. 

Behandling 

Saken ble fremmet i møtet, og behandles som egen høringssak, etter drøfting under sak 
Leder orienterer. 
Forslag fremmet i saken; se Forslag til vedtak. 

Votering 

Forslag t i l  vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Fors lag  t i l  v e d t a k :  

Eldrerådet Trøndelag har følgende høringsuttalelse t i l  forslag om endring av TT- 
kortordningen for Trøndelag: 

1. Den foreslåtte gruppeinndelingen i 5 forskjellige tildelingsgrupper anbefales 
godkjent. 

2. Opprettelsen av en sentral godkjenningsnemnd for tildeling av TT-kort for gruppe 
3, 4 og 5 anbefales som en nemnd for den gruppen som ikke fanges opp av 
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tildeling etter gruppe 1 og 2.  
Det forutsettes at denne gruppen har tilgang til helsefaglig kompetanse.  

3. Det forutsettes at organiseringa og informasjon om fleksibel transport gjøres 
lettere tilgjengelig i alle deler av Trøndelag fylke.  

 
 
 

Refera tsaker   

 

Saknr Arkivsak Tittel 
1/22 202001103-41 Møteprotokoll fra Råd for eldre 11.01.2022 - Midtre 

Gauldal kommune 
 

2/22 202001103-40 Møteprotokoll Nærøysund eldreråd 02.12.21 
 

3/22 202001103-42 Møteprotokoll fra møte 25.01.22 i Orkland eldreråd 
 

4/22 202001103-43 Referat med vedlegg fra møte 17.01.22 i  Eldrerådet 
Verdal 
 

5/22 201844819-36 Invitasjon til Vårmøte for Folkehelsealliansen i 
Trøndelag - torsdag 24. mars 2022 
 

6/22 202001240-20 Spørreundersøkelse om eldreråd og opplæringsbehov 
 
Referatsakene tatt til orientering.  

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

tildeling etter gruppe 1 og 2. 
Det forutsettes at denne gruppen har tilgang t i l  helsefaglig kompetanse. 

3. Det forutsettes at organiseringa og informasjon om fleksibel transport gjøres 
lettere tilgjengelig i alle deler av Trøndelag fylke. 

R e f e r a t s a k e r  

S a k n r  A r k i v s a k  T i t t e l  
1/22 202001103-41 Møteprotokoll fra Råd for eldre 11.01.2022 - Midtre 

Gauldal kommune 

2/22 202001103-40 Møteprotokoll Nærøysund eldreråd 02.12.21 

3/22 202001103-42 Møteprotokoll fra møte 25.01.22 i Orkland eldreråd 

4/22 202001103-43 Referat med vedlegg fra møte 17.01.22 i Eldrerädet 
Verdal 

5/22 201844819-36 Invitasjon t i l  Vårmøte for Folkehelsealliansen i 
Trøndelag - torsdag 24. mars 2022 

6/22 202001240-20 Spørreundersøkelse om eldreråd og opplæringsbehov 

Referatsakene tatt  til orientering. 
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PASIENT - OG BRUKEROMBUDET I Trøndelag  

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TRØNDELAG  

Pasient- og brukerombudet er representert i hele landet, og det skal være et 

ombud i hvert fylke. Vi skal jobbe for å ivareta behovet og rettsikkerheten til 

pasienter og brukere av helsetjenesten.  

I tillegg til å bistå med veiledning og rådgivning i enkeltsaker, har vi også en del 

oppdrag med foredrag og undervisning i helserettigheter/plikter. Vi jobber også 

med kvalitetsutbedring i helsetjenesten.  

  

Helsetjenesten i Norge er omfattende og rettighetene til innbyggerne er mange. 

Utfordringen er å gjøre innbyggerne klar over sine rettigheter og gjøre de i stand 

til å hevde sin rett når ting går galt. De aller fleste som mottar helsehjelp er 

imidlertid fornøyd med helsetjenesten de mottar, da helsetjenestene som 

hovedregel er bra. De som henvender seg til Pasient- og brukerombudet er de 

som opplever svikt eller er misfornøyde med helsetjenesten. Vi ser at det 

fremdeles er mange henvendelser på saker som kunne vært unngått hvis 

kommunikasjon og informasjon hadde vært bedre mellom pasient/bruker og 

helsepersonell.  

I 2022 får innbyggere i Midt-Norge en felles pasientjournal som heter HelsaMi. 

Innbyggere vil få tilgang til en egen pasient- eller innbyggerportal. Som 

innbygger i Midt-Norge skal du kunne gå inn i portalen gjennom Helsenorge.no 

og lese sin egen journal og få flere andre tilbud. HelsaMi åpner 30.April . 

Pasient og brukerombudet i Trøndelag har over år sett at dette er et tilbud mange 

har etterspurt, i tillegg vil dette for helsetjenesten være viktig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp da helsepersonellet får 

tilgang til medisinske opplysninger og historikken til pasienten uansett om man behandles i kommunen eller på sykehus. 

 I 2022 skal vi jobbe for å gjøre Pasient og brukerombudsordningen kjent i aldersgruppen 16-20 år. Vi skal invitere oss 

inn hos ungdom og de som jobber med ungdom i aktuell aldersgruppe og informere dem om oss og vårt arbeid.  

 

 

                               

 

  

    Elin Hagerup , Pasient og brukerombud i Trøndelag   

  
------------------------------------------------------------------------------------  

  

    

OM ÅRSMELDINGEN   
Det gis i denne årsmeldingen 

en kort oppsummering over 

noen utvalgte områder.  Dette 

er områder som ombudet i 

Trøndelag mener 

helsetjenesten må se nærmere 

på for å øke kvaliteten i helse- 

og omsorgstjenestene, sikre en 

forsvarlig og korrekt 

saksbehandling og ivareta 

kravet til pasientsikkerhet.  

Denne lokale årsmeldingen kan 
suppleres med den nasjonale 
årsmeldingen fra Pasient og 
brukerombudsordningen i 
Norge. 



 

 

Tall og oppsummering   

Ombudet i Trøndelag mottok 829 henvendelser i 2021. Henvendelsene resulterte i 1312 

problemstillinger. Dette betyr at en henvendelse kan ha flere problemstillinger som må løses. 

  

Vi mottar mest henvendelser som omhandler kvaliteten på tjenesteytelsen i helsetjenesten 

både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse - og omsorgstjenesten. I 2021 var det 

av 1312 problemstillinger 790 problemstillinger som omhandlet kvaliteten på behandlingen og 

360 problemstillinger som omhandlet rettigheter.  

Vi sendte 25 saker til Norsk Pasientskadeerstatning og 33 saker til statsforvalteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
 

  

   

 

 

Spesialisthelsetjenesten  

Vi mottok 758 problemstillinger fra spesialisthelsetjenesten i 2021. Pasient -og brukerombudet i Trøndelag sin 

erfaring etter 2021 er ganske lik erfaringene fra 2020. Her er eksempler på noe av det som blir tatt opp med 

oss. 

• Det er for mange saker som omhandler BUP. Det er pasienter med familier som sliter i møte med 

helsetjenesten. Mange må vente lenge for å få hjelp, mens andre kommer til samtale men må vente 

lenge for å få kontinuitet etter første samtale. Det er for lite samarbeid med skole og fastlege. 

• I det psykiske helsevern for voksne er det for mange saker med lange ventetider, avslag på poliklinisk 

samtaleterapi og at man får tilbud man ikke ønsker. Det er saker hvor man mener at kommunen skal 

829 
Henvendelser 

i 2021

Kommune Spesialist

31 %

69 %

Type henvendelser 

Rettighet kvalitet

43 %
57 %

Erstatning og klage

NPE

Statsforvalter
en



 

følge opp pasienten, men hvor pasienten mener at man trenger mer spesialisert behandling for å bli 

bedre .  

• Gravide under denne epidemien har meldt at de ikke får ha med seg partner under fødsel. Det har 

vært ulik praksis på dette i Norge og i egen helseregion, som har ført til mange henvendelser fra 

gravide som ønsker et likt tilbud innad i helseregionen.  

• For lite og dårlig informasjon før operative inngrep til flere pasienter har ført til at pasienter ikke er 

kjent med risiko og bivirkninger etter behandling . Det er også for dårlig dokumentasjon av 

informasjonen som gis i forkant av inngrep i journalene. 

• Økning i saker som omhandler kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient. Mange av disse 

sakene er knyttet til oppførsel og språk utfordringer.(Tolk) 

• Det svikter i pårørende og pasientinvolvering i mange saker hvor det skjer hendelser som er alvorlig 

og hvor pasient / pårørende er i behov for rask informasjon og oppfølging etter slike hendelser. 

• Samhandling  mellom sykehus og kommune fungerer ikke godt nok og pasienter blir noen ganger 

skrevet ut for tidlig .Det er også saker hvor man ser at det ikke er et godt nok tilbud til pasientene i 

deres hjemkommuner etter utskriving.  

• Det er for mange saker hvor man ikke får informasjon om fritt behandlingsvalg . Det oppleves at det er 

varierende kunnskap om dette regelverket i helsetjenesten , og dette går utover pasientene og deres 

valgfrihet. 

 

Problemstillinger i spesialist 
helsetjenesten i 2021. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasient- og brukerombudet i Trøndelag mottok absolutt mest henvendelser fra det psykiske 

helsevern i 2021. Dette er fordelt på psykisk helsevern voksen og barne- og ungdomspsykiatri BUP. I 

tillegg er det som tidligere år kirurgi , nevrologi og indremedisin som er de områdene vi får flest 

henvendelser på . 

Det er flest henvendelser som omhandler svikt i behandlingstiltaket . Svikt i behandlingstiltak kan 

forklares som opplevd pasientskade, feil i behandling, ikke oppnådd forventet resultat o.l . I den 

nasjonale årsrapporten fra alle landets pasient og brukerombud så er også svikt i behandlingstiltaket 

Behandlingstiltaket/tilbudet  171 

Oppfølging 149 

Diagnostisering  103 

Språk / kommunikasjon /tolk 98 

Omsorgsfull hjelp  87 

Informasjon  74 

Omfang av tjenesten  60 

Brukermedvirkning  50 

Medisinering  42 

Oppførsel  35 

Avslag  33 

Henvisning 25 

Ventetid - fristbrudd    24 



 

den problemstillingen flest tar kontakt om. Vi har også mange henvendelser om uenighet , feil eller 

manglende diagnostisering i spesialisthelsetjenesten. Flertallet kommer fra det psykiske helsevern 

voksen. 

Nærmere om enkelte områder :  

Psykisk helsevern- Voksen 

I 2021 mottok Pasient og brukerombudet i Trøndelag 152 problemstillinger som omhandlet  psykisk 

helsevern for voksne. 

Psykiske lidelser er det mange som opplever i løpet av livet og det er viktig å få riktig hjelp til riktig 

tid. Det er ofte hos fastlegen man starter hvis man trenger behandling for psykiske lidelser.  Vi ser at 

mange ganger er henvisningene fra fastlegene mangelfull eller feil og at dette kan føre til avslag i 

spesialisthelsetjenesten.  Årsakene til avslagene kan være blant annet at dette er pasienter som 

spesialisthelsetjenesten mener kan motta behandling og oppfølging i sin kommune. Vi vet at 

tilbudene i kommunene er veldig varierte og mange ganger er det ikke noe egnet tilbud for pasienten 

i kommunen.  Dette er uheldig fordi dette fører til at pasientene får ulike tilbud utfra hvor man bor i 

Norge. 

Pasient- og brukerombudet mottar hvert år mottar mange henvendelser fra pasienter og pårørende 

som har store utfordringer i møte med helsetjenesten når de trenger bistand. Pasienten kan i mange 

tilfeller være for syk til å ta kontakt selv og da er det pårørende som tar kontakt på vegne av 

pasienten. 

Pårørenderollen er spesielt viktig i psykisk helsevern .Det er mange familier som er i livskriser på 

grunn av at familiemedlemmer eller venner er i behov av behandling. Vi ser at noen av disse får 

avslag, noen står på venteliste eller man får tilbud om behandling som de mener ikke fungerer . Det 

kan også være saker hvor det er problemstillinger på utøvelse av tvang , diagnosesetting og 

medisinering .  

I psykisk helsevern ser vi ofte mangel på brukermedvirkning og involvering av pårørende . Både 

pårørende involvering og brukermedvirkning er tema vi ser med fordel kunne blitt tatt opp med 

jevne mellomrom i helsetjenesten og spesielt i det psykiske helsevern.   

 

Barne- og ungdomspsykiatrisk  - BUP     

Pasient- og brukerombudet i Trøndelag har over noen år mottatt mange og alvorlige klager knyttet 

til behandlinger ved  BUP- Barne- og ungdomspsykiatrisk i Trøndelag .Denne økningen av klager 

kom i 2020 og besto av mange enkeltsaker og varselsaker fra ansatte. Sivilombudsmannen har 

påpekt en del avvik i Trøndelag etter et tilsyn i 2020.  Man ser en bedring på enkelte områder som 

for eksempel ved at det er tilført ekstra ressurser for å kunne bistå flere på venteliste og ta unna 

økningen i henvisninger til BUP . Til tross for dette har vi fremdeles flere alvorlige saker som gjelder 

unge pasienter som enten mottar behandling i BUP eller som ønsker behandling men står på 

venteliste.  

Sakene vi har mottatt i 2021 omhandler blant annet grenseoverskridende adferd fra helsepersonell, 

skifte av behandlere, medisinering,  informasjon, utsatte timer ,ventetid for behandling ,kontinuitet 

i  behandlingen, uenighet i diagnose , samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. 

Det er også saker med unødig bruk av tvang.  BUP kan også man med fordel sette 

brukerperspektivet og brukermedvirkningen på dagsorden da vi ser ved gjennomgang av sakene at 

dette er noe som altfor ofte mangler eller er fraværende i sakene vi får inn. BUP er et område som 



 

det er spesielt viktig å følge med på ,da dette er de meste sårbare pasientene  vi har som er i starten 

på sitt liv. Riktig behandling til riktig tid er spesielt viktig for denne pasientgruppen . 

 

Covid  

Pasient- og brukerombudet i Trøndelag har ikke mottatt mange problemstillinger hvor Covid er 

tema i 2021. Vi tror at det vil komme henvendelser på sikt hvor konsekvensene av alle avlyste og 

utsatte operasjoner vil bli synlige. I tillegg må vi regne med at det er mange pasienter som er 

kommet under behandling ganske forsinket utfra den opprinnelige planen og at dette vil få 

betydning på sikt for prognoser og effekt.  

Det er i skrivende stund snart 2 år siden vi ble rammet av en pandemi. Det var lenge stor usikkerhet 

på hvordan dette skulle løses rent praktisk av helsetjenesten. Vi så derimot en helsetjeneste som var 

omstillingsdyktig  og et eksempel på dette er St. Olav Hospital som nesten over natten gikk over til å 

ha videokonsultasjoner med en del pasienter som av ulike grunner ikke kunne møte opp. I 2021 

hadde St. Olav Hospital nesten 54000 videokonsultasjoner med pasientene sine . Til sammenligning 

var det 400 pasienter som hadde dette i 2019. 

Det vi må passe på når alt blir så digitalisert og effektivt  er at vi ikke mister de pasienten som ikke 

kan bruke digitaliserte verktøy og som trenger det fysiske treffet for å sikre at informasjonen blir 

forstått og at brukermedvirkningen er på plass. 

     KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 

 
Av totalt 38 kommuner er det meldt inn 553 problemstillinger  I fra den kommunale helse- og omsorgstjeneste 

er det flest problemstillinger på fastleger, sykehjem , helsetjenester i hjemmet, tidsbegrenset opphold i 

institusjon og legevakt. I tillegg til dette er det en del på brukerstyrt personlig assistanse (BPA), praktisk 

bistand og  avlastning . 

Pasient- og brukerombudet har erfart blant annet dette i den kommunale helse og omsorgstjenesten fra 2021: 

• Mange pasienter står uten fastlege og må oppsøke legevakt for å få helsehjelp. 

• Det er økning av henvendelser på legevakt som gjelder alvorlig syke pasienter som avvises  av 

legevakten , og som sendes hjem med beskjed om å ta kontakt med fastlegen. 

• Det er knyttet bekymring til saksbehandlingen i enkelte kommuner da enkeltsaker viser stor mangel 

på kompetanse i forvaltningsrett og helserett. Dette er en fare for rettsikkerheten for brukere av de 

kommunale helse og omsorgstjenestene. Vi har sett eksempler på at barnevernet brukes som 

"skremsel" ovenfor familier som trenger mye bistand i hjemmet. 

• Pårørende til sykehjemsbeboere tar kontakt på grunn av bekymring over ressurssituasjonen ved 

sykehjemmene da de opplever at det er for lite ansatte på jobb, som fører til  mindre tid til å følge opp 

måltider, vektnedgang , omsorg og oppfølging . Det er også ansatte som tar kontakt og varsler om 

kritikkverdige forhold for beboere på sykehjemmene. 

• Verdighetsgarantien må få fokus i utøvelsen av helse og omsorgsyrket, og de kommunale pleie- og 

omsorgstjenestene må legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et 

verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov. 

• Det er flere som har opplevd reduksjon av hjemmetjenester på grunn av COVID og dette fører til at 

pårørende må strekke seg lengre for å bistå i oppgaver som ligger til kommunen.  

• Familier som har komplekse hjelpebehov på grunn av kronisk syke barn og store funksjonshemninger 

får ikke tilstrekkelig bistand til å ivareta sine rettigheter i møte med helsetjenesten.  



 

• Det er for vanskelig for brukere å søke om BPA , da regelverket oppleves av mange som svært rigid og 

lite fleksibelt med lav grad av medvirkning. Flere viser til ulik praksis i kommuner.  

 

 

 

 

  

 

Noen eksempler på hvilke problemstillinger man tar opp i den kommunale helse og omsorgstjeneste . 

 

 

 

 

 

 

 

Fastlegeordningen: 

Det er økning i antall problemstillinger som omhandler fastlegene i Trøndelag  . Vi vet at 

det er stor aktivitet og mange konsultasjoner hos fastlegene. Ser man dette sammen med 

fastlegekrisen så er det en utvikling som flere mener er bekymringsfull. For pasienten er 

fastlegen vanligvis det første møtepunktet i helsetjenesten og veien videre til 

spesialisthelsetjenesten. Kvaliteten som utføres hos fastlegene må derfor være av høy 

kvalitet og fastlegen må ha gode arbeidsforhold for å kunne utføre dette viktige 

samfunnsoppdraget. Vi ser med bekymring på følgene av fastlegekrisen. Finner man ikke 

gode løsninger på dette går dette utover hele helsetjenesten. Vi er avhengige av at alle ledd 

fungerer for at helsetjenesten skal levere gode og trygge tjenester til folket . Fastlegene er 

bærebjelkene i helsetjenesten. Flere erfarne fastleger har de siste årene valgt å slutte i 
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jobben som fastlege . For hver fastlege vi mister jo mer øker sjansen for at noen andre står 

uten fastlege og dermed uten helsehjelp. 

I 2021 har vi fått henvendelser fra pasienter som mister sin fastlege gjennom mange år, og 

er "tvangsflyttet" over til en ny fastlege. Dette har skjedd uten forvarsel og uten mulighet til 

å påvirke . Mange pasienter synes dette er utrygt og oppleves vanskelig , da den nye 

fastlegen ikke kjenner sykehistorikk til pasienten og man må starte på nytt med å etablere et 

tillitsforhold til sin nye fastlege. 

Vi har også pasienter som ikke  har en fastlege overhodet . Dette oppleves verre fordi de blir 

ofte henvist til legevakten inntil ny fastlege er på plass. Dette er en utfordring fordi 

legevakten har begrenset kapasitet og er ikke organisert for ta seg av oppgaver som skal 

løses på dagtid hos fastlegen.  

I Trondheim kommune er det innført en avtale med ekstra bistand fra legevakten og noen 

utvalgte legekontor som sliter med sykefravær og for lite leger. 

Det er ikke alle henvendelsene til oss som omhandler fastlegekrisen. Innmeldte 

problemstillinger som gjelder fastleger viser blant annet uenighet knyttet til selve 

behandlingen , oppfølgingen , for dårlige henvisninger eller manglende henvisning, 

oppførsel og kommunikasjon . Vi har  fremdeles en del henvendelser på ulik praksis knyttet 

til gebyrer hos fastlegene og tilgjengeligheten hos de ulike fastlege kontorene Dette er tatt 

opp med aktuelle kommuner som ansvarlig for fastlegeordningen . 

 

Legevakten  

Det er en økning i problemstillinger som omhandler legevaktene i denne regionen. Dette er 

saker på ettermiddager , kvelder og i helger. Mange av disse sakene er alvorlige og 

pasientene er i en situasjon hvor de er utrygge og ønsker hjelp raskt. Vi ser i altfor mange 

saker at pasienter blir avvist på legevakten og bedt om å kontakte fastlegen . V har saker 

hvor det er pasienter med alvorlige sykdommer som får en forverring av sin lidelse utenfor 

kontortiden til sin fastlege . Ved ankomst legevakt blir de bedt om å vente til fastlegen er på 

jobb som kan henvise pasienten videre til sykehuset.  Det er også saker hvor man ikke har 

lege tilgjengelig på legevakten og hvor pasient derfor måtte ringe AMK for å få bistand.  

Det er mange saker som vi ser på med stor bekymring og det er ikke bare på grunn av 

enkeltsakene vi jobber med, men også at vi ser en utvikling hvor pasienten blir sendt 

mellom fastlege – legevakt – fastlege - sykehus . Dette er dårlig samhandling og går utover 

pasientsikkerheten til pasienten. Vi ønsker også at legevaktene med fordel kan bli bedre på 

å svare ut klager, ta initiativ til oppfølgingsmøter etter hendelser etc. 

 

 

 

 



 

Sykehjem  

Vi blir i nesten alle sakene som omhandler de eldre kontaktet av pårørende. De 

problemstillinger som meldes til oss er veldig varierte.  Mange pårørende kommer med 

bekymringer knyttet til ressursene på sykehjemmene da dette går direkte ut over både 

tilsynet de eldre trenger og tilbudet de eldre får gjennom døgnet.  Dette støttes også fra 

ansatte selv i helsetjenesten som tar kontakt med oss anonymt i enkelte saker. 

Det er lett å glemme at de eldre har hatt et liv før de kommer til sykehjemmet. Mange har 

kanskje deltatt på ulike aktiviteter og har interesser og hobbyer de ønsker å fortsette med. 

Mange av de pårørende som tar kontakt er negativt overrasket over hvor lite stimuli, 

aktiviteter og sosialt et liv på sykehjem kan være med minimum med bemanning. I møter 

med pårørende er det mye fortvilelse og oppgitthet over et system mange mener er kun 

oppbevaring av de eldre.  Mange pårørende er nærmeste pårørende og ønsker informasjon 

og kontakt med sykehjemmet. Det meldes til oss om at informasjonen er minimal. Det er 

saker med fallskader som ikke er fulgt opp, utøvd tvang uten hjemmel, plutselig dødsfall 

uten informasjon til pårørende . Det er også saker hvor pårørende tar kontakt med oss for å 

få vite grunnleggende rettigheter som beboerne har på et sykehjem .  

Vi vet at mange sykehjem gjør sitt beste i en travel hverdag , men samtaler med ansatte gjør 

oss bekymret da de forteller at de trenger mer ressurser og greier ikke over alle oppgavene. 

Det er mye som må blir bedre for at man skal ha en verdig og god alderdom på 

sykehjemmene. En ting sykehjemmene må legge til rette for i større grad  er involvering av 

pårørende ,da pårørende kan være en viktig ressurs. 

Kommunale tjenester til barn og familier med store hjelpebehov 

Pasient og brukerombudet i Trøndelag har i 2021 blitt kontaktet av familier som beskriver 

store samarbeidsutfordringer med kommunen de bor i. Det er saker hvor det er syke barn, 

og i noen saker er det også foreldre som selv er syk og som trenger kommunale tjenester til 

familien.  Pasient og brukerombudet har deltatt i samtaler og møter med kommunen for å 

løse sakene på et så lavt nivå som mulig . Erfaringene vi sitter igjen med etter dette året er 

at enkelte kommuner mangler både kompetanse i grunnleggende helserettigheter og 

saksbehandling . Vi har til tider vært svært bekymret og har sendt saker til Statsforvalteren 

som anmodning om tilsyn. Vi mener det også er viktig å synligjøre for tilsynsmyndigheten 

tilstanden slik at tilsynsmyndigheten kan følge opp den enkelte kommune. 

Riksrevisjonen publiserte 30.09.2021 en  rapport  om helse- og omsorgstjenester til barn 

med funksjonsnedsettelser – Denne kan man finne med denne adressen: 

https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2020-2021/helse-og-

omsorgstjenester-til-barn-med-funksjonsnedsettelser.pdf 



 

Riksrevisjonens konklusjoner stemmer mye med det som Pasient og brukerombudet har erfart i behandlingen 

av slike saker. I en av sakene vi hadde i 2021 vurderte familien å flytte for å få bedre hjelp i en annen 

kommune men valgte å bli boende og kjempe videre. De fikk medhold til slutt og kunne fortsette videre i den 

kommunen de hadde flyttet til  

Medvirkning er viktig i utformingen av tjenestetilbudet . Det som kjennetegner god medvirkning er blant 

annet  god treffsikkerhet i utformingen av tilbudet, man er med å påvirker og deltar i en viktig del av sitt eget 

liv  og man opplever respekt for valgene man tar. Helse- og omsorgstjenesten  i kommunene har i dag en plikt 

til å oppnevne en koordinator og en IP-individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og 

koordinerte tjenester. 

  
Pasient- og brukerombudet skal jobbe ubyråkratisk og effektivt  

 

TILSYNS- OG KLAGEINSTANSENE  

 

Det er to typer klager i helse- og omsorgssaker, som 
behandles  noe forskjellig hos Statsforvalteren. 

Rettighetsklager er når du har fått avslag på en helse- 
og omsorgstjeneste du har søkt på. Slike klager skal rettes 
mot den som har fattet vedtaket, og oversendes derfra til 
Statsforvalteren som behandler klagen og avgjør saken 
endelig. Det er vanligvis kommunen, sykehuset eller en 
annen institusjon som fatter vedtakene det kan klages på i 
rettighetsklage-saker. Det er kun pasienten selv, 
pasientens foresatte eller en annen med fullmakt fra 
pasienten som kan klage på avslag på helsetjenester. 

Tilsynssaker er klager hvor Statsforvalteren får en klage 
fra deg som pasient, pårørende eller annen interessent i 
saker som gjelder kvaliteten på helsehjelpen, eller 
helsepersonells oppførsel. Saksbehandlingen skal i slike 
saker skje etter reglene i bl.a. pasient- og 

brukerrettighetsloven §§ 7-4 og 7-4a 

 

Trondheim 01.03.2022       

Elin Hagerup 

Pasient- og brukerombud i Trøndelag     

www.pasientogbrukerombudet.no    

    

TAKK!  

Pasient- og brukerombudet i 

Trøndelag vil takke alle 

kommuner, helseforetak, 

klinikker, seksjoner, deres ledere 

og alle ansatte for utrettelig 

arbeid hver dag under Covid-19 til 

det beste for pasienter og 

brukere.    

Pasient- og brukerombudet i 
Trøndelag ser frem til å jobbe 
videre tett opp mot helsetjenesten 
for å bidra til at helsehjelpen til 
pasientene og brukere bedres.  
 

 

   

   



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/456    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
ORIENTERING/SPØRRERUNDE  
 
 

a. ASK – ved Frode Larsen. Svar legges inn i sak.  
b. Digital opplæring. Svar fra Frivilligsentralen legges inn i sak.  
c. Psykisk helse – svar fra kommuneoverlege ang. Prosjektleder 0 – 24 orienterer.  

 
 
 
Psykisk helse – svar fra kommuneoverlege Prosjektleder 0 – 24 orienterer.  
Svar fra Frode larsen ang. ASK 
Datakurs seniorer 
 
 
 



 

 

Frøya eldre- og brukerråd. 

 

Spørsmål. 

 

Det ble 15.11.21 initiert et større arrangement i kulturhuset i regi av Frøya kommune om temaet 

psykisk helse blant ungdom. Arrangementet samlet stor deltakelse, og det ble vist et sterkt 

engasjement både fra politisk hold, næringslivet, og andre. 

Hva er gjort fra kommunens side for å følge opp intensjonene bak arrangementet og de tankene som 

kom fram under en «workshop» i forbindelse med arrangementet? 

Etter det som ble forklart under arrangementet, er det prosjekter og underprosjekter som er rettet 

mot temaet psykisk helse blant ungdom. Hva er status i disse prosjektene, og hva er gjort for å 

samordne arbeidet i disse prosjektene til et felles mål? 

 

Hans U. Hammer. 

 

Svar: 

Det møtet det refereres til 15.11.21, var runde 2 i prosessen omkring psykisk helse unge voksne. 

Runde 1 var sammen med unge voksne og runde 3 var et arrangement med fagfolket i kommunen. 

Her var også Hitra kommune representert. 

I alle tre rundene opplevde vi godt engasjement og gode forslag til tiltak - tiltak basert på hva de 

unge voksne har gitt oss av kunnskap gjennom runde 1 og 2. Hovedoppgaven er å utvikle 

tiltak/retning basert på dette grunnlaget og de unge voksnes stemme skal tydelig gjenspeiles i det 

som kommer ut av prosessen. 

Siden siste runde er følgende gjort: 

- resultatene fra runde 1, 2 og 3 er systematisert og samlet i fire hovedpunkter: 

• «Livsglede» for ungdom 
• Alternative arenaer – skape disse.  

• Organisasjonsendring.  
• Fleksible tjenester – Synlighet og tilgjengelighet– utenfor kjernetid/jobbe annerledes. 

Flere «hoder» som jobber med lavterskeltilbud innenfor dette segmentet.   
• Samfunnskulturen i øyregionen.         

• Holdninger til hverandre – «unne istedenfor misunne».  
• Initiere ulike nettverk 

• Skape arenaer for å forebygge utenforskap og skape mestring, både i 
ungdomsmiljøene og arbeidslivet.  

• Her er det allerede en plan for et HR-nettverk på tvers av offentlig/privat 
sektor   



 

- Det ble gitt en orientering i KST i desember, samt presentasjon av resultater inn i felles politiråd 

med Hitra før jul. 

- Det jobbes på tvers av kommunene, her er det planlagt et møte 7.3 som samler alle ledere som har 

ansvar for psykisk helse unge voksne 

- I budsjettforhandlingene ble det bevilget 2 millioner til et ØYA-fond som skal være til hjelp i 

utviklingen av tiltak. Vi avventer prosessen med å sette tiltak til vi har gjennomført planlagte møter 

med Hitra kommune 

- Parallelt med dette jobbes det godt innenfor 024-piloten og ØYA som tar opp i seg mye av de 

utfordringene unge voksne peker på. Alt dette henger sammen og det er en utrolig mulighet å få 

jobbe med dette strategisk på den måten vi nå gjør. 

Vi kan gjerne orientere muntlig i et møte hvis det er ønskelig. 

 

Mvh 

Ingrid, på vegne av styringsgruppa i ØYA 

 



 
Datakurs for seniorer 
Frivilligsentralen prøver å få til gratis «Seniorsurf» ved hjelp av lokale aktører. 
 
Vi prøver å få med noen fra sparebank 1 smn og Hemne Sparebank som viser enkel og sikker 
innlogging og bruk av nettbank. 
Vi får med oss en representant fra IKT i Frøya kommune som tar en runde på dette med sikkerhet på 
nett. 
Noen fra Frøya kulturhus kommer for å vise hvordan man bestiller billetter til kulturelle 
arrangementer via ebillett. 
Monica viser digitale ordninger for Biblioteket. 
Vi prøver å få med oss noen til å informere om «falske nyheter». 
 
Vi har satt dato 31.mars fra kl 12.00 på Frøya Bibliotek. 
De eldre må ta med egen pc, nettbrett eller smart telefon. PC vil selvsagt være det beste alternativet, 
men det holder med smarttelefon. 
Vennlig hilsen 
Siw-Aina Strømøy  
Frivilligsentralen 
 



Svar på spørsmål fra FEB angående ASK( Alternativ supplerende kommunikasjon) med bakgrunn i 
brukeres behov inn mot Servicekontorets tjenester: 
 
I servicekontorets lokaler har vi hatt besøk av innbyggere som ikke har språk og/eller nedsatt 
hørsel/er døve. I slike situasjoner har vi brukt publikumspcen vår for å bruke 
tekstbehandlingsprogram for å kommunisere evt tatt med inn på et kontor/møterom hvis man heller 
ville det. 
Dette gjør da at innbyggeren (hvis hen er i stand til det) kan utrykke skriftlig samtidig som vi kan 
svare skriftlig tilbake. Vi har også veiledning via publikumspcen vår opp mot kommunens hjemmeside 
som har veldig mye informasjon om vårt tjenestetilbud. 
 
I forbindelse med valggjennomføringen legger vi til rette for velgere med punktskrift på 
stemmesedlene samt på veiledningsbrosjyrer. Her bistår vi også som ledsagere hvis velgeren ønsker 
dette. 
Når det gjelder velgere med nedsatt hørsel har vi også erfaring med dette. Vi har vært hjemme hos 
velgere med nedsatt hørsel og da foregår gjerne kommunikasjonen med visuell veiledning eller 
skriftlig veiledning. 
I forhold til våre tjenester er ASK ivaretatt innen helse og omsorg, samt oppvekst.  
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