
FRØYA KOMMUNE 
FRØYA ELDRE- OG BRUKERRÅD Saksliste 
Møtested: Møtedato: Kl. 
Kommunestyresalen 11.05.2022 10:00 - 13:00 
 

Møteinnkalling 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,  
Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 
 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

20/22 22/911   
 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.04.22  

 
21/22 22/868   
 HØRING - BOFELLESKAP HEIA 2  

 
22/22 22/904   
 SPØRRESKJEMA FRA ABSOLUTT  

 
23/22 22/912   
 REFERATSAKER  

 
24/22 22/913   
 ORIENTERING/SPØRRERUNDE  

 
 
 
 
Sistranda, 04.05.22 
 

  Sigbjørn Hellevik  
  Leder 

  Siv-Tove Skarshaug 
  Sekretær 
  
Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted: 
 
www.froya.kommune.no. 
 



Saknr: 20/22 

FRØYA KOMMUNE 
Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 
11.05.2022 

Arkivsaksnr: 
22/911 

Sak nr: 
20/22 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
20/22 Frøya eldre- og brukerråd 11.05.2022 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.04.22  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 06.04.22 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 06.04.22 
 



Saknr: 21/22 

FRØYA KOMMUNE 
Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 
11.05.2022 

Arkivsaksnr: 
22/868 

Sak nr: 
21/22 

Saksbehandler: 
Ann Magritt Glørstad 

Arkivkode: 
H45 &13 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
21/22 Frøya eldre- og brukerråd 11.05.2022 
 
HØRING - BOFELLESKAP HEIA 2  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Vedlegg: 
 
Plan, snitt, fasader, situasjonsplan, funksjonsbeskrivelse heia 2 
 
Saksopplysninger:   
 
I forbindelse med kommunenes vilkår om å stille kommunal bolig til disposisjon for brukergrupper innenfor 
tjenesteområdet BAM etter fylte 18 år er det planlagt oppført en bygningsmasse med i alt 6 leiligheter med 
personalbase i prosjektet kalt Heia 2. 
 
Prosjekteringen av bygningene både når det gjelder funksjonalitet og design er gjort i nært samarbeid med BAM-
tjenesten og det skal være et felles møte med brukergruppen den 13.05.22 med presentasjon av prospektet.   
Hovedtillitsvalgt vil også delta i dette møtet. 
 
Videre er prosjektet oversendt AMU til uttalelse i og med at det opprettes en personalbase. 
 
Bygningsmassen er prosjektert ihht til TEK 17. 
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren rår FEB til å godkjenne prosjektet. 
 
 
 
 
 



Saknr: 22/22 

FRØYA KOMMUNE 
Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 
11.05.2022 

Arkivsaksnr: 
22/904 

Sak nr: 
22/22 

Saksbehandler: 
Marit Wisløff Norborg 

Arkivkode: 
C01 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
22/22 Frøya eldre- og brukerråd 11.05.2022 
 
SPØRRESKJEMA FRA ABSOLUTT  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya eldre- og brukerråd godkjenner svar på spørreundersøkelsen slik dette er 
formulert i vedlegg i saken.  

2. Frøya eldre- og brukerråd ber kommunedirektøren oversende svar på 
spørreundersøkelsen til styringsgruppa for ØYA.  

 
Vedlegg: 
 

1. Spørreskjema fra arbeidsgruppa i ABSOLUTT 

 
Saksopplysninger:   
 
«Frøya kommune er med i ABSOLUTT, som er et utviklingsprogram i regi av KS, som skal gi 
kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole 
og oppvekst.  

I Frøya kommune er programmet en del av ØYA-satsingen, som har som overordnet mål å skape 
trygge og robuste barn og unge. Vi ønsker gjennom ABSOLUTT å se på samhandling mellom politikere 
og administrasjon, og se spesielt på barn og unges medvirkning.  

Målsetningen for arbeidet hos oss er: «Ha et godt system for at politikere og administrativ ledelse 
har kunnskapsgrunnlaget de trenger for å være gode premissleverandører for barn og unges 
oppvekstvillkår, og at barn og unge har medvirkning og innflytelse i saker som påvirker deres 
oppvekst».  

Frøya kommune har laget dette spørreskjemaet for å kartlegge hvordan ulike råd og utvalg i 
kommunen ser på og opplever sin rolle i saker som angår barn og unges oppvekstvillkår. Svarene på 
spørreskjemaet vil bli brukt i Frøya kommunes arbeidsgruppe i ABSOLUTT sitt videre arbeid med 
målsettingen, og danne grunnlaget for workshop i hovedutvalgene.  

Leder av Frøya eldre- og brukerråd har besvart spørsmålene og oversendes til behandling i utvalget.  

 
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til innstillingen vedtas.  



Saknr: 23/22 

FRØYA KOMMUNE 
Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 
11.05.2022 

Arkivsaksnr: 
22/912 

Sak nr: 
23/22 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
23/22 Frøya eldre- og brukerråd 11.05.2022 
 
REFERATSAKER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatene tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
Kartlegging kommunale boliger 
Svar Kartlegging av boliger 
VS Invitasjon til møte i Eldrerådet Trøndelag 19. mai 2022 
Møteprotokoll Eldrerådet Trøndelag 04.04 2022 
 



Saknr: 24/22 

FRØYA KOMMUNE 
Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 
11.05.2022 

Arkivsaksnr: 
22/913 

Sak nr: 
24/22 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
24/22 Frøya eldre- og brukerråd 11.05.2022 
 
ORIENTERING/SPØRRERUNDE  
 
 

a. Status flyktninger 
b. Digital opplæring 
c. Brukerombud 
d. Spørrerunde 

 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/911    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.04.22  
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 06.04.22 godkjennes som framlagt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 06.04.22 
 
 
 
 



FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Frøya eldre- og brukerråd:
Møtested:
Kommunestyresalen

Møtedato:
06.04.2022

Møtetid:
10:00  -  13:05

Av utvalgets medlemmer møtte
5 av7

Fra og med sak:
Til og med sak:

16/22
19/22

Faste representanter i Frøya eldre- og brukerråd i perioden 2019-2023:

Sigbjørn Hellevik, Leder
Hans Ulrik Hammer, Nestleder
Laila Wedo
Åse Kristiansen
Rigmor Mathisen
Eva Foss
Brukerombud

Faste representanter med forfall:

IBrukerombud
Rigmor Mathisen

Vararepresentanter som møtte:

Merknader:

1. Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent.

2. Sak 19/22 behandles før sak 16/22.

3. Eva Foss invilges permisjon før behandling av sak 16/22.

Underskrift:

as
Leder

kl le
Laila Wedø

Protokollunderskriver

uwddfu
Veronica Furuvik

Sekretær



HOVED UTSKRIFT

Utvalg:
Møtedato:

Frøya eldre- og brukerråd
06.04.2022

SAKSLISTE

Saksnr.

16/22

17/22

18/22

19/22

Arkivsaksnr.
Innhold

22/662
GODKJENNING A V PROTOKOLL FRA MOTE 09.03.22

22/655
BRUK AV ØYA FOND

22/666
REFERA TSAKER

22/673
ORIENTERING/SPØRRERUNDE
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16/22
GODKJENNING A V PROTOKOLL FRA MOTE 09.03.22

Vedtak:

Protokoll fra mote 09.03.22 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte 09.03.22 godkjennes som framlagt.

17/22
BRUK AV ØYA FOND

Vedtak:

Frøya eldre og brukeråd støtter kommunedirektørens tilrådning som vist i saken:

1. Kommunedirektoren etablerer skisserte forebyggingstiltak og lavterskeltilbud som vist i saken, i

tråd men Øya's satsinger og intensjoner.
2. Kommunedirektoren bes dedikere ressurser (to prosjektstillinger for inntil 2 ar) til a jobbe i et

helsefremmedne og forebyggende lavterskel tilbud finansiert av midler fra Øya fondet.

3. Det gjennomføres tett dialog med unge voksne på hvordan disse prosjektstillingen skal arbeide

for a sikre helsefremmende og forebyggende lavterskel oppfølging i tiltak rettet mot barn og unge

i kommunen med bakgrunn i funn fra prosessen som ble gjennomført host/vinter 2021.

4. Målet er aarbeide for større åpenhet knyttet til psykisk helse og selvmord og øke den

helsefremmende og forebyggende innsatsen for a redusere antall selvmord.

5. Prosjektstillingen sees i sammenheng med Flyt programmet (Kronprinsparets fond) og søknad

sendt om statlig tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og

mestringstilbud - Froya kommune. Målgruppen er barn, unge og deres familier, med fokus på

Iivsmestring, relasjonsarbeid, psykisk helse og familieperspektiv. (søknad vedlagt)

6. Frøya kommune søker samarbeid med næringsliv og FoU (forskning og utvikling)- miljø som en

del av prosjektperioden og evalueringsarbeidet om utvikling av nye bærekraftige arbeidsmetoder

for atilnerme seg forebygging av psykisk helse hos barn og unge.

7. Det fremlegges en prosjektrapport med evaluering, tiltak for veien videre og oppnåd effekt i god

tid før behandling av okonomiplan 2024- 2028.
8. Hovedutvalg for helse, omsorg, NA V, oppvekst og kultur følger saken tett, og trer inn som

referansegruppe for prosjektet.

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya eldre og brukeråd støtter kommunedirektørens tilrådning som vist i saken:

I. Kommunedirektøren etablerer skisserte forebyggingstiltak og lavterskeltilbud som vist i saken, i tråd

men Oya's satsinger og intensjoner.
2. Kommunedirektøren bes dedikere ressurser (to prosjektstillinger for inntil 2 ar) til åjobbe i et

helsefremmedne og forebyggende lavterskel tilbud finansiert av midler fra Øya fondet.

3. Det gjennomføres tett dialog med unge voksne på hvordan disse prosjektstillingen skal arbeide for a
sikre helsefremmende og forebyggende lavterskel oppfølging i tiltak rettet mot barn og unge i

kommunen med bakgrunn i funn fra prosessen som ble gjennomført høst/vinter 2021.

3



4. Målet er aarbeide for større åpenhet knyttet til psykisk helse og selvmord og øke den helsefremmende

og forebyggende innsatsen for aredusere antall selvmord.
5. Prosjektstillingen sees i sammenheng med Flyt programmet (Kronprinsparets fond) og søknad sendt om

statlig tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, laerings- og mestringstilbud - Frøya

kommune. Målgruppen er barn, unge og deres familier, med fokus på livsmestring, relasjonsarbeid,

psykisk helse og familieperspektiv. (søknad vedlagt)
6. Frøya kommune søker samarbeid med næringsliv og FoU (forskning og utvikling) - miljø som en del

av prosjektperioden og evalueringsarbeidet om utvikling av nye bærekraftige arbeidsmetoder for a
tilnærme seg forebygging av psykisk helse hos barn og unge.

7. Det fremlegges en prosjektrapport med evaluering, tiltak for veien videre og oppnåd effekt i god tid før

behandling av økonomiplan 2024 - 2028.
8. Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur følger saken tett, og trer inn som

referansegruppe for prosjektet.

18/22
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig.

Innstilling:

Referatene tas til orientering.

19/22
ORIENTERING/SPØRRERUNDE

1. Frøya Helsetun  -  Omvisning

2. Livsglede for eldre

3. Badeland
4. Kommunale boliger

5. Brukerombud
6. Flyktninger fra Uraina

4



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Ann Magritt Glørstad Arkiv: H45 &13  
Arkivsaksnr.: 22/868    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
HØRING - BOFELLESKAP HEIA 2  
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
Vedlegg: 
 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
22/868-1 HØRING - BOFELLESKAP HEIA 2  

  
 
Saksopplysninger:   
I forbindelse med kommunenes vilkår om å stille kommunal bolig til disposisjon for 
brukergrupper innenfor tjenesteområdet BAM etter fylte 18 år er det planlagt oppført en 
bygningsmasse med i alt 6 leiligheter med personalbase i prosjektet kalt Heia 2. 
 
Prosjekteringen av bygningene både når det gjelder funksjonalitet og design er gjort i nært 
samarbeid med BAM-tjenesten og det skal være et felles møte med brukergruppen den 
13.05.22 med presentasjon av prospektet.   Hovedtillitsvalgt vil også delta i dette møtet. 
 
Videre er prosjektet oversendt AMU til uttalelse i og med at det opprettes en personalbase. 
 
Bygningsmassen er prosjektert ihht til TEK 17. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren rår FEB til å godkjenne prosjektet . 
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Romtype Lufttemp. [°C] Maks. 
lufthast. 

[m/s] 

Minimum 
tilført friskluft 

[m³/h·m²] 

Lydnivå 
fra tekniske 

installasjoner 
Lydklasse etter 

NS8175 

Min. 
operativ 

temp. vinter 

Maks. 
operativ 

temp. 
sommer 

Kontor 22 26 0,15 12 B 

Møterom/samtalerom 22 26 0,15 17-20 B 

Lager 20 26 - Avtrekk C 

Telematikk/Hovedtavle 22 26 0,30 10 C 

Bad/ Toaletter 22 26 0,20 Avtrekk C 

Teknisk rom/ Bod 19 - 22 - - - LpAt 80 dB 

Leilighet oppholdsrom 22 26 0,15 TEK17 B 

Leilighet soverom 22 26 0,15 TEK17 A 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: C01  
Arkivsaksnr.: 22/904    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
ØYA - SPØRRESKJEMA FRA ABSOLUTT  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya eldre- og brukerråd godkjenner svar på spørreundersøkelsen slik dette er formulert i 
vedlegg i saken.  

2. Frøya eldre- og brukerråd ber kommunedirektøren oversende svar på spørreundersøkelsen 
til styringsgruppa for ØYA.  

 
 
Vedlegg: 

1. Spørreskjema fra arbeidsgruppa i ABSOLUTT 

 
Saksopplysninger:   
«Frøya kommune er med i ABSOLUTT, som er et utviklingsprogram i regi av KS, som skal gi 
kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole 
og oppvekst.  

I Frøya kommune er programmet en del av ØYA-satsingen, som har som overordnet mål å skape 
trygge og robuste barn og unge. Vi ønsker gjennom ABSOLUTT å se på samhandling mellom 
politikere og administrasjon, og se spesielt på barn og unges medvirkning.  

Målsetningen for arbeidet hos oss er: «Ha et godt system for at politikere og administrativ ledelse 
har kunnskapsgrunnlaget de trenger for å være gode premissleverandører for barn og unges 
oppvekstvillkår, og at barn og unge har medvirkning og innflytelse i saker som påvirker deres 
oppvekst».  

Frøya kommune har laget dette spørreskjemaet for å kartlegge hvordan ulike råd og utvalg i 
kommunen ser på og opplever sin rolle i saker som angår barn og unges oppvekstvillkår. Svarene på 
spørreskjemaet vil bli brukt i Frøya kommunes arbeidsgruppe i ABSOLUTT sitt videre arbeid med 
målsettingen, og danne grunnlaget for workshop i hovedutvalgene.  

Leder av Frøya eldre- og brukerråd har besvart spørsmålene og oversendes til behandling i utvalget.  

 
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til innstillingen vedtas.  



 
 
 
 
 
 
 



ØYA - ABSOLUTT

Spørreskjema fra Håvard Holte Os (kommunalsjef oppvekst og
kultur) av 01.04.22

“Frøya kommune er med i ABSOLUTT, som er et utviklingsprogram i regi
av KS, som skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og
kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst.

I Frøya kommune er programmet en del av ØYA-satsingen, som har som
overordnet mål å skape trygge og robuste barn og unge. Vi ønsker gjennom
ABSOLUTT å se på samhandling mellom politikere og administrasjon, og se
spesielt på barn og unges medvirkning.

Målsetningen for arbeidet hos oss er:
"Ha et godt system for at politikere og administrativ ledelse har
kunnskapsgrunnlaget de trenger for å være gode premissleverandører for
barn og unges oppvekstvilkår, og at barn og unge har medvirkning og
innflytelse i saker som påvirker deres oppvekst. "

Vi har laget dette spørreskjemaet for å kartlegge hvordan ulike råd og utvalg i
kommunen ser på og opplever sin rolle i saker som angår barn og unges
oppvekstvilkår. Svarene på spørreskjemaet vil bli brukt i Frøya kommunes
arbeidsgruppe i ABSOLUTT sitt videre arbeid med målsettingen, og danne
grunnlag for workshop i hovedutvalgene.

…………………………………..

Ber derfor om at rådet behandler spørsmålene i neste møte, og gir et samlet
svar på spørsmålene under. (Kun et svar pr. råd/utvalg.)”

28.04.22/SH



Forslag til svar fra Frøya eldre-og brukerråd til behandling i møte 11.05.22

1. Hvilket råd eller utvalg er dette svaret fra?

Frøya eldre- og brukerråd

2. Hvilken skole/barnehage/oppvekstsenter ?

(Ikke aktuelt)

3. Hva slags rolle ser rådet at dere har selv i saker som handler om
oppvekstsvilkår og barn og unge?

FEB skal bidra til et inkluderende samfunn

4. Hvilket mandat har rådet – spesielt i saker som handler om
oppvekstsvilkår og barn og unge?

FEB skal forelegges alle saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne,
før beslutning foretas i kommunestyret. FEB kan også initiere relevante saker selv.

5. Hva slags prosesser eller informasjon trenger dere for å ha god nok
kunnskap til å komme med gode innspill og å ta gode beslutninger for
barn og unges oppvekstsvilkår?

FEB forutsettes å bli involvert på et tidspunkt som muliggjør reell påvirkning.

6. I hvilke saker ønsker dere å være en høringspart?

FEB er høringspart i alle saker som som omhandler inkludering

7. I hvilke typer saker ønsker dere å bli inkludert som mer enn en
høringspart og hvordan vil dere da blir inkludert?

Som svaret på spørsmål 5 ovenfor viser, kan det til tider være hensiktsmessig å
trekke FEB inn i utviklingsprosesser i forkant av en formell høringsprosess,

8. Har dere forbedringsforslag knyttet til medvirkningsprosesser rådet
deltar i?

28.04.22/SH



I skrivende stund ikke

9. Mener dere at dere har god nok mulighet til å sette dere inn i alle
føringer som påvirker arbeidet med oppvekstvilkårene til barn og
unge? For eksempel stortingsmeldinger, reformer, lover, osv.

FEB tar initiativ overfor kommunedirektøren hva gjelder skolering i forhold til
relevante føringer knyttet til rådets arbeidsområde.

28.04.22/SH



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/912    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
REFERATSAKER  
 
 
Forslag til vedtak: 
Referatene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
 
Kartlegging kommunale boliger 
svar Kartlegging av boliger 
VS Invitasjon til møte i Eldrerådet Trøndelag 19. mai 2022 
Møteprotokoll Eldrerådet Trøndelag 04.04 2022 
 
 
 
 



 
 

 
Til 
Kommunene i Trøndelag v/den som er ansvarlig for tildeling av kommunale boliger og 
 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne                          17.01.2022 
 
FFO Trøndelag ønsker å kartlegge hvordan situasjonen er for kommunale boliger for 
mennesker med funksjonsnedsettelser.  

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha anledning til å velge bosted selv, de fleste 
med nedsatt funksjonsevne bor i bolig som ikke er tilrettelagt for deres funksjonshemming. 
Kommunene skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 
interesser på boligmarkedet, for eksempel grunnet funksjonsnedsettelse og økonomi.  

  

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker derfor din kommune skal svare ut følgende spørsmål: 

• Hvor mange personer står i kø for tildeling av kommunal bolig i deres kommune? 
• Hvor lang er ventetiden for de som står i kø for å motta kommunal bolig? 
• Hvor mange kommunale boliger har dere totalt? 
• Hvor mange av de kommunale boligene er i bruk pr. dags dato?  
• Vi ber også om at dere sender med kriteriene dere har for tildeling av kommunal 

bolig.  

Vi ønsker også at dere sender svaret til: ina.myran@ffo.no innen tirsdag 1. mars.  

Vi ønsker også at dere sender samme svar til deres kommunale råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne.  

 

Med vennlig hilsen 

Mona Lersveen                                                                      Ina B. Myran 

Leder                                                                                          Konsulent 

Viser til: 

“Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til en tilfredsstillende leve-standard 
for seg selv og sin familie, herunder bolig. De skal ha anledning til å velge bosted, og 

med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ha tilgang til støttetjenester, herunder 
personlig bistand som er nødvendig for å kunne bo og være inkludert i samfunnet og 

for å forhindre isolasjon eller segregering fra samfunnet”

 – Artikkel 19 0g 28 – FN-Konvensjonen om rettighetene for funksjonshemmede.



Kartlegging av boliger. Svar til FFO sendt mandag 02.05.22 fra Frøya kommune v/ bolig og 
eiendomsforvalteren 

Hei  

I og med at vi ikke har fått tilbakemelding på hvilke boliger som etterspørres har vi tatt utgangspunkt 
i boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne som i Frøya kommune er underlagt bo, aktivitet 
og miljøtjeneste.  

Hvor mange personer står i kø for tildeling av kommunal bolig i deres kommune?  

Ingen  

Hvor lang er ventetiden for de står i kø for å motta kommunal bolig?  

Ikke relevant  

Hvor mange kommunale boliger har dere totalt? 

27 boliger  

Hvor mange av de kommunale boligene er i bruk pr. dags dato?  

24 boliger  

 

Tjenestebeskrivelse med kriterier for tildeling av kommunal bolig:    

Virksomheten Bo-, Aktivitet-, og Miljøtjeneste 

7260 Sistranda 

OMSORGSBOLIG 
Omsorgsbolig er en bolig som er tilpasser orienterings- og bevegelseshemmede, og er fysisk 
tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Tildeling av 
omsorgsbolig skal være et ledd i å tildele tjenester på lavest effektive omsorgsnivå. Det er ikke 
omsorgstjenester tilknyttet boligen, men beboerne skal få tildelt pleie- og omsorgstjenester på linje 
med andre hjemmeboende. 

 

Navn på tjenesten: 

• Omsorgsbolig med tilgang til bemanning. 
• Bofellesskap med heldøgns bemanning. 

 

Lovgrunnlag: 

• Dette er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen og dermed ingen lovkrav på denne type 
bolig, men kommunen er pålagt å medvirke til boliger med særlig tilpasning og hjelpe-
vernetiltak i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7.  

• Vedtak om tildeling av omsorgsbolig er å betrakte som et enkeltvedtak, og kan påklages i 
henhold til Forvaltningsloven § 28.  

• Leieforholdet reguleres av husleieloven. 



 

Målsetting: 

• Du opplever en trygg og tilrettelagt bosituasjon. 
• Du har mulighet til selv å delta i planlegging, tilrettelegging og utforming av, og i boligen. 

 

Hvem kan få tjenesten: 

• Personer som er bosatt/har tilhørighet i Frøya kommune som har behov for tilrettelagt bolig 
ut fra særskilte hjelpebehov. 

• Personer som har langvarige, sammensatte behov for tjenester. 
• Søker er uten egnet bolig og har vanskeligheter med å skaffe seg alternativ bolig selv. 
• Kan nyttiggjøre seg det sosiale aspektet ved å bo og fungere sammen med andre. 

 

Beskrivelse av innholdet i tjenesten: 

• Leie av leilighet med livsløpsstandard. 
• Leien inkluderer vaktmestertjeneste og vann/renovasjon. 

 

Hva tjenesten ikke omfatter: 

• Pleie- og omsorgstjenester, måltider, rengjøring, møblering, innboforsikring og 
husholdningsartikler er ikke inkludert i tjenesten. 
 

Hva kan du forvente av oss: 

• Bidrar til planlegging og tilrettelegging av bolig ut fra behov. 
 

Hva forventer vi av deg: 

• At du undertegner husleieavtale. 
• Forholder deg til godkjente retningslinjer som gjelder. 

 

Praktiske opplysninger: 

• Skriftlig søknad sendes forvaltningskontoret. 
• Veiledning og evt. hjelp til utforming av søknad kan virksomheten bistå med. 
• Det er klageadgang på alle vedtak om tjenester. Klagefristen er 4 uker. Nærmere orientering 

om klagebehandling og hjelp til å utforme klage, kan gis av søknadens saksbehandler. 
 

Søknad sendes: 

Forvaltningskontor Helse og omsorg 

Postboks 152 

7261 Sistranda 

 



 



Fra::                                   Postmottak
Sendt::                              21.04.2022 15:02
Til::                                     'sigbjorn.hellevik@gmail.com'; Marit Wisløff Norborg; Siv-Tove Skarshaug
Emne::                               VS: Invitasjon til møte i Eldrerådet Trøndelag, 19. mai 2022

 
 

Fra: Ann Karin Mellingen [mailto:annmel@trondelagfylke.no] 
Sendt: 21. april 2022 14:51
Til: Rindal kommune <post@rindal.kommune.no>; Ragnhild Stavne Bolme 
<ragnhildsbolme@gmail.com>; knut.werner.rist@rindal.kommune.no; post@hitra.kommune.no; 
kari.johanne.glorstad@hitra.kmmune.no; bjny@hitra.kommune.no; Postmottak 
<postmottak@froya.kommune.no>; sigbjorn.hellevik@gmail.com; Siv-Tove Skarshaug <Siv-
Tove.Skarshaug@froya.kommune.no>; Skaun kommune <postmottak@skaun.kommune.no>; 
kari.k.ofstad@gmail.com; asbjorn.strommen <asbjorn.strommen@skaun.kommune.no>; Orkland 
kommune <postmottak@orkland.kommune.no>; Rolf Inge Furuhaug <rolf.inge.furuhaug@gmail.com>; 
bente.olstoren@orkland.kommune.no; Rennebu kommune <postmottak@rennebu.kommune.no>; 
svedahl.nelly@gmail.com; eliirene.grotte@rennebu.kommune.no; post@heim.kommune.no; 
arnfinn.volden@snillfjord.as; john.aspli <john.aspli@heim.kommune.no>
Kopi: Hildur Fallmyr (kfallmyr@online.no) <kfallmyr@online.no>; Egil Haugbjørg 
<ehaugbjorg@gmail.com>
Emne: Invitasjon til møte i Eldrerådet Trøndelag, 19. mai 2022 
 
Eldrerådet Trøndelag ønsker å invitere eldrerådene, adm. ledelse og 
sekretærer i kommunene Rennebu, Rindal, Heim, Hitra, Frøya, Skaun og 
Orkland til møte: 
Tid:         Torsdag 19. mai kl 12.00 (felles lunsj kl 13.00) 
Sted:        Bårdshaug gjestegård, Orkdalveien 102, 
Orkanger                               
 
Viser til Eldrerådet Trøndelag sitt reglement med bl.a. at; «rådet skal ha som 
formål å være et samarbeids- og rådgivende organ for fylkeskommunale, 
stalige og kommunale instanser, samt for samfunnslivet for øvrig.» 
 
Møtet settes av til felles erfaringsutveksling, med ca 15/20 minutter til hvert 
eldreråd om hva og hvordan eldrerådet jobber (oppgaver, samarbeid, 
utfordringer o.l.) 
 
Svar med antall deltakere og eventuelle allergier ønskes senest 6. 
mai.   
 
 
Med vennlig hilsen 
Ann Karin Mellingen



  

Ann Karin Mellingen 
Rådgiver 
Seksjon politisk sekretariat  
Skype: annmel@trondelagfylke.no 
74 17 75 07 / 416 25 505
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no 
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E ld r er ådet  2019 -2023  

Møt epro to ko l l  

 

 

Dato: 4. april 2022 kl 10.00 – 15.00 

Sted: Fosen Fjordhotell, Åfjord  

Møteleder: Hildur Fallmyr 

 

Til stede: Hildur Fallmyr 

 Egil Haugbjørg 

 Berit Kapelrud 

 Kirsti Hamre Nilsen 

 Laila Roel 

 Sveinung Gundersen 

 Aage Borrmann 

 Rolf Inge Furuhaug 

 

Forfall:  Ann Inger Leirtrø – ingen vara innkalt på grunn av kort 

varsel. 

 

For øvrig møtte: John Tore Vik, under felles orientering om 

Folkehelsemeldinga, med Integreringsrådet, via Teams 

 

Protokollfører: Ann-Karin Mellingen  

 

Program for dagen 

 

Kl. 10:00 Åpning  

Kl 10.20  Orientering Folkehelsemeldinga, med Integreringsrådet, via 

Teams, jfr presentasjon  
Kl 10.30 Saksbehandling 

 

Kl. 12:30 Lunsj 

  

Kl. 13.15 Møte med eldreråd fra Indre Fosen, Åfjord og Ørland 

kommuner, se oppsummering til slutt i protokollen 

  

Ca kl. 15.00 Møteslutt 

 

--- 



  
 
 Trøndelag fylkeskommune 

Trööndelagen fylhkentjïelte 
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SA KSLI STE   S ide  

12/22  Godkjenning av innkalling og sakliste - Eldrerådet Trøndelags møte 

4. april 2022 

3 

13/22  Godkjenning av møteprotokoll fra Eldrerådet Trøndelags møte 14. 

februar 2022 

3 

14/22  Leder orienterer - Eldrerådets møte 04.04.22 4 

15/22  Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 2022 - Uttalelser 

og påmelding 

4 

16/22  Innspill til ny folkehelsemelding 5 

Referatsaker 

7/22  Referat fra møte07.12.21 i Eldrerådet Verdal 7 

8/22  Referat med vedlegg, fra møte 17.01.22 i Eldrerådet Verdal 7 

9/22  Referat fra møte 14..02.22 i  Eldrerådet Verdal 7 

10/22  Protokoll fra møte i Eldres Råd Inderøy, 11.02.2022 7 

11/22  Protokoller fra Eldrerådet i Levanger sine møter 31.01.22 og 

08.02.22 

7 

12/22  Orkland eldreråd - møteprotokoll datert 16.02.2022 8 

13/22  Møteprotokoll Nærøysund eldreråd 27.01.2022 8 

14/22  Oversending av møteprotokoll råd for eldre - 01.03.2022 Midtre 

Gauldal kommune 

8 

15/22  Oversendelse av årsrapport 2021 - Ørland eldreråd 8 

16/22  Protokoll Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, 

Flatanger 

8 
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Saker  t i l  behand l ing   

12/22  Godk jenn ing  av  innka l l i ng  og  sak l i s t e  -  

E ld r er ådet  T rø nde lags  mø te  4 .  ap r i l  2022  

 

Eldrerådet sitt vedtak  

 

Innkalling og sakliste til Eldrerådet Trøndelag sitt møte 4. april 2022 godkjennes.  

 

Votering 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Fylkesdirektørens innstilling:  
 

Innkalling og sakliste til Eldrerådet Trøndelag sitt møte 4. april 2022 godkjennes.  

 

 

13/22  Godk jenn ing  av  møt epro to ko l l  f ra  E ld r er ådet  

T r ønde lags  mø t e  14 .  f eb r uar  2022  

 

Eldrerådet sitt vedtak  

 

Møteprotokoll fra Eldrerådet Trøndelag sitt møte 14. februar 2022 godkjennes.  

 

Votering 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Fylkesdirektørens innstilling:  

 

Møteprotokoll fra Eldrerådet Trøndelag sitt møte 14. februar 2022 godkjennes.  
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14/22  L eder  o r i ent er er  -  E ld r er ådet s  mø te  04 .04 .22  

 

Eldrerådet sitt vedtak  

 

Redegjørelse gitt i møtet tas til orientering og AU jobber videre med signaler gitt i møtet 

om pågående planer for årskonferanse, samling og møtet i mai.  

 

Behandling 

 

Leder Hildur Fallmyr orienterte om  

1. Leve Hele Livet – Helsedirektoratets samling 23.-24. mai 22. Leder har fått 

invitasjon til denne.  

2. Vårmøtet i Folkehelsealliansen 24. mars. Leder, nestleder og sekretær deltok. Et 

meget bra møte, med gode temaer. Aktuelt å ha tema utvikling psykisk helse i et 

eldrerådsmøte?  

3. Regional støttegruppe og møtene der på Teams. Litt lite kjennskap til eldreråd, 

som er en spesiell utfordring i deres arbeide i gruppen. Noe positiv utvikling på 

gang. Webinar 4. oktober i regi av eldrerådets representanter i gruppen, på vegne 

av støttegruppen Leve Hele Livet.  

4. Årskonferansen for kommunale eldreråd 2022.  

Sted og dato: Quality Grand hotell, Steinkjer 7.-8. september. 

UFU inviteres til å møte med representasjon.  

Ferdig program og invitasjon til eldrerådets møte 19. mai.  

5. Eldrerådets møteplan, forslag til justering av datoer for samling i Indre Namdal  

Avreise tirsdag 16., samlinger og møter 17. og 18 august.  

AU får fullmakt til å arbeide videre med opplegg for dette ut fra signaler gitt i 

møtet. 

6. Appell i Fylkestinget v/leder. Forespørsel om appell i junitinget er sendt.  

7. Orientering fra møte med AU for UFU i Rissa 3. april.  

Enighet om å gjensidig invitere representanter fra UFU/ER til hverandres 

samlinger, som f.eks. Årskonferanse for kommunale eldreråd og Ungdommens 

fylkesting i november. Videre ønskes større bevisstgjøring rundt medvirkning og 

medvirkningsråd. Felles konferanse for ungdom og eldre våren 2023 vurderes i 

begge råd.  

 

Forslag til vedtak:  

 

Redegjørelse gitt i møtet tas til orientering. 
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15/22  Landsko nferansen  fo r  f y l keskommuna le  

e ld r er åd  2022  -  Ut ta le l ser  og  påme ld ing  

 

Eldrerådet sitt vedtak  

 

Til Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd påmeldes:  

Hildur Fallmyr, Egil Haugbjørg, Sveinung Gundersen, Aage Borrmann.  

 

Følgende forslag til uttalelser vedtas, og sendes inn som forslag til uttalelser fra 

Landskonferansen:  

• Pensjonsoppgjøret 

• Boligsosial handlingsplan for eldre 

• Kvaliteten på hjemmetjenesten  

 

Uttalelse til pensjonistoppgjøret revideres av oppnevnt komite og distribueres eldrerådet 

for endelig godkjenning. Uttalelsen sendes også Arbeids- og sosialkomiteen på 

Stortinget, media og pensjonistorganisasjoner.  

 

Behandling 

Forslag:  

Fra Eldrerådet Trøndelag påmeldes:  

Hildur Fallmyr, Egil Haugbjørg, Sveinung Gundersen, Aage Borrmann.  

 

Følgende forslag til uttalelser vedtas:  

• Pensjonsoppgjøret 

• Boligsosial handlingsplan for eldre 

• Kvaliteten på hjemmetjenesten  

 

Uttalelse til pensjonistoppgjøret revideres av oppnevnt komite og distribueres eldrerådet 

for endelig godkjenning. Uttalelsen sendes også Arbeids- og sosialkomiteen på 

Stortinget, media og pensjonistorganisasjoner.  

 

Votering 

 

Forslag i møtet ble enstemmig vedtatt.  

Forslag til vedtak:  

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak.  
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16/22  I nnsp i l l  t i l  ny  fo lkehe l seme ld ing  

Eldrerådet sitt vedtak  

 

Eldrerådet støtter Fylkesutvalgets innstilling i saken og følgende tillegg i sak 72/22: 

«Den samiske befolkning skal ha tilgang på likeverdige helsetjenester og god helsehjelp. 

Fylkesutvalget støtter departementet i at økt kunnskap om helsetematikk fra den 

samiske befolkningen er viktig og at arbeidet med samiske perspektiver må styrkes i 

folkehelseperspektivet. Fylkesutvalget i Trøndelag ønsker spesielt å understreke 

viktigheten av å gjennomføre helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 3.» 

 

Videre støtter eldrerådet flertallsvedtaket fra FU om å integrere ABC og 

Hodebraprosjektet i Folkehelsearbeidet: 

«Trøndelag Fylkeskommune ønsker å løfte ABC og Hodebraprosjektet særskilt, og ber 

Helse- og Omsorgsdepartementet se på muligheten denne metoden er for å løfte god 

psykisk helse i hele befolkningen. Behovet for en nasjonal kunnskapskampanje rundt 

psykisk helse bør vurderes.» 

 

Behandling 

Følgende forslag til uttalelse til revidering av folkehelsemeldingen: 

 

Eldrerådet støtter Fylkesutvalgets innstilling i saken og følgende tillegg i sak 72/22: 

«Den samiske befolkning skal ha tilgang på likeverdige helsetjenester og god helsehjelp. 

Fylkesutvalget støtter departementet i at økt kunnskap om helsetematikk fra den 

samiske befolkningen er viktig og at arbeidet med samiske perspektiver må styrkes i 

folkehelseperspektivet. Fylkesutvalget i Trøndelag ønsker spesielt å understreke 

viktigheten av å gjennomføre helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 3.» 

 

Videre støtter eldrerådet flertallsvedtaket fra FU om å integrere ABC og 

Hodebraprosjektet i Folkehelsearbeidet: 

«Trøndelag Fylkeskommune ønsker å løfte ABC og Hodebraprosjektet særskilt, og ber 

Helse- og Omsorgsdepartementet se på muligheten denne metoden er for å løfte god 

psykisk helse i hele befolkningen. Behovet for en nasjonal kunnskapskampanje rundt 

psykisk helse bør vurderes.» 

 

Votering 

Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt. 

 

Fylkesdirektørens innstilling:  

Fylkesutvalget i Trøndelag mener at god folkehelse er en avgjørende ressurs for et 

bærekraftig samfunn i fremtiden. Folkehelsearbeidet må derfor få en høyere prioritet 

innenfor alle samfunnssektorer nasjonalt, regionalt og lokalt. Drøftingsdelen i denne 

saken er Trøndelag fylkeskommunes innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid 

med neste folkehelsemelding. 
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Oppsummer ing  f ra  møt e  med  kommuna le  e ld r er åd  i  

I ndr e  Fo sen ,  Ør land  o g  Å f jo rd  ko mmuner   

Åfjord:  

Får gode orienteringer fra adm. Har eget reglement, Behandler forholdsvis få saker. Er 

med i Leve Hele Livet og deltar i prosjektgruppe Nytt helsehus. 

Fikk midler til Eldres dag i oktober. Positivt felles møte med RLF. Har egen sekretær, og 

eget budsjett. En politiker i rådet.  

Ørland: 

Eldrerådet består av 7 medlemmer. Kommunalsjef for Helse og omsorg deltar på alle 

møter. Referert fra deres årsmelding. Sist ble Eldres dag arrangert i regi av Sanitetens 

dag. Bra arrangement, men i år blir Eldres dag i egen regi. Er opprettet et prosjekt om 

forebygging av ensomhet blant eldre. Bl.a.; de har etablert 18 eldrekontakter (i de ulike 

grendene). I arbeidsgruppen Demensvennlig samfunn deltar en av eldrerådets 

medlemmer.  

De har ikke eget budsjett, men får midler til sine aktiviteter.  

Indre Fosen: 

Krevende år med Korona. Har også hatt utfordrende kontakt med Pasientreiser/HELFO. 

Digitale verktøy, og bruk av disse er krevende for mange eldre. Ønsker kommunal plan 

for opplæring av eldre på dette området. Eldres dag; bytter på å arrangere denne dagen 

mellom de ulike sentrum i kommunen. Utdeler Eldres pris for frivillig innsats (over tid). 

Deltar i Leve Hele Livet.  

 

Generelt Ønsker å få en mer proaktiv rolle; komme tidlig med i prosess i f.eks. 

prosjektgrupper, referansegrupper o.l.  

 

Hildur Fallmyr:  

Regional støttegruppe Leve Hele Livet arrangerer et webinar 4. oktober i år, om 

eldrerådenes funksjon og deltakelse i Leve Hele Livet. Eldrerådet Trøndelag sine 

representanter i Regional støttegruppe er arrangør for webinaret. To kommunale 

eldreråd ønskes som deltakere/innledere i dette webinaret.  

---  

Refer a t sake r   

Saknr Arkivsak Tittel 
7/22 202001103-44 Referat fra møte07.12.21 i Eldrerådet Verdal 

 

8/22 202001103-45 Referat med vedlegg, fra møte 17.01.22 i Eldrerådet 

Verdal 

 

9/22 202001103-46 Referat fra møte 14.02.22 i  Eldrerådet Verdal 

 

10/22 202001103-47 Protokoll fra møte i Eldres Råd Inderøy, 11.02.2022 
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11/22 202001103-48 Protokoller fra Eldrerådet i Levanger sine møter 

31.01.22 og 08.02.22 

 

12/22 202001103-49 Orkland eldreråd - møteprotokoll datert 16.02.2022 

 

13/22 202001103-50 Møteprotokoll Nærøysund eldreråd 27.01.2022 

 

14/22 202001103-51 Oversending av møteprotokoll råd for eldre - 

01.03.2022 -  Midtre Gauldal kommune 

 

15/22 202211928-1 Oversendelse av årsrapport 2021 - Ørland eldreråd 

 

16/22 202001103-52 Protokoll Råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse, Flatanger 

 

Møtet slutt kl 15.00  

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/913    
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