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Saksopplysninger
Oppdal kommunestyre vedtok i sak 21/64 om Utvikling av Oppdal distriktsmedisinske senter:
1.
Oppdal kommune overtar eierskapet i dagens ODMS AS. Vi ber kommunedirektøren
komme tilbake med alternativer til organisering i kommunen.
2.
Oppdal kommunestyre ønsker å utvikle et fullverdig distriktsmedisinsk senter (DMS) i
Oppdal i dagens ODMS AS-lokaler i tråd med Handlingsplan 2021-2024, og videre deler av
punktene i Kommunedirektørens tilrådning i sak PS 20/96 som ble trukket fra behandling i
formannskapet 10.11.20
a) Det skal etableres et prosjekt for å utrede hvordan Oppdal Distriktsmedisinske senter (ODMS)
skal bli et godt utviklet distriktsmedisinsk senter der følgende utfordringer er sentrale i
prosjektet:





Pasientforløp
Tilgjengelighet
Brukertilfredshet
Fleksibilitet knyttet til å dekke behov for et større omland og fritidsbeboere

b) Det skal:
 Gjøres analyse av hvilke helsetjenester som gir innbyggere i Oppdal en gevinst jfr
 beskrevne mål for samlokalisering i et DMS.
 Avklares med Helse Midt-Norge RHF/StOlavs Hospital HF om hvordan rekruttering av
avtalespesialister skal foregå og i hvilken grad Oppdal kommune kan bidra i dette arbeidet.
 Undersøkes hvilket mulighetsrom samarbeidsavtalen som er inngått mellom NTNU og
Oppdal kommune 1.3.20 gir.
På bakgrunn av saksfremstilling i kommunestyret (utvalgssak 21/117) den 18.11.21 fattet
kommunestyre følgende vedtak:

«Kommunedirektøren nedsetter en arbeidsgruppe som ledes av rådgiver helse og omsorg. Gruppa gir
en ny oppdatering på status og fremdrift i arbeidet med senteret i forbindelse med
Handlingsplanarbeidet. Leder i utvalg for helse og oppvekst inngår i arbeidsgruppen»
Kommunedirektøren nedsatte en arbeidsgruppe bestående av:
Enhetsleder hjemmetjenesten
Lill Wangberg
Enhetsleder helse og familie
Hanna Westman
Fagleder folkehelse
Vigdis Thun
Ansatte representant
Elin Tørset
Utvalgsleder Helse og oppvekst
Else Morken
Arbeidsgruppa har i all hovedsak sett på alternative tjenesteområder som er aktuelle for en
samlokalisering. Det er i utredningen lagt vekt på hvilke tjenester som vil ha en synergi med å være
samlokalisert ved at de øker kvalitet i tjenestetilbud til de som har behov for sammensatte tjenester, at
tjenestene letter tilgjengelighet for aktuelle brukergrupper og styrker samarbeid og samhandling på
tvers av tjenesteområder.
Arbeidsgruppa har ikke tatt stilling til eventuelle bygningsmessige kostnader i prosjektet. Det vurderes
som hensiktsmessig å avklare hvilke tjenester man ønsker å samlokalisere før man iverksetter
skisseprosjekt og forprosjekt for bygningsmessige tilpasninger. Arbeidsgruppa har gjort vurderinger av
behov og har anbefalinger om videre arbeid.
Bakgrunn for valg av tjenesteområder som arbeidsgruppa mener å være aktuelle, er i tråd med
nasjonale føringer gjennom Nasjonal helse og sykehusplan, dialogmøter med Helse- Midt om
muligheter og utfordringer knyttet til ordningen med avtalespesialister, vurdering av særskilte
utfordringer som er viktig å forebygge i Oppdal med bakgrunn i Oppdal sin folkehelseprofil.
Arbeidet har hatt fokus på helsetjenester i et folkehelseperspektiv der forebygging er viktig for å
reparere mindre. Det er videre vektlagt at tjenester skal tilrettelegges lokalt for de som trenger det
mest.
Folkehelsevurdering
De foreslåtte tiltakene vurderes å ha en stor folkehelsegevinst.
 Gjennom lærings- og mestringstilbud vil pasientforløpet tilpasses den enkelte sine ressurser
og mulighet for egenmestring.


Ved å samlokalisere tjenester som retter seg mot hele familien i et senter vil man kunne
oppleve en lavere terskel for å motta hjelp fra flere.



En samlokalisering av ulike tjenestetilbud vil sikre gode pasientforløp der pasienter med
oppfølgingsbehov vil kunne motta både lokale tjenestetilbud r samt spesialisthelsetjenester.



Ved en samlokalisering med legetjeneste samt lærings- og mestringstilbud vil man kunne ha
en mer helhetlig tilnærming i pasienttilbud. Det forventes at et tilbud om sykepleierdrevet
poliklinikk vil avlaste fastleger i deres oppfølgingsarbeid.

Vurdering
Med bakgrunn i analysen anbefaler arbeidsgruppa at det opprettes et helse- og oppvekstsenter i
dagens ODMS. For å utvikle et helse- og oppvekstsenter i Oppdal er det ønskelig å samle tjenester
som:
1. Helse og oppvekstsenter:
Helsestasjon/skolehelsetjeneste – Jordmortjeneste – Barneverntjeneste - Pedagogisk Psykologisk
Tjeneste (PPT) - Psykisk helse- og rusarbeid - Medisinsk rehabilitering - Friskliv og mestring

2. Sykepleierdrevet poliklinikk med:
Diabetessykepleier – Kreftsykepleier – Demenssykepleier – Sårsykepleier - Avtalespesialister fra
Helse-Midt
En samlokalisering av tjenester i et helse- og oppvekstsenter vil gi en god synergi for spesielt sårbare
barn, unge og deres familier.
En samlokalisering av spesialsykepleiere i en poliklinikk i legesenteret vil øke kvalitet og tilgjengelighet
for brukere med behov for god samhandling mellom kommunehelsetjenester, legetjenester og
spesialisthelsetjenester. En kommunal sykepleiedrevet poliklinikk vil gjøre Oppdal mer attraktive for
avtalespesialister – det blir lettere å rekruttere legespesialister til Oppdal.
En sykepleierdrevet poliklinikk vurderes hensiktsmessig å lokalisere i samme bygg som legene.
Bakgrunnen er at pasienter med behov for tett samhandling mellom sykepleier, lege og legespesialist
har 1 dør inn til tjenesten.
For å kunne realisere en samlokalisering av tjenestene i et Helse- og oppvekstsenter vil dagens
tilgjengelige lokaler være for små. Det vil være behov for å bygge ut for å få til en samlokalisering av
alle tjenestene. Det er i dag flere leietakere med ulik leielengde i bygget. Det vil derfor være behov for
en gradvis samlokalisering. Det er ønskelig med en flytting av psykisk helse- og rusarbeid når det er
ledige og egnede lokaler i dagens ODMS.
For å kunne realisere en samlokalisering som beskrevet anbefales det at det opprettes en
arbeidsgruppe for oppstart av et forprosjekt til utvikling av senteret – et forprosjekt for bygningsmessig
planlegging og et for utvikling av senterets innhold. Det er viktig med en tett dialog med Helse- Midt
videre for å kunne utvikle en sykepleierdrevet poliklinikk med tilknytning til avtalespesialister.
Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret tar utredningen til orientering.
Kommunedirektøren nedsetter en bred faglig sammensatt arbeidsgruppe for gjennomføring av
følgende tiltak:
a) Gjennomføre forprosjekt med en kostnadskartlegging for etablering av sykepleierdrevet
poliklinikk i legekontorene sin sokkeletasje.
b) Gjennomføre forprosjekt for utvidelse av bygningen i dagen ODMS
c) Oppdal kommune søker om “Såkornmidler” fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin til
utarbeiding av forprosjektet med kr.200 000.
d) Det fremmes forslag til NTNU om etablering av forskningsprosjekt knyttet til innovasjon i
utvikling av helsetjeneste i distriktet. Det kan være flere aktuelle problemstillinger knyttet til:
o
o
o

Barn og unges psykiske helse – redusert behov for innleggelser og transport
Sykepleierdrevet poliklinikk – flere avtalespesialister, færre innleggelser, mer
bærekraftig med redusert transportbehov
Hvilke mereffekter gir samlokalisering av tjenester

e) Oppdal kommune viderefører dialogen med Helse-Midt om utvikling av en sykepleierdrevet
poliklinikk gjennom jevnlige møter.
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1. Bakgrunn
Oppdal kommunestyre ønsker å utvikle et fullverdig distriktsmedisinsk senter (DMS) i
Oppdal i dagens ODMS sine lokaler i tråd med Handlingsplan 2021-2024,
a) Det skal etableres et prosjekt for å utrede hvordan Oppdal Distriktsmedisinske senter
(ODMS) skal bli et godt utviklet distriktsmedisinsk senter der følgende utfordringer er
sentrale i prosjektet:
• Pasientforløp
• Tilgjengelighet
• Brukertilfredshet
• Fleksibilitet knyttet til å dekke behov for et større omland og fritidsbeboere
b) Det skal:
Gjøres analyse av hvilke helsetjenester som gir innbyggere i Oppdal en gevinst jfr beskrevne
mål for samlokalisering i et DMS.
Avklares med Helse Midt-Norge RHF/St Olavs Hospital HF om hvordan rekruttering av
avtalespesialister skal foregå og i hvilken grad Oppdal kommune kan bidra i dette arbeidet.
Undersøkes hvilket mulighetsrom samarbeidsavtalen som er inngått mellom NTNU og
Oppdal kommune 1.3.20 gir.
Kommunedirektøren har nedsatt en arbeidsgruppe for arbeidet som består av:
Enhetsleder Hjemmetjenesten, Lill Wangberg
Enhetsleder Helse og familie, Hanna Westman
Fagleder folkehelse, Vigdis Thun
Ansattrepresentant, Elin Tørset
Utvalgsleder for Helse og oppvekst, Else Morken
Rådgiver helse og omsorg, Frøydis Lindstrøm har ledet arbeidet.
Arbeidsgruppa har i all hovedsak sett på alternative tjenesteområder som er aktuelle for en
samlokalisering. Det er i utredningen lagt vekt på hvilke tjenester som vil ha en synergi med
å være samlokalisert ved at de øker kvalitet i tjenestetilbud til de som har behov for
sammensatte tjenester, at tjenestene letter tilgjengelighet for aktuelle brukergrupper og
styrker samarbeid og samhandling på tvers av tjenesteområder.
Arbeidsgruppa har ikke tatt stilling til eventuelle bygningsmessige kostnader i prosjektet.
Det vurderes som hensiktsmessig å avklare hvilke tjenester man ønsker å samlokalisere før
man iverksetter skisseprosjekt og forprosjekt for bygningsmessige tilpasninger.
Arbeidsgruppa har gjort vurderinger av behov og har anbefalinger om videre arbeid.
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Det er gjennomført følgende arbeid knyttet til utredningen hva gjelder avklaring med
Helse-Midt og samarbeid med NTNU:
Temamøte med Helse-Midt 19.10.21
Dialogmøte med Helse-Midt, psykisk helse- og rusarbeid og legene 17.11.2021
Dialogmøter mellom Helse-Midt, og hjemmetjenesten 03.02.22 og 17.2.22
Idèmyldringsseminar med tema distrikts helsesenter der følgende var innledere:
• Senter for distriktsmedisin v/Anette Fosse
• NTNU-folkehelse v/ Monica Lillefjell
Med bakgrunn i en samlet vurdering har arbeidsgruppa valgt å se nærmere på følgende
tjenester:
• Sykepleiepoliklinikk
• Lærings- og mestringstilbud
• Familiebaserte tilbud
Bakgrunn for valg av tjenesteområder som vi mener å være aktuelle er knyttet til nasjonale
føringer gjennom Nasjonal helse og sykehusplan, dialogmøter med Helse- Midt om
muligheter og utfordringer knyttet til ordningen med avtalespesialister, vurdering av
særskilte utfordringer som er viktig å forebygge i Oppdal med bakgrunn i Oppdal sin
folkehelseprofil. Det har vært et ønske å knytte arbeidet til helsetjenester i et
folkehelseperspektiv der forebygging er viktig for å reparere mindre. Det er videre vektlagt
at tjenester skal tilrettelegges lokalt for de som trenger det mest.

2. Arbeidsgrupper
Det er etablert 2 arbeidsgrupper som arbeider med utredning innenfor hvert sitt område.
• Arbeidsgruppe 1 – Sykepleiepoliklinikk
• Arbeidsgruppe 2 – Samlokalisering av tjenester i enhet Helse og familie
Det er videre gjort vurderinger av hvilke tjenestetilbud vi ønsker å etablere i et samlokalisert
senter – i distriktet – i sentrum av Oppdal.

3. Status i dagens ODMS
Oppdal distriktsmedisinske senter består i dag av helsestasjon og skolehelsetjeneste
inkludert jordmortjeneste, avtalespesialister, private helsetjenester og Driv HMS.
I Vekst sine lokaler er det i dag 4 kontorer, kantine og møterom.
I dagens legesenter er en sokkeletasje som er uinnredet. Denne gir mulighet for 4
kontorlokaler.
DRIV HMS leier i dag 5 kontorer, Helse-Midt og private helseaktører leier til sammen 7
kontorer. I tillegg er det kontorer til helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmor. Det er til
sammen 24 kontorer i dagens ODMS.
De ulike leietakerne har ulik varighet for leie av lokalene.
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Oversikt over leietakere i ODMS 25.august 2021
Oppdal Treningssenter
Line Kvannli Øyelege
Driv HMS
Frank Erik Lien
Oppdal kommune , Helse og Familie
Andreas Welander
Bybroen Hørselhjelp v/Rikard Sørensen
Mikael Gjelland Øre/nese/hals
Auna Legesenter
Oppdal legesenter
Helse Midt-Norge RHF Ambulansestasjon

4.

Når går avtalen ut?
22.02.2022 - forlenges 1 år
01.04.2022 - forlenges 1 år
01.01.2024
01.09.2025
09.12.2025
01.01.2026
01.03.2026
01.03.2026
15.03.2030
15.03.2030
31.12.2044

Samlokaliserte tjenestetilbud – Analyse

Oppdal kommunestyre vedtok i sak 21/117 om utredning av et fullverdig distriktsmedisinsk
senter i Oppdal at: “Det skal gjøres en analyse av hvilke helsetjenester som gir innbyggere i
Oppdal en gevinst jfr beskrevne mål for samlokalisering i ODMS”.
Arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i tilbud Oppdal kommune skal gi til innbyggere som
har størst behov for samlokaliserte tjenester for å:
•
•
•
•

sikre gode pasientforløp
være lett tilgjengelig
skape god brukertilfredshet
dekke et behov for helsetjenester for et større omland og fritidsbeboere.

Arbeidsgruppa har gjennom sin analyse kommet til at det er 2 temaer som i stor grad
påvirker folks helse og som vil øke tilgjengelighet til tjenestetilbud i Oppdal. Dette er et
lærings- og mestringstilbud og familiebaserte tjenester. I tillegg foreslås det 1 konkret tiltak
for å styrke det medisinske tilbud i distriktet.

4.1

Læring- og mestringstilbud

Livsmestring kan defineres som «å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som
hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige
hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte, samt å skape en trygghet og tro
på egne evner til å mestre også i fremtiden» I et folkehelseperspektiv er livsmestring en
viktig forutsetning for å leve et godt liv. God helse kan betegnes som en tilstand av
fullkommen fysisk, psykisk og sosialt velvære – ikke bare fravær av sykdom eller svakhet –
det er mange forhold som påvirker helsen vår.

4

Formålet med lærings- og mestringstilbud er at pasienter, brukere og pårørende skal:
få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere sykdom og helseforandringer
forebygge eller hindre utvikling av sykdom og funksjonsnedsettelse.
Lærings- og mestringstilbud er viktige elementer i forløp for barn, unge og voksne med
kroniske sykdommer og nedsatt funksjonsevne. Tilbud bør også innrettes slik at det
inkluderer familie og øvrige nærpersoner. Læring og mestring er sentralt innen habilitering
og rehabilitering og bør sikres en tydelig faglig og organisatorisk forankring og tilhørighet til
dette tverrfaglige tjenesteområdet både i helseforetak og kommuner.
Etablering av lærings- og mestringstilbud i kommunen vil være mulig ved en samlokalisering
av tjenester som samhandler overfor brukere med behov for sammensatte tjenester.
Oppdal kommune vil gjennom etablering av lærings- og mestringstilbud i et samlokalisert
senter, kunne legge til rette for større grad av samhandling mellom tjenesteområder som
har noen fellestrekk: de vil gjennom råd, veiledning, læring, trening og behandling kunne gi
et helhetlig helsetilbud til sårbare grupper.
Pasientforløp
Gjennom lærings- og mestringstilbud vil pasientforløpet tilpasses den enkelte sine ressurser
og mulighet for egenmestring.
Tilgjengelighet
Tilgjengelighet til tilbudet vil øke ved at flere tjenestetilbud for målgruppa er inn samme
dør.
Brukertilfredshet
Brukertilfreds står ofte i sammenheng med at tilbudet oppleves som lavterskel og lett
tilgjengelig.
Fleksibilitet knyttet til å dekke behov for et større omland og fritidsbeboere
Tjenestetilbudet vil være fleksibelt både for kommunens innbyggere, men også
brukere/pasienter fra et større omland vil kunne nyttiggjøre seg av flere tjenestetilbud.

4.2

Familiebaserte tjenester

Familiens hus er en samhandlingsmodell som skal legge til rette for at barn, unge og deres
familier skal møte et lett tilgjengelig og helhetlig tilbud.
De tjenestene som ofte inngår i et Familiens hus er:
• Helsestasjon, inkludert svangerskapsomsorg,
• Forebyggende barneverntjeneste
• Pedagogisk-psykologisk tjeneste
I tillegg ønsker vi å ha fokus på medisinsk rehabilitering samt psykisk helse- og rusarbeid sin
rolle i familiebaserte tjenester.
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Fagpersonell fra ulike tjenester jobber i tverrfaglige og fleksible team som legger til rette for
helhetlige tiltakskjeder basert på brukernes behov. Familiens hus har en sterk folkehelse- og
nærmiljøforankring hvor overordnet målsetting er å fremme trivsel og god helseutvikling,
samt forebygge utviklings- og helserelaterte problemer, hos barn, unge og deres foreldre.
Norske kommuner har utviklet og etablert flere ulike kommunale familiesentermodeller.
Oppdal kommune drifter i dag et Familiesenter i helsestasjonens lokaler noen timer en dag i
uken. Dette er et tverrfaglig tilbud til familier der helsestasjonen, barneverntjenesten, PPT,
psykisk helse- og rusarbeid og medisinsk rehabilitering gir råd og veiledning til familier.
Tilbudet er et lavterskeltilbud.
Oppdal kommune har ikke ønske om å etablere et Familiens hus som eget senter. Men det
vurderes som aktuelt å etablere familiebaserte tjenester som bygger på Familiens hus sine
verdier.
Behandlingsforløp
Gode tjenester eller “tidlig-inn”- tiltak avhenger ofte av tverrfaglighet og god samhandling
mellom flere aktører, tjenestemottaker og deres pårørende.
Tilgjengelighet
Ved å samlokalisere tjenester som retter seg mot hele familien i et senter vil man kunne
oppleve en lavere terskel for å motta hjelp fra flere.
Brukertilfredshet
Tiltaket er ment å appellere til brukertilfredshet ved økt tilgjengelighet og god samhandling
mellom flere hjelpetjenester.
Fleksibilitet knyttet til å dekke behov for et større omland og fritidsbeboere
Tiltaket vurderes å henvende seg primært til Oppdal kommune sine innbyggere.

5. Sykepleierdrevet poliklinikk
Bakgrunnen for å etablere sykepleierdrevet poliklinikk er å kunne gi gode tjenester til
personer med helseutfordringer og oppfølgingsbehov. Fellestrekk ved helseutfordringer
som sårbehandling, kreft, diabetes og demens, er at de trenger medisinsk oppfølging,
helseutfordringene kan ofte henge sammen og pasienter har behov for koordinerte
tjenester der fastlege, legespesialist og sykepleier må samhandle tett.
Oppdal kommune har i dag deltidsstillinger for sykepleiere med spesialistkompetanse innen
demens, diabetes og kreft. Disse er etablert i ulike enheter og har ikke noe fellesskap
knyttet til sitt arbeid i dag. Det er ønskelig å samlokalisere de sykepleiespesialistene vi har i
felles lokale. Der vil vi tilby våre innbyggere et lavterskeltilbud og oppfølging knyttet til
diabetes, kreft og demens. Det vil være mulig å utvide en slik poliklinikk med flere
spesialsykepleiere etter behovsvurdering. Dersom Oppdal kommune i samarbeid med
Helse-Midt lykkes med å etablere en sykepleierdrevet poliklinikk for hud/sårbehandling, vil
det være mulig å samlokalisere denne med den kommunalt drevne poliklinikken.
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Helse-Midt har ansvar for ordningen med avtalespesialister. I dag har Oppdal kommune kun
3 avtalespesialister: øyelege, øre/nese/hals og gynekologi. Det har vært en betydelig
reduksjon i antall avtalehjemler de siste år og Helse-Midt har utfordringer med å rekruttere
avtalespesialister til distriktene.
Det er gjennomført dialogmøter med Helse-Midt høsten 21 og frem til i dag. Samtalene har
vært knyttet til hvordan vi i fellesskap kan etablere viktige helsetjenester i distriktet som
erstatning og supplement til dagens avtalespesialist-ordning. Helse-Midt har i dag opprettet
sykepleierdrevne poliklinikker både på Røros og i Kristiansund. Det er ytret ønske og vilje fra
Helse-Midt å etablere poliklinikk også på Oppdal. Oppdal kommune vil da bistå med utleie
av lokaler og rekruttering av sykepleiere med spesialkompetanse. I første omgang forsøkes
det å rekruttere hudlege der en ordning som nevnt kan være aktuelt. Helse-Midt har videre
lansert tanker om etablering av øye-screening av pasienter med diabetes. Dette er også
aktuelt som sykepleierdrevet. Ved etablering av sykepleierdrevet poliklinikk vil det
økonomiske driftsansvar og opplæring dekkes av Helse-Midt.

Tiltak:
Tiltaket vil medføre økte utgifter til kontordrift.
Det er mulig å etablere en poliklinikk i legenes hus ved å innrede sokkel-etasje med
kontorer. Kostnader for etablering av kontorer anslås til kr.30 000 pr m2.
Alternativt vil det være mulig å etablere denne tjenesten i kontorene til Vekst.
Pasientforløp
Tiltaket vil sikre gode pasientforløp der pasienter med oppfølgingsbehov vil kunne motta
både lokale tjenestetilbud fra spesialsykepleier samt spesialisthelsetjenester fra Helse-Midt.
Ved en samlokalisering med legetjeneste samt lærings- og mestringstilbud vil man kunne ha
en mer helhetlig tilnærming i pasienttilbudet. Det forventes at et tilbud om sykepleierdrevet
poliklinikk vil avlaste fastleger i deres oppfølgingsarbeid.
Tilgjengelighet
Tilbudet vil øke tilgjengelighet ved at de samlede helsetjenestene knyttet til sykepleiedrevet
poliklinikk er samlokaliserte og at oppfølgingen i større grad vil bli helhetlig.
Brukertilfredshet
Økt brukertilfredshet vil kunne oppnås gjennom en tydeligere tjeneste og 1 dør inn til
sykepleier, lege og avtalespesialist. Oppfølgingstiltak gjennom læring- og mestringstilbud vil
være lett tilgjengelig.
Fleksibilitet knyttet til å dekke behov for et større omland og fritidsbeboere
En sykepleierdrevet poliklinikk vil være et tilbud som i tillegg til styrking av tjenestetilbud for
Oppdal sine innbyggere, ville være et tilbud som vil dekke et større omland og kommunens
fritidsbeboere.
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6.

Samlokalisering av barne- og familiebaserte tjenester

Enheten helse og familie har gjennom flere utredninger fremmet behov for en
samlokalisering av enhetens tjenester. Enheten består i dag av:
• Helsestasjon og skolehelsetjeneste
• Jordmor
• Barneverntjenesten
• PPT
• Medisinsk rehabilitering
• Friskliv og mestring
• Psykisk helse og rusarbeid
• Kommunepsykolog
Helse og familie er i dag fordelt på ulike lokasjoner i kommunen som rådhus, Oppdal
helsesenter og ODMS. Med bakgrunn i at Helse og familie har ansvar for tjenestetilbud til
flere målgrupper - både barn, unge og voksne, har enheten gjort en egen vurdering av
samlokalisering av sine tjenester i et helse- og oppvekstsenter.
Målet for en samlokalisering av enheten er isolert sett følgende:
• Tidlig inn til de yngste med rett hjelp
• Samhandling med de en naturlig samarbeider mest med, muliggjør bedre tilrettelagt
tilbudet ved en samlokalisering
• Rehabilitering og habilitering vil kunne utvikle tverrfaglige sterke team både for barn
og voksne ved tettere samhandling
• Helsestasjonen har allerede en samlokalisering av flere tjenester hvor familier kan
motta flere tjenester gjennom samme dør
• Uformelle møter og kjennskap til hverandres fagområder fører til stor mereffekt

6.1

Muligheter med dagens bygningsmasse, dvs. 5-7 kontorer

Med de lokalene som er ledig i ODMS per i dag eller de nærmeste årene, er det kun
realistisk å flytte tjenesten psykisk helse- og rusarbeid. De har behov for 8 kontorlokaler og 1
møterom. Psykisk helse- og rusarbeid er i dag lokalisert på tre ulike steder OHS, huset
(dagtilbud og mestringsteam i Skulsvingen) og rådhuset. Det er hensiktsmessig å redusere
antall lokasjoner i tjenesten ved å flytte deler av tjenesten fra Oppdal helsesenter til dagens
ODMS.
Oppdal kommune har i tidligere utredninger av samlokalisering av tjenester i ODMS hatt
ønske om en lokalisering av psykisk helse- og rusarbeid i tilknytning til kommunens
legetjeneste. I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 er det fremhevet at barn og unge
med psykiske helseplager er en prioritert gruppe for tett samhandling mellom kommune og
spesialisthelsetjenesten. Det er et nasjonalt mål at barn, unge og familier får lett tilgjengelig
hjelp og at hjelpen gis fra relevante aktører.
Det oppleves som krevende for barn, unge og deres familier at tjenestetilbud fra
spesialisthelsetjenesten krever 2 timers reisevei med fritak fra skole og arbeid. Dette
vurderes å kunne bidra til økt belastning fra de som strever fra før. Et tett koordinert
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kommunalt tjenestetilbud vil kunne styrke samhandling med spesialisthelsetjeneste og
forebygge innleggelser.

7.

VURDERING

Med bakgrunn i analysen anbefaler arbeidsgruppa at det opprettes et helse- og
oppvekstsenter i dagens ODMS. For å utvikle et helse- og oppvekstsenter i Oppdal er det
ønskelig å samle tjenester som:
1.

Helse og oppvekstsenter
Helsestasjon/skolehelsetjeneste
Jordmortjeneste
Barneverntjeneste
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)
Psykisk helse- og rusarbeid
Medisinsk rehabilitering
Friskliv og mestring

2.

Sykepleierdrevet poliklinikk med:
Diabetessykepleier
Kreftsykepleier
Demenssykepleier
Sårsykepleier
Avtalespesialister fra Helse-Midt

En samlokalisering av tjenester i et helse- og oppvekstsenter vil gi en god synergi for spesielt
sårbare barn, unge og deres familier.
En samlokalisering av spesialsykepleiere i en poliklinikk i legesenteret vil øke kvalitet og
tilgjengelighet for brukere med behov for god samhandling mellom
kommunehelsetjenester, legetjenester og spesialisthelsetjenester. En kommunal
sykepleiedrevet poliklinikk vil gjøre Oppdal mer attraktive for avtalespesialister – det blir
lettere å rekruttere legespesialister til Oppdal.
En sykepleierdrevet poliklinikk vurderes hensiktsmessig å lokalisere i samme bygg som
legene. Bakgrunnen er at pasienter med behov for tett samhandling mellom sykepleier, lege
og legespesialist har 1 dør inn til tjenesten.
For å kunne realisere en samlokalisering av tjenestene i et Helse- og oppvekstsenter vil
dagens tilgjengelige lokaler være for små. Det vil være behov for å bygge ut for å få til en
samlokalisering av alle tjenestene. Det er i dag flere leietakere med ulik leielengde i bygget.
Det vil derfor være behov for en gradvis samlokalisering. Det er ønskelig med en flytting av
psykisk helse- og rusarbeid når det er ledige og egnede lokaler i dagens ODMS.
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Veien videre:
For å kunne realisere en samlokalisering som beskrevet anbefales det at det opprettes en
arbeidsgruppe for oppstart av et forprosjekt til utvikling av senteret – et forprosjekt for
bygningsmessig planlegging og et for utvikling av senterets innhold. Det er viktig med en tett
dialog med Helse- Midt videre for å kunne utvikle en sykepleierdrevet poliklinikk med
tilknytning til avtalespesialister.

1. Oppdal kommune søker om “Såkornmidler” fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin
til utarbeiding av forprosjektet med kr.200 000. Det nedsettes en bredt sammensatt
arbeidsgruppe som representerer flere fagområder i prosjektet. Søknadsfrist 15.
September https://www.nsdm.no/program-for-distriktsmedisinsk-forskning-ogfagutvikling/

2. Det fremmes forslag til NTNU om etablering av forskningsprosjekt knyttet til
innovasjon i utvikling av helsetjeneste i distriktet. Det kan være flere aktuelle
problemstillinger knyttet til:
• Barn og unges psykiske helse – redusert behov for innleggelser og transport
• Sykepleierdrevet poliklinikk – flere avtalespesialister, færre innleggelser, mer
bærekraftig med redusert transportbehov
• Hvilke mereffekter gir samlokalisering av tjenester

3. Oppdal kommune viderefører dialogen med Helse-Midt om utvikling av en
sykepleierdrevet poliklinikk gjennom jevnlige møter.
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Saksopplysninger
Oppdal kommune vedtok i i kommunestyret den 18.10.2018 Handlingsplan for veteraner i Oppdal.
Planen var for perioden 2018-2021.
Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» omhandler ivaretakelse av personell før, under og
etter utenlandstjeneste. Regjeringen oppfordrer kommunene til å legge vekt på kompetanseheving,
forpliktende samarbeid mellom relevante aktører og ivaretakelse av veteraner og deres familier.
Planen beskriver kommunens mål om:




Å styrke anerkjennelse av veteranene
Å øke kompetansen og samarbeidet i kommunen for å redusere risiko for skader, bidra til at
psykiske skader oppdages, og rask behandling iverksettes
Å bidra til treffpunkter for veteraner

Arbeidsgruppa har bestått av enhetsleder helse og familie, Hanna L.Westman, leder for Nav Oppdal og
Rennebu, Arnt Hove, rådgiver helse og omsorg, Frøydis Lindstrøm og NVIO Oppdal v/Svein Inge
Øiamo.
Folkehelsevurdering
For enkelte soldater kan tjenesten gi både fysiske og psykiske skader. I sin ytterste konsekvens kan
tjenesten føre til tap av liv. Vi har et tydelig og klart ansvar for å ivareta skadet personell,
uavhengig av hva slags skade og når den kommer til uttrykk. Dette ansvaret involverer flere sektorer
og aktører. Arbeidet med å redusere risikoen for skader skal videreføres, og de skadde og deres
pårørende skal få den oppfølgingen de trenger. Kommunen er en viktig aktør i dette arbeidet.

Vurdering
Arbeidsgruppa har gjennomgått planen og vurdert at planen fortsatt er gjeldende etter oppdatering av
kontaktopplysninger. Det anbefales en rullering av gjeldende plan.
Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til rullering av Veteranplan for Oppdal
kommune. Planens tiltaksdel innarbeides og vurderes årlig i arbeidet med kommunens handlingsplan.
Planen er gjeldende i perioden 2022-2026.

SAMMENDRAG

VETERANPLAN
FOR OPPDAL
KOMMUNE 20222026

Denne planen handler i grove trekk om
statlige føringer, kunnskap om veteraners
levekår, heder og anerkjennelse
(monument, merkedager o.l.), oppfølging
og omsorg av veteraner og ivaretakelse av
familien til veteranene sentralt og lokalt.
Planen er utarbeidet i dialog med
veteranene selv.

Frøydis Lindstrøm

1. INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Regjeringens handlingsplan "I tjeneste for Norge" er regjeringens handlingsplan
for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste.
På samme måte som at Norge har et ansvar utover oss selv for å fremme fred,
konfliktløsing, humanitært arbeid og en mer rettferdig verden, har samfunnet et
tverrsektorielt ansvar for å ivareta skadet personell.
Kommunestyret i Oppdal vedtok høsten 2017 at Oppdal kommune skulle
utarbeide en egen handlingsplan for krigsveteraner i Oppdal.

1.2 Mål
Regjeringens handlingsplan oppfordrer kommunene til å legge vekt på
kompetanseheving, forpliktende samarbeid mellom relevante aktører og
ivaretagelse av veteraner og deres familier. Oppdal kommune har derfor som
mål:


Å styrke annerkjennelsen av veteranene



Øke kompetansen og samarbeidet for å:
o

redusere risikoen for skader

o

bidra til at psykiske skader oppdages, og rask behandling
iverksettes



Bidra til treffpunkter for veteraner

1.3 Arbeidsprosessen
Rådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av:
Enhetsleder Helse og familie

Hanna L. Westman

Leder NAV Oppdal/Rennebu

Arnt Hove

NVIO avd Oppdal

Svein Inge Øiamo

Rådgiver helse og omsorg

Frøydis Lindstrøm

Gruppa har hatt 3 møter i 2018 for å koordinere eksisterende og nye tiltak som
har relevans for måloppnåelse. Arbeidsgruppa har invitert veteraner i Oppdal
sammen med media til gjennomgang av planen som grunnlag for høring/innspill
fra interessenter.
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Planen legges frem for politisk behandling i kommunens driftsutvalg og
kommunestyret våren 2022.

1.4 Evaluering og revidering
Veteranplan for Oppdal kommune gjelder for perioden 2022-2026. Ansvar for
evaluering og revidering av planen ligger hos Kommunedirektøren i Oppdal
kommune. Rullering av planen legges fram for behandling i kommunens utvalg
for helse og oppvekst.

2. BAKGRUNN
2.1 Definisjoner
veteran
Med veteran menes alle norske statsborgere som har deltatt eller deltar i
fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, fra
utenriks-, justis- og forsvarssektoren.
Pårørende/ familie
Forsvarets veterantjeneste har definert den nærmelse familie:
 ektefelle, nåværende eller fraskilt annen person, som du lever eller har
levd sammen med i et ekteskapslignende forhold
 slektninger i oppad- og nedad stigende linje (foreldre, besteforeldre, barn,
barnebarn, osv.)
 søsken ved blod eller adopsjon
 svigerfamilie så nær ektefellen som ovenstående liste er for deg.
Etter Forsvarets familiedirektiv: Familien er den ansatte med
ektefelle/samboer/partner og eventuelle barn samt foreldre, søsken og
besteforeldre.

2.2 Veteraner i Oppdal
Tall fra forsvaret viser at det pr 1.1.2022 er 74 personer som har deltatt i intops
(internasjonale operasjoner) fra og med 1978 og som er bosatt i Oppdal pr.
1.1.2022.

2.3 Forsvarets tilbud
Forsvaret har en rekke tilbud til veteraner og deres familier både før, under og
etter tjeneste i internasjonale operasjoner.
Forsvaret har et oppfølgingsansvar i ett år etter hjemkomst. Noen tilbud og
kontaktpunkter kan benyttes hele livet.
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Før utreise arrangerer Forsvaret fellessamling for soldatene og deres familier.
Her får familien informasjon om operasjonen og sikkerhetssituasjonen. De får
også tips og råd om hvordan best ta vare på barn og forhold. Familien får også
møte andre pårørende. Under utenlandstjenesten har Forsvaret en 24-timers
kontakttelefon for pårørende. Via denne telefonen kan viktige beskjeder
formidles til de som er ute.
Forsvaret arrangerer familiesamlinger underveis der det er hensiktsmessig, og
videreformidler informasjon fra operasjonsområdet til de pårørende.
På vei hjem fra operasjonen har de tjenestegjørende som regel et opphold på to
til tre dager, kalt mellomlanding. Overgangen til livet hjemme er ofte stor. Under
mellomlandingen gjennomføres det debrief, samtale med psykolog og
erfaringsinnhenting. Ved hjemkomst til Norge holdes en medalje-seremoni for å
hedre soldatene. De pårørende inviteres til seremonien.
Året etter hjemkomst har Forsvaret et oppfølgingsansvar. Etter tre til seks
måneder får alle en henvendelse fra Forsvaret. Her stilles en del spørsmål om
hvordan den første tiden etter hjemkomst har vært. Etter ett år arrangerer
Forsvaret en samling hvor personellet møtes igjen for å dele erfaringer om
hvordan det var å komme hjem. Her deltar psykolog.
Forsvarets oppfølgingsplikt avsluttes etter ett år fra hjemkomst. Alle kan likevel
når som helst kontakte Forsvaret for spørsmål og informasjon om rettigheter,
hjelp og tilbud.
Kameratstøtte – vennskapsforholdene er ofte det viktigste personlige utbyttet
veteraner har fra sin utenlandstjeneste. Mennesker som har opplevd kritiske
situasjoner sammen, beskriver ofte en helt spesiell tilknytning til hverandre i
etterhånd. Forsvaret har også i mange tilfeller søkt å utnytte fordelene ved et
etablert kameratskap. F.eks. kan gruppestress-debriefing etter ulykker og
katastrofer betraktes som en spesiell form for kameratstøtte.
Forsvaret har et begrenset helsetilbud til veteraner, som et supplement til det
sivile helsevesenet.

3 OPPFØLGING AV VETERANER OG DERES FAMILIER I
OPPDAL
NAV har en egen kontaktperson for krigsveteraner i Oppdal. NAV har ansvar for
at personer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge får god
oppfølging. Derfor er det opprettet et eget kompetansemiljø for veteransaker ved
NAV Elverum.
Kompetansemiljøet på Elverum kan kontaktes direkte av veteraner som ønsker
informasjon og veiledning. Kompetansemiljøet bistår også NAV-kontorene og
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Forsvaret om spørsmål knyttet til veteransaker. Kontaktinformasjon til
kompetansemiljøet finner du på følgende link:
https://www.nav.no/475147/nav-veiledning-for-veteraner-som-hartjenestegjort-i-Forsvaret

Psykisk helse og Rus er organisert under enhet Helse og familie. Avdeling
psykisk helse- og rus har sine lokaler ved Oppdal helsesenter og i Skulsvingen –
mellom videregående skole og barneskolene. Psykisk helse og rusarbeid kan tilby
samtaletimer med helsepersonell, dagtilbud/aktivisering ved Huset (Skulsvingen)
eller deltakelse på Kib-kurs (kurs i mestring av belastning) i regi av enheten.
Helsestasjon/skolehelsetjeneste har tilhold i Oppdal distriktsmedisinske
senter i Russerveien 5B. Helsestasjonen er for familier med barn fra null til seks
år. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å
fremme barns helse. Helsestasjonen er åpen på hverdager fra kl. 08.00-15.30.
Alle barne- og ungdomsskolene har en fast helsesøster som er på skolen til faste
tider. Skolen eller helsestasjonen kan kontaktes for detaljerte opplysninger om
kontakttider. Skolehelsetjenesten kan hjelpe barn og unge med å ta vare på
egen helse og å klare de utfordringer som hverdagen gir. De skal være et
lavterskeltilbud til alle familier, veilede i foreldrerolle samt vurdere forhold som
krever oppfølging, henvisning eller behandling individuelt eller i grupper.
Det er Familiesenter i helsestasjonens lokaler hver onsdag mellom kl. 09.00 12.30. Alle er velkommen til å komme innom eller avtale time på tlf. 72 40 14
80. Mer om Familiesenter finner du her.
PP-tjenesten
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og
sakkyndige instans for barn og ungdom opp til 16 år, som har utfordringer i
oppvekst eller i opplæringssituasjonen. PP-tjenesten kan kontaktes ved
bekymring for et barns eller en ungdoms utvikling knyttet til læring, sosial og
emosjonelle vansker.
PP-tjenesten skal også sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der
loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for
spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder, og behov for spesialundervisning
for elever i grunnskole og i voksenopplæringen på grunnskolens område.
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Koordinerende enhet er en del av kommunens helse- og velferdskontor. Helseog velferdskontoret kan bistå mennesker som har behov for flere og
sammensatte tjenester. Dette gjelder både for barn og voksne. Enheten skal
sikre helhetlige tjenester og være kontaktpunkt mellom bruker og hjelpeapparat.
Den har ansvar for utarbeiding av individuell plan dersom dette er ønskelig eller
nødvendig. Enheten skal bidra i opprettelsen av ansvarsgrupper.
RVTS-Midt Norge (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging) er tilgjengelige for de som i sitt arbeid møter mennesker
berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, tvungen migrasjon eller
selvmordsproblematikk. RVTS Midt er et regionalt ressurssenter for Midt-Norge.
Fokus i RVTS sitt arbeid er fagområdene selvmordsforebygging, flyktninge- og
migrasjonshelse, vold og seksuelle overgrep. Kunnskap om traumer og
traumatisk stress er en sentral del av RVTS sitt arbeidsområde. Senteret består
av personer med ulik fag- og yrkesbakgrunn.
RVTS jobber tverrfaglig, og bistår ulike etater i regionen med kompetanseheving.
Samarbeidspartnere er helse- og sosialtjenestene i kommunene,
spesialisthelsetjenesten, offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr
hjelp til volds- og kriserammede. RVTS bidrar til kompetanseutvikling gjennom
forskning og fagutvikling. De tilbyr veiledning, konsultasjon, undervisning, kurs
og konferanser. Det er et mål å være lett tilgjengelig.

5

4 TILTAK
4.2 Markeringer i Oppdal
Tiltak

Ansvar

Når

8.mai markering

NVIO avdeling Oppdal
sammen med Oppdal
kommune v/Ordfører
Oppdal kommune

8. mai - kveld

17. mai taler v/Ottar
Stenbergs plass

Oppdal kommune og NVIO

Årlig

Markering av
internasjonale FN
dagen 24. juni

Arrangement vil bli
gjennomført etter
anmodning fra sentralt
(forsvarsdepartementet)
eller kommune
NVIO avdeling Oppdal

Årlig

Annonsering av 8.mai
arrangement

Stand på fjell og
fårikålfestival
24. oktober markering
Treffpunkt med
foredrag fra NVIO til
interesserte
Støtte til aktivitet for
veteraner

Opplysningsarbeid


Info på kommunens
hjemmeside

Før 8.mai

Oppdal kommune
v/Ordfører og NVIO
v/leder

24. oktober

Oppdal kommune kan gi
støtte til leie av lokaler i
forbindelse med
informasjons-aktivitet
med inntil kr. 5000,- årlig
Oppdal kommune
v/servicetorg

2 ganger pr år eller ved
behov
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Kontinuerlig

4.3 Tilbud til veteraner og deres familie/pårørende
Tiltak

Ansvar

Tidsramme

24. oktober markering
Invitasjon til en
veteransamling med
middag for veteraner og
deres familie
Kamerataften for alle
veteraner

Oppdal kommune

24. oktober

NVIO Oppdal

Siste fredag i måneden
kl.19.00 på Grillkroa -

KIB-kurs
Oppdal kommune v/
Psykisk helse- og
rusarbeid tilbyr «kurs i
mestring av belastningKIB»Kurs i.
Treffpunkt
Foredrag for interesserte

Oppdal kommune
v/Psykisk helse og
rusarbeid – se
informasjon:
KIB-kurs i Oppdal

2 ganger årlig

NVIO Oppdal v/leder

2 ganger årlig

5 KONTAKTINFORMASJON SAMARBEIDSPARTNERE
Organisasjon

Kontaktperson

Kontaktinformasjon

Veterankontakt i
Oppdal

NVIO Oppdal v/Leder

Svein Inge Øiamo Tlf
90520551
Mail:
sveinoiamo@gmail.com

Veterankontakt i NAV

NAV Oppdal og Rennebu
v/Leder

Arnt Hove Tlf 92613231
Mail: arnt.hove@nav.no

NVIO avd Oppdal
(Norges Veteranforbund
for Internasjonale
Operasjoner)

NVIO Oppdal v/Leder

Svein Inge Øiamo Tlf
90520551
Mail:
sveinoiamo@gmail.com

Mental helse avdeling
Oppdal

Eirin Yvonne Eriksen
Sunndalsvegen 691
7343 Vognill
Mob.: 980 08 665

Brukerorganisasjonen
Mental Helse, har kontor
på "Huset".

Oppdal kommune v/Leder
i helse og velferdskontoret

Malin Olsen Tlf 91896086

Oppdal kommune
v/helse og
velferdskontoret

7

Hjelpetelefonen til mental
helse

Kameratstøtteleder
NVIO

Knut Østbøll

Tlf: 911 76 351
Mail: kostboll@nvio.no

RVTS- Midt-Norge

RVTS Midt-Norge 72 82 20 05

https://rvtsmidt.no/omoss/om-rvts-midt/

6 AKTUELLE LENKER
I tjeneste for Norge:
https://itjenestefornorge.no/operasjoner
Grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan:
https://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/kommunale-veteranplaner-web.pdf

NIVO (Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner)
http://nvio.no/
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Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Dordi Aalbu

DOAA/2022/387-6/231

Behandles av
Utvalg for helse og oppvekst
Formannskapet
Kommunestyret

Utvalgssaksnr
22/8

Møtedato
10.05.2022
07.06.2022
23.06.2022

Kostnadsoverslag søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Kommunestyret behandlet i sak 22/23 Foreldrebetaling SFO fra 1.8.22. Saken omhandlet
betalingsregulativ etter Stortingets vedtak om 12 timer gratis SFO for alle 1.klassinger gjeldene fra
1.august 2022.

Kommunestyret vedtok:
Betalingssatser for SFO fra 1.8. 22 fastsettes i henhold til vedlagte dokument.
Helse og oppvekst ber kommunedirektøren legge fram et kostnadsoverslag over hva det vil koste å se
søskenmoderasjon for SFO og barnehage under ett.
Nasjonal forskrift om Foreldrebetaling i barnehager § 3a sier følgende:
Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nummer to og 50 prosent fra og med barn nummer tre.
Søskenmoderasjon gis også når søsken går i forskjellige barnehager. Søskenmoderasjon gis på den
rimeligste plassen. Ved samme pris gis søskenmoderasjon til det yngste barnet. Søskenmoderasjonen
omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de er
registrert i folkeregisteret.
Der foreldrene har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses for å være fast bosatt begge
steder/med begge foreldrene. Det må leveres søknad med dokumentasjon om samværsavtale
(minimum 40 prosent).
Regelen fra nasjonal forskrift er videreført i vedtekter for kommunale barnehager i Oppdal.
Når det gjelder SFO er det ingen nasjonale krav til søskenmoderasjon. Vedtektene for SFO i Oppdal
har ingen bestemmelser om søskenmoderasjon, men i vedtatt betalingsregulativ gis det 50%
søskenmoderasjon for barn nr. 2 eller flere .
For familier med lav inntekt finnes nasjonale ordninger både for SFO og barnehage for redusert
foreldrebetaling.

En ordning med søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage kan innrettes på ulike måter. Ulike
måter medfører ulik kostnad.
En usikkerhetsfaktor i beregning av kostnad er at det vil variere fra år til år hvor mange familier som
har barn både i barnehage og i SFO. Det vil også variere hvor mange 1.klassinger i SFO som har
søsken i barnehage. Fra 1.8.22 blir månedsavgift for SFO for 1.klassinger sterkt redusert jfr. sak 22/23.
12 timers tilbudet blir gratis og et tilbud over 15 timer vil koste kr.1071 pr. måned for 1.klassinger, mot
kr. 2597 for 2.-4.klassinger.. Dette gjør at det vil ha en lavere kostnad å innvilge søskenmoderasjon til
1.klassinger.
I saken er kostnadsberegningen gjort ut fra antall familier med barn både på SFO og barnehage april
2022 og med vedtatte satser gjeldende fra 1.8.2022. Det er pr. i dag 50 familier i Oppdal som har barn
i begge virksomhetene. I disse familiene er det 57 barnehagebarn og 55 SFO-barn. 23 av SFO- barna
med søsken i barnehage går i dag 1.trinn.
I beregningen er det ikke tatt hensyn til om noen av familiene har redusert foreldrebetaling pga. lav
inntekt. Det er ikke gjort beregning om flere vil velge SFO pga. lavere kostnad. Det er heller ikke tatt
hensyn til at noen barn har deltidsplass i barnehage eller skole, noe som vil redusere kostnaden noe.
Det er her gjort beregning for 3 ulike alternativ:
1. Søskenmoderasjon gis på barnehageplassen(e) med 30 % for barn nr.2 og 50% for barn nr. 3.
30 % søskenmoderasjon på en heldagsplass i barnehage vil fra 1.8.22 utgjøre kr.10.065 pr.
barn pr. år.
Med 50 barn blir samlet inntektsbortfall for kommunen ca. kr.500.000 pr. år.
2. Søskenmoderasjon gis på SFO-plassen(e) med 50% for barn 2 eller flere.
50% søskenmoderasjon på en fulltidsplass i SFO for 2. -4. klassinger vil fra 1.8.22 utgjøre kr.
14.283 pr. barn pr. år.
50% søskenmoderasjon på en fulltidsplass i SFO for 1. klassinger vil fra 1.8.22 utgjøre kr.
5.890 pr. barn pr. år.
Med 27 barn 2.-4.trinn og 23 barn 1.trinn blir samlet inntektsbortfall for kommunen ca.
kr.520.000 pr. år.
3. Søskenmoderasjon gis på gis på SFO-plassen(e) med 30% for barn 2 og 50% for barn 3 eller
flere.
30% søskenmoderasjon på en fulltidsplass i SFO for 2. -4. klassinger vil fra 1.8.22 utgjøre kr.
8.570 pr. barn pr. år.
30% søskenmoderasjon på en fulltidsplass i SFO for 1. klassinger vil fra 1.8.22 utgjøre kr.
3.534 pr. barn pr. år.
Med 27 barn 2.-4.trinn og 23 barn 1.trinn blir samlet inntektsbortfall for kommunen kr.312.000
pr. år.
Miljøfaglig vurdering
Ikke aktuelt
Landbruksfaglig vurdering
Ikke aktuelt
Folkehelsevurdering
Ikke aktuelt

Vurdering
Søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage vil være økonomisk gunstig for de familiene det
gjelder, men vil ha en betydelig kostnad for Oppdal kommune.
En slik ordning vil føre til et inntektstap som må kompenseres enhetene på vanlig måte og må legges
inn kommunens handlingsplan.
Kommunale barnehager og SFO har pr. i dag to ulike program som ikke snakker sammen ,
henholdsvis IST barnehage og Visma Flyt skole. Private barnehager har egen fakturering. En ordning
med søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage vil medføre mer manuelt arbeid med
fakturering.
Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret tar kostnadsoverslag for søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO til
orientering.

REFERATSAKER

RS 22/21 Vedtak om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for
pedagogisk leder og styrer i barnehage

RS 22/22 Vedtak - opphør av redusert betaling barnehage

RS 22/23 Avslag - søknad om redusert foreldrebetaling

