
FRØYA KOMMUNE 
FRØYA ELDRE- OG BRUKERRÅD Saksliste 
Møtested: Møtedato: Kl. 
Kommunestyresalen 08.12.2021 09:00  
 

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. 
 
NB!  Møtestart kl 09.00 
 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

28/21 21/2429   
 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.11.21  

 
29/21 21/2356   
 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2022  

 
30/21 21/2462   
 FRØYA UNGDOMSFOND  

 
31/21 21/2461   
 KAFE HJERTEROM  

 
32/21 21/2444   
 KJØP AV FRØYA UNGDOMSSKOLE - FRØYA ELDRE- OG BRUKERRÅD - FEB  

 
33/21 21/2430   
 REFERATSAKER  

 
34/21 21/2471   
 ORIENTERING/SPØRRERUNDE  

 
 
 
 
Sistranda, 01.12.21 
 

  Sigbjørn Hellevik  
  Leder 

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



Saknr: 28/21

FRØYA KOMMUNE 
Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 
08.12.2021 

Arkivsaksnr: 
21/2429 

Sak nr: 
28/21 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
28/21 Frøya eldre- og brukerråd 08.12.2021 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.11.21  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 04.11.21 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 04.11.21 
 



Saknr: 29/21

FRØYA KOMMUNE 
Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 
08.12.2021 

Arkivsaksnr: 
21/2356 

Sak nr: 
29/21 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
29/21 Frøya eldre- og brukerråd 08.12.2021 
 
MØTEPLAN 1. HALVÅR 2022  
 
 
Forslag til vedtak: 

Møteplan 1. halvår 2022 
 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni 
 

KST 26.01 
Nb. onsdag 

 

24.02 24.03 28.04 19.05 16.06 

FSK 18.01 
 

01.02 
15.02 

01.03 
04.03 
15.03 

05.04 
19.04 

03.05 
24.05 

 
11.05 
12.05 

09.06 
Nb. 

torsdag 
 

HOAT 11.01 08.02 
 

08.03 
TSU 

 

26.04 10.05 
 

14.06 
TSU 

HOOK 13.01 
 

10.02 10.03 07.04 12.05 10.06 
Nb. 

fredag 
KU             
FEB 12.01 09.02 09.03 06.04 11.05 08.06 
FUR             

 
Møtedager og tidspunkt: 
 
 Kommunestyret (KST)     torsdager med møtestart kl. 10.00 
 Formannskapet (FSK)      tirsdager med møtestart kl. 09.00 
 Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV, kultur (HOOK) torsdager med møtestart kl. 09.00  
 Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester (HOAT) tirsdager med møtestart kl. 09.00 

o Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) i mars og juni  
 Frøya eldre- og brukerråd;      onsdager med møtestart kl. 10.00 
 Frøya ungdomsråd;       mandager med møtestart kl. 15.30 
 Kontrollutvalget;       onsdager med møtestart kl. 10.00 
 
Merknader til møteplanen: 
 
 Møter kan bli avlyst dersom lite saker, dette avgjøres av ordfører 
 Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  
 Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  
 



Saknr: 29/21

 Felles formannskapsmøte i region sørvest/lakseregionen 04 mars (sted ikke bestemt) 
 Felles formannskapsmøte med Hitra, Trondheim og Nærøysund 11- 12 mai (Trondheim) 
 
 
 
 



Saknr: 30/21

FRØYA KOMMUNE 
Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 
08.12.2021 

Arkivsaksnr: 
21/2462 

Sak nr: 
30/21 

Saksbehandler: 
Renate Loktu Sandvik 

Arkivkode: 
242 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
30/21 Frøya eldre- og brukerråd 08.12.2021 
 
FRØYA UNGDOMSFOND  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya eldre- og brukerråd støtter kommuedirektøren forslag til retningslinjer for Frøya ungdomsfond. 
 
Vedlegg: 
 
Saksopplysninger:  
 
Frøya kommune har i forbindelse med disponering av havbruksfondet avsatt kr. 200.000,- til et eget 
ungdomsfond. Ungdomsfondet sitt formål er å initiere og støtte opp under kultur og aktivitetstilbud 
i kommunen med et særlig fokus på aktivitet til ungdom. Fondet som er til disposisjon ønskes brukt 
til et behov ungdommen selv mener de har, og som de selv mener vil bidra til å fremmer 
inkludering og motvirker utenforskap for ungdommen i Frøya kommune. Ungdomsfondet skal 
bidrar til å stimulere til at ungdom i Frøya kommune blir gitt muligheter til å sette i gang med nye 
prosjekter og aktiviteter - av, med og for barn og unge.  
 
Vurdering:  
 
Kommunedriektøren tilrår følgende retningslinjer for Frøya ungdomsfond.  
 
Formål med ordningen  
 
Formål er å initiere og støtte opp under kultur og aktivitetstilbud i kommunen med et særlig fokus 
på aktivitet til ungdom.  
Ungdomsfondet skal gi mulighet til å iverksette tilbud/tiltak etter behov ungdommen selv mener de 
har, og som de selv mener vil bidra til å fremmer inkludering og motvirker utenforskap.  
Ungdomsfondet skal bidrar til å stimulere til at ungdom i Frøya kommune blir gitt muligheter til å 
sette i gang med nye prosjekter og aktiviteter - av, med og for barn og unge.  
Både enkeltpersoner og grupper kan søke men minimum ¾ av gruppa må være innafor målgruppa.  
Andre kan søke, dersom tiltaket er direkte rettet mot ungdom i aldersgruppa.  
 
Fondsstyre:  
 
Det opprettes et fondsstyre som fordeler midler etter søknad, og herunder godkjenner utbetaling. 
Fondsstyret velger selv sin leder av og blant fondsstyrets medlemmer. Frøya kommune, v/ 
kommunedirektøren sørger for sekretærbistand til styret. Fondsstyret har møter 4. ganger i året. 
Møtehyppighet kan utvides avhengig av innkommende søknader.  



Saknr: 30/21

Kommunedirektøren tilrår følgende sammensetning av fondsstyret;  
2 representanter fra Ungdomsrådet/FUR  
1 representant fra Virksomheten Kultur og idrett (sekretariat)  
1 representant fra Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur  
 
Målgruppe  
 
Barn og unge mellom 13 og 25 år i Frøya kommune.  
 
Vilkår  
 
Midlene kan benyttes til planlegging av tiltak samt kjøp av tjenester, utstyr og materiell til 
gjennomføring av tiltak. Midlene kan også benyttes til å opprette nye tiltak i eksisterende kultur- og 
fritidslokaler. 
 
Tiltak som fremmer inkludering og motvirker utenforskap vil bli prioritert.  
 
Tiltak som vil gi et tilbud som ikke eksisterer i kommunen fra før vil bli prioritert.  
 
Mottakere av tildeling kan ikke søke på ny, før rapport fra forrige tildeling er levert.  
 
Fastsettelse av tilskudd  
 
Max støtte pr. tiltak er kr. 20.000,- og behandles av fondsstyret  
 
Søknadskriterier:  
 
Søker må ha tilhold i Frøya kommune.  
Søknaden skal være i tråd med aktiviteter/tiltak som beskrevet i formål  
Søkere under 18 år må ha en foresatt over 18 som medunderskriver.  
Søker må i søknaden opplyse når og hvordan tilskuddet skal utbetales, herunder kontonr. Tilsagnet 
er gyldig 1 år fra tilsagnsdato.  
 
Klage  
 
Avslag på søknader skal begrunnes.  
Vedtak kan ikke klages på.  
 
Rapportering fra tilskuddsmottager  
 
Alle som har fått innvilget støtte skal levere rapport over hva midlene er brukt til.  
Ubenyttede midler blir krevd tilbakebetalt.  
Søknader behandles fortløpende. 
 



Saknr: 31/21

FRØYA KOMMUNE 
Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 
08.12.2021 

Arkivsaksnr: 
21/2461 

Sak nr: 
31/21 

Saksbehandler: 
Renate Loktu Sandvik 

Arkivkode: 
614 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
31/21 Frøya eldre- og brukerråd 08.12.2021 
 
KAFE HJERTEROM  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya eldre- og brukerråd støtter kommunaldirektørens forslag til drift av Kafe Hjerterom som er 
lokalisert i Frøya helsetun. 
 
 
Saksopplysninger:   
 
I forbindelse med morgendagens omsorg, og bygging av Frøya helsetun, er det i tilknytning til 
helsetunet etablert storkjøkken. I tillegg til storkjøkkenet så etableres Kafe hjerterom. I prosjektet 
morgendagens omsorg er kafe hjerterom omtalt som «bydelskafe». Med begrepet «bydelskafe» 
menes i denne sammenhengen en kafe som drives innenfor helsetunet. «Bydelskafeenes» formål er 
å bidra til å skape en arena for å utvikle sosiale relasjoner blant brukere og ikke-bruker av helse- og 
omsorgstjenestene. Det skal legges til rette for aktiviteter for å bygge nettverk og forebygge 
ensomhet i et helseperspektiv.  
Målet er at Kafe Hjerterom skal være et naturlig hjerte i helsetunet hvor ansatte, beboere, pårørende 
og hjemmeboende kan innta et godt måltid sammen. Det skal være tilbud om lunsj som for 
eksempel salatbar, suppe og påsmurt, i tillegg til at det tilbys middag og kaffe/kaker. Det skal være 
mulighet for at også hjemmeboende kan møtes til en sosial stund, spise en god middag sammen 
eller ta med seg middagen hjem. Det legges opp til at hjemmeboende eldre kan ha 
abonnementsordning på middag i kafe hjerterom. Det er også søkt om skjenkebevilgning for øl- og 
vin.  
 
I tillegg til dette vil det er det også ønskelig med et samarbeid med eksterne som NAV, Dalpro og 
skole, for tilrettelagt arbeid eller alternativ læringsarena.  
 
Vurdering:  
 
Det legges opp til at drift av Kafe Hjerterom vil egenfinansieres med inntekter fra salg og utleie. 
Kommunedirektøren sin vurdering er at prisene i kafe hjerterom skal være konkurransedyktig, dvs. 
driften skal være i balanse, og det legges derfor ikke opp til resultatkrav om overskudd.  
Kafe hjerterom har som hovedformål om å legges til rette for å bygge nettverk og forebygge 
ensomhet i et helseperspektiv, et annet formål enn sammenlignet med privatdrevne kommersielle 
kafeer, hvor nettopp krav til overskudd er vesentlig. Hva kafe Hjerterom kan bli må utprøves i 
første driftsår. Foreløpig er det ikke bestemt åpningstid på kafeen, men ønsket er at det også skal 
være åpent på ettermiddag og helg, slik at pårørende også kan bruke denne når de besøker sine ved 
Frøya helsetun. Det vil også legge til rettes for muligheten for ulike arrangementer i lokalene, som 
minnesamvær, bursdager, konfirmasjoner o.l 



Saknr: 32/21

FRØYA KOMMUNE 
Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 
08.12.2021 

Arkivsaksnr: 
21/2444 

Sak nr: 
32/21 

Saksbehandler: 
Roger Antonsen 

Arkivkode: 
200 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
32/21 Frøya eldre- og brukerråd 08.12.2021 
 
KJØP AV FRØYA UNGDOMSSKOLE - FRØYA ELDRE- OG BRUKERRÅD - FEB  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
FEB har følgende uttalelser til saken: 
 
Vedlegg: 
 
Sak 21/2418 i sin helhet 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Det vises til kommunedirektørens innstilling til ovennvnte sak 21/2418. I saken ligger verditakst av 
eiendommen, skisse på oppgradering av uteområdet, samt uttalelse til saken fra Elevrådet, FAU og skolens 
ledelse.  
 
 



Saknr: 33/21

FRØYA KOMMUNE 
Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 
08.12.2021 

Arkivsaksnr: 
21/2430 

Sak nr: 
33/21 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
33/21 Frøya eldre- og brukerråd 08.12.2021 
 
REFERATSAKER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatene tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
Sentralisering og nedlegging av institusjonsplasser for alvorlig syke eldre og andre 
Mandat ombud for helse, omsorg og oppvekst i Frøya kommune 
Møteprotokoll Eldrerådet Fylkeskommune  22.09.2020 
Rutiner for medvirkning i plansaker 
 



Saknr: 34/21

FRØYA KOMMUNE 
Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 
08.12.2021 

Arkivsaksnr: 
21/2471 

Sak nr: 
34/21 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
34/21 Frøya eldre- og brukerråd 08.12.2021 
 
ORIENTERING/SPØRRERUNDE  
 
 
Universiell utforming Herredshuset v/ Brukerombud  
Trønderlag eldreråd 27.10.21 og 22.11.21 
Informasjon om Revmatikerforeningen v/ Eva Foss 
Informasjon brukerundersøkelse gjennomført transportordning for eldre 
 
 
Vedlegg: 
 
Brosjyre for å inspirere eldre og seniorer til aktivitet og trivsel i nærmiljøet 
Møteprotokoll Eldrerådet Trøndelag 22.112021 
Møteprotokoll Eldrerådet Trøndelag, 27.10.21 
Protokoll VR-sak 27-21 fra Sametingets eldreråd 
til fylkets eldreråd - Eldremilliard 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2429    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.11.21  
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 04.11.21 godkjennes som framlagt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 04.11.21 
 
 
 



FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Frøya eldre- og brukerråd:
Møtested: Møtedato:
Kommunestyresalen 04.11.2021

Møtetid:
10:00 - 13:00

Av utvalgets medlemmer møtte
av 7

Fra og med sak: 26/21
Til og med sak: 27/21

Faste repr esentanter i Frøya eldre- og brukerråd i perioden 2019-2023

Faste medlemmer
Sigbjorn Hellevik (leder)
Hans Ulrik Hammer Nestleder
Laila Wedø
Åse Kr istiansen
Riemor Mathisen
Eva Foss
Brukerombud

Faste representanter med forfall:

IEva Foss
Brukerombud
Laila Wedø

Vararepr esentanter som møtte:

IHalgeir Sandvik

Merknader :

I . Innkalling med saksliste ble enstemmig godkj ent.

Underskrift:

a±..ll-
Leder

c a r 'lat±,+
Ri gmor Mathis en

Protokollunderskriver

Sd4To .Sarsloe
Siv-Tove Skar shaug J

Sekretær



HOVED UTSKRIFT

Utvalg:
Møtedato:

Frøya eldre- og brukerråd
04.11.2021

SAKSLISTE

Saksnr.

26/2 1

27/21

Arkivsaks nr.
Innhold

21/2240
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MOTE 18.10.21

21/2258
FEB  -  HØRING  -  BUDSJETT OG OKONOMIPLAN 2022  -  2025

2



26/21
GODKJ ENNING A V PROTOKOLL FRA M OTE 18.10.21

Vedtak:

Protokoll fra møte 18.10.21 godkj ennes som framlagt.

Enstemmig.

I nstilling:

Protokoll fra møte 18.10.21 godkj ennes som framlagt.

27/2 1
FEB - HØRING - BUDSJ ETT OG ØKONOM IPLAN 2022 - 2025

Vedtak :

FEB gir følgende høringsinnspill til formannskapet sin behandling av budsjett 2022 og
økonomiplan 2022 - 2025:

Fr øya eldre og bruker r åd viser til fremlagt forslag til budsj ett og økonomiplan i fellesmøte 04.11.21, og vil
ut tale:

1. R ådet er tilfr eds med af en gjennomgang så vidt tidlig i budsj et tprosessen.

2. R ådet slutter seg til hovedtr ekkene i budsj ett og økonomiplan, herunder investeringsprosj ektet.
R ådet vil tilrå at oppmer ksomheten r ettes mot en styrking av grunnbemanningen innen helse og
omsorg. Rådet tilrår vider e at tiltaket Livsglede for eldre styrkes med en høyer e samlet
stillingsandel og tilstr ekkelige midler til dr ift.

Fr øya eldr e og br uker r åd gjentar sitt ønske fra fj or år ets budsjettbehandling om abli tidlig involver t i
følgende invester ingsprosj ekt :

• Bofellesskap for unge med særskilte behov

• Uteomr åde i Sistr anda sentrum

• evt . bygging av ny svømmehall/badeland

Enstemmig.

Frøya Eldr e- og br uker r åds behandling i mote 04.11.21:

Frøya eldre og brukerråd viser til fremlagt forslag til budsj ett og økonomiplan i fellesmøte 04.11.21, og vil
uttale:

3. Rådet er tilfreds med afa en gjennomgang så vidt tidlig i budsjettprosessen.

4. Rådet slutter seg til hovedtrekkene i budsj ett og økonomiplan, herunder investeringsprosj ektet. Rådet
vil tilrå at oppmerksomheten rettes mot en styrking av grunnbemanningen innen helse og omsorg. Rådet

3



tilrår videre at tiltaket Livsglede for eldre styrkes med en høyere samlet stillingsandel og tilstrekkelige
midler til drift.

Frøya eldre og brukerråd gjentar sitt ønske fra fjorårets budsjettbehandling om å bli tidlig involvert i følgende
investeringsprosj ekt:

• Bofellesskap for unge med særskilte behov

• Uteområde i Sistranda sentrum

• evt. bygging av ny svømmehall/badeland

Enstemmig.

Innstilling:

FEB gir følgende høringsinnspill til formannskapet sin behandling av budsj ett 2022 og økonomiplan
2022 - 2025:

4



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2356    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
MØTEPLAN 1. HALVÅR 2022  
 
 
Forslag til vedtak: 

Møteplan 1. halvår 2022 
 
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni 

 
KST 26.01 

Nb. 
onsdag 

 

24.02 24.03 28.04 19.05 16.06 

FSK 18.01 
 

01.02 
15.02 

01.03 
04.03 
15.03 

05.04 
19.04 

03.05 
24.05 

 
11.05 
12.05 

09.06 
Nb. 

torsdag 
 

HOAT 11.01 08.02 
 

08.03 
TSU 

 

26.04 10.05 
 

14.06 
TSU 

HOOK 13.01 
 

10.02 10.03 07.04 12.05 10.06 
Nb. 

fredag 
KU 

      

FEB 12.01 09.02 09.03 06.04 11.05 08.06 
FUR 

      

 
Møtedager og tidspunkt: 
 
 Kommunestyret (KST)     torsdager med møtestart kl. 10.00 
 Formannskapet (FSK)      tirsdager med møtestart kl. 09.00 
 Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV, kultur (HOOK) torsdager med møtestart kl. 09.00  
 Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester (HOAT) tirsdager med møtestart kl. 09.00 

o Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) i mars og juni  
 Frøya eldre- og brukerråd;      onsdager med møtestart kl. 10.00 
 Frøya ungdomsråd;       mandager med møtestart kl. 15.30 
 Kontrollutvalget;       onsdager med møtestart kl. 10.00 
 
Merknader til møteplanen: 



 
 Møter kan bli avlyst dersom lite saker, dette avgjøres av ordfører 
 Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  
 Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  
 
 Felles formannskapsmøte i region sørvest/lakseregionen 04 mars (sted ikke bestemt) 
 Felles formannskapsmøte med Hitra, Trondheim og Nærøysund 11- 12 mai (Trondheim) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Renate Loktu Sandvik Arkiv: 242  
Arkivsaksnr.: 21/2462    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
FRØYA UNGDOMSFOND  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya eldre- og brukerråd støtter kommuedirektøren forslag til retningslinjer for Frøya 
ungdomsfond. 
 
 
Vedlegg: 
 
Saksopplysninger:  
 
Frøya kommune har i forbindelse med disponering av havbruksfondet avsatt kr. 200.000,- til et 
eget ungdomsfond. Ungdomsfondet sitt formål er å initiere og støtte opp under kultur og 
aktivitetstilbud i kommunen med et særlig fokus på aktivitet til ungdom. Fondet som er til 
disposisjon ønskes brukt til et behov ungdommen selv mener de har, og som de selv mener vil 
bidra til å fremmer inkludering og motvirker utenforskap for ungdommen i Frøya kommune. 
Ungdomsfondet skal bidrar til å stimulere til at ungdom i Frøya kommune blir gitt muligheter til å 
sette i gang med nye prosjekter og aktiviteter - av, med og for barn og unge.  
 
Vurdering:  
 
Kommunedriektøren tilrår følgende retningslinjer for Frøya ungdomsfond.  
 
Formål med ordningen  
 
Formål er å initiere og støtte opp under kultur og aktivitetstilbud i kommunen med et særlig fokus 
på aktivitet til ungdom.  
Ungdomsfondet skal gi mulighet til å iverksette tilbud/tiltak etter behov ungdommen selv mener de 
har, og som de selv mener vil bidra til å fremmer inkludering og motvirker utenforskap.  
Ungdomsfondet skal bidrar til å stimulere til at ungdom i Frøya kommune blir gitt muligheter til å 
sette i gang med nye prosjekter og aktiviteter - av, med og for barn og unge.  



Både enkeltpersoner og grupper kan søke men minimum ¾ av gruppa må være innafor målgruppa.  
Andre kan søke, dersom tiltaket er direkte rettet mot ungdom i aldersgruppa.  
 
Fondsstyre:  
 
Det opprettes et fondsstyre som fordeler midler etter søknad, og herunder godkjenner utbetaling. 
Fondsstyret velger selv sin leder av og blant fondsstyrets medlemmer. Frøya kommune, v/ 
kommunedirektøren sørger for sekretærbistand til styret. Fondsstyret har møter 4. ganger i året. 
Møtehyppighet kan utvides avhengig av innkommende søknader.  
Kommunedirektøren tilrår følgende sammensetning av fondsstyret;  
2 representanter fra Ungdomsrådet/FUR  
1 representant fra Virksomheten Kultur og idrett (sekretariat)  
1 representant fra Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur  
 
Målgruppe  
 
Barn og unge mellom 13 og 25 år i Frøya kommune.  
 
Vilkår  
 
Midlene kan benyttes til planlegging av tiltak samt kjøp av tjenester, utstyr og materiell til 
gjennomføring av tiltak. Midlene kan også benyttes til å opprette nye tiltak i eksisterende kultur- og 
fritidslokaler. 
 
Tiltak som fremmer inkludering og motvirker utenforskap vil bli prioritert.  
 
Tiltak som vil gi et tilbud som ikke eksisterer i kommunen fra før vil bli prioritert.  
 
Mottakere av tildeling kan ikke søke på ny, før rapport fra forrige tildeling er levert.  
 
Fastsettelse av tilskudd  
 
Max støtte pr. tiltak er kr. 20.000,- og behandles av fondsstyret  
 
Søknadskriterier:  
 
Søker må ha tilhold i Frøya kommune.  
Søknaden skal være i tråd med aktiviteter/tiltak som beskrevet i formål  
Søkere under 18 år må ha en foresatt over 18 som medunderskriver.  
Søker må i søknaden opplyse når og hvordan tilskuddet skal utbetales, herunder kontonr.  



Tilsagnet er gyldig 1 år fra tilsagnsdato.  
 
Klage  
 
Avslag på søknader skal begrunnes.  
Vedtak kan ikke klages på.  
 
Rapportering fra tilskuddsmottager  
 
Alle som har fått innvilget støtte skal levere rapport over hva midlene er brukt til.  
Ubenyttede midler blir krevd tilbakebetalt.  
Søknader behandles fortløpende. 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Renate Loktu Sandvik Arkiv: 614  
Arkivsaksnr.: 21/2461    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
KAFE HJERTEROM  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya eldre- og brukerråd støtter kommunaldirektørens forslag til drift av Kafe Hjerterom 
som er lokalisert i Frøya helsetun. 
 
 
Vedlegg: 
 
Saksopplysninger:   
 
I forbindelse med morgendagens omsorg, og bygging av Frøya helsetun, er det i tilknytning til 
helsetunet etablert storkjøkken. I tillegg til storkjøkkenet så etableres Kafe hjerterom. I prosjektet 
morgendagens omsorg er kafe hjerterom omtalt som «bydelskafe». Med begrepet «bydelskafe» 
menes i denne sammenhengen en kafe som drives innenfor helsetunet. «Bydelskafeenes» formål er 
å bidra til å skape en arena for å utvikle sosiale relasjoner blant brukere og ikke-bruker av helse- og 
omsorgstjenestene. Det skal legges til rette for aktiviteter for å bygge nettverk og forebygge 
ensomhet i et helseperspektiv.  
Målet er at Kafe Hjerterom skal være et naturlig hjerte i helsetunet hvor ansatte, beboere, 
pårørende og hjemmeboende kan innta et godt måltid sammen. Det skal være tilbud om lunsj som 
for eksempel salatbar, suppe og påsmurt, i tillegg til at det tilbys middag og kaffe/kaker. Det skal 
være mulighet for at også hjemmeboende kan møtes til en sosial stund, spise en god middag 
sammen eller ta med seg middagen hjem. Det legges opp til at hjemmeboende eldre kan ha 
abonnementsordning på middag i kafe hjerterom. Det er også søkt om skjenkebevilgning for øl- og 
vin.  
 
I tillegg til dette vil det er det også ønskelig med et samarbeid med eksterne som NAV, Dalpro og 
skole, for tilrettelagt arbeid eller alternativ læringsarena.  
 
 
 
 
 
Vurdering:  
 



Det legges opp til at drift av Kafe Hjerterom vil egenfinansieres med inntekter fra salg og utleie. 
Kommunedirektøren sin vurdering er at prisene i kafe hjerterom skal være konkurransedyktig, dvs. 
driften skal være i balanse, og det legges derfor ikke opp til resultatkrav om overskudd.  
Kafe hjerterom har som hovedformål om å legges til rette for å bygge nettverk og forebygge 
ensomhet i et helseperspektiv, et annet formål enn sammenlignet med privatdrevne kommersielle 
kafeer, hvor nettopp krav til overskudd er vesentlig. Hva kafe Hjerterom kan bli må utprøves i 
første driftsår. Foreløpig er det ikke bestemt åpningstid på kafeen, men ønsket er at det også skal 
være åpent på ettermiddag og helg, slik at pårørende også kan bruke denne når de besøker sine ved 
Frøya helsetun. Det vil også legge til rettes for muligheten for ulike arrangementer i lokalene, som 
minnesamvær, bursdager, konfirmasjoner o.l 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 200  
Arkivsaksnr.: 21/2444    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
KJØP AV FRØYA UNGDOMSSKOLE - FRØYA ELDRE- OG BRUKERRÅD - FEB  
 
Forslag til vedtak: 
FEB har følgende uttalelser til saken: 
 
 
Vedlegg: 
Sak 21/2418 i sin helhet 
 
 
Saksopplysninger:   
Det vises til kommunedirektørens innstilling til ovennvnte sak 21/2418. I saken ligger 
verditakst av eiendommen, skisse på oppgradering av uteområdet, samt uttalelse til saken fra 
Elevrådet, FAU og skolens ledelse.  
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 200  
Arkivsaksnr.: 21/2418    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
KJØP AV FRØYA UNGDOMSSKOLE  
 
Forslag til vedtak: 

 Frøya kommunestyre vedtar å kjøpe Eiendommen, gnr 21, bnr. 226 i Frøya kommune 
(Frøya ungdomsskole) til en pris av 52,9 mill kr.  

 Prisen inkluderer restaurering av «verkstedbygningen» og oppgradering av 
utearealet som beskrevet i saken.  

 Kjøpet finansieres av ved bruk av disposisjonsfond.  

 Eiendommen overtas i desember 2022.  

 
 
Vedlegg: 
 

 Verditakst fra Stene Takst AS og Ing. R. Lund AS 
 Elevrådets, FAUs og ledelsens uttalelser 
 Kostnadsoverslag – uteområde.  

 
 
Saksopplysninger:   
 
I KST-sak 62/18 og 4/19 vedtok kommunestyret å leie deler av Gamle Frøya videregående 
skole som midlertidige lokaler for ungdomsskolen.  

Leieavtalen med Frøya Eiendom AS ble inngått med en leieperiode på 10 år – 15.7. 2019 – 
15.07.2029. I avtalen har Frøya kommune en opsjon på kjøp av eiendommen. Denne 
opsjonen kan benyttes i perioden 01.01.2025 til 31.12.2026, jf. Avtalens pkt 11.1. I henhold 
til avtalens punkt 11.1 skal «markedspris» legges til grunn og takst skal gjennomføres etter 
nærmere prosedyre, dersom partene ikke blir enige om markedspris.   

Hele bygningsmassen har et areal på totalt 4 695 m2 med en tomt på 8 071 m2 

Som følge av større elevvekst en forutsatt er leiearealet utvidet to ganger. 



Avtaler Areal m2 Pris
Hovedavtalen 2200 2 500 014kr                         
Tilleggsavtale 1 354 559 680kr                            
Tilleggsavtale 2 283 420 021kr                            

Totalt 2837 3 479 715kr                         

Leieavtalens arealer, omfang og leiepris eks mva. per år 

 

I leieprisen er alt av inventar inkludert.  

Fra leieavtalens oppstart, 15.7.2019 og til november 2021, har vi betalt totalt 6, 089 mill kr i 
husleie.  

Restaurert del av bygningsmassen oppfattes av elever og ansatte som veldig god og 
funksjonell.  Vedlagt følger elevrådets, FAUs og ledelsens kommentarer til bygningsmassen. 

Det er foretatt en henvendelse til Frøy Eiendom AS om er muligheter for å kjøpe 
eiendommen tidligere enn det opsjonen beskriver.  

Frøy Eiendom AS er positivt til dette og de har kommet med et tilbud på utkjøp av 
eiendommen. 

Frøya kommune har fått en juridisk vurdering av regelverket vedr offentlig anskaffelse og 
statsstøtte ved eventuell utkjøp før avtalens opsjon om utkjøp trer i kraft.    

I vurderingen skriver vår advokat følgende: 

«For å redusere faren for en etterfølgende klage til ESA og også for å bli felt av en slik klage, 
anbefaler vi at kommunen bruker det samme virkemiddel som er tilgjengelig ved salg av 
bygg for å underbygge at prisingen ikke utgjør offentlig støtte. Det vil i praksis si å be en 
kvalifisert takstmann taksere bygget. Kommer han til noenlunde samme pris som vurderes 
avtalt med Frøy eiendom har dere et solid argument for at dette ikke er statsstøtte. 
Kommer han til en betydelig lavere pris, er det grunn til å vurdere om man skal gjennomføre 
kjøpet på de gitte betingelser. Den foreliggende leiekontrakten som gir eier inntekter, vil 
være en naturlig del av takseringsgrunnlaget.» 

 

Verditakst er foretatt av Stene Takst AS og Ing. R. Lund AS – ref vedlegg. 

Takstverdien er satt til 53,0 mill kr og teknisk verdi er beregnet til 97,172 mill kr. 

Tilbudet fra Frøy Eiendom AS er som følger: 

 



Omfang/areal Pris (eks mva)
Restaurert bygningsmasse 43 000 000kr    
Tomt 4 000 000kr      
Inventar 1 500 000kr      
Restaurering av "Maskin 6 mekk-
bygningen) - se egens beskrivelse 
under * 3 000 000kr      
Opparbeiding av utearealet iht til 
elevenes ønsker og vedlagt skisse 
** 1 400 000kr      
Totalt 52 900 000kr    

 

* Restaurering av «maskin og mekk-bygningen» innbefatter: 

 Bygging av etasjeskiller over verkstedet for å bygge undervisningsarealer med 
grupperom i 2. etg. I tillegg skal verkstedet og det store rommet ved siden av 
verkstedet i 1. etg. restaureres iht befaring med Frøya Eiendom AS, 
Virksomhetsleder og kommunalsjef oppvekst.  I referatet står blant annet nytt 
ventilasjonsanlegg, elektro- og snekker- arbeider. Virksomhetsleder ønsker at 
elever skal være med på å male mm. Disse arealene er også ment å huse 
ungdomsbasen i tillegg til alternative læringsarena.   

** Uteområdet: 

 Elevenes ønsker er hensyntatt i kostnadsoverslag – se vedlegg 
 

Tilbudet innbefatter utskiftning av punkterte vinduer i gymsalen.  

 

 

I elevenes, FAU og skolens ledelse sine kommentarer vedr utkjøp, forutsettes det at 
restaureringen av «maskin og mekk-bygningen» og utearealet inkluderes som beskrevet 
over og i vedlegg.   

Sammenstilling av takst og tilbud 

For å vurdere tilbudet totalt sett ut over taksten og de tillegg som ligger i tilbudet er 
forskjellen på 6,0 mill kr. 



Omfang/areal Pris (eks mva)
Takst 53 000 000kr                                    
Inventar 1 500 000kr                                      

Restaurering av "Maskin og mekk-
bygningen) - se egens beskrivelse under 3 000 000kr                                      
Opparbeiding av utearealet iht til 
elevenes ønsker og vedlagt skisse 1 400 000kr                                      
Totalt 58 900 000kr                                     

 

Foreslått framdrift 

Gitt positivt politisk vedtak, vil Frøy Eiendom AS starte med uteområdet umiddelbart og skal 
være ferdig til våren 2022. Eiendommen foreslås overtatt fra desember 2022 – der Øvrige 
restaureringsarbeider ferdigstilles etappevis i 2022 og eiendommen overtas av Frøya 
kommune i desember 2022.    

 
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren foreslår å ta imot tilbudet fra Frøy Eiendom AS.  

I tillegg støtter Kommunedirektøren forutsetningen om at restaurering av 
«verkstedbygningen» og uteområdet som beskrevet inkluderes.  

Med utvidelse av ovennevnte elevarealer vil Frøya ungdomsskole være godt rustet til å 
håndtere elevtallsveksten som er estimert. I tillegg vil verkstedhallen med tilstøtende rom 
bli en meget fin og funksjonell arena for våre elever som en alternativ læringsarena og til 
våre ungdommer knyttet til Ungdomsbasen etter skoletid.  

Videre vil selve eiendomsoverdragelsen bli ivaretatt av advokat, Bjerkan & Stav AS. 

 
Finansiering 

Kommunedirektørens foreslår at kjøpet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Det vil si 
at effekten av dagens leiekostnad på 3,47 mill kr/år kan omdisponeres til driftsutgifter.   

Som kjent fra budsjettprosessen for 2022 er at ungdomsskolen har et ønske om ett ekstra 
ÅV som følge av elevtallsvekst (400 000 kr) og behov for økte lønnsmidler til kantinedrift 
(100 000 kr), og at dette ikke tatt inn i budsjettet for 2022 i påvente av utfallet om kjøp/ikke 
kjøp av eiendommen.  

Disposisjonsfondets saldo er per 29. november 2021 på kr 65 630 100. 



'Norsk ta kst

Verditakst over eiendommen
gnr. 21, bnr. 226 · Frøya kommune

Rådhusgata 17
7260 SISTRANDA

Gnr. 21 Bnr. 226 Fnr. 0 Snr. 0
5014 Frøya kommune

Benevnelse

Næringseiendom

Tomteareal

BTA Normal markedsverdi

s u n' Kr. 53 000 000

8 071 m2

Ønsker du asjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon.

Oppdragsnr. 577 96 3
Rapport dato 26.11.2021

Rapportansvarlig Stene Takst AS

Takst ingeniør: Stein Roger Stene
Heggdalsringen 63, 7049 TRONDHEIM
Tlf.: 928 55 155

E-post: stein@stenetakst.no

>
S T E N E T A K S T A S



'aNorsk takst

Sammendrag

Gamle Frøya videregående skole ble solgt fra Fylkeskommunen i mars 2019, til Frøy Eiendom AS. Etter ønske fra Frøya kommune om akunne ta i bruk
skolebygningene som ungdomsskole, ble det inngått en leiekontrakt og derett er foretatt en rask oppussing og ombygging av store deler av bygningsmassen, slik
at det kunne tas imot 126 elever fra 8 til 10 klasse i august 2019.
Frøya ungdomsskole er en 8. - 10. skole som per t iden har ca 130 elever. Hit kommer elever fra hele Fast-Frøya når de starter på ungdomsskolen. Skolen ligger i
kommunesent ret Sistranda.

Dagens normale salgsverdi

Kr. 53 000 000,-

Sted og dato
Hitra, 26.11.2021

Stein Roger Stene

Rådhusgata 17
7260 SISTRANDA
Gnr: 21 Bnr: 226 Fnr: 0 Snr: 0

Side 2 av 11
26.11.2021

Stene Takst AS72 St ein  Roger s tene



'Norsk ta kst

Eiendomsbetegnelse, hj emmelshaver m.m.

Adresse Rådhusgata 17

Postnr./ sted 7260 SISTRANDA

Område / bydel Sistranda sent rum

Verdisett ingsformål Salg

Type eiendom Ungdomsskole

Rekvirent Frøya kommune

Hj emmelshaver Frøy Eiendom AS

Forsikring Gj ensidige

Ligningsverdi

Knr

5014

Kommune

Frøya

Befaring

Dato

Tilstede

07.10.2021

Morten Gaasø, Oddvar Kristiansen, Roger Lund, Stein Roger Stene

Dokument kont roll

Takstgrunnlag / innhentet Dato Vedlagt Kommentar

Tegninger 06.10.2021 :=J
Salgsoppgave, kj øpekont rakt 05.11.2021 t
Leiekont rakter 20.11.2021 J

Gnr

21

Bnr

226

Snr

0

Fnr

0

Premisser - genereller opplysninger

Generelt:
Taksten er utfort iht . Norsk t akst s Instruks for utfylling av takstskj ema - Naeringseiendommer.
Mandat
Ett er anmodning fra Frøya kommune v/ kommunalsj ef for oppvekst, Roger Antonsen ble Ing. Roger Lund AS /Ro ger Lund og Stene Takst AS v/ takstmann Stein
Roger Stene, bedt om ataksere - fastsla markedsverdien av Frøya ungdomsskole på Sistranda.
Orientering:
Eiendommens registerbetegnelse er gnr. 21, bnr. 226. Eiendommen skal vurderes med dagens leiekont rakter, og som prisingsgrunnlag, benyttes sammenlignbare
leiepriser. Markedspris er i dett e t ilfellet ensbetydende med den høyeste pris man kan påregne at flere uavhengige interessenter er villig til abetale for
eiendommen med eksisterende leiekontrakter og uten heftelser. Salget skal være offent lig og forekomme på vanlige markedsvilkår. Det skal foreligge normal frist
for salgsforhandlinger idet det skal tas hensyn t il eiendommens art. Det sees bort fra kj øpere som måtte være villig t il å betale en unormal høy pris pga. spesielle
interesser i eiendommen, eksempelvis naboer o.l.

Taksten er utarbeidet av fritt stående og uavhengige takstmenn som ikke har noen bindinger t il aktuelle aktører i eiendomsbransj en.
Verditakst en er kun basert på en visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger.
Merk at en verditakst ikke er en t ilstandsrapport som beskriver byggverkets tekniske t ilstand.

Kunden/ rekvirenten skal Iese igjennom dokumentet før bruk, og gi en tilbakemelding t il takstmennene dersom det forefinnes feil og/eller mangler som bør rett es
opp.
Markedsverdien er henført t il dagens dato og er basert på følgende forutsetninger:
• Det forutsett es at eiendommen er fri for forurensende masser (det er ikke kontrollert om det er miijøfarlige stoffer i grunn eller bygninger)
• Evt. forurensinger er selgers ansvar
• At det ikke foreligger uoppfylte pålegg på eiendommen, servitutter e.l. som kan påvirke eiendommens verdi Det er ikke kontrollert om det er

t inglyste servitutt er eller ledningsnett i grunnen
• Leietakernes soliditet er ikke kontrollert
• Det er ikke foretat t t ilstands- og vedlikeholdsvurdering av bygg med tekniske anlegg

Markedsverdien er basert på opplysninger fra Frøy Eiendom AS v/Morten Gaas, Prosj ektutvikling Midt -Norge v/i ngeniar Oddvar Krist iansen, Frøya kommune
v/ akonomisj ef og assisterende kommunedirektør Roger Antonsen, eksisterende leiekontrakt , normal markedsleie, en sammenligning med andre obj ekter, generell
markedsinformasj on (Norion Naering smegling, UNION Eiendomsinv est Norge AS, DNB Naering smegling, Basale/Newsec, OPAK.MAGMA, Infoland/Ambi tia, SS
og eiendomsverdi.no), erfaringer med markedet og eiendomsbransj en generelt, samt konkrete referansetall. Ut fra dette er det utregnet en avkastningsverdi som
igjen er et utt rykk for markedsverdien av eiendommen, under de forutsetninger som råder pr dato, dvs med reguleringsstatus som næringsområde.

Rådhusgata 17
7260 SISTRANDA
Gnr: 21 Bnr: 226 Fnr: 0 Snr: 0

Side 3 av 11
26.11.2021

Stene Takst AS
Stein Roger Stene



'Norsk ta kst

Eiendommens tomt

Type tomt Eiet Areal 8 071,3 Kilde

Tomtens beskaffenhet

Tomt a er lett skrånende med definerte gren ser, avkjarselsvei, adkomstvei inn på området 0g p-plasser er asfaltert, ellers noe opparbeidet, grøntareal/ naturtomt
i randsoner.

Offent lig vann- og avløpst ilknyt ning.

Områdebeskrivelse

Eiendommen ligger i sent rum av Sist randa, med Sist randa skole, Frøya idrett - og flerbrukshall, Frøya kulturhus og Frøya kommunehus som nærmeste naboer.

Tomt ekart

• 5 °
\

-·
F

10

Froya
videregående

skole

r ,
I
1

·  397 ,j

l
•  395

Reguleringsmessige forhold

KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA, FRØYA KOMMUNE
Bestemmelser PlanlD 1620201508
Reguleringsplan
Formål: Almennytt ig formal - und ervisning
PlanlD 1620198101

Rådhusgata 17
7260 SISTRANDA
Gnr: 21 Bnr: 226 Fnr: 0 Snr: 0
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Reguleringskart

Kartlag Rådhusgata 17, Frøya

, ar daveien
714

Gronns kaget

I

X

Eiendommens bygninger

Type bygg

Næringseiendom

Byggeår

1980

Rehabilitert

2019

>

\

4 i
Bygningsmessig beskrivelse Bygg A: Næringseiendom

Beskrivelse av bygningen

Den eldste delen av bygningsmassen ble oppført i 1980, her er midtfløy i en etasj e, nedre del bestående av underetasj e, 1.etasj e og 2.etasj e/ hems, øvre del
bestående av 1. og 2.etasj e. Grunnmur er i betong, dekker i betong, yttervegger oppført med isolert lettkl inke rblokk (Leca lsobl okk), isolert stenderverk på utside
med fasadeplater og stående trekledning. Betongsøyler bærer limtredragere for takkonstruksj on, saltak- og pultt akskonstruksj on tekket med betongstein.
Tilbygd fløy mot sør oppført i 1996, fordelt over 3 etasj er. Grunnmur er i betong, stålsøyler og stålbj elker bærer hulldekker, yttervegger i isolert bindingsverk,
utvendig med forblending av tegl, og delvis kledd med liggende trekledning og fasadeplater. Saltakskonst ruksj on tekket med betongstein.

Grunnforhold

Deler av tomten består av stein-/ grus-/ og sandmasser. Grunn under bygningene opplyst til abest av fjell.

Innvendig standard

Skolen ble vesentlig oppusset og oppgradert  i  samarbeid med Frøya kommune.
Gj enstående arbeider er gymsal, sokkel mot øst med bl.a. maskinrom og garderober.

Rådhusgata 17
7260 SISTRANDA
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Kostnader t il ekst raordinært vedlikehold og oppgraderinger

Beskrivelse

Planlagt oppgradering

Er det t egn t il set ningsskader?

Kan sopp / råtedannelser sees?

Er det t egn til lekkasj e/ fukts kader?

Anbefales en ytterligere tekn isk gjennomgang / t ilstandsrapport?

Dato Kostnad Utført

Kr. 0,-

- Ja / Nei

Ja V Nei

Ja / Nei

Ja V Nei

Eiendommens utviklingsmuligheter

Arealdisponering

Bygg A: Næringseiendom

Etasj e BTA BRA Planløsning

Sokkel 1046 999

1.etasj e 1936 1854

2.etasj e 632 597

Sum 3614 3450

Leiearealer

Beskrivelse Undervisningsareal

Leietaker Frøya kommune

Kommentarer t il leiekont rakten

Leieobj ektet er deler av gamle Frøya VGS og omfatter den nyeste delen av bygn ingsmassen - beskrevet som
"ny-delen", og bestar av 3 etasj er, samt foaj een med kanti nekjekken og gymsal.

Leieforholdet løper fra 15.07.2019, 0g opphører uten oppsigelse pr. 15.07.2029.
I leiet iden kan ingen av partene si opp leieavt alen.
Frøya kommune har rett til aforleng e leieavtalen med 5 år.
Leiekontrakt signer 11.02.2019.

Leiesummen er kr 2 500 000 pr år eks mva.
Ut leieren kan regulere leiesummen en gang i året med 100 % av konsumprisindeksens st igning, første gang
j anuar 2021. Reguleringen skal skj e på grunnlag av konsumprisindeks per 15.juli 2019.

I perioden 1 Januar 2025 t il 31.desember 2026 har Frøya kommune opsj on på kj øp av eiendommen.

Kommentarer t il markedsleie og markedst ilpasning

Det finnes ingen markedsinformasj on om lignende skolebygg i området. Fra finn.no kan man finne lignende
bygg, men ingen direkte sammenlignbare.
Anslått markedsleie er omt rent kr. 1 200/ mnd.

i::: Beskrivelse Tilleggsavtale 1 av 26.03.2020

Leietaker Frøya kommune

Kommentarer t il leiekontrakten

Som følge av en økning i antall elever, ble området for matservering for lite. Et t illeggsareal ble opparbeidet,
og kjøkkenutstyr montert.
Det ble da avtalt fra 01.01.2021 et t illegg på leie med kr 46 640 pr mnd.
Tllleggsavtalen ble signert 26.03.20

Kommentarer t il markedsleie og markedstilpasning

Areal

Utlepsdato

Leieinntekt

Leieinntekt pr. år

2 200 m'

15.07.2029

Kr. 1 136,-/m°

Kr. 2 500 014,-

Markedst ilpasning Kr. 0,-/m?

Markedsleie Kr. 1 140,-/m°

Markedsleie pr. år Kr. 2 508 000,-

Areal 415 m'

Ut løpsdato 15.07.2029

Leieinntekt Kr. 1 349,-/ m2

Leieinntekt pr. år Kr. 559 681,-

Markedstilpasning Kr.

Markedsleie

Markedsleie pr. år

Kr.

Kr.

0,-/m'

1 350,-/ m°

560 250,-
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'Norsk ta kst

- Beskrivelse

Leietaker

Tilleggsavtale 2 av 25.09.20

Frøya kommune

Kommentarer t il leiekont rakten

Tilleggsavtale 2 omfatter et ekst ra areal på 295 m 2

Det ble da avtalt fra 01.08.2021 et tillegg på leie med kr 35 000 pr mnd.
TIiieggsavtaien ble signert 25.09.20

Kommentarer t il markedsleie og markedst ilpasning

Areal

2 910 m'

Areal 295 m?

Utløpsdato 15.07.2029

Leieinntekt Kr. 1 424,-/m°

Leieinntekt pr. år Kr. 420 021,-

Markedst ilpasning Kr. 0,-/ m2

Markedsleie Kr. 1 420,-/m°

Markedsleie pr. år Kr. 418 900,-

[EEG LIER
Kr.3 479 716,- Kr. 3 48 7 150,-

Andre inntekter

Beskrivelse Kontraktsslutt Leieinntekt Markedsleie

ET77 K. 0 - Kr. 0-
. IE el

Fordeling av brutt oinntekter pr. leieareal ved rapportdato

Kr. 3836000

Kr 3452000

Kr 3069000

Kr 2685000

Kr. 2302000

Kr 19 18000

Kr 1534000

Kr 1151000

Kr. 767000

Kr. 384000

Kr. 0

Fordeling av bruttoinntekter over kontantstrømsperioden

Ar 1 Ar2  Ar3 Ar4 Ar5 Ar 6 Ar 7 Ar8 Ar 9

 Fakt isk leie  Markedsleie Andre inntekter

Diskonteringsrente

Diskonteringsrente s 5,50  %

Ar 10

Kommentar

Diskonteringsrenten er et risikoj ustert avkastningskrav som benyttes for aberegne nåverdi av fremtidige kontantst rømmer. Dette avkastni n gskra vet gir utt rykk
for den avkastning eierne av kapital for enter opp na på den kapital de har skutt inn i selskapet. Det er nær sammenheng mellom usikkerhet knyttet t il
fremtidig kontantst røm og størrelse på diskonteringsrente. Jo mer usikker en fremt idig kontantstrøm er, j o høyere er diskonteringsrenta.
I Pengepolit isk rappor t 3/ 21, som ble publisert 23. september, indikerte renteprognosen at styringsrenten ville øke gradvis fremover.
Komiteens (Norges Bank) vurdering er at normaliseringen av økonomien t ilsier at det vil være riktig å øke styringsrenten videre fra dagens nivå. Usikkerhet om
virkningene av høyere renter t ilsier at styringsrenten heves gradvis.

Rentesatser gjeldende fra 5. november 2021:
Styrin gsrente: 0,25  %
D-lånsrente: 1,25 %
Reserverente: -0,75  %
Markeds-/ salgsverdi er beregnet ett er krav om avkastning pa 5,65 % over 10 ar.Avkastningskravet vurderes å være nøkternt forutsatt et stabilt rentemarked.
Med et avkastni ngskrav pa 5,65 % vil en oppnå et årlig driftsoverskudd, tap ved ledighet vil være dekket opp, og det vil være rom for oppgradering
av bygningsmassen utover det normale vedlikeholdet. Dette forutsett er en verdist igning på 1% pr år og en inflasj on på 4 % i markedet. En verdistigning på 1
%  vurderes til avere svært moderat, men det forventes en svak økning i markedet.
Tall fra Stat ist isk sentralbyrå (SSB) viser at konsumprisindeksen (Kpi) steg med 3,5 prosent på årsbasis i oktober, mens konsumprisindeksen, j ustert for energi- og
avgiftsendring er (kjerneinfl asjonen), steg med 0,9 prosent.
Inflasj on på 4, 1  %  pr år er et gjennomsnitt i markedet de senere år, prognoser fra Norges Bank og SSB har samme tendens for de nærmest kommende år.
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'Norsk takst

Kapitalisert verdi

Fakt isk leie LET TI
Forventet leieinntekt

Andre inntekter

Normale eierkostnader Offent lige avgifter

Eiendomsskatt

Forsikring

Vedlikehold og administ rasj on

Ledighet

Netto leieinntekt

Kapitalisert verdi Diskonteringsrente 5,50 %

Kommentar t il eierkostnader

Markedsleie basert på oppgitte regnskapstall.
Årlig forsikringpremie med kr 41 444
Eiendomsskatt er oppgitt t il kr 79 137.
Årlige kommunale utgifter antas inngå som en del av felleskost nader.
Årlige vedlikeholdsutgift er er satt t il 150 kr/m 2 (NØKKELTALL FELLESKOSTNADER BASALE 2021, det er valgt gjennomsnittlig e felleskostnader), grunnet
leietakers ansvar for alle utgift er i forbindelse med alt av vedlikehold og drift , både innvendig og utvendig.

Newsec Basales nøkkeltall
EIERKO STNA DER 1-2021
KATEGORI G).SN./M2 LAV -  HOY
Vedlikehold
(innvendig og utvendig) 71 10 - 150
Forsikring 9 6 - 16
Revisj on 4 2 - 14
Administ rasj on/ forvaltning 37 19 - 84
Andre drift skost nader 4 1 - 12
Megling/ ut leie 7 1 - 42
Juridiske honorarer 3 1 - 10
Honorar konsulenter

(arkitekt byggeledelse etc.) 19 7 - 36
Asset management 81 56 - 160
Total kvadrat meterkostnad 235 115 - 366

DNB's nekkeltall
For kontorbygg ligger normale eierkostnader på mellom 200 og 250 kroner per kvadrat meter per år. Dette inkluderer ekstern forvaltning.
Forvalter man bygget selv ligger kostnadene normalt på mellom 160 t il 180 kroner kvadratmeteren.

Ledighet

Generell led ighet 0,00 %

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

0

79 137

41 444

352 000 Kr.

Kr.

Kr.

3 479 716 Kr.

0 Kr.

472 581 Kr.

Kr.

3 007 135 Kr.

54 675 000 Kr.

3 487 150

0

472 581

0

3 014 569

54 810 000

Spesielle forhold

Konsesj onsplikt

Forkj øpsrett

N e
es
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'Norsk takst

Teknisk verdiberegning

Bygg A: Næringseiendom

Sum teknisk verd i ut en tomt

Tomt everdi, ratomt + opparbeidelse

Sum beregnet teknisk verdi

Beregnede byggekostnader Kr. 113 421 000 Kr./ m' 31 384

Verdireduksjon 25% Kr. 28 355 250 Kr./m' 7 846

Teknisk verdi Kr. 85 065 750 Kr./m' 23 538

Kr. 85 065 750 Kr./m' 23 538

+ Kr. 12 106 950 Kr./m? 1 500

= Kr. 97 172 700

Kommentar

Teknisk verdiberegning er basert på Rambølls kalkyler for skolebygg pr. 2020, kr 32 900 kr/m2, og erlaringstall fra bygging av ungdomsskole på Brekstad 2017, kr

31 900 kr/m'

Verdi på råtomt vurdert t il 900 kr/ m 2 + opparbeidelse, areal 8071,3 m 2 = kr 12 106 950
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'Norsk ta kst

Markedsanalyse - kommentar t il verdikonklusj on

Frøy Eiendom AS sin eiendom i Radh usgata 1, har 1 leietaker. dvs. Frøya kommune, som driver ungdomsskole. De fremt idige inntjeningene selskapet vil ha, er
basert på de nåværende leiekont rakt. I t illegg er det forsekt a gi et best mulig est imat på kost nadene som vil oppstå som følge av d riften av selskapet.
Vurderingen er nøkternt vurdert med hensyn t il et for t iden normalt ut leiemarked, Men det omsett es svært få sammenlignbare eiendommer i landet.
Den kapitaliserte verdien ved markedsut leie må bli retningsg ivende for låneverd ien ved et salg.

Verdikonklusj on

Ut i fra visuell besikt igelse og innhentede opplysninger settes:

Dagens normale salgsverdi

Kr. 53 000 000,-
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Prosj ekt:

Froya ungdomsskole  -  kostnadsoverslag skisseprosjekt

Oppdragsgiver :
Frøy Eiendom AS

Dato :
13.09.202 1

Nils O Askim AS

Post BESKRIVELSE Ill Tilbud

IllEnh. Mengde Enhetspris Sum

I Ballbane
I.OJ Levering og montering av ballvegger, hoyde 2,5mtr kortvegg, 2,0 langvegg mtr 37 8 850 327 450

1.02 Ballmål stk 2 12 500 25 000

1.03 Basketstativ stk 3 15 000 45 000

1.04 Benker langs vegg stk 4 9 500 38 000

Eksisterende asfaltdekke benyttes

2 Parkouranlegg

2.0 1 Levering av Parkour DSV 4517 stk 1 104 652 104 652

2.02 Montering av Parkoursett stk I 13 400 134 00

2.03 Levering av Ringmatter til gress stk 105 355 37 275

2.04 Graving for fundamenter. Ti lbakefvlling og planering m2 150 120 18 000

2.05 Flikk tilsåing m2 150 95 14 250

3 Gruppehuske

3.0 1 Levering av Sekskanthuske Swing Hexagon 8058851 stk I 59 630 59 630

3.02 Montering av Sekskanthuske stk I 15 600 15 600

3.03 Levering og montering av Ringmatter til gress stk 195 355 69 225

3.04 Graving for fundamente r. Tilbakefylling og planering m2 225 120 27 000

3.05 Flikk, tilsåing stk 225 95 2 1 375

4 Oppholdssone med tredekke under traer

4.0 1 Utgraving av masser, utlegging av grusdekker m2 85 180 15 300

4.02 Etablering av faste dekker m2 85 980 83 300

4.03 Flikk, tilsåing m2 20 95 1 900

4.04 Sittebenker, plassbygget mtr 20 38 00 76 000

5 Oppholdssone med med sti av belegningsstein

5.0 1 Ugr aving av masser, ut legging av grusdekker m2 35 180 6 300

5.02 Etablering av faste dekker m2 35 680 23 800

5.03 Flikk, tilsding m2 20 95 I 900

5.04 Sittebenker stk 5 8 500 42 500

6 Oppholdsareal gardsrom

6.0 1 Myvldrebenk i 3 hovder ved fundament for iuletre stk I 18 500 18 500

6.02 Sjakkbrett med brikk er og kasse for oppbevaring stk I 25 000 25 000

6.03 Bordtennisbord stk I 20 000 20 000

6.04 Basketstativ stk I 15 000 15 000

6.05 Sittebenker stk 3 8 500 25 500

7 Beplanting
7.0 1 Levering og planting av tra r . Gielder et utvalg av det som er presentert II stk 15 6 800 102 000

8 Prosiektkostnad
8.0 1 Utomhusplanlegging, skisseniva stk I 50 000 50 000

8.02 Rie g og drift stk I 50 000 50 000

SUM TOTALT EKS MVA: 1 372 857



FREMTIDIGE BEHOV OG MULIGHETER FOR FRØYA UNGDOMSSKOLE VED AREALUTVIDELSE 
– en skole for fremtiden – leie eller eie? 

Elevtallsutvikling: 
Ved oppstarten av skoleåret 2021 var det 151 elever ved Frøya ungdomsskole. I skrivende stund er 
elevtallet på 152. Elevene er fordelt på 7 grupper. Dagens organisering har tre paralleller på 8.tr og to 
paralleller på 9.tr og 10.tr. Gruppestørrelsene varierer fra 17 til 25 elever. Klasserommene har et 
areal på 50 - 56 m2. Det er i tillegg 6 grupperom/undervisningsrom med areal fra 12 – 74 m2, samt et 
kjellerrom som har plass til en mindre gruppe elever (sambruk med Kulturskolen – Visuell kunst). 
Disse rommene brukes til delingsrom for å utnytte to-lærerressursen (økt lærertetthet) i alle 
basisfag. Ut fra normtall for arealbehov per elev, vil dagens romstørrelser og antall grupperom, gi 
utfordringer med hensyn til elevvekst fra høst 2023 da vi er oppe i 9 grupper – 3 på hver parallell. Fra 
høsten 2023 har vi 4 delingsrom som skal dekke behovet for gruppedelinger ved tolærersystemet i 
basisfag. Tabell viser elevutvikling:  
 

Elevtallsberegning 
 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2033/34 
Funksjonsanalyse 
laget mai 2018 

150 153   159   169  

Fremskrevne 
tall laget i 2019 
– beregning + 
2% vekst 

154 173   165   200  

Faktiske tall 
per dato 

152 170 177 164 158 168 175 185 190 

Framskriving 
+ 2,4%  1) 

 174 181 168 162 172 179 189 195 

Framskriving 
+ 3,8%  2) 

 176 184 170 164 174 182 192 197 

1) Hovedalternativ fra SSB er vekst på 2,4% 
2) Høyalternativ fra SSB er vekst på 3,8% 
 
Ut fra tidligere beregninger (Funksjonsanalyse datert januar 2020), har skolen etter siste oppgradering 
nærmet seg normen for areal per elev – beregnet ut fra 150 elever. Med tanke på forventet 
elevvekst, vil en igjen få en negativ differanse fra denne normen.  
 
Tilgjengelig areal som kan ta opp i seg elevveksten: 
Resterende del av bygget som utgjør mekanisk hall/verksted, vil kunne utjevne differansen for 
normtall per elev. Her er det muligheter for to store klasserom og en verkstedhall. Et klasserom for 
ordinær undervisning, ett spesialrom for kunst/håndverk samt verkstedhall som alternativ 
læringsarena i skole/aktivitetsområde for ungdomsbase etter skoletid. Tilleggsareal som lager vil 
også være mulig i tilknytning til kunst/håndverk og verkstedhall (i dag er det kun ett materiallager 
tilgjengelig for vårt bruk). I tillegg må man fremover i tid se på kapasitet ved kantina, som i dag er 
estimert for 75 stykker. Elevene spiser i to puljer. Det fungerer, men vil etter hvert få følger for 
timeplanlegging og organisering av dagen for å få alle igjennom frokost og lunsj. I tilknytning til 
kantina ligger i dag gamle gymsal (brukes i dag som et aktivitetsområde), men har potensiale til å 
omdisponeres til kantineareal. Kantinekjøkkenet har ut fra beregninger nok kapasitet i forhold til 
elevvekst.  
 
 



 
Alternative læringsarenaer 
Variasjon og praktisk tilnærming til fag fremmer økt læring hos de fleste elevene. Opplæringen for 
alle elever bør være en kombinasjon av teori og praksis der alternative læringsformer inngår som en 
del av opplæringen.  

Skolen ser potensialet i mekanisk hall/verksted, som en god utvidelse av undervisningsareal 
klasserom for store grupper, samt arena for praktisk-estetiske fag. Det vil gjøre det mulig å gi alle 
elever praktiske tilnærminger i flere fag. I dag har skolen NAUST som en alternativ læringsarena. 
Tilbudet gis til 10 elever to dager i uka.  

Arealet vil også avlaste ordinærere klasserom/grupperom som må utnyttes i forbindelse med 
tolærersystemet.  

Sambruk av dette arealet opp mot Ungdomsbasen vil kunne dekke et uttalt behov for alternative 
aktiviteter på ettermiddagstid. Arealet kan også være arena for aktiviteter som fremmer 
nettverksbygging blant elever og foresatte etter skoletid.  

 

Uteområde som aktivitets- og læringsarena 
August 2020 ble skolen godkjent etter krav om «Miljørettet helsevern i skole». Denne ble gitt under 
forutsetning at uteområdet ble oppgradert skoleåret 20/21. Det er prosjektert opparbeidelse av 
uteområdet til skolen, men det er enda ikke gjort vedtak om oppstart, da vil føre til en økning i 
skolens driftsutgifter i forhold økt husleie. Uteområdet slik det er prosjektert, vil ikke bare være en et 
område for aktivitet i friminuttene, men også en læringsarena. Prosjektet har en pedagogisk 
tilnærming som har tatt utgangspunkt i fysisk aktivitet, psykososiale forhold og læring gjennom lek. 
Skolens elevråd har vært aktiv med i planleggingsarbeidet, og det er deres innspill som er 
utgangspunktet for løsningsforslaget. Forlaget er behandlet i elevråd, og de uttrykker at de ser at alle 
innspillene er inkludert i skisse.   

 

Oppsummering 
Skolen ser ikke som sin oppgave å ta stilling til spørsmålet om fortsatt leie eller eie. Det som er viktig 
for skolen er elevens læringmiljø, og at en tar inn over seg tall som ligger i prognoser for elevvekst, og 
derigjennom ser på mulighetsrommet som ligger i den totale bygningsmassen. Er dette en skole for 
fremtiden? På kort sikt kreves det (og blir derfor en forutsetning) en oppgradering frem mot 
skolestart høsten 2023. På lang sikt kan man ut fra tallene man har i dag, si at mulighetsrommet er 
tilstede for at Frøya ungdomsskole har nok areal og løsninger også ut over 2033/2034.  
 

 

 

Sistranda den 30.09.2021 

 

Margit Kristiansen Myrseth 

Rektor, Frøya ungdomsskole 



FAU har i dag hatt møte og kommet frem til følgende uttalelse: 

 

Innspill fra FAU ved Frøya ungdomsskole – fremtidige behov og muligheter 
for Frøya ungdomsskole 

 
FAU er enige med skolens uttalelse og punktene som kommer frem der. 
 
I dag er det akseptabel arealnorm pr. elev, men allerede økende elevtall til neste år vil føre til at vi, 
igjen, er under denne normen. Det vil være behov for at vi allerede nå starter med oppussingen av 
gammeldelen. 
 
Et økende elevantall genererer behov for flere sitteplasser i kantina. Utvidelse av kantina vil også 
bidra til økende samhold i klassene og mellom klassene samt forenkle planleggingen av timeplaner.  
 
Våren 2022 er det planlagt oppstart av revidering av skolebruksplanen. Derfor ser vi at det kan være 
mest hensiktsmessig å vente med å ta en avgjørelse angående leie eller eie til da.  
 
Viser til at bygget er godkjent under forutsetning av at uteområdet utbedres i løpet av skoleåret 
20/21. Her er man da allerede på etterskudd så dette haster det å få startet med. 
 
På bakgrunn av ovennevnte punkter ser FAU at det vil være formålstjenlig å fortsatt leie. FAU tenker 
at dette er eneste mulighet for å dekke de behov som er beskrevet, og mulighetene for å få det 
ferdigstilt skoleåret 22/23. 
 
 
 
 
 
 
Sistranda den 30.09.2021 
 
 
_______________________________________ 
Marit U Ervik, leder FAU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elevrådet har i dag 01.10.21 hatt møte og kommet frem til følgende uttalelse: 

Innspill fra elevrådet ved Frøya ungdomsskole – fremtidige behov og 
muligheter for Frøya ungdomsskole 

 

Skole: 

- Gymsalen kan utvides til kantine, så frem til at vi har et godt egnet uteområde. Vrimlearealet 
kan da disponeres til et alternativt friminutt området. Elevrådet kan jobbe mer med å se 
muligheter her hvis dette blir tilfelle.  

- I forhold til elevtallene, ser elevrådet behov for å starte allerede nå med oppussingen av 
skolens gamle del. Vi gikk en runde for å se på arealene og ser mulighetene til både 
undervisningsareal, alternativ læringsarena. Elevrådet ser også en stor mulighet til å kunne ta 
dette i bruk som et treffpunkt også på fritiden.  

 

Uteområde:  

- Synes ikke det er godt nok at det har tatt så lang tid.  
- Elevrådet har vært med på en lang prosess, der de har vært svært delaktig. Misfornøyd med 

at det tar så lang tid – da dette er noe som kan øke trivsel (psykososiale miljøet) betraktelig. 
- Elevrådet stiller ser her enig med FAU om at dette prosjektet allerede ligger på etterskudd, 

dermed haster det med å få dette i gang.  
 

Diskusjon eie/leie: 

- Elevrådet stiller spørsmålet om hvorfor kommunen i utgangspunktet ønsker å eie? Hva tjener 
kommunen på det? Og hva tjener vi som elever på det? Planer for skolen kommer til å gå 
tregere, det vil være begrenset hva som blir gjort av det skolen og elevene ønsker å gjøre 
med arealene, dermed begrense mulighetsrommet for alternativt læringsarena.  

- Elevrådet ønsker ikke å bli eid av kommunen. 
 

Alternativ læringsarena: 

- Elevrådet ser positivt på alternativ læringsarena, som NAUST prosjekter. Ønsker også andre 
muligheter, som kan appellere til flere elever på skolen. Elevrådet vil nok en gang presisere 
mulighetsrommet for alternativt læringsarena ved oppussing av «gamle mekken».  



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2430    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
REFERATSAKER  
 
 
Forslag til vedtak: 
Referatene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
 
Sentralisering og nedlegging av institusjonsplasser for alvorlig syke eldre og andre 
Mandat ombud for helse, omsorg og oppvekst i Frøya kommune 
Møteprotokoll Eldrerådet Fylkeskommune  22.09.2020 
Rutiner for medvirkning i plansaker 
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Sent ra l i s er in g  og  n ed l eg g in g  av  ins t i tus j onsp l ass er  
for  a lvo r l i g  syke  e ldr e  og  andre  

 

Arkivsak-dok. 202001225 

Saksbehandler Ann Karin Mellingen 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 2019-2023 22.09.2020 40/20 

 

 

 

 

Eldrerådet 2019-2023 har behandlet saken i møte 22.09.2020 sak 40/20 

 

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  

 
Uttalelse fra Eldrerådet Trøndelag  

Eldrerådet i Trøndelag ser med bekymring på varslene fra en rekke kommuner om at de søker å 
sentralisere og legge ned institusjonsplasser for alvorlig syke eldre og andre.  
Sentraliseringstankegangen er begrunnet i at man kan få en mer effektiv og en kostnadsbesparende 
tjeneste.  
Nedlegging av tjenestetilbud er stort sett begrunnet med nødvendige økonomiske besparinger.  
Eldrerådet har merket seg protestene mot slike foreslåtte tiltak i sentrale kommuner.  
Eldrerådet vil påpeke at pårørende og pasientene kan bli påført ekstra belastning:  

• Det blir stor avstand mellom pårørende og pasient i hverdagen.  

• Pasientene blir tatt ut av sitt lokalmiljø og bekjentskapskapskrets. Dette skaper økt 
utrygghet.  

• Nedlegging av institusjonsplasser vil påføre pårørende og eksternt hjelpeapparat større 
ansvar og arbeidsbelastning for slike pasienter. Mange av disse bor alene i uhensiktsmessige 
boliger – og ofte i tynt befolkede områder.  

Antall eldre vil - ifølge prognosene – øke kraftig i årene framover. De fleste eldre klarer seg godt 
alene, og noen trenger litt assistanse i enkelte situasjoner.  
MEN: Vi må påregne at en del vil trenge institusjonsplass av forskjellige årsaker.  
Eldrerådet vil sterkt fraråde kommunene å bygge ned institusjonene eller sentralisere disse til store 
enheter lagt til sentrale plasser i kommunene.  
Disse pasientene bør ha nær kontakt med sitt tidligere lokalmiljø og sine pårørende.  
 
Uttalelsen sendes KS Trøndelag, med kopi til kommunene i Trøndelag.  
 

Behandling 

Forslag fremmet i møtet:  

 
Uttalelse fra Eldrerådet Trøndelag  
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Eldrerådet i Trøndelag ser med bekymring på varslene fra en rekke kommuner om at de søker å 
sentralisere og legge ned institusjonsplasser for alvorlig syke eldre og andre.  
Sentraliseringstankegangen er begrunnet i at man kan få en mer effektiv og en kostnadsbesparende 
tjeneste.  
Nedlegging av tjenestetilbud er stort sett begrunnet med nødvendige økonomiske besparinger.  
Eldrerådet har merket seg protestene mot slike foreslåtte tiltak i sentrale kommuner.  
Eldrerådet vil påpeke at pårørende og pasientene kan bli påført ekstra belastning:  

• Det blir stor avstand mellom pårørende og pasient i hverdagen.  

• Pasientene blir tatt ut av sitt lokalmiljø og bekjentskapskapskrets. Dette skaper økt 
utrygghet.  

• Nedlegging av institusjonsplasser vil påføre pårørende og eksternt hjelpeapparat større 
ansvar og arbeidsbelastning for slike pasienter. Mange av disse bor alene i uhensiktsmessige 
boliger – og ofte i tynt befolkede områder.  

Antall eldre vil - ifølge prognosene – øke kraftig i årene framover. De fleste eldre klarer seg godt 
alene, og noen trenger litt assistanse i enkelte situasjoner.  
MEN: Vi må påregne at en del vil trenge institusjonsplass av forskjellige årsaker.  
Eldrerådet vil sterkt fraråde kommunene å bygge ned institusjonene eller sentralisere disse til store 
enheter lagt til sentrale plasser i kommunene.  
Disse pasientene bør ha nær kontakt med sitt tidligere lokalmiljø og sine pårørende.  
 
Uttalelsen sendes KS Trøndelag, med kopi til kommunene i Trøndelag.  
 

Votering 

 

Forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. 

Uttalelsen sendes KS Trøndelag, med kopi til kommunene i Trøndelag. 

 

Forslag til vedtak:  

 
 

 

 

 

  



[ FRØYA KO M M U N E
Kraf t og mangfo ld

MANDAT

OMBUD FOR HELSE, OMSORG OG OPPVEKST I FRØYA KOMMUNE

$1-Mandat og forma l
Ombudet skal arbeide for fremme interessene til barn, unge og voksne som er brukere av helse og

omsorgs, velferds- og oppveksttjenester i Frøya kommune.

Ombudet skal på vegne av kommunestyret påse at det i kommunalforvaltningen ikke blir gjort urett

mot brukerne, og at ansatte ivaretar sine plikter overfor brukerne av kommunens tjenester.

$2-Arbeidsomra de og oppgaver

Ombudets arbeidsområde omfatter virksomheter som forvalter kommunens tjenester innenfor

områdene helse, omsorg og oppvekst. Dette omfatter både de som arbeider  i  kommunens tjeneste

og private som utfører oppdrag for kommunen.

Ombudet skal:

a) gi råd og veiledning t il barn, unge og voksne om deres rett igheter og om hvordan de kan nå fram

med sine krav
b) behandle henvendelser fra brukerne eller pårørende vedrørende det kommunale tjenestet ilbud

eller andre forhold i kommunen som bergrer brukernes velferd

c) ta opp forhold av eget t iltak eller på bakgrunn av henvendelser fra publikum

d) kartlegge utfordringer og problemer som brukerne møter i sin kontakt med kommunens tjenester

pa helse-, omsorg,- velferd- og oppvekstfeltet

e) fremme konkrete forslag t il forbedringer for abedre brukernes t rivsel, velferd og rettssikkerhet

g3-Saksbehandlingen

Henvendelser t il ombudet bør fortrinnsvis framsettes skrift lig.

Gjelder henvendelsen vedtak som kan påklages t il overordnet forvaltningsorgan, må denne retten

være nyttet før ombudet kan behandle henvendelsen. Ombudet skal gi råd og veiledning i

forbindelse med silk administrat iv klage.

Ombudet kan ikke behandle saker som er eller har vært t il behandling hos sivilombudsmannen, for

domstolen eller er til ordinær klågebehandling f.eks. i klientutvalg, hos Fylkesmannen, Fylkeslegen

eller i Fylkesnemnda for sosiale saker.

Dersom vilkarene for abehandle henvendelsn ertilstede, skal ombudet underske omstendigheter

henvendelsen beror på. Henvendelsen legges fram for uttalelse for den virksomheten som har t ruffet

vedtaket eller har ansvar for de forhold henvendelsen direkte gjelder.

F R Y A



Ombudet kan ut tale seg om alle sider ved en sak. Ombudets ut talelser er av rådgivende karakter. Det

kan også ta st illing t il skjønnsmessige spørsmål som er unntatt fra fylkesmannens og domstolenes

pr velsesadgang.

Ombudet skal underrett e den som har henvendt seg om result atet av behandlingen av saken.

S4-lnnsynsrett mv
Ombudet har friadgang t il kommunens virksomheter og skal medvirke t il at ombudet kan

gjennomføre sine oppgaver ett er inst ruksen.

Ombudet kan kreve innsyn i saksdokumenter knytt et t il en eller flere bestemte saker såfremt

taushet splikten ikke er t il hinder for dett e. Det kan også kreve framlagt protokoller,

organisasjonsplaner o.l.

Ombudet kan likevel ikke kreve innsyn i interne saksdokumenter, j fr. fv 5 18. 2. ledd og offvl § 5.

Ombudet må ikke la klager eller andre få innsyn i dokumenter disse ikke har krav på å se etter

forvalt ningslovens og offent lighetslovens bestemmelser.

S5-Taushetsplikt
Ombudet har taushetsplikt et t er fv 5 13 f lg. og skal hindre at andre får adgang eller kj ennskap t il det

han/ hun i forbindelse med sit t arbeid får vite om noens personlige forhold.

Ombudet skal undertegne taushetserklæring. Taushetsplikten gjelder også etter at ombudet har

frat rådt sin st illing.

56-Rapportering/arsmelding

Ombudet skal informere rådmannen om saker og forhold det er gitt utt alelser i den utst rekning det te

anses nødvendig.

Ombudet skal avgi årlig rapport om sin virksomhet t il kommunestyret. Årsrapporten skal m.a.

inneholde oppgave over saksmengde, antall innrapporterte saker/ mott att e klager m.v, beskri velse av

typer av saker behandlet i løpet av året og informasj on om resultatet av klagebehandlingen.

Vedtatt i HFD i sak 51/ 17 - dato 19.09.17
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E ldr er åd et  2019 -2023  

Møt epr ot oko l l  

 

Dato: Tirsdag 22. september 2020, kl 10.00 – 15.30  

Sted: Scandic Hell, Stjørdal 

Møteleder: Hildur Fallmyr 

 

Til stede: Hildur Fallmyr 

Egil Haugbjørg 

Berit Kapelrud 

Ann-Inger Leirtrø 

Aage Borrmann 

Laila Roel 

Sveinung Gundersen 

Kirsti Hamre Nilsen 

Rolf Inge Furuhaug (vara for Jostein Økdal) 

Forfall:  Jostein Økdal 

For øvrig møtte: Eigil Jaren, Silje Holiløkk og Harald Overrein, jfr program 

for dagen.  

Protokollfører: Ann-Karin Mellingen 

 

PROGRAM 
 
Kl 10.00 Velkommen v/Hildur Fallmyr 

Kl 10.05 Gatebruksplan Trondheim v/Eigil Jaren, seksjon kommunal, Plan, næring 

og kultur, jfr presentasjon i møtet og egen sak; sak  

Kl 10.30 Saksbehandling 

Kl 11.15 Pause 

Kl 11.30 Regional plan for kulturminner v/Silje Holiløkk, seksjon kulturminner, Plan, 

næring og kultur. Det vises til presentasjon lagt fram i møtet og drøftinger 

under denne presentasjonen. 

Kl 12.00 Plan for utvikling av framtidig modell for TT-ordningen - «workshop» med 

innledning, utfordringer og spørsmål. Det vises til presentasjon lagt fram i 

møtet og drøftinger under denne presentasjonen.  

ved Harald Overrein, seksjon kvalitet, Samferdsel 

Kl 13.00 Lunsj 

Kl 13.45 Saksbehandling  

Forventet slutt kl 15.30  
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SAKSLISTE   S ide  

34/20  Godkjenning av innkalling og sakliste - Eldrerådet Trøndelag sitt 

møte 22. september 2020 

3 

35/20  Godkjenning av møteprotokoll for Eldrerådet Trøndelag's møter 26. 

mai og 9. juni 2020 

3 

36/20  Leders orientering - Eldrerådet Trøndelag 22. september 2020 4 

37/20  Høring: Gatebruksplan Midtbyen i Trondheim 5 

38/20  Utvikling av framtidig modell for TT-ordningen -  

re-oppnevning av representant fra Eldrerådet Trøndelag 

6 

39/20  Eldrerådet Trøndelag - Møte- og aktivitetsplan for 2021 6 

40/20  Sentralisering og nedlegging av institusjonsplasser for alvorlig syke 

eldre og andre 

7 

41/20  Billettproblematikken for bruk av buss m.v. - AtB 8 

42/20  Bedre informasjon til eldre og uføre m.f. om alternativ transport 9 

43/20  Adm. orienterer - Eldrerådet Trøndelag, 22. september 2020 11 

44/20  Forslag regional strategi for klimaomstilling 12 

45/20  Høringsutkast Regional plan for arealbruk 2021-2030 12 

46/20  HODEBRA - ABC-prosjekt i Folkehelsealliansen. Status pr sept 2020 13 

Referatsaker 

11/20  Protokoller fra Steinkjer eldreråds møter 27.01.20 og 29.04.20 13 

12/20  Møteprotokoll Overhalla eldreråd sitt møte 13.5.20 13 

13/20  Møteprotokoll fra møte i Eldrerådet 22.4.20 - Overhalla 13 

14/20  Protokoll fra Meråker eldreråd sitt møte 19.5.2020 13 

15/20  Meråker kommune Valg av leder og nestleder i eldrerådet ut 

valgperioden 2020 - 2023 

13 

16/20  Møteprotokoll fra møte i eldrerådet i Nærøysund kommune - 

10.09.2020 

13 
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Saker  t i l  b ehan d l ing   

 

34/20  Go dk jenn ing  av  innka l l ing  og  s ak l i s te  -  
E ldr er åd et  Trøn de lag  s i t t  m øte  2 2 .  s ept emb er  2020  

 

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  

 

Eldrerådet Trøndelag godkjenner innkalling og sakliste, med tillegg av sak 46/20. for 

møtet 22.09.2020. 

 

Behandling 

 

Sak lagt fram i møtet; sak 46/20 ble godkjent lagt til saklista.  

 

Votering 

 

Fylkesrådmannens innstilling, med tillegg av sak46/20 ble godkjent. 

 

Fylkesrådmannens innstilling:  
Eldrerådet Trøndelag godkjenner innkalling og sakliste til møtet 22.09.2020. 

 

35/20  Go dk jenn ing  av  møt e prot oko l l  f or  E l drer åd et  
Trønd e l ag ' s  m øter  26 .  ma i  o g  9 .  jun i  2020  

 

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  

 

Eldrerådet Trøndelag godkjenner: 

• Møteprotokoll for eldrerådets møte 26.05.2020 og 

• Møteprotokoll for eldrerådets møte 09.06.2020 

 

Votering 

 

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Fylkesrådmannens innstill ing:  

Eldrerådet Trøndelag godkjenner: 

• Møteprotokoll for eldrerådets møte 26.05.2020 og 

• Møteprotokoll for eldrerådets møte 09.06.2020 
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36/20  Le ders  o r i en ter ing  -  E ldr er åd et  Trøn de lag  
22 .  sept em ber  2020  

 

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  

 

Eldrerådet tar fremlagt informasjon til orientering. 

• Spørsmål fra Sjakkforbundet (via Fylkesmannen) om oversikt over seniorsentre i 

Trøndelag. 

Sjakkforbundet får tilbakemelding i tråd med opplysninger i møtet. 

• Oppfølging av sak 27/20. Pasientreiser – evaluering og revisjon av retningslinjene. 

Henvendelse til Stortingsbenken for Trøndelag om møte vedr. saken har ikke nådd 

fram.  

Leder av Et Aldersvennlig Norge; Trude Drevland, kontaktes for muligheter til å møte 

Eldrerådet i deres møte 23. november. 

• Eventuelt 

a) Dialog med politisk ledelse: 

Eldrerådet anmoder Fylkesordfører Tore Sandvik om møte for dialog omkring 

forventninger til Eldrerådet som folkevalgt organ og framtidig funksjon, i lys av 

endringer i Kommuneloven.  

b) Sektorovergripende brukerutvalg i kommunene. 

Eldrerådet Trøndelag anmoder KS om å oppfordre kommunene til å opprette 

sektorovergripende brukerutvalg. 

 

Behandling 

 

Leder orienterte om:  

• Invitasjon til møte i Regionalt støtteapparat for Leve hele livet, 14.10.2020  

• Invitasjon til møte i statlig Referansegruppe Leve hele livet.  

• Spørsmål fra Sjakkforbundet (via Fylkesmannen) om oversikt over seniorsentre i 

Trøndelag. 

Sjakkforbundet får tilbakemelding i tråd med opplysninger i møtet. 

• Oppfølging av sak 27/20. Pasientreiser – evaluering og revisjon av retningslinjene. 

Henvendelse til Stortingsbenken for Trøndelag om møte vedr. ønske om revidering av 

regler for pasientreiser har ikke nådd fram.  

Forslag i møtet:  

Leder av Et Aldersvennlig Norge; Trude Drevland, kontaktes for muligheter til å møte 

Eldrerådet i deres møte 23. november. 

• Eventuelt 

c) Dialog med politisk ledelse: 

Forslag i møtet: 

Eldrerådet anmoder Fylkesordfører Tore Sandvik om møte for dialog omkring 

forventninger til Eldrerådet som folkevalgt organ og framtidig funksjon, i lys av 

endringer i Kommuneloven.  

d) Sektorovergripende brukerutvalg i kommunene. 

Forslag i møtet: 

Eldrerådet Trøndelag anmoder KS om å oppfordre kommunene til å opprette 

sektorovergripende brukerutvalg.  
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Votering 

 

Forslag fremmet under behandling av saken ble enstemmig støttet. 

For øvrig tar Eldrerådet framlagt info til orientering. 

Forslag til vedtak:  

 

Framlagte orienteringer tas til orientering. 

 

37/20  H ør ing :  G at ebruksp l an  Mi dtby en  i  T r ondh e im  

 

Eldrerådet 2019-2023 sin uttalelse:  

 

Eldrerådet støtter fylkesrådmannens innstilling, med følgende tilleggsmomenter: 

Gatebruksplanen må ta spesiell hensyn til: 

• Universell utforming, som ikke forringes av sikkerhets- og trafikkhindringer.  

• Holdeplasser og tilgjengelighet for ekspress- og regionbusser 

• Det må tilrettelegges for varetransport og håndverkere 

• Nok parkeringsplasser i nærhet til helse-, service- og kulturtilbud. 

 

Behandling 

Eigil Jaren fra seksjon kommunal, Plan, næring og kultur innledet med presentasjon av 

planen.  

 

Forslag i møtet: 

Eldrerådet støtter fylkesrådmannens innstilling, med følgende tilleggsmomenter: 

Gatebruksplanen må ta spesiell hensyn til: 

• Universell utforming, som ikke forringes av sikkerhets- og trafikkhindringer.  

• Holdeplasser og tilgjengelighet for ekspress- og regionbusser 

• Det må tilrettelegges for varetransport og håndverkere 

• Nok parkeringsplasser i nærhet til helse-, service- og kulturtilbud. 

 

Votering 

 

Forslag i møtet ble enstemmig vedtatt. 

Fylkesrådmannens innstill ing:  

 

Fylkesutvalget godkjenner at saksfremlegget i sin helhet oversendes Trondheim 

kommune som Trøndelag fylkeskommunes høringssvar på utkast til gatebruksplan for 

Midtbyen. 

 



 Trøndelag fylkeskommune 
Trööndelagen fylhkentjïelte 

side 6 av 14 

38/20  Utv ik l ing  av  f r amt i d i g  m ode l l  f or  TT -

ordn in gen  -  re- op pnevn in g  av  r epr esent ant  f r a  
E ldr er åd et  Trøn de lag  

 

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  

 

Som Eldrerådet Trøndelag sin representant i Plan for utvikling av framtidig modell for 

tilrettelagt transport (TT-ordningen) velges: 

Nestleder Egil Haugbjørg 

Som vara velges:  

Leder Hildur Fallmyr 

 

Votering 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak:  

 

Som Eldrerådet Trøndelag sin representant i Plan for utvikling av framtidig modell for 

tilrettelagt transport (TT-ordningen) velges: 

Nestleder Egil Haugbjørg 

Som vara velges:  

Leder Hildur Fallmyr 

 

39/20  E ldr er ådet  Tr ønd e l ag  -  Møte-  og  
ak t iv i t e tsp l an  f or  2021  

 

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  

 

1. Eldrerådet Trøndelag vedtar møte- og aktivitetsplan for 2021 som foreslått i saken.  

2. Møte- og aktivitetsplan legges til grunn ved utarbeidelse av budsjett-forslag 2021 for 

Eldrerådet Trøndelag.  

 

Behandling 

 

Framlagte plan ble gjennomgått i møtet og bifalt.  

Det jobbes videre med å få på plass temaer og øvrig ramme for Årskonferansen for 

kommunale eldreråd. 

Når det gjelder Landskonferansen er det ikke pr dato kjent om utfordrer til å holde 

konferansen vil ta oppgaven. Eldrerådet Trøndelag konkluderte med at de er villige til å 

vurdere Trøndelag som vertsfylke i 2021 ved en eventuell forespørsel.  

 

Votering 

 

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Fylkesrådmannens innstill ing:  

1. Eldrerådet Trøndelag vedtar møte- og aktivitetsplan for 2021 som foreslått i saken.  

2. Møte- og aktivitetsplan legges til grunn ved utarbeidelse av budsjett-forslag 2021 for 

Eldrerådet Trøndelag.  

 

40/20  Sent r a l i se r ing  o g  n ed leg g ing  av  
ins t i tus j onsp lass er  f or  a lv o r l ig  syke  e l dre  o g  andr e  

 

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  

 

Uttalelse fra Eldrerådet Trøndelag  
Eldrerådet i Trøndelag ser med bekymring på varslene fra en rekke kommuner om at de 
søker å sentralisere og legge ned institusjonsplasser for alvorlig syke eldre og andre.  
Sentraliseringstankegangen er begrunnet i at man kan få en mer effektiv og en 
kostnadsbesparende tjeneste.  
Nedlegging av tjenestetilbud er stort sett begrunnet med nødvendige økonomiske 
besparinger.  
Eldrerådet har merket seg protestene mot slike foreslåtte tiltak i sentrale kommuner.  
Eldrerådet vil påpeke at pårørende og pasientene kan bli påført ekstra belastning:  

• Det blir stor avstand mellom pårørende og pasient i hverdagen.  

• Pasientene blir tatt ut av sitt lokalmiljø og bekjentskapskapskrets. Dette skaper 
økt utrygghet.  

• Nedlegging av institusjonsplasser vil påføre pårørende og eksternt hjelpeapparat 
større ansvar og arbeidsbelastning for slike pasienter. Mange av disse bor alene i 

uhensiktsmessige boliger – og ofte i tynt befolkede områder.  
 
Antall eldre vil - ifølge prognosene – øke kraftig i årene framover. De fleste eldre klarer 
seg godt alene, og noen trenger litt assistanse i enkelte situasjoner.  
MEN: Vi må påregne at en del vil trenge institusjonsplass av forskjellige årsaker.  
Eldrerådet vil sterkt fraråde kommunene å bygge ned institusjonene eller 
sentralisere disse til store enheter lagt til sentrale plasser i kommunene.  

Disse pasientene bør ha nær kontakt med sitt tidligere lokalmiljø og sine pårørende.  
 
Uttalelsen sendes KS Trøndelag, med kopi til kommunene i Trøndelag.  

 

Behandling 

Forslag fremmet i møtet:  

 
Uttalelse fra Eldrerådet Trøndelag  
Eldrerådet i Trøndelag ser med bekymring på varslene fra en rekke kommuner om at de 
søker å sentralisere og legge ned institusjonsplasser for alvorlig syke eldre og andre.  
Sentraliseringstankegangen er begrunnet i at man kan få en mer effektiv og en 
kostnadsbesparende tjeneste.  
Nedlegging av tjenestetilbud er stort sett begrunnet med nødvendige økonomiske 

besparinger.  
Eldrerådet har merket seg protestene mot slike foreslåtte tiltak i sentrale kommuner.  
Eldrerådet vil påpeke at pårørende og pasientene kan bli påført ekstra belastning:  

• Det blir stor avstand mellom pårørende og pasient i hverdagen.  
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• Pasientene blir tatt ut av sitt lokalmiljø og bekjentskapskapskrets. Dette skaper 

økt utrygghet.  

• Nedlegging av institusjonsplasser vil påføre pårørende og eksternt hjelpeapparat 
større ansvar og arbeidsbelastning for slike pasienter. Mange av disse bor alene i 
uhensiktsmessige boliger – og ofte i tynt befolkede områder.  

 
Antall eldre vil - ifølge prognosene – øke kraftig i årene framover. De fleste eldre klarer 
seg godt alene, og noen trenger litt assistanse i enkelte situasjoner.  
MEN: Vi må påregne at en del vil trenge institusjonsplass av forskjellige årsaker.  
Eldrerådet vil sterkt fraråde kommunene å bygge ned institusjonene eller 
sentralisere disse til store enheter lagt til sentrale plasser i kommunene.  
Disse pasientene bør ha nær kontakt med sitt tidligere lokalmiljø og sine pårørende.  
 
Uttalelsen sendes KS Trøndelag, med kopi til kommunene i Trøndelag.  

 

Votering 

 

Forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak:  

 

41/20  B i l l e t tp ro b le mat ikke n  fo r  b ruk  av  buss  m.v .  -  
A tB  

 

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  

 

Eldrerådet Trøndelag oppfordrer våre fylkespolitikere til å ta opp denne saken 

med vårt eget selskap i Trøndelag; AtB, for å finne en varig og lettvint løsning på 

problemet.  
 

Behandling 

Forslag fremmet i møtet:  

 
Innledning  
Eldrerådets medlemmer har fått henvendelser fra både eldre og andre om at de ikke 
lenger får benytte bankkort eller kontanter når de skal reise med buss i AtB-området.  
De blir henvist til å benytte en bestemt App eller de må bestille billett over SMS på 

mobiltelefon.  
Dette skaper store vansker og reisevegring hos denne gruppen, og de gruer seg til 
nødvendige reiser på grunn av dette systemet. De blir også avhengige av andre for å få 
hjelp til å finne fram i nye dataløsninger.  
 
Flere eldre har heller ikke mobiltelefoner hvor disse tjenestene er lagt inn.  
Eldrerådet vil understreke at kontanter og bankkort fortsatt er gyldige betalingsmidler i 
vårt samfunn – jfr. en presisering som daværende finansminister Siv Jensen gav i 
Stortinget på et spørsmål om dette. Vi kan ikke se at hennes tolkning er blitt opphevet.  
 
Eldrerådet i Trøndelag har forståelse for at man vil sikre sjåførene bedre gjennom å ta 
bort håndtering av penger i bussene, men man kan ikke innføre en ordning som gjør 
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mange brukere hjelpeløse i bruken av busser og andre kollektivtilbud. Disse menneskene 

vil gjerne betale for seg, og de føler seg som lovbrytere når de går på buss eller andre 
kollektivtilbud uten å ha løst billett.  
 
Forslag til vedtak:  

Eldrerådet Trøndelag oppfordrer våre fylkespolitikere til å ta opp denne saken med vårt 

eget selskap i Trøndelag; AtB, for å finne en varig og lettvint løsning på problemet.  

 

Saken sendes også media.  

 

Votering 

Framlagte forslag ble enstemmig støttet og forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

Forslag til vedtak:  

 

42/20  B edr e  in f orm as j on  t i l  e l d re  o g  u før e  m. f .  om  
a l t ern at iv  t rans por t  

 

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  

 
Uttalelse fra Eldrerådet Trøndelag:  
Nord-Trøndelag fylkeskommune var tidlig ute med å bygge opp et system for alternativ 
transport for eldre, uføre og der hvor det var spinkelt kollektivtilbud. Ordningen har ikke 
vært like god i Sør-Trøndelag fylke. Forskjellen har i første rekke vært begrunnet med 

økonomiske årsaker .  
Da de to fylkene ble slått sammen og kampen om midlene til kollektivtilbud i distriktene 
kom, ble det sagt at disse ordningene skulle harmoniseres.  
 
Det ble i Nord-Trøndelag i tillegg til den statlig finansierte ordningen med TT-kort tidlig 
bygd opp et system for TILBRINGERTJENESTE til kollektivtilbudene som tog, buss og båt.  
Det ble også bygd opp et system for BESTILLINGSTRANSPORT der det ikke finnes 
kollektivtilbud eller det foretas kraftige innskrenkninger i kollektivtilbudet.  
TT-kortordningen blir p.t. utredet etter ønske fra fylkestinget. Tildeling av slike kort blir 
gjort av kommunene etter fastsatte kriterier. Fylkeskommunen får dekning av utgiftene 
gjennom en rammebevilgning fra staten.  
 
Men gjennomgangen viser at det er ulik praksis ved tildeling av kort ute i kommunene. 
Ellers får man rapport om at TT-kort blir benyttet til transport til lege, poliklinikker o.l. 

fordi det er vanskelig å få tildelt transport gjennom PASIENTREISEORDNINGEN. Dette 
må det ryddes opp i! Pasienter som ikke kan nytte kollektivtilbud eller som mangler 
kollektivtilbud i slike situasjoner, må få de skysstilbudene de har krav på. Bruken av TT-
kort i slike situasjoner belastes fylkeskommunen og den felles TT-kortordningen, og dette 
kan medføre kutt i tilbudene for de som trenger slik transport til andre situasjoner som 
sosiale og kulturelle aktiviteter m.v.  
 
Eldrerådet har ellers fått mange meldinger om at potensielle brukere av tilbringertjeneste 
og bestillingstransport, ikke kjenner til disse mulighetene. Det mangler rett og slett 
informasjon både til publikum og til aktører som skal utføre slik transport.  
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Dette rammer eldre som ikke har egne transportmidler. De påføres ekstra kostnader og 

avhengighet til andre om å få hjelp til transport. Deres frihet til sosial og kulturell 
omgang begrenses kraftig.  
 
Eldrerådet ber derfor om:  

• En revidering av regelverket for tildeling av TT-kort slik at den blir tilnærmet lik i 
alle kommuner.  

• Reglene for tildeling av pasientreiser må forenkles slik at pasientene får det 
skysstilbudet de har krav på og at de ikke påfører TT-kortene disse utgiftene.  

• Informasjonen om tilbringertjeneste til kollektivtilbud og bestillingstransport må 
intensiveres – især overfor eldregruppen.  

 
Uttalelsen sendes:  
Fylkestinget  

KS  

Atb 

HELFO 

 

Uttalelsen blir også Eldrerådet Trøndelag sin uttalelse til revidering av TT-ordningen, jfr 

egen programpost og innlegg i dagens møte.  

 

Behandling 

Forslag fremmet i møtet:  

 
Uttalelse fra Eldrerådet Trøndelag:  
Nord-Trøndelag fylkeskommune var tidlig ute med å bygge opp et system for alternativ 
transport for eldre, uføre og der hvor det var spinkelt kollektivtilbud. Ordningen har ikke 
vært like god i Sør-Trøndelag fylke. Forskjellen har i første rekke vært begrunnet med 

økonomiske årsaker .  
Da de to fylkene ble slått sammen og kampen om midlene til kollektivtilbud i distriktene 
kom, ble det sagt at disse ordningene skulle harmoniseres.  
 
Det ble i Nord-Trøndelag i tillegg til den statlig finansierte ordningen med TT-kort tidlig 
bygd opp et system for TILBRINGERTJENESTE til kollektivtilbudene som tog, buss og båt.  
Det ble også bygd opp et system for BESTILLINGSTRANSPORT der det ikke finnes 
kollektivtilbud eller det foretas kraftige innskrenkninger i kollektivtilbudet.  
TT-kortordningen blir p.t. utredet etter ønske fra fylkestinget. Tildeling av slike kort blir 
gjort av kommunene etter fastsatte kriterier. Fylkeskommunen får dekning av utgiftene 
gjennom en rammebevilgning fra staten.  
 
Men gjennomgangen viser at det er ulik praksis ved tildeling av kort ute i kommunene. 

Ellers får man rapport om at TT-kort blir benyttet til transport til lege, poliklinikker o.l. 
fordi det er vanskelig å få tildelt transport gjennom PASIENTREISEORDNINGEN. Dette 
må det ryddes opp i! Pasienter som ikke kan nytte kollektivtilbud eller som mangler 
kollektivtilbud i slike situasjoner, må få de skysstilbudene de har krav på. Bruken av TT-
kort i slike situasjoner belastes fylkeskommunen og den felles TT-kortordningen, og dette 
kan medføre kutt i tilbudene for de som trenger slik transport til andre situasjoner som 
sosiale og kulturelle aktiviteter m.v.  

 
Eldrerådet har ellers fått mange meldinger om at potensielle brukere av tilbringertjeneste 
og bestillingstransport, ikke kjenner til disse mulighetene. Det mangler rett og slett 
informasjon både til publikum og til aktører som skal utføre slik transport.  



 Trøndelag fylkeskommune 
Trööndelagen fylhkentjïelte 

side 11 av 14 

Dette rammer eldre som ikke har egne transportmidler. De påføres ekstra kostnader og 

avhengighet til andre om å få hjelp til transport. Deres frihet til sosial og kulturell 
omgang begrenses kraftig.  
 
Eldrerådet ber derfor om:  

• En revidering av regelverket for tildeling av TT-kort slik at den blir tilnærmet lik i 
alle kommuner.  

• Reglene for tildeling av pasientreiser må forenkles slik at pasientene får det 
skysstilbudet de har krav på og at de ikke påfører TT-kortene disse utgiftene.  

• Informasjonen om tilbringertjeneste til kollektivtilbud og bestillingstransport må 
intensiveres – især overfor eldregruppen.  

 
Uttalelsen sendes:  
Fylkestinget  

KS  

Atb 

HELFO 

 

Uttalelsen blir også Eldrerådet Trøndelag sin uttalelse til revidering av TT-ordningen, jfr 

egen programpost og innlegg i dagens møte.  

 

Votering 

 

Forslag til uttalelse fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vider behandling ble enstemmig vedtatt.  

Forslag til uttalelse:  

 

43/20  Adm .  or i en t erer  -  E ld rer åde t  T rønd e l ag ,  22 .  
septe mbe r  2020  

 

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  

 

Orientering gitt i møtet tas til orientering. 

 

Behandling 

Sekretær orienterte om: 

• Status for høringssaker og  

• Videre oppfølging av fylkeskommunale saker etter vårens møter. 

• Konferansen Bruker og Etat møtes  

Votering 

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Fylkesrådmannens innstill ing:  

Orientering gitt i møtet tas til orientering. 
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44/20  Fors l ag  r eg ion a l  s t r a teg i  f or  k l im aomst i l l ing  

 

Eldrerådet 2019-2023 sin uttalelse:  

 

Forslag til Trøndelags strategi for klimaomstilling støttes.  

 

Fylkestinget i Trøndelag vedtar Trøndelags strategi for klimaomstilling, med følgende 

tillegg: 

• behov for formell kompetanse i bærekraftig samfunnsutvikling gjennom 

utdanningssystemet med bachelor- og mastergradutdanning.  

• Trøndelag fylkeskommune overbringer synspunktet og behovet til sentrale 

myndigheter (departement og direktorat)  

 

Behandling 

Forslag i møtet: 

Fylkesrådmannens innstilling med følgende tilleggspunkt: 

• Eldrerådet Trøndelag uttrykker behov for formell kompetanse i bærekraftig 

samfunnsutvikling gjennom utdanningssystemet med bacheler- og 

mastergradutdanning.  

• Trøndelag fylkeskommune overbringer synspunktet og behovet til sentrale 

myndigheter (departement og direktorat)  

 

Votering 

 

Fylkesrådmannens innstilling med framlagte tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Fylkesrådmannens innstill ing:  

Forslag til Trøndelags strategi for klimaomstilling støttes.  

 

Fylkestinget i Trøndelag vedtar Trøndelags strategi for klimaomstilling. 

 

45/20  H ør ingsutk as t  R eg i on a l  p l an  fo r  are a lbruk  
2021-2030 

 

Eldrerådet 2019-2023 sin uttalelse:  

 

Utkast til regional plan for arealbruk sendes på høring. Høringsfrist settes til 15. januar 

2021. 

 

Votering 

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

Fylkesrådmannens innstill ing:  

Utkast til regional plan for arealbruk sendes på høring. Høringsfrist settes til 15. januar 

2021. 
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46/20  HODEB RA -  A BC -pr os j ek t  i  
Fo lkeh e ls ea l l ians en .  S tatus  pr  se pt  2020  

 

Eldrerådet 2019-2023 sin behandling  

 

Saken med vedlegg ble drøftet.  

 

Ulik erfaring blant medlemmene om tiltak i tråd med prosjektet/som kan knyttes til 

ABC/Hodebra-tankegangen.  

Skjema om vurdering av Eldrerådets HODEBRA-aktiviteter følges opp i tråd med innspill i 

møtet.  

Forslag til vedtak:  

Uten innstilling. 

 

Ref er ats aker   

Saknr Arkivsak Tittel 
11/20 202001103-9 Protokoller fra Steinkjer eldreråds møter 27.01.20 og 

29.04.20 

 

12/20 202001103-10 Møteprotokoll Overhalla eldreråd sitt møte 13.5.20 

 

13/20 202001103-7 Møteprotokoll fra møte i Eldrerådet 22.4.20 - 

Overhalla 

 

14/20 202001103-8 Protokoll fra Meråker eldreråd sitt møte 19.5.2020 

 

15/20 201862273-27 Meråker kommune Valg av leder og nestleder i 

eldrerådet ut valgperioden 2020 - 2023 

 

16/20 202001103-11 Møteprotokoll fra møte i eldrerådet i Nærøysund 

kommune - 10.09.2020 

 

Referatsakene ble tatt til orientering.  

 

Oppsumme r ing  f r a  p res ent as jon er  i  m øt et   

 

Gatebruksplanen for Midtbyen i Trondheim, v/Eirik Jaren. jfr ER-sak 37/20 

Det vises til presentasjon lagt fram i møtet og drøftinger under behandling av sak 37/20 

og vedtatt tillegg/uttalelse. 
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Regional plan for kulturminner v/Silje Holiløkk.  

Det vises til presentasjon lagt fram i møtet og drøftinger under denne presentasjonen. 

Konklusjon: 

Eldrerådet kan tenke seg å delta i referansegrupper i det videre arbeidet med 

utarbeidelse av Regional plan for kulturminner. 

 

Plan for utvikling av framtidig modell for TT-ordningen - «workshop» med 

innledning, utfordringer og spørsmål, ved Harald Overrein.  

Det vises til presentasjon lagt fram i møtet og drøftinger under denne presentasjonen. 

Konklusjon: 

Tilnærmet felles ordninger og regler i alle kommuner er ønskelig  

Uttalelse i sak 42/20 oversendes som Eldrerådet Trøndelag sitt innspill i det videre 

arbeidet.  

 

---  



Viser til møte 11.09.2020 med Marit N. vedr. Eldre- og brukerrådet mtp. involvering/medvirkning i 
planprosesser. Frøya Eldre- og brukerråd fikk i møte 07.09.2020 en orientering omkring 
planprosessene i kommunen, og hvor det er åpninger for medvirkning. 
 
Etter drøftinger med Marit Nordborg er det etter planavdelingens vurdering at Frøya Eldre- og 
brukerråd bør benytte seg av sin rettighet til å komme med merknader til kommunale planer, 
reguleringsplaner og temaplaner når disse legges ut til Høring og offentlig ettersyn (i minst 6 uker), i 
de sakene der utvalget har interesser.  
 
Dette er også gjeldende for andre kommunale utvalg. 
 
Planavdelingen skal når sak sendes til høring og offentlig ettersyn forvisse seg om at planen også 
sendes til følgende for uttalelse: 

- Frøya Eldre- og brukerråd (Marit Nordborg) 
- Frøya Ungdomsråd (Mona Skarsvåg) 
- Trafikksikkerhetsutvalget (Ann-Magritt Glørstad) 

 
Dersom det er behov for orientering av enkeltsaker eller hvordan planarbeidet og medvirkning 
foregår, stiller vi gjerne med representanter til dette. 

Med vennlig hilsen 
 

 
Fagleder planavdelingen 
Virksomheten for forvaltning 

 

E-post til og fra Frøya kommune vil være 
gjenstand for journalføring, jfr. Arkivloven. 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2471    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
ORIENTERING/SPØRRERUNDE  
 
 
Universiell utforming Herredshuset v/ Brukerombud  
Trønderlag eldreråd 27.10.21 og 22.11.21 
Informasjon om Revmatikerforeningen v/ Eva Foss 
Informasjon brukerundersøkelse gjennomført transportordning for eldre 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Brosjyre for å inspirere eldre og seniorer til aktivitet og trivsel i nærmiljøet 
Møteprotokoll Eldrerådet Trøndelag 22.112021 
Møteprotokoll Eldrerådet Trøndelag, 27.10.21 
Protokoll VR-sak 27-21 fra Sametingets eldreråd 
til fylkets eldreråd - Eldremilliard 
 
 
 
 



Brosjyre for å inspirere eldre og seniorer til aktivitet og trivsel i 
nærmiljøet                                                                

 

                                                                                                                

         

  

Hei, 

  

Vi ber om at eposten videreformidles til: 

-          Kommunens eldreråd 

-          Kultur- og fritidsavdelingen 

-          Helse- og omsorgsavdelingen 

-          Planavdelingen 

-          Folkehelsekoordinator 

-          Fastlegene 

-          Kommuneoverlegen 

-          Fysioterapeut 

  

Brosjyre for å inspirere eldre og seniorer til aktivitet og trivsel i nærmiljøet 

  

I samarbeid med Helsedirektoratet har Norsk Friluftsliv laget en brosjyre som skal inspirere 
eldre og seniorer til å komme seg ut på tur. 

  

Brosjyren legger vekt på lavterskelaktivitet og tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet. Den 
inneholder tips til hvordan vi motiveres til å komme "over dørstokken", samt informasjon om 
aktivitetstilbud, om planlegging og om helsegevinsten med friluftsliv.  

  

Mottoet er at all aktivitet er bedre enn ingen aktivitet, også noen minutter med aktivitet gir 
positiv effekt. 



  

Under er lenke til elektronisk utgave av brosjyren samt til et utskrivbart format for papirkopi.  

Trykk her for å lese og laste ned en digital versjon av brosjyren. 

Trykk her for å laste ned en utskriftvennlig versjon av brosjyren. 

Det er også laget et forslag til lokalt innstikk i word-format. Tanken er at dere enkelt kan 
fylle inn forslag til lokale turmål, organiserte aktiviteter og tilbud. . Friluftsliv for seniorer- 
mal lokalt innstikk 

  

Mvh 

Ellinor Joan Sundseth 

avdeling miljø og helse 

Divisjon folkehelse og forebygging 

Helsedirektoratet 

Mobil 924 72 374 

 
Postadresse: Pb 220 Skøyen,0213 Oslo 

Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0485 Oslo 
https://helsedirektoratet.no  https://helsenorge.no/ 
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E ld re rådet  2019-2023  

Møtepro toko l l  

 
Dato 22. november 2021 kl 09.00 – 14.00 
Sted: Møterom SMIA, Fylkets hus, Steinkjer 
Møteleder: Hildur Fallmyr 

 
Til stede: Hildur Fallmyr, leder 
 Egil Haugbjørg, nestleder 
 Aagot Glasø (vara for Laila Roel) 
 Berit Kapelrud 
 Ann-Inger Leirtrø (A) 
 Odd-Harald Bjørnøy (vara for Sveinung Gundersen) 
 Kirsti Hamre Nilsen (Pp) 
 Rolf Inge Furuhaug 

 
Forfall:  Laila Roel,  

Sveinung Gundersen og  
Aage Borrmann (ingen vara) 

 
For øvrig møtte: Seksjonsleder Økonomi; Sveinung Salater, jfr programpost 

med orientering om Økonomiplan 2022-2025 og budsjett 
2022.  

 
Protokollfører: Ann-Karin Mellingen 

Agenda  

 
Kl. 09:00 Saksbehandling 
Kl. 10:30 Pause 
Kl 10.40 Saksbehandling 
Kl. 11:00 Økonomiplan 2022-2025 – Felles orientering for 

medvirkningsrådene, via Teams.  
Kl 11.30: Saksbehandling 
Kl. 12:00 Pause  
Kl 12:45 Eldrepolitisk program  
Kl 14.00 Møteslutt 
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SAKSLISTE   

 
Saker til behandling 

53/21  Godkjenning av innkalling og sakliste til møte i Eldrerådet Trøndelag 22. november 
2021 

54/21  Godkjenning av møteprotokoll fra møte 27.10.2021 i Eldrerådet Trøndelag 

55/21  Leder orienterer, møte 22. november 2021 i Eldrerådet Trøndelag 

56/21  Økonomiplan 2022 - 2025 med budsjett 2022 

57/21  Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 - 2023 - Forslag til endelig vedtak 

58/21  Endringer i TT-ordningen - forslag ut til høring 

59/21  Miljøpakkens handlingsprogram 2022 - 2025 

60/21  Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 med handlingsplan for 
2022-2023, og Handlingsplan for landbruk 2022 - 2025 

 
Referatsaker 

22/21  Møteprotokoll 03.11.21 fra Eldres råd, Steinkjer kommune 

23/21  Protokoll fra Nærøysund eldreråd 02.11.21 

24/21  Møteprotokoll fra møtet i Sametingets eldreråd 21.-22.09.2021 

25/21  Samferdselsdepartementet - Vedrørende uttalelse om kollektivtransport for alle 

26/21  Møteprotokoll Eldres råd Steinkjer 08.11.2021 

 
Annet 

10/21  AtB - Fleksibel Transport i Trøndelag - Eldrerådet Orkland    sak 13/21 

11/21  Brev om pasientreiser - overprøving av anbefaling 

12/21  Uttalelser fra Pensjonistlagene i Meråker og Stjørdal 

13/21  Eldremilliard – henvendelse fra Agnete Tjæraldsen  
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Saker  t i l  behand l ing   

53/21  Godk jenn ing  av  innka l l i ng  og  sak l i s te  t i l  
møte  i  E ld re rådet  T rønde lag  22 .  november  2021  

 
Eldrerådet sitt vedtak: 
 
Innkalling og sakliste godkjennes. 
 
Votering 
 
Fylkesdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Fylkesdirektørens innstilling:  
 
Innkalling og sakliste godkjennes.  
 

54/21  Godk jenn ing  av  møtepro toko l l  f ra  møte  
27 .10 .2021  i  E ld re rådet  T rønde lag  

 
Eldrerådet sitt vedtak  
 
Møteprotokoll for møte 27. oktober 2021 i Eldrerådet Trøndelag godkjennes.  
 
Votering 
 
Fylkesdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Fylkesdirektørens innstilling: 
 
Møteprotokoll for møte 27. oktober 2021 i Eldrerådet Trøndelag godkjennes.  
 

55/21  Leder  o r i en te re r ,  møte  22 .  november  2021  i  
E ld re rådet  T rønde lag  

 
Eldrerådet sitt vedtak  
 
1. Orienteringer gitt i møtet, under pkt 1 tas til orientering. 
2. Brev til fylkets eldreråd fra Agnete Tjæraldsen om Eldremilliarden.  

Eldrerådet Trøndelag har drøftet henvendelsen og tar saken til orientering. 
Uttalelsen videresendes de kommunale eldrerådene.  
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Behandling 
 
Leder Hildur orienterte om: 
1. Ulike deltakelser fra medlemmene i rådet. 

 Møte i ressursportalen (Kirsti, Sveinung og Aage) 
 Egil i arbeidsgruppa for Tilrettelagt transport.  
 Leder og nestleder har deltatt i Leve Hele Livet-prosjektet med Fylkesmannen  

 
2. Brev til fylkets eldreråd fra Agnete Tjæraldsen om Eldremilliarden.  

Forslag i møtet:  
Eldrerådet Trøndelag har drøftet henvendelsen og tar saken til orientering. 
Uttalelsen videresendes de kommunale eldrerådene.  

 
Votering 
 
Pkt 1 tas til orientering 
Forslag i pkt 2 ble enstemmig vedtatt.  

Forslag til vedtak: 
 
Orienteringer gitt i møtet tas til orientering. 
 

56/21  Økonomip lan  2022  -  2025  med  buds je t t  2022  

 
Eldrerådet sin uttalelse:  
 
Eldrerådets merknad/kommentar til Fylkesdirektørens forslag til 
budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 -2025: 
 
Eldrerådet vil innledningsvis påpeke at det savner målrettede tiltak for å snu den 
demografiske utviklinga for mange av distriktskommunene i Trøndelag. Antall 
eldre øker og samtidig flytter mange unge ut av disse kommunene av forskjellige 
årsaker. 
Det blir etter hvert en stor utfordring å dekke kompetansebehovet innen sentrale 
felt som helse- og pleie, barnehage og skole, men også andre lovpålagte 
oppgaver. 
Eldrerådet ber om at fylkeskommunen sammen med sentrale myndigheter ser på 
mulighetene for økt desentralisering og deltidsstudier av lærere, førskolelærere, 
sykepleiere, fagarbeidere innen helse osv. Det bør også i nært samarbeid med 
kommunene opprettes flere lærlingeplasser for å få flere ut i aktivt arbeid og for 
å dekke behovet for faglært arbeidskraft innen offentlig og privat sektor. 
Eldrerådet vil advare mot å redusere fylkeskommunens aktiviteter ute i vårt 
vidstrakte fylke, og vi vil spesielt peke på betydningen av vårt desentraliserte 
videregående skoletilbud.  



 Trøndelag fylkeskommune 
Trööndelagen fylhkentjïelte

side 5 av 14

Eldrerådet mener at disse skolene bør få hovedansvaret for voksenopplæringa i 
sitt «nærområde.»  
Rådet vil også fraråde gjennomføring av «fritt skolevalg» i vårt fylke da dette 
kan bidra til å redusere tilgangen på kompetanse i distriktene. 
Eldrerådet vil tilrå at fylkeskommunen benytter alle tilgjengelige kanaler for å 
øke investeringene i offentlig og privat sektor og fylkeskommunen for å skape ny 
aktivitet og optimisme i Trøndelag. 
Eldrerådet støtter den foreslåtte handlingsplanen for klimaomstilling, og vi vil 
spesielt peke på arbeidet på dette området som gjøres i avdeling for utdanning 
og kompetanse, avdeling for samferdsel og avdeling for veg. 
Det er de kommende generasjoner som får svi om vi ikke sørger for å sette 
klima- og miljøtiltak høyest på dagsorden og med gjennomføringskraft via 
planlegging og økonomiske prioriteringer. 
 
Eldrerådet vil ellers be om at følgende områder vektlegges i 
Økonomiplanperioden: 
 
Tannhelse: 
God og rimelig tannbehandling er et viktig bidrag til riktig og sunt kosthold for 
mennesker i alle aldre, men spesielt for de eldre. Vi oppfordrer derfor 
fylkeskommunen til å sørge for tannleger i alle kommuner som dekker minimum 
det lovfestede tilbudet for barn og unge og de eldre. Vi konstaterer at de økte 
bevilgningene videreføres på dette området. 
 
Kultur og folkehelse: 
Dette området bør gi særlige tilbud til eldregruppen. De eldre aktive brukere av 
kulturtilbud, og det bør legges til rette for at de mottar slike tilbud i hele fylket – 
f.eks. gjennom midler fra Den kulturelle Spaserstokken. Her hadde vi gjerne sett 
at bevilgningene plusses på ut over rammen på 2,9 mill. kr.  
Eldrerådet ser også positivt på at man tar sin del av kostnadene med Tusen-
årsjubileet i 2030. Stiklestad og Nidaros må være sentrale områder under denne 
feiringa, men arrangement bør og kan arrangeres på ulike historiske arenaer i 
Trøndelag. Her må det lages partnerskapsavtaler for å dele ansvar og 
engasjement. 
Videreføring av midler til Folkehelsetiltak vil være et viktig bidrag til resultater av 
reform «Leve Hele Livet».  God og stor fysisk aktivitet vil ha veldig stor 
betydning for utvikling av en god folkehelse – som igjen skaper økt aktivitet i 
lokalmiljøene og skaper velvære og trivsel. 
 
Samferdsel: 
Eldrerådet er glad for at fylkesutvalget og fylkestinget nå er seg sitt ansvar 
bevisst ved å gå gjennom og revidere transportopplegget i vårt fylke. Dette er 
stort sett overført til det fylkeskommunale selskapet AtB. En kan ikke stikke 
under stol at det nye systemet som ble innført ved skolestart høsten 2021, har 
medført mange problemer og negative mediaoppslag. Så langt har det sett ut til 
å gå fra vondt til verre for tilbudene – især i distriktene. Her er barn og unge og 
eldre de som blir hardest rammet. Færre avganger og nedlegging av taxi-
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tilbudene har vært en gjenganger. Eldrerådet forventer at man raskt rydder opp 
og gir det tilbudet som ble lovt i alle deler av fylket. 
Taxitilbudene i helgene må bl.a. komme på plass, og det er ei skam at 
skoleelever ikke får den skyssen man har krav på. 
 
Digitalisering: 
Digitalisering av tjenester er kommet for å bli. Men man må være oppmerksom 
på at ikke alle makter å bruke dette hjelpemiddelet. Det finnes mange som har 
sviktende syn, hørsel og førlighet som det må tas hensyn til. Vi har også mange 
«vegrere» mot å ta disse hjelpemidlene i bruk, og noen mangler også 
bredbåndstilslutning o.l. for å kunne «gå på nett»! 
Sammen med kommunene og andre offentlige myndigheter må fylkeskommunen 
intensivere arbeidet for å ufarliggjøre digitale hjelpemidler gjennom informasjon 
og opplæring. Samtidig må man være en pådriver for å få bygd ut nettet til alle 
deler av fylket. Det må også utarbeides konkrete planer og tiltak for de som ikke 
kan bruke digitale hjelpemidler i det offentlige rom. 
---  
 
Behandling 
 
Det ble gitt en felles orientering for medvirkningsrådene via Teams ved seksjonsleder for 
økonomiavdelingen; Sveinung Salater. Kommentarer og spørsmål.  
 
Egil Haugbjørg redegjorde for innsendt forslag til Eldrerådets merknad/kommentar til 
Fylkesdirektørens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025.  
 
Følgende omforente forslag ble fremmet i møtet: 
Eldrerådets merknad/kommentar til Fylkesdirektørens forslag til 
budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 -2025: 
 
Eldrerådet vil innledningsvis påpeke at det savner målrettede tiltak for å snu den 
demografiske utviklinga for mange av distriktskommunene i Trøndelag. Antall 
eldre øker og samtidig flytter mange unge ut av disse kommunene av forskjellige 
årsaker. 
Det blir etter hvert en stor utfordring å dekke kompetansebehovet innen sentrale 
felt som helse- og pleie, barnehage og skole, men også andre lovpålagte 
oppgaver. 
Eldrerådet ber om at fylkeskommunen sammen med sentrale myndigheter ser på 
mulighetene for økt desentralisering og deltidsstudier av lærere, førskolelærere, 
sykepleiere, fagarbeidere innen helse osv. Det bør også i nært samarbeid med 
kommunene opprettes flere lærlingeplasser for å få flere ut i aktivt arbeid og for 
å dekke behovet for faglært arbeidskraft innen offentlig og privat sektor. 
Eldrerådet vil advare mot å redusere fylkeskommunens aktiviteter ute i vårt 
vidstrakte fylke, og vi vil spesielt peke på betydningen av vårt desentraliserte 
videregående skoletilbud.  
Eldrerådet mener at disse skolene bør få hovedansvaret for voksenopplæringa i 
sitt «nærområde.»  
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Rådet vil også fraråde gjennomføring av «fritt skolevalg» i vårt fylke da dette 
kan bidra til å redusere tilgangen på kompetanse i distriktene. 
Eldrerådet vil tilrå at fylkeskommunen benytter alle tilgjengelige kanaler for å 
øke investeringene i offentlig og privat sektor og fylkeskommunen for å skape ny 
aktivitet og optimisme i Trøndelag. 
Eldrerådet støtter den foreslåtte handlingsplanen for klimaomstilling, og vi vil 
spesielt peke på arbeidet på dette området som gjøres i avdeling for utdanning 
og kompetanse, avdeling for samferdsel og avdeling for veg. 
Det er de kommende generasjoner som får svi om vi ikke sørger for å sette 
klima- og miljøtiltak høyest på dagsorden og med gjennomføringskraft via 
planlegging og økonomiske prioriteringer. 
 
Eldrerådet vil ellers be om at følgende områder vektlegges i 
Økonomiplanperioden: 
 
Tannhelse: 
God og rimelig tannbehandling er et viktig bidrag til riktig og sunt kosthold for 
mennesker i alle aldre, men spesielt for de eldre. Vi oppfordrer derfor 
fylkeskommunen til å sørge for tannleger i alle kommuner som dekker minimum 
det lovfestede tilbudet for barn og unge og de eldre. Vi konstaterer at de økte 
bevilgningene videreføres på dette området. 
 
Kultur og folkehelse: 
Dette området bør gi særlige tilbud til eldregruppen. De eldre aktive brukere av 
kulturtilbud, og det bør legges til rette for at de mottar slike tilbud i hele fylket – 
f.eks. gjennom midler fra Den kulturelle Spaserstokken. Her hadde vi gjerne sett 
at bevilgningene plusses på ut over rammen på 2,9 mill. kr.  
Eldrerådet ser også positivt på at man tar sin del av kostnadene med Tusen-
årsjubileet i 2030. Stiklestad og Nidaros må være sentrale områder under denne 
feiringa, men arrangement bør og kan arrangeres på ulike historiske arenaer i 
Trøndelag. Her må det lages partnerskapsavtaler for å dele ansvar og 
engasjement. 
Videreføring av midler til Folkehelsetiltak vil være et viktig bidrag til resultater av 
reform «Leve Hele Livet».  God og stor fysisk aktivitet vil ha veldig stor 
betydning for utvikling av en god folkehelse – som igjen skaper økt aktivitet i 
lokalmiljøene og skaper velvære og trivsel. 
 
Samferdsel: 
Eldrerådet er glad for at fylkesutvalget og fylkestinget nå er seg sitt ansvar 
bevisst ved å gå gjennom og revidere transportopplegget i vårt fylke. Dette er 
stort sett overført til det fylkeskommunale selskapet AtB. En kan ikke stikke 
under stol at det nye systemet som ble innført ved skolestart høsten 2021, har 
medført mange problemer og negative mediaoppslag. Så langt har det sett ut til 
å gå fra vondt til verre for tilbudene – især i distriktene. Her er barn og unge og 
eldre de som blir hardest rammet. Færre avganger og nedlegging av taxi-
tilbudene har vært en gjenganger. Eldrerådet forventer at man raskt rydder opp 
og gir det tilbudet som ble lovt i alle deler av fylket. 
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Taxitilbudene i helgene må bl.a. komme på plass, og det er ei skam at 
skoleelever ikke får den skyssen man har krav på. 
 
Digitalisering: 
Digitalisering av tjenester er kommet for å bli. Men man må være oppmerksom 
på at ikke alle makter å bruke dette hjelpemiddelet. Det finnes mange som har 
sviktende syn, hørsel og førlighet som det må tas hensyn til. Vi har også mange 
«vegrere» mot å ta disse hjelpemidlene i bruk, og noen mangler også 
bredbåndstilslutning o.l. for å kunne «gå på nett»! 
Sammen med kommunene og andre offentlige myndigheter må fylkeskommunen 
intensivere arbeidet for å ufarliggjøre digitale hjelpemidler gjennom informasjon 
og opplæring. Samtidig må man være en pådriver for å få bygd ut nettet til alle 
deler av fylket. Det må også utarbeides konkrete planer og tiltak for de som ikke 
kan bruke digitale hjelpemidler i det offentlige rom. 
---  
 
Votering 
 
Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt som Eldrerådets uttalelse til 
Fylkesdirektørens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 -2025.   

Fylkesdirektørens innstilling: 
 

1. Fylkestinget vedtar, med hjemmel i lov om skatt av formue og inntekt 
(skatteloven), en sats for inntektsskatt til Trøndelag fylkeskommune på 2,40 % 
av skattbar inntekt for personlige skatteytere og dødsboer. Hvis Stortinget vedtar 
en annen maksimalsats for 2022 gjøres denne gjeldende.  

 
2. Fylkestinget vedtar fylkesdirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025 med 

budsjett for 2022. Forslag til økonomiplan med budsjett består av drifts- og 
investeringsbudsjett for 2022-2025 og lånefondets bevilgningsbudsjett samt 
forslag til økonomiplan for kontrollarbeidet 2022-2025, med budsjett for 2022. 

3. Fylkestinget vedtar følgende rammer for driftsbudsjettet: 
 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 
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Bevilgningsoversikt tjenesteområder  
 

 
 

4. Fylkestinget vedtar følgende rammer for investeringsbudsjettet:  
 
Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 
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Bevilgningsoversikt tjenesteområder  
 

 
5. Trøndelag fylkeskommune tar opp lån på 978 257 000 kroner i 2022. 

 
6. Videre fordeling, spesifisering, omdisponering, delegering og disponering skjer i 

henhold til økonomireglementet vedtatt av fylkestinget 
 
  

Investeringer fordelt påtjenesteområder Budsjett Sum inv.

1000 kroner 2022 2023 2024 2025 2022 - 2025

Utdanning - Nybygging. ombygging  og påbygging 652 600 906 700 848 300 223 000 2 630 600

Tannhelse - Klinikkdrift og service 20 000 35 000 2 500 2 500 60 000

Kollektiv - Bil-, båt-, og fergeruter 11 275 5 125 5 125 87 117 108 642

Fylkesveier 673 570 794 596 781 609 568 666 2 818 441

Sum investeringer 1 357 445 1 741 421 1 637 534 881 283 5 617 683

Økonomiplan
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57/21  Reg iona l  p lan  fo r  ku l tu rmi l jø  i  T rønde lag  
2022  -  2023  -  Fors lag  t i l  ende l ig  ved tak  

 
Eldrerådet sin uttalelse:  
 
1. Eldrerådet Trøndelag støtter Fylkesdirektørens innstilling.  
2. Eldrerådet mener planen er ambisiøs, og ønsker lykke til med arbeidet. 
 
Behandling 
 
Omforent forslag i møtet: 
 
1. Eldrerådet Trøndelag støtter Fylkesdirektørens innstilling.  
2. Eldrerådet mener planen er ambisiøs, og ønsker lykke til med arbeidet. 
 
Votering 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Fylkesdirektørens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 8-4 vedtar fylkestinget Regional plan for 
kulturmiljø i Trøndelag 2022 – 2030 med vedlegget Mangfoldige Trøndelag og 
Handlingsprogram for 2022 – 2023. 
 

58/21  Endr inger  i  TT -ordn ingen  -  f o rs lag  u t  t i l  
hør ing  

 
Eldrerådet sin uttalelse:  
 
1. Eldrerådet støtter Fylkesdirektørens innstilling.  
2. Eldrerådet vil komme med innspill/momenter til saken når høringssaken kommer.  
 
Behandling 
 
Egil Haugbjørg orienterte om bakgrunnen for saken og om prosesser så langt i bl.a. 
arbeidsgruppen.  
 
Omforent tilleggsforslag i møtet: 
 
2. Eldrerådet vil komme med innspill/momenter til saken med når høringssaken 

kommer.  
 
Votering 
 
Fylkesdirektørens innstilling og forslag i møtet ble enstemmig vedtatt.  
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Fylkesdirektørens innstilling: 
Hovedutvalg for transport godkjenner at de framlagte forslagene knyttet til ny 
brukergruppeinndeling og bruk av en sentral godkjenningsnemnd, sendes ut på høring til 
kommunene og brukerorganisasjonene i fylket.  
 

59/21  M i l j øpakkens  hand l ingsprogram 2022  -  2025  

 
Eldrerådet sin uttalelse:  
 
Eldrerådet Trøndelag støtter Fylkesdirektørens innstilling, med tillegg av nytt pkt;  
 
7. Eldrerådet Trøndelag ber om at flere kommuner vurderes tatt inn i Miljøpakkens 

handlingsprogram. 
 
Behandling 
 
Omforent tilleggsforslag i møtet: 
7. Eldrerådet Trøndelag ber om at flere kommuner vurderes tatt inn i Miljøpakkens 

handlingsprogram. 
  
Votering 
 
Fylkesdirektørens innstilling og tilleggsforslag; pkt 7, fremmet i møtet ble enstemmig 
vedtatt som Eldrerådets uttalelse.  
 

Fylkesdirektørens innstilling: 
1. Fylkestinget slutter seg til forslag på tiltakene i handlingsprogram Miljøpakken 

2022-2025 som vist i tabell 3 i dette saksframlegget og i vedlegg 1. 
2. Handlingsprogrammet gir Trøndelag fylkeskommune en ramme på 4 mill. kr for 

prosjektutvikling. 
3. Følgende prosjekter skal tas fra hvite tabeller inn i handlingsprogram Miljøpakken 

2022-2025: 
a. Detaljplanlegging sykkel, TS og kollektiv på Singsakerringen, 4 mill. kr. 
b. Detaljplanlegging sykkel og TS på Utleirveien, 3,5 mill. kr. 
c. Detaljplanlegging sykkel på Torbjørn Bratts veg, 2 mill. kr  
d. Samlepostene til kollektiv, gang og sykkel og støy, 15 mill. kr. 
e. Detaljplanlegging gangforbindelse Nyhavna, 2 mill. kr. 
f. Drift av lokalbuss på Malvik kommune og Melhus kommune, 6,1 mill. kr. 
g. Næringstransport: Bylogistikk, 5 mill. kr.  
h. Evaluering og utredning av metrobuss-systemet, 2 mill. kr. 

4. Følgende prosjekt finansieres i handlingsprogram Miljøpakken 2022-2025: 
a. Midler til detaljplanlegging Nyhavna, 3 mill. kr 

5. Følgende prosjekt tas inn i handlingsprogram Miljøpakken 2022-2025: 
a. MobilitetsLab Elgeseter, med 4 mill. kr. i 2022 og 25,4 mill. kr. totalt i 

programperioden. 
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6. For å forbedre forutsetningene for fremdrift og gjennomføring av 
teknologiprosjektene ønsker Fylkestinget at teknologiprosjektene likestilles med 
Mobilitetsrådgiving og HjemJobbHjem i Handlingsprogrammet, og at det avsettes 
kr. 5 mill. årlig til gjennomføring av teknologiprosjektene, som stilles til 
disposisjon for fylkeskommunen som ansvarlig for prosjektene. Fylkeskommunen 
rapporterer så årlig på bruk av midlene og på fremdrift og resultat av innsatsen.     

60/21  Reg iona l  s t ra teg i  f o r  ve rd i skap ing  i  
T rønde lag  2022-2025  med  hand l ingsp lan  fo r  2022-
2023 ,  og  Hand l ingsp lan  fo r  l andbruk  2022  -  2025  

 
Eldrerådet sin uttalelse:  
 
Eldrerådet Trøndelag støtter enstemmig Fylkesdirektørens innstilling.  
 
Votering 
 
Eldrerådet Trøndelag støtter enstemmig Fylkesdirektørens innstilling.  
 

Fylkesdirektørens innstilling: 
1. Verdiskapingsstrategien 2022 – 2025 vedtas. 
2. Handlingsplan for verdiskaping 2022 – 2023 vedtas. 
3. Handlingsplan for landbruket i Trøndelag 2022-2025 tas til orientering. 
4. Fylkesdirektøren bes om å:  

a. fortsette dialogen med det regionale partnerskapet for å se på hvordan 
strategien kan operasjonaliseres, og hvordan den overordnede strategien 
og kommunenes og regionenes strategiske næringsplaner kan spille 
sammen.  

b. jevnlig rapportere på aktivitet og resultater, og se på muligheten for å 
bruke indikatorer som kan bidra til å måle status og retning på 
verdiskapingsarbeidet. 

c. komme tilbake med sak til Hovedutvalg næring om hvordan 
fylkeskommunen vil følge opp handlingsplanen for 2022 – 2023, og 
hvordan regionale virkemidler kan brukes i dette arbeidet.  

 

Refera tsaker   

Saknr Arkivsak Tittel 
22/21 202001103-37 Møteprotokoll 03.11.21 fra Eldres råd, Steinkjer 

kommune 
Tas til orientering. 

23/21 202001103-38 Protokoll fra Nærøysund eldreråd 02.11.21 
Tas til orientering. 

24/21 202112571-3 Møteprotokoll fra møtet i Sametingets eldreråd 21.-
22.09.2021 
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Vedtak 
Som en påminnelse av viktigheten i denne saken 
videreformidles vedtak i sak 27/21 fra Sametingets 
eldreråd til kommunene og kommunale eldreråd i 
Trøndelag.  
 

25/21 202018124-54 Samferdselsdepartementet - Vedrørende uttalelse om 
kollektivtransport for alle 
Tas til orientering. 
 

26/21 202001103-39 Møteprotokoll Eldres råd Steinkjer 08.11.2021 
Tas til orientering. 

Annet   

Saknr Arkivsak Tittel 
10/21 201862273-28 AtB - Fleksibel Transport i Trøndelag - Eldrerådet 

Orkland sak 13/21, og tatt opp av medlem Rolf Inge 
Furuhaug. - Vedrørende ønske om brosjyre som 
beskriver Fleksibel transport som utdeles alle 
husstander i fylket.  
 
Vedtak: 
Eldrerådet Trøndelag sender samme henvendelse til 
AtB som Orkland eldreråd, og medlem Kirsti Nilsen tar 
dette opp som spørsmål til AtB i Hovedutvalg for 
transport.  

11/21 202001240-18 Brev om pasientreiser - overprøving av anbefaling 
Egil Haugbjørg orienterte om saken.  
Tas til orientering. 

12/21 202001240-14 Uttalelser fra Pensjonistlagene i Meråker og Stjørdal . 
Vedr buss- og taxitilbud.  
Tas til orientering 

13/21 202001240-19 Eldremilliard, jfr behandling av saken under sak 
Leders orientering.  
 

 
Tatt opp i møtet:  
Eldrerådet ønsker å oppfordre kommunale eldreråd å formidle sine møteprotokoller til 
fylkets eldreråd.  
 
Eldrepolitisk Program for Trøndelag 
Eldrerådet har gjennomgått tekst og oppbygging av Eldrepolitisk program og innspill fra 
medlemmene. Det forberedes også innspill på området Kultur til neste møte. Dette tas 
opp til fullstendig behandling i eldrerådets møte i februar 2022 med formål å ha klart et 
høringsnotat..  
 
Møtet slutt kl 14.00 
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E ld re rådet  2019-2023  

Møtepro toko l l  

Dato: 27.10.2021 kl 09.20 – 11.15 
Sted: Teams 
Møteleder: Hildur Fallmyr 

 
Til stede: Hildur Fallmyr, leder 

Egil Haugbjørg, nestleder 
Laila Roel  
Sveinung Gundersen  
Aage Borrmann (fra kl 09.40) 
Rolf Inge Furuhaug  
Ann-Inger Leirtrø (Ap)  
Kirsti Hamre Nilsen (PP)  

Forfall:  Berit Kapelrud, 
Protokollfører: Ann-Karin Mellingen 

SAKSLISTE   S ide  

49/21  Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 27.10.2021 i 
Eldrerådet Trøndelag 

2 

50/21  Godkjenning av møteprotokoll fra Eldrerådet Trøndelag sitt møte 27. 
september 2021 

2 

51/21  Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 2021 - Evaluering 2 

52/21  Orienteringssaker - Eldrerådets møte 27.10.2021 3 

Referatsaker 

16/21  Møteprotokoll Nærøysund eldreråd 23.06.21 4 

17/21  Ref. Eldrerådet Verdal sine møter 11.05., 23.05., og 27.09. 4 

18/21  Protokoll fra møte i Nærøysund eldreråd 21.09.21 4 

19/21  Møteprotokoll Eldres råd Steinkjer, 29.09.21 4 

20/21  Namsos kommune - Svar på henvendelse om elektronisk valgkort 
ved høstens valg 

4 

21/21  Årsmelding 2020 - Eldres råd Inderøy 4 

Annet 
1. Pasientreiser:  
2. Neste møte.  
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Saker  t i l  behand l ing   

49/21  Godk jenn ing  av  innka l l i ng  og  sak l i s te  t i l  
møte  27 .10 .2021  i  E ld re rådet  T rønde lag  

 
Eldrerådet sitt vedtak  
 
Innkalling og sakliste til Eldrerådet Trøndelag sitt møte 27.10.21 godkjennes.  
 
Votering 
 
Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling til vedtak:  
 
Innkalling og sakliste til Eldrerådet Trøndelag sitt møte 27.10.21 godkjennes.  
 
 

50/21  Godk jenn ing  av  møtepro toko l l  f ra  E ld re rådet  
T rønde lag  s i t t  møte  27 .  sep tember  2021  

 
Eldrerådet sitt vedtak  
 
Møteprotokoll fra møte 27.09.2021 i Eldrerådet Trøndelag godkjennes.  
 
Votering 
 
Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

Innstilling til vedtak: 
 
Møteprotokoll fra møte 27.09.2021 i Eldrerådet Trøndelag godkjennes.  
 
 

51/21  Landskonfe ransen  fo r  f y lkeskommuna le  
e ld re råd  2021  -  Eva luer ing  

 
Eldrerådet sitt vedtak  
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Eldrerådet Trøndelag har følgende kommentarer i forbindelse med evaluering av 
Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 2021:  
1. Eldrerådet Trøndelag mener konferansen var meget bra med hensyn til temaer og 

innledere.  
2. Eldrerådet Trøndelag er også meget fornøyd med at alle fylkeskommunale eldreråd 

og Sametingets eldreråd var representert på konferansen.  
3. Eldrerådet Trøndelag tar for øvrig til etterretning signaler fra konferansedeltakerne og 

vil dele sentrale erfaringer etter konferansen med neste års arrangør.  
4. Eldrerådet Trøndelag savner imidlertid oppmøte av media på konferansen.  
 
Behandling 
 
Eldrerådets medlemmer drøftet saken og innspill i innleverte evalueringsskjemaer, og 
kom med følgende omforente forslag til vedtak: 
 
Eldrerådet Trøndelag har følgende kommentarer i forbindelse med evaluering av 
Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 2021:  

1. Eldrerådet Trøndelag mener konferansen var meget bra med hensyn til temaer og 
innledere.  

2. Eldrerådet Trøndelag er også meget fornøyd med at alle fylkeskommunale 
eldreråd og Sametingets eldreråd var representert på konferansen.  

3. Eldrerådet Trøndelag tar for øvrig til etterretning signaler fra 
konferansedeltakerne og vil dele sentrale erfaringer etter konferansen med neste 
års arrangør.  

4. Eldrerådet Trøndelag savner imidlertid oppmøte av media på konferansen.  
 
Votering 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 

Innstilling til vedtak: 
 
Eldrerådet Trøndelag har følgende kommentarer i forbindelse med evaluering av 
Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 2021:  
 
 

52/21  Or ien te r ingssaker  -  E ld re rådets  møte  
27 .10 .2021  

 
Eldrerådet sitt vedtak  
 
Orienteringer gitt i møtet tas til orientering.  
 
Votering 
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Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

Innstilling til vedtak: 
 
Orienteringer gitt i møtet tas til orientering.  
 
 

Refera tsaker   

 

Saknr Arkivsak Tittel 
16/21 202001103-34 Møteprotokoll Nærøysund eldreråd 23.06.21 

 
17/21 202001103-33 Ref. Eldrerådet Verdal sine møter 11.05., 23.05., og 

27.09. 
 

18/21 202001103-35 Protokoll fra møte i Nærøysund eldreråd 21.09.21 
 

19/21 202001103-36 Møteprotokoll Eldres råd Steinkjer, 29.09.21 
 

20/21 202001225-46 Namsos kommune - Svar på henvendelse om 
elektronisk valgkort ved høstens valg 
 

21/21 202127302-1 Årsmelding 2020 - Eldres råd Inderøy 

Annet   

1. Pasientreiser:  
Pasientombudets tilbakemelding: Egil Haugbjørg forbereder en sak til neste møte om 
dette.  

2. Neste møte: 
Mandag 22. november på Steinkjer  
Tema;  
Økonomiplan 
Helseplattformen, Orientering ved leder av prosjektet.  

--- 



 

VR - 027/21:  

Mearrádus  
Buot gielddat main lea ovttasbargansoahpamuš Sámedikkiin:  
 

Dat mii dán áššis lea dehálaš, lea mo gielddat galget fállat buriid fálaldagaid sámegielat buhcciide ja 

daidda geain lea dikšodárbu. Gielddain ferte leahkit plána mo sámegiela ja kultuvrralaš 

gelbbolašvuođa galgá nannet.  

Bargiid háhkat lea dehálaš, danne ávžžuha Sámedikki vuorasolbmuidráđđi ahte gielddat ieža 

aktiivvalaččat addet sámegielat studeanttaide stipeandda. Gielda maid ferte ráhkadit 

gelbbolašvuođaplána mo sámegiella galgá šaddat oassin dearvvašvuođasuorggis boahtte vihtta jagi.  

Vedtak: 

Alle kommuner som har samarbeidsavtale med Sametinget: Det som er viktig er hvordan 

kommunene skal gi et godt tilbud til samisktalende pasienter og pleietrengende. Kommunene må ha 

en plan om hvor samisk kompetanse både språklig og kulturelt skal styrkes. Rekruttering er viktig og 

Sametingets eldreråd anbefaling at kommunene aktivt jobber for å gi samisktalende studenter 

stipend. Kommunen må også lage en kompetanseplan om hvordan samisk skal innlemmes i 

helsesektoren de neste fem årene.  



Til Fylkets Eldreråd. 
 
Den 3. november 2021 hadde «Eldreopprøret» sitt stiftelsesmøte på 
Gardermoen. Vi er 3 i styret: Leder Liv Aanby – Agnete Tjærandsen og 
Knut Chr. Høvik. «Eldreopprøret» ble startet dagen etter NRKs 
program om underernæring på landets sykehjem og i 
hjemmetjenesten. Vår konklusjon er at «Slik kan vi ikke ha det i 
Norge». 
 
Vi har nå startet et prosjekt, som i løpet av 2022 har som mål å hente 
inn en «Eldremilliard», som øremerket skal komme eldreomsorgen i 
hele landet til gode. Til dette trenger vi hjelp fra alle eldreråd i 
landets 356 kommuner. Vi ber derfor eldrerådene i landets 11 fylker 
om å formidle dette til fylkets kommuner: 
 
Fylkets eldreråd ber alle eldreråd i kommunene om å ta opp denne 
saken på sitt første møte. Vi ber om at dere undersøker, hvordan 
situasjonen er i kommunens sykehjem og i hjemmetjenesten. Hvis 
det er dårlige forhold, gi tilbakemelding til kommunen og be om at 
det blir bedret. Kom med deres forslag til, HVORDAN det kan bli 
bedre. Nordland Fylkes Eldreråd har allerede gjort dette og vi 
oppfordrer også til at politikere tar opp problemet i Fylkestingene. 
 
Vi viser i denne sammenhengen til Strategi for God og riktig mat hele 
livet – regjeringen.no. Også stortingsmelding nr. 15 – Leve hele livet -
viser til mange gode forslag, som helsetjenesten kan ta i bruk. 
 
Vi håper dere i fylkets eldreråd vil bli med oss i denne viktige saken. 
Vi har allerede ca. 1000 følgere på Face Book og historiene, vi blir 
delaktige i, er graverende. Det er undertegnede, som er ansvarlig for 
kontakten med fylker og kommuner i startfasen. Senere kommer vi til 
å samle og dele alle resultater av våre undersøkelser, slik at vi 
gjensidig kan inspirere hverandre til mulige løsninger. 
 
Agnete Tjærandsen – agnete2008@gmail.com - 47902242 
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