MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Hovedutvalg helse og omsorg
Rådhuset, formannskapssalen.
04.06.2019
Tid: 18:00

NB! Ukedag tirsdag.

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til
møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22.
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.
Innledningsvis orienterer kommuneoverlege Katrine Marie Haga Nesse om samfunnsmedisinske
utfordringer, behov og eventuelle løsninger og NAV-leder Stine K. Bjelland om avklaringspenger
og overgang til uføretrygd.
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04.06.2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.04.2019

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet 10.04.2019.

MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg helse og omsorg
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen
Møtedato: 10.04.2019
Tid : Kl. 18:00 -20:45
Funksjon

Navn

Parti

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Knutsen Leif Malvin
Ferkingstad Anne
Halleland Kenneth
Kolstø Inger Elise N.
Slotnes Hilde Karine
Eriksen Yngve
Sæbø Nina Ve
Thorheim Helge
Aune Turid
Medhaug Jan Birger
Nilsen Josef Malvin
Eikemo Johnny
Vilhelmsen Vidar Vilhelm

KRF
AP
AP
AP
SV
KRF
H
UA
H
H
KRF
AP
H

Varamedlem

Lundberg Nærum Siri

H

Fremmøte
Forfall

Forfall
Forfall
Ferkingstad Anne
Aune Turid

Medhaug Jan Birger

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

11. Tre forfall. Tre varamedlemmer møtte.
Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund, avd.sjef omsorg
Bodhild Eriksen, avd.sjef helse Aslaug I. Skjold, avd. forvaltning
Sigurd Gjerdevik

Referent:

Fung. formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug

Innkallingen godkjent.
Saker meldt under Eventuelt. Sakslisten deretter godkjent.
Innledningsvis ble det orientert om følgende:
- Kommunens arbeid med selvmord v/kommuneoverlege Katrine M. H. Nesse
- Heltidsløftprosjektet v/stabsleder personal Siv Anita Lilleskog

-

KOSTRA-tall og en kartlegging barneverntjenesten har gjort i fht anmeldelser i
perioden 2013-2018 opp mot vold og overgrep ved v/barnevernleder Jakob Bråtå

Utlagt på representantenes bord:
-Protokoll fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne av 09.04.2019.
-Saksprotokoll fra hovedutvalg teknisk og miljø 09.04.2019 saksnr. 51/19 – Plan 4075 –
Detaljreulering for Havneområdet Flatskjær, Husøy.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 17/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 06.03.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokoll fra møtet 06.03.2019.

Saknr. 18/19
RETNINGSLINJER VEDRØRENDE PRIVATE MØBLER OG BRUK AV FELLESAREAL I
SYKEHJEM
Behandling:
Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av 09.04.19 utdelt.
Sæbø (H) foreslo på vegne av Høyre at følgende tas inn i retningslinjene:
Det skal legges avgjørende på beboerens ønske, såfremt dette ikke støter mot andre.
Sæbø trakk sitt forslag.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar vedlagte retningslinjer vedrørende private møbler og
gjenstander i sykehjem.

Hovedutvalg helse og omsorg vedtar vedlagte retningslinjer for bruk av eget og felles rom
på sykehjem.

Saknr. 19/19
MIDDAG TIL HJEMMEBOENDE
Behandling:
Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av 09.04.19 utdelt.
Thorheim (UA) foreslo følgende omformulering:
Hovedutvalg helse og omsorg legger til grunn at ordning med ombringing av middag til
hjemmeboende skal skje til selvkost.
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar at administrasjonen innhenter tilbud fra leverandør på ferdig
middag levert hjem, i tråd med reglene om offentlige anskaffelser.
Knutsen (KrF) anbefalte utvalget å godkjenne forslaget fremsatt av Thorheim da dette ikke
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innebærer noen realitetsendring.
Forslaget fremsatt av Thorheim enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Hovedutvalg helse og omsorg legger til grunn at ordning med ombringing av middag til
hjemmeboende skal skje til selvkost.
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar at administrasjonen innhenter tilbud fra leverandører på
ferdig middag levert hjem, i tråd med reglene om offentlige anskaffelser.

Saknr. 20/19
BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE
Behandling:
Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av 09.04.19 utdelt.
Sæbø (H) foreslo på vegne av Sæbø (H), N. Lundberg (H) og Vilhelmsen (H):
I tillegg til foreslåtte medlemmer til brukerrådet foreslår Høyre vi at et medlem i helse og omsorg
innlemmes i brukerrådet.
Denne representanten kan da referere til helse- og omsorgsutvalget i egen sak ved første møte etter
møte i brukerrådet.
Fungerende formannskapssekretær informerer om at et slikt vedtak kan være lovstridig etter
kommuneloven.
Thorheim (UA) foreslo:
Forslaget tas med videre i prosessen som et oversendelsesforslag.
Forslagsstillerne godtar at forslaget oversendes rådmannen uten realitetsbehandling.

Innstilling enstemmig vedtatt.
Forslaget fremsatt av Sæbø oversendt rådmann uten realitetsbehandling.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar at felles brukerråd for brukere med langtidsopphold i
sykehjem videreføres.
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Saknr. 21/19
AVTALE SOM UTLØPER - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE,
SKOLEELEVER
Behandling:
Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støttet enstemmig vedtaket i
sine møter den 05.03.2019. Hovedutvalg oppvekst og kultur behandler også saken 10.04.2019.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Avtalen med Rogaland Taxi AS om transport av eldre, funksjonshemmede, skoleelever ved
offentlige grunnskoler forlenges ikke. Det utlyses konkurranse om avtale for kjøp av
transport av eldre, funksjonshemmede, skoleelever ved offentlige grunnskoler.

Saknr. 22/19
BUDSJETTOPPFØLGING PR. 28.02.2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Behandling:
Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av 09.04.19 utdelt.
Kommunalsjef orienterte om budsjettoppfølgingsprognosene for 2019.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging pr 28.02.19 til orientering.

Saknr. 23/19
REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.04.2019
1. Administrativ oppfølging av saker behandlet i hovedutvalg helse og omsorg 2019
Kommunalsjef orienterte fremdriftsplanene til de sakene som ikke er svart ut
enda.
Thorheim (UA) bemerket at han i et tidligere møte hadde foreslått å få en
oppdatering vedrørende frivilligheten, gjerne hvor frivillighetskoordinatoren
informerte.
Kommunalsjef bekreftet at ønsket er oppfattet, men at forespørselen kom opp i et
arbeidsmøte, og derfor ikke inngår i denne listen.
Tatt til orientering.
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2. Årsmelding fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland 2018
Tatt til orientering.
3. Årsmelding fylkeseldrerådet i Rogaland 2018
Tatt til orientering.
4. Årsmelding 2018 – Pasient- og brukerombudet – med erfaringer fra Rogaland
Tatt til orientering.

Saknr. 24/19
EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.04.2019
1. Forslaget fra Eldrerådet vedrørende sak om mulighet for etablering a krematorium i
Karmøy kommune oversendes enstemmig rådmannen uten realitetsbehandling.
2. Sæbø (H) viste til at hun hadde hørt rykter om at det var blitt etablert en egen
miljøtjeneste som skal betjene hele Karmøy. Sæbø ønsker informasjon vedrørende
dette, herunder hvorfor det er blitt opprettet, hvorfor det er lokalisert på Vea og hva
man har budsjettert med her.
Avd. sjef omsorg orienterte om at bolig- og miljøarbeidertjenesten som tjenestegjør
brukergruppen utviklingshemmede, har brukere i boliger i hele kommunen, både
brukere som bor i boliger med heldøgns omsorgstjenester, men også brukere som bor
alene hjemme. Bolig- og miljøarbeidertjenesten har vært lokalisert ut i fra de ulike
heldøgns omsorgsboligene. Dette har vist seg å ikke være helt funksjonelt og
optimalisert, og derfor har man valgt å samle tjenestene til disse brukerne fra en
lokasjon. Det er altså de samme ansatte som nå har sitt utgangspunkt fra Vea. Det er
ikke en ny tjeneste som er opprettet, man har kun tatt ut de som har betjent fra
boligene tidligere og gitt dem en ny lokasjon for å gi bedre tjenester både til de som
bor i boligene, men også til de som bor for seg selv. Det er samme virksomhet samt
innenfor samme budsjettramme som bolig- og miljøarbeidertjenesten.
3. Nærum Lundberg (H) orienterte om at 29. august kl. 18:30 markerer Karmøy for
annen gang verdens overdosedag i Kopervik kirke. Hun oppfordrer sterkt politikerne
fra hovedutvalget til å stille.
4. Thorheim (UA) etterspurte en orientering vedrørende arbeidsavklaringspenger, hvor
ordfører i formannskapsmøtet 01.04.2019 foreslo at en orientering om problematikken
knyttet til arbeidsavklaringspenger ble gitt i et av utvalgsmøtene.
Knutsen (Krf) orienterte om at dette blir tatt opp på neste møte, og at man da også har
bedt om en gjennomgang av kostratall for de øvrige områdene utover barnevern.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Eva Iris Eyjolfsdottir
19/ 2304

Arkiv: 073
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg helse og omsorg

FRIVILLIGHETSARBEID

04.06.2019

I HELSE OG OMSORG

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar saken om frivillighetsarbeid i sektor helse og omsorg til
orientering.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn for saken:
På arbeidsmøtet i hovedutvalg helse og omsorg den 13.februar 2019 ønsket representanten Helge
Thorheim en sak som belyser arbeidet med frivilligheten i kommunen, underskrevne avtaler og
en generell orientering om hva som inngår i koordineringsrollen ift. f rivilligheten.
Denne saken forsøker å beskrive arbeidet med frivilligheten innen helse- og omsorgssektoren.
Først blir det redegjort for bakgrunnen for arbeidet samt rollen frivillighetskoordinatoren har.
Videre blir samarbeidsprosjektene med frivillighet en innen helse og omsorg sektor beskrevet. Til
slutt vil informasjon om underskrevne avtaler og hva disse innebærer bli omhandlet. Avtalene
ligger som vedlegg i denne saken.

Frivillighet i helse og omsorg
I februar 2018 ble «Plan for frivillighet» vedta tt i kommunestyret. I planen står det fire mål og
flere tiltak som det skal arbeides med frem til 2022.

Videre er det kommet ut nye stortingsmeldinger som handler om viktigheten av et godt
samarbeid med frivilligheten lokalt; Meld. St. 10 «Frivilligh eita – sterk, sjølvstendig,
mangfaldig» og Meld. St. 15 «Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre».
Frivillighetskoordinatorens rolle har vært sammensatt og med hovedfokus på å bedre
samarbeidet mellom den lokale frivilligheten og kommunen i tråd m ed vedtatt plan for
frivillighet i Karmøy. Arbeidet har vært hovedsakelig innen tre områder:
- Bedre samarbeidet internt i kommuneorganisasjonen når det kommer til samarbeid med
frivillige organisasjoner.
- Øke samarbeidet mellom de frivillige organisasjonene i kommunen for å få synergier,
ideer og dialog på tvers.
- Bedre og øke samarbeidet mellom kommunen og de frivillige.
Innen helse og omsorg er det arbeidet med flere tiltak for å oppnå disse målene. Det varierer
hvilken rolle kommunen har i de forskjellig e tiltakene. I noen tilfeller har kommunen vært
pådriver mens i andre har kommunen hatt en støttefunksjon eller veiledningsrolle. Dette har en
sammenheng med ønske, behov og kompetanse i den enkelte organisasjon.

Tiltak/prosjekter
Det foregår et samarbeid med flere organisasjoner for å gi innbyggerne i kommunen flere
aktivitetstilbud og gode opplevelser. I denne saken blir tiltak knyttet til arbeidet innenfor helse
og omsorg omtalt.
Ny frivilligsentral
I 2019 blir det etablert en frivilligsentral i No rd Karmøy, som kommer i tillegg til den allerede
eksisterende. Med en til frivilligsentral kan kommunen utløse ekstra midler fra
Kulturdepartementet til det frivillige arbeidet i kommunen. Nord -Karmøy frivilligsentral skal
samarbeide med eksisterende frivi lligsentral (lokalisert i Skudeneshavn) for å øke og bedre
tilbudet til barn, unge og eldre i kommunen. Kommunen har en representant i styret i begge
sentralene og de eies og driftes av lokale organisasjoner innen IOGT Norge. Nord -Karmøy
frivilligsentral ble formelt stiftet den 15.05.19,og ansettelsesprosesser i gang med håp om å ha en
daglig leder på plass fra september 2019.Karmøy kommune får økonomisk støtte fra
Kulturdepartementet for hver frivillighetssentral som overføres i sin helhet til sentralen e i tillegg
til en kommunal støtte vedtatt i kommunestyret gjennom budsjettet.
Skattekammer
Krikens Bymisjon åpnet et Skattekammer i Kopervik i desember 2018.Skattekammeret skal gi
barn og unge mulighet til å delta på og prøve forskjellige aktiviteter v ed å låne utstyr fra
Skattekammeret gratis. Dette er for at alle skal få mulighet til å prøve et mangfold av aktiviteter
og utstyr uten å selv måtte investere. Videre arrangerer Skattekammeret aktiviteter og kurser for
ungdommer i kommunen. Skattekammeret er finansiert igjennom midler fra BUFDIR
(aktivisering av barn og unge i lavinntektsfamilier).

Våketjeneste
Våketjenesten er et tilbud for pasienter i livets siste fase. Der kan de som ikke har familie i
nærheten, eller de som har liten familie og derm ed vil kunne slite med å få sitte ved siden av
pasienten de siste dagene, få hjelp fra frivillige «våkere». Våketjenesten er et tilbud som Karmøy
Røde Kors administrerer i tett samarbeid med Karmøykirken og Karmøy kommune.
Aktiv i Karmøy
Aktiv i Karmøy er en nettside (www.aktivikarmoy.no ) som er utviklet sammen med frivilligheten
etter et ønske fra innbyggere, organisasjoner og ansatte i Karmøy kommune. På nettsiden kan
organisasjonene selv registrere sine aktivit eter og arrangementer på et felles sted. Det vil gi bedre
oversikt over organisasjonene og fritidstilbudene i kommunen. Slik kan innbyggerne og ansatte i
kommunen lettere finne passende fritidstilbud. På denne måten kan integrering og inkludering i
frivill igheten eller aktivitetene i kommunen forenkles. Nettsiden er ny og markedsføringen er i
startfasen. Det er registrert over 100 aktivitetstilbud, samt en del arrangementer i kommunen.
Via denne nettsiden kan og organisasjonene markedsføre seg mot akkurat de innbyggerne som er
interessert i deres type aktivitet innenfor det aktuelle området.
Aktivitetsvenn og Demensvennlig samfunn
Begge disse prosjektene har som mål å gjøre hverdagen enklere for personer med demens og
deres pårørende. Nasjonalforeningen for folkehelse startet disse prosjektene, og i desember 2018
signerte ordfører en samarbeidsavtale mellom Nasjonalforeningen og kommunen. Kommunen
har to arbeidsgrupper ledet av ansatt i hukommelsesteamet og består av representanter fra
hjemmetjenesten, dagavdeling, Karmøy frivilligsentral, frivillighetskoordinator,
Nasjonalforeningen, eldrerådet og pårørenderepresentant.
Prosjektet «aktivitetsvenn» prøver å knytte sammen frivillige aktivitetsvenner og personer med
demens. Dette for å lette hverdagen for på rørende samt gi personer med demens en aktiv fritid til
tross for sin sykdom.
Gjennom prosjektet «Demensvennlig samfunn» forsøker kommunen å gi næringslivet i
kommunen kunnskap om demens, hvilke situasjoner som er vanskelig for personer med demens
og hvord an ansatte i næringslivet kan bistå personer med demens på en god måte. Igjennom
dette prosjektet har for eksempel ansatte i Karmøy Taxi fått økt kunnskap om demens og blitt en
«Demensvennlig bedrift».
Frivillighetskontakter
For å bedre samarbeidet med frivilligheten i virksomhetene er det satt i gang et arbeid internt der
5 ansatte fra forskjellige virksomheter skal arbeide med å systematisere samarbeidet.
Frivillighetskontaktenes rolle har tre områder.
1. Sørge for at virksomh eten (ansatte og pasienter) er informert om aktivitetene som de
frivillige arrangerer og at pasientene (som ønsker å delta) er klar når aktivitetene
begynner.
2. Arbeide for gode holdninger internt i virksomhetene når det kommer til samarbeidet med
frivillige .
3. Arbeide for å skape gode relasjoner og god kommunikasjon med de frivillige
organisasjonene som bidrar på institusjonene i kommunen.
Arbeidet er i startfasen og det andre møtet i arbeidsgruppen ble gjennomført den 23.mai.

Ved å skape gode holdninger int ernt i organisasjonen, klare rolleavklaringer og forståelse for
samarbeidet og gevinstene det gir, vil vi arbeide for at alle de tre faktorene (pasientene, de
frivillige og ansatte) vil få og skape gode opplevelser.

Avtaler
Det er et økende ønske at det offentlige samarbeider med de frivillige på flere arenaer. Dette kan
en se gjennom sentrale støtteordninger der både det offentlige og de frivillige må vise til og
belyse samarbeidet de har oppnådd før de blir tildelt midler. Å lage avtale der kommunen
anerkjenner arbeidet de frivillige organisasjonene gjør kan derfor være til stor nytte ved søknad
om eksterne midler. Det er utarbeidet en felles mal for avtaler som etatene kan bruke når en
ønsker.
Det er signert seks avtaler med frivillige organisasjoner innen helse og omsorg ila. 2017-2018.
Heart Karmøy og Karmøy Røde Kors
Avtalene med Heart Karmøy og Karmøy Røde Kors har til hensikt å bistå organisasjonene med å
søke midler fra nasjonale tilskuddsordninger. Via avtalene forplikter kommunen seg ikke
økon omisk eller administrativt, men anerkjenner at arbeidet organisasjonene gjennomfører er
viktig for samfunnet. Heart Karmøy har i etterkant klart å få tilskudd fra Helsedirektoratet for
aktivitet og stillingsprosent for å kunne bistå enda flere innbyggere i sitt arbeid.
Demensvennlig samfunn og Aktivitetsvenn
Avtalene om Demensvennlig samfunn og Aktivitetsvenn ble vedtatt i hovedutvalg helse og
omsorg i 2018 og signert av ordfører i desember samme år. Her forplikter kommunen seg bl.a. til
å ha stillingsres surs innen kommunen som skal arbeide med prosjektene, og en arbeidsgruppe
sammensatt av ansatte og frivillige fra lokale foreninger og Nasjonalforeningen.
Nasjonalforeningen plikter seg bl.a. til å lage informasjon, annonser, kursmateriale m.m. for å
støtt e opp om arbeidet og gjøre det kjent blant innbyggere og bedrifter.
Flyktningguide
Avtalen om Flyktningguide er med Rogaland Røde Kors/Karmøy Røde Kors. Der arbeides det
med å rekruttere frivillige flyktningguider som skal hjelpe flyktninger med å integre res i det
lokalsamfunnet. Her forplikter kommunen seg til å støtte prosjektet økonomisk med 120.000,gjennom en stillingsprosent som samarbeider med NAV flyktning for å koble flyktninger og
innbyggere. Rogaland Røde Kors har forpliktet seg til å ha en ansattressurs som arbeider med
dette i 50 % stilling i Karmøy. Avtaleperioden gikk ut 18.januar 2019,men samarbeidet fortsetter
mellom NAV flyktning og Rogaland Røde Kors.
Våketjenesten
Avtalen med Våketjenesten handler om informasjonsflyt og at kommunen skal stille med
ressurser for å få til et godt samarbeid mellom frivillige og ansatte. En kontaktperson skal være
bindeleddet mellom kommunen og Karmøy Røde Kors. Det skal være løpende dialog med leder
for Våketjenesten om samarbeidet, og kommunen skal ta ansvar for å informere pasienter,
pårørende og helsepersonell om tilbudet. Karmøy Røde Kors, sammen med Karmøykirken, skal

rekruttere og kurse frivillige i hva det betyr å være en «våker» og hvilke rolle den skal ha for
familien, pasienten og kommunen.
K om munalsjefens k onklusjon
Det er et mangfold av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune og mulighetene for
samarbeid er mange. Slik det står i Plan for frivillighet må kommunen ta sin rolle på alvor og
støtte opp om mangfoldet i frivilligheten og sørge for at den står selvstendig og robust. Å få til
gode rutiner og holdninger knyttet til samarbeidet med frivilligheten er viktig slik vi får til
langsiktige løsninger. Frivilligheten er et supplement til det kommunale arbeidet og kan ikke
erstatte eller ta over kommunale oppgaver . Med å samarbeide med frivilligheten kan kommunen
arbeide for at innbyggerne kan få tilbud og muligheter hverken kommunen eller frivilligheten
klarer å gi alene. Det er denne synergien en arbeider med å nå.

Kommunalsjef helse og omsorg i Karmøy, 22.05.2019

Nora Olsen-Sund
sign.

Oversikt over vedlegg:
Avtaler med frivillige organisasjoner

Nasjonalforeningen
for folkehelsen

ET MER
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DEMENSVENNLIG
SAMFUNN

Nasjonaltoreningen
lor folkehelsen

Samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn
Avtalen inngås mellom Karmøy kommune og Nasjonalforeningen

9

for folkehelsen

Bakgrunn
Over 77 000 mennesker i Norge har demens og over halvparten bor i sine egne hjem. Mange
med demens opplever isolasjon og ensomhet, fordi samfunnet rundt ikke er tilstrekkelig
tilrettelagt. De vil ha muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne med ganske enkle tiltak i
nærmiljøet. I årene som kommer vil stadig flere få demens, og det er behov for å skape et mer
demensvennlig samfunn.
Formålet med avtalen
Formålet med avtalen er å legge til rette for at Karmøy kommune skal arbeide for å bli mer
demensvennlig, slik at mennesker med demens kan møte forståelse, respekt og støtte, ha
mulighet til å være inkludert og delta i nødvendige hverdagsaktiviteter, som å handle, bruke
offentlig transport, delta i kulturaktiviteter og lignende.
Partenes bidrag i samarbeidet

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen skal sørge for at det blir utarbeidet og produsert relevant
undervisningsmateriell og distribuere det til kommunen.
Nasjonalforeningen for folkehelsen bistår kommunen med mediestrategi og mediearbeid i
arbeidet for et mer demensvennlig samfunn.
Nasjonalforeningen for folkehelsen bistår kommunen med profileringsmateriell,
kommunikasjonstiltak og mobilisering i arbeidet med demensvennlig samfunn.
Nasjonalforeningen

for folkehelsen har ansvaret for å lage en nasjonal kampanjeplan.

Nasjonalforeningen for folkehelsen bidrar med kunnskap og informasjon om demens, om
kommunikasjon med personer med demens og om hvordan ulike yrkesgrupper og andre kan
bidra.

Nasjonalforeningen
for folkehelsen

Karmøy kommune
Kommunen forplikter seg til formålet med avtalen, som er å bidra til at mennesker med
demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet, og ha mulighet til å delta i
nødvendige hverdagsaktiviteter
Kommunen etablerer en arbeidsgruppe som får ansvaret for å utarbeide lokale planer for
tiltak, med utgangspunkt i lokale behov og undervisningsmateriell som kommunen får fra
Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Kommunen skal inkludere personer med demens og deres pårørende i den lokale
arbeidsgruppen. Det vil bidra til å gi planen større legitimitet, og sørge for at fokuset rettes
mot områder som er viktige for dem det gjelder lokalt. Andre anbefalte deltakere i
arbeidsgruppen er representanter for handelsstanden, transportnæringen, kommunens helseog omsorgstjeneste m.fl.
Arbeidsgruppen skal kartlegge nøkkelorganisasjoner og næringer i lokalsamfunnet som er av
betydning for hverdagslivet til personer med demens, slik at disse kan inkluderes i
opplæringen.
Kommunen og arbeidsgruppen skal gjøre den lokale innsatsen kjent, blant annet ved å holde
Nasjonalforeningen for folkehelsen informert om arbeidet, slik at begge parter kan bidra til å
synliggjøre resultatene.
Kommunen tilpasser nasjonale kampanjer til lokale forhold i den utstrekning det passer med
lokale satsingsområder og planer.
Kampanjen har en egen logo, som kan brukes på kommunens nettsider og i tilknytning til
butikker, servicetorg og andre som har gjennomført opplæring og deltar i kampanjen.
Vedtak om å delta i Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje for et mer demensvennlig
samfunn forankres i kommuneledelsen. Vedtak fattet

(instans/nivå/dato/salsnr.)
-

Denne avtalen ef'unj-de
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t i to eksemplarer. Hver part beholder ett eksemplar.

Signatu
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Sted og dato:

Ordfører
Karmøy kommune
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Samarbeidsavtale
kommune

om Aktivitetsvenn

i Karmøy

Aktivitetsvenn er et tilbud for personer med demens. En aktivitetsvenn er en frivillig, som
gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Med en aktivitetsvenn kan demenssyke få
mulighet til å fortsette sine vanlige aktiviteter. Målet er å bidra til at personer med demens
kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.
Myndighetene oppfordrer kommunene til å samarbeide med frivillige organisasjoner
løse velferdsoppgaver. Aktivitetsvenn bidrar til å styrke den frivillige innsatsen på
demensområdet.

for å

Formål
Samarbeidsavtalens formål er å sikre et forutsigbart og forpliktende samarbeid om
Aktivitetsvenn i Karmøy kommune. Avtalen regulerer den nedsatte arbeidsgruppens
ansvarsområder. Alle samarbeidsparter forplikter seg til å etablere Aktivitetsvenn som et
bærekraftig tilbud i kommunen. Aktivitetsvenn bygger på Nasjonalforeningen for
folkehelsens verdier om omsorg, solidaritet, trivsel og kvalitet. Aktivitetsvenn er utviklet av
Nasjonalforeningen for folkehelsen, og eies av organisasjonen.

Avtalens parter
Karmøy kommune
Frivilligsentralen
Nasjonalforeningen

Arbeidsgruppen

16/3589-25 g02.0/19

for folkehelsen

for Aktivitetsvenn

består per dags dato av:

Karmøy kommune ved representant
Karmøy kommune ved representant
Karmøy kommune ved representant
Frivilligsentralen
Frivillighetskoordinator

fra HUK
fra hjemmetjenesten
for dagavdeling

Arbeidsgruppen skal ivareta ansvaret for Aktivitetsvenn i kommunen, og de arbeidsoppgaver
det medfølger.

Side i av 5

Nasjonalforeningen
for folkehelsen

Etablering

av Aktivitetsvenn

i en kommune

forutsetter

følgende:

En arbeidsgruppe som ivaretar Aktivitetsvenn. I arbeidsgruppen skal kommunen
være representert og ha en aktiv rolle. I denne forbindelse er kommunen
lønnsansvarlig instans for sine representanter. Kommunen stiller kostnadsfritt lokaler
til rådighet for både møter og aktivitetsvennkurs.
Bruk av aktivitetsvennmateriellet

i forbindelse med:

rekruttering av aktivitetsvenner og personer med demens
aktivitetsvennkurs
registrering og oppfølging av aktivitetsvenner, som erfaringssamlinger
temamøter

og

Nasjonalforeningen for folkehelsen framkommer som en synlig samarbeidspart i det
lokale aktivitetsvenntilbudet, selv om det er fravær av lokallag i arbeidsgruppen. Dette
gjelder særlig logobruk.

Nasjonalforeningen

for folkehelsen

forplikter

seg til å:

være en tilgjengelig ressurs for arbeidsgruppen
sørge for at aktivitetsvennmateriellet er oppdatert og tilgjengelig, samt kostnadsfritt
for samarbeidsparter
tilby refusjon ved gjennomføring av aktivitetsvennkurs og erfaringssamlinger for
aktivitetsvenner i henhold til fastsatte summer
tilby forsikring for aktive og registrerte aktivitetsvenner'

Taushetsløfte
Arbeidsgruppens medlemmer må skrive under på Nasjonalforeningen
taushetsløfte (se vedlegg).

for folkehelsens

Informasjon som utveksles og drøftes i gruppen skal være av nødvendig og relevant karakter
for å utføre gitte arbeidsoppgaver.

Samhandling

og evaluering

Arbeidsgruppen gjennomfører 10 arbeidsgruppemøter første år. Videre vil arbeidsgruppen
gjennomføre arbeidsgruppemøter før hvert kurs og i forbindelse med erfaringssamlinger.
Det vil si 4 møter i året. Ved behov skal samarbeidsavtalen gjennomgås og vurderes. På
bakgrunn av dette kan partene velge å endre eller annullere avtalen.

' Gjensidiges næringslivsforsikringen

gjelder for registrerte aktivitetsvenner

til og med 8oår.

Side
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Nasjonalforeningen
for folkehelsen

Ansvarlig

Arbeidsoppgaver
Lede arbeidsgruppen, og være kontaktperson
Nasjonalforeningen for folkehelsen*

Hukommelsesteamet
(HUKarmøy)

for

i Karmøy

Epost: etooi@karmoy.kommune.no
Rekruttere frivillige aktivitetsvenner

Frivilligsentralen

Motta henvendelser fra frivillig.no å kontakte nye
frivillige som melder seg*

Frivilligsentralen

Epost:
Rekruttere personer som ønsker aktivitetsvenn

HUKarmøy, Dagavdeling
Hjemmetjenesten,

Arrangere kurs for frivillige aktivitetsvenner

HUKarmøy, Frivilligsentral

(Huskeliste for kursarrangør finnes i den elektroniske verktøykassen)

Samtale med frivillige aktivitetsvenner
Koble aktivitetsvennen

Frivilligsentralen,

etter kurs

HUKarmøy

HUKarmøy, dagavdeling,
hjemmetjenesten og
Frivilligsentralen

og personen med demens

Være veileder for aktivitetsvennene

HUKarmøy, Hjemmetjenesten
Frivilligsentralen

Arrangere erfaringssamling for aktivitetsvennene

HUKarmøy, Frivilligsentralen

Administrere Min side

Frivilligsentralen

av aktivitetsvenner i
-Registrering
registreringssystem
info og status på aktivitetsvenner
-Oppdatere
registreringssystem
-Følge

i

Frivillighetskoordinator
HUKarmøy har tilgang

og

og

opp nye frivillige

Side 3 av 5

Nasjonalforeningen
for folkehelsen

i arbeidsgruppen

Arbeidsfordeling

*Leder
(:);

og frivilligkontakt sin kontaktinformasjon
som driver Aktivitetsvenn.

blir lagret i SuperOffice. SuperOffice er et system som brukes for å følge opp

arbeidsgrupper
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Underskrift

av partene i samarbeidsavtalen:

2:/__,J)

Ste , dato, sign. Ordfører, på vegne av Karmøy
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Sted, dato, sign. F._.villigsentralen
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Sted, dat

Nasjonalforeningen

)17-)d

for folkehelsen

Side 4 av 5
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Vedlegg:

Taushetslafte for arbeidsgruppen

Taushetslofte

for arbeidsgrupper

i

Aktivitetsvenn
Jeg er kjent med at jeg som medlem i arbeidsgruppen har gitt et taushetsløfte. I
begrepet taushet ligger både en passiv plikt til å tie, og en aktiv plikt til å hindre at
andre får kjennskap til taushetsbelagte opplysninger. Dette gjelder de personlige og
private forhold jeg får kjennskap til i Aktivitetsvenn.
Taushetsløftet gjelder både for den tiden jeg er medlem i arbeidsgruppen,
jeg har avsluttet mitt engasjement.

g

i5.-~1

t

2

Sted, datosign.

Hukommelsesteamet

10LO,
Nry.,
Sted, dato,

og etter at

i armøy

kry\r\-

Representant fra hjemm

-jr t

CA).01-ekr

jenes tei

Karmøy kommune

9c)I\
Sted, dato, sign. Representant fra dagavdeling i Karmøy kommune

VI

Sted, dato, s n. Representant fra Frivilligsentralen

Sted, dato,

2(/

16

n. Frivillighetskoordinator
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1. Avtalens parter
Avtalens

parter er:

Karmøy kommune
og
Rogaland

Røde Kors (leverandør)

2. Formål
Formålet

med denne

avtalen

er å styrke

integrering

av migranter

kommune. Et ledd i å oppnå dette er å sikre at Rogaland
til deltagere i introduksjonsprogram
og andre.

som bosetter

seg i Karmøy

Røde Kors kan tilby flyktningguide

Avtalen vil gi økt ressursinnsats
i Karmøy kommune til arbeid på integreringsfeltet
til bosetting av flyktninger i kommunen ved bruk av frivillige.

3 .Avtalen

i forhold

omfatter

Karmøy kommune gir tilskudd til flyktningguidekoordinatorstilling:
Rogaland Røde Kors skal ha flyktningguidekoordinator
hvorav 50 % av stillingen benyttes
å koordinere flyktningguider
til flyktninger i Karmøy kommune.
Flyktningguidekoordinatori
100 %-stilling hos Rogaland Røde Kors vil da finansieres av
NAV Haugesund (1/3 del av stillingen) og Karmøy kommune V/NAV Karmøy (1/3 av
stillingen)) og Rogaland Røde Kors (1/3 av stillingen).
Gjennom arbeidet til flyktningguidekoordinatoren
skal Rogaland Røde Kors:
-ha aktiviteter (flyktningguider) som er i tråd med nasjonale kjerneaktiviteter på
integreringsfeltet
—bidra med rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige, i tråd med retningslinjer
Norges

til

fra

Røde Kors

-Legge til rette for fellesaktiviteter

for frivillige og deltakere

Karmøy kommune skal:
-sikre at Rogaland Røde Kors kommer i kontakt med deltagere i introduksjonsprogrammet,
samt legge til rette for god informasjonsflyt
mellom Rogaland Røde Kors og deltagerne (i
den grad det ikke bryter med taushetspliktreglene
som gjelder for kommunen)
—sikre at deltagere på introduksjonsprogrammet
som har forutsetninger
for og ønsker
frivillig å delta i aktiviteten, henvises til Rogaland Røde Kors ved å sende et utfylt skjema Via
sin kontaktperson
(i den grad det ikke bryter med taushetspliktreglene
som gjelder for
kommunen)

—Betale tilskudd

til Rogaland

Røde Kors i tråd med denne avtalens punkt 12 (Tilskuddet)
3

4. Avtalens dokumenter
Denne avtalen består av følgende dokumenter i prioritert rekkefølge:
1. Dette kontraktsdokumentet
2. Retningslinjer for Røde Kors' samarbeid med kommuner på integreringsfeltet.
3. Etikk- og taushetserklæring
for ansatte og frivillige medarbeidere
i Røde Kors
Ved eventuell

motstrid

5. Partenes

gjelder dokumentene

i ovenfor nevnte rekkefølge.

selvstendighet

Partene skal respektere hverandres ulikheter, egenart og prinsipper. Partene hefter ikke på
noe tidspunkt for den andre parten sine handlinger, og skal gjennom hele samarbeidet
bevare

sin integritet,

6. Endringer

uavhengighet

og egenart.

og tillegg

Endringer og tillegg til denne tilskuddsavtalen
signert av begge parter for å være gyldig.

7. Partenes

kan avtales. Slik avtale må være skriftlig og

kontaktpersoner

For Karmøy kommune:
helse— og omsorgssjef Nora Olsen-Sund
Karmøy kommune
Rådhuset

For Rogaland Røde Kors:
daglig leder Per Arne Lea
Rogaland Røde Kors

Statsråd

Hovebakken

Vinjes gate 25

4

4250Kopervik

4306Sandnes

E-post:

E-post:

Nora.olsen-sund@karm0

kommune.no

er.arne.lea(q7redcross.no
Tlf: 51 66 83 34/99

Tlf.: 52 85 71 08

Ved endring

av kontaktperson,

8. Overdragelse

må det gis skriftlig orientering

av rettigheter

44 19 63

om det.

og forpliktelser

Partene kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne kontrakten.
En parti denne avtalen kan ikke forplikte den andre parten overfor tredjepart.

4

9. Partenes

samarbeidsplikt

Partene skal samarbeide og vise lojalitet under oppfyllelse av avtalen. Dette innebærer
at Karmøy kommune kan instruere Rogaland Røde Kors utover å kreve tilbakebetalt
tilskuddet dersom tilskuddet ikke brukes til å delfinansiere
flyktningguidekoordinatorstillingen.

ikke

10. Taushetsplikt
Alle ansatte og frivillige i Rogaland Røde Kors har taushetsplikt tilsvarende Karmøy
kommune sin taushetsplikt ved eventuell kontakt med deltakere på Karmøy kommunes
introduksjonsprogram.
Ansatte og frivillige skal undertegne taushetspliktserklæring
før de
eventuelt begynner arbeid med deltakere på Karmøy kommunes introduksjonsprogram.
Videre har alle ansatte og frivillige i Røde Kors en absolutt taushetsplikt
om hvem Røde Kors
hjelper og hva de som hjelpes av Røde Kors forteller til Røde Kors. Taushetsplikten
følger av
Røde Kors Etikk— og taushetserklæring
som alle ansatte og frivillige har skrevet under og
Røde Kors' «Veileder om innholdet i taushetsplikten
til frivillige og ansatte i Røde Kors».
Taushetsplikten
oppmøterapport

innebærer blant annet at ansatte og frivillige i Røde Kors ikke kan sende
om informasjon om enkeltindivider
til offentlige myndigheter.

1 1. Kontraktsperiode
Kontraktsperioden

er 1 år fra kontraktsigneringen.

Avtalen kan sies opp med 3 måneders skriftlig varsel. Eventuell oppsigelse skal ha saklig
grunn. Eksempel på saklig grunn vil være om en av partene blir assosiert med eller involvert
i saker som skader eller kan skade den annen parts omdømme. Dersom en av partene blir
assosiert med eller involvert i saker som alvorlig skader eller kan alvorlig skade den annen
parts omdømme, har den annen part rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning.
Ved oppsigelse av avtalen skal partene foreta en kontrollert avvikling av samarbeidet med
sikte på begrensning av skadevirkningene
for den enkelte part, brukerne, de ansatte og de
frivillige. Tilskudd som er utbetalt, men ikke benyttes til å finansiere
flyktningguidekoordinator
i henhold til denne avtalen må tilbakebetales ved eventuell
oppsigelse.

12. Tilskuddet

5

Karmøy

kommune

skal kun utbetale

et tilskudd

på 120 000 kr (NOK) inkl. MVA.. Dette vil

være en engangsutbetaling.
Beløpet betales til Rogaland
skal ikke benyttes til å dekke kostnader tilbake i tid.

Røde Kors i januar 2018. Tilskuddet

13. Dokumentasjon

Rogaland Røde Kors skal levere dokumentasjon
henhold til denne avtalen.
Røde Kors skal holde

Karmøy

kommune

på resultat av Karmøy kommunes

fortløpende

informert

om aktiviteten

tilskudd

i

og dele

informasjon gjennom årsrapport og evalueringer. Rogaland Røde Kors rapporterer da hvert
kvartal om antall koblinger. Disse rapportene sendes til NAV Karmøy v/Arne F agerland, PB
114,4291 Kopervik.
Karmøy kommune

har da etter nærmere

avtale rett til å møte opp for å se på aktiviteten.

Karmøy kommune kan selv fritt be brukere på introduksjonsprogrammet
om å gi
kommunen informasjon om hvorvidt de deltar på Røde Kors sine aktiviteter.
Røde Kors har ikke rapporteringsplikt
om enkeltbrukeres
deltagelse på Røde Kors sine
aktiviteter og flyktningguidekoordinatorstillingen
er ikke en del av kommunens
introduksjonsprogram.
Ved motstrid mellom dette avsnittet og siste avsnitt før dette
avsnittet har dette avsnittet forrang. .

14. Tilbakebetaling
Rogaland Røde Kors plikter å tilbakebetale tilskudd dersom tilskuddet eller deler av
tilskuddet ikke blir brukt til å dekke kostnader forbundet med å ha
flyktningguidekoordinator
som blant annet koordinerer flyktningguider
til flyktninger
Karmøy kommune i avtaleperioden.

15. Bruk

i

av underleverandør

Ved bruk av underleverandør,
for eksempel et annet lokallag i Røde Kors, er Rogaland
Kors like ansvarlig for at pengene brukes til å finansiere en
flyktningguidekoordinatorstilling.

Røde

16. Bruk av logo
Partenes

logo kan ikke brukes uten den annen parts samtykke.
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17.

Tvister

Dersom det oppstår tvist om en fortolkning
søkes løst ved forhandlinger.
Oppnås

ikke enighet

eller rettsvirkning

innen 2 — to —måneder

av denne kontrakten

etter første forhandlingsmøte,

kan den

skal spørsmålet

avgjøres ved voldgift. Partene er enige om å oppnevne én voldgiftsdommer.
Dersom de ikke
innen rimelig tid kan bli enige om en egnet person kan hver av partene kreve at oppnevning
foretas av justitiarius ved tingrett.
Dersom saken ikke løses ved forhandlinger
domstol.
I tilfelle søksmål er Haugaland
Ved løsning

18.

av tvister

Denne

avtalens

eller voldgift kan saken søkes løst ved ordinær

tingrett verneting.

ved søksmål

skal norsk

rett legges

til grunn.

ikrafttreden

Denne avtalen trer i kraft fra signeringstidspunktet.

19. Signering
Avtalen er utarbeidet
signerte eksemplar.
For Karmøy kommune:
Sted og dato: Karmøy,

NNAU/SEM—SJD
Nora Olsen-Sund
Helse- og omsorgssjef
Karmøy kommune

i 2 signerte eksemplarer,

hvor hver av partene

For Rogaland Røde Kors:
Sted og dato:

»

'

?;

Per Arne Lea
daglig leder
Rogaland Røde Kors

beholder

hvert sitt

For Rogaland Røde Kors:
Sted og dato:

WæÅ/ø

(f

fb”

Thor In
Sveinvoll
distriktsleder
Rogaland Røde Kors
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Vedlegg:
1. Retningslinjer for Røde Kors' samarbeid med kommuner på integreringsfeltet.
2. Etikk- og taushetserklæring
for ansatte og frivillige medarbeidere
i Røde Kors
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Røde Kors
Retningslinjer for Røde Kors' samarbeid med kommuner på integreringsfeitet
Røde Kors ønsker å ivareta og a utvikle gode relasjoner med offentlige myndigheter som vil bidra til å
styrke og utvide humanitær aktivitet lokalt, samtidig som Røde Kors' prinsipper ivaretas.
Dette vedlegget beskriver
1) Røde Kors' rolle som en humanitær akter på integreringsfeltet i Norge

2) RødeKors'samarbeidmed offentlige myndigheterpå integreringsfeltet
3) RødeKors'sentrale retningslinjerfor samarbeldmed det offentlige på integrerlrusfeltet.
Røde Kors' Megrerfngs- og inkluderinøarbeld

RødeKorser landetsstørstehumanitæreorganisasjon,
med hovedrontor i Osloog nitten
distriktskontor, ett i hvert fylke. i tillegg har Røde Kors lokalforeninger i over400 kommuner med
rundt40 000 registrene frivillge. Røde Kors/Røde halvmåne foreninger finnes i 18? land, og er kjent
over hele verden som en npytral og upartisk humanitær organisasjon.
Røde Kors' integreringsaktiw'teter i Norge er forankret i organisasjonens strategier og hoved program.
hovedsakelig gjennom arbeidet for sosial inkludering. Røde Kors har som målsetting å utvikle sosiale
nettverk for og kontakt med mennesker som opplever sosial ekskluden'ng eller ensomhet.

RødeKorsdriver et bredt spektermed integreringsaktlviteter.Stadigflere lokalforeningerhar
aktiviteter som Fiyktningguide, Norsktrening eller Kvinne- og Herregrupper. Som en frivilig,

uavhengig,nøytral og humanitæraktør står Røde Korsgodt stilt til å jobbe med integreringi
lokalsamfunn over hele landet
Røde Kors er godt kjent internasjonalt, og blir derfor ofte ansett som en trygg møteplass for
nybosatte som ikke er kjent med det norske organisasjonslivet. Som del av en verdensomspennende

organisasjon,får RødeKorshar en unik tilgangog tillit overforflyktningerog innvandrerei Norge.
Videre opplever Røde Kors at møtet mellom nybosatte og engasjerte frivillige fungerer som en
verdifull døråpner tll lokalsamfunnet. Aktivitetene gir deltakerne mulighet til å tilegne seg kunnskap
om livet i Norge samtidig som de frivillige også for kjennskap til nye sider ved det norske samfunnet.
Røde Kors erfarer at frivilligheten er godt egnet for å skape tillit og fostre gode sosiale relasjoner.

i senereår har Røde Korsi økendegrad ogsåfokusertpå inkluderings-og mangfoldsarbeid.Mangfold
i egen organisasjon er en nasjonal satsning for Røde Kors. Røde Kors oppfordrer deltakere i

integrerirgsaktivitetene til videre engasjementsom frivilligei lokalsamfunnet.Røde Korsanerkjenner
at migranter representerer en verdifull og viktig ressurs som kan styrke organisasjonens humanitære
arbeid lårene som kommer.
Samarbeid med det offentfinz

RødeKorshar langtradisjonfor å samarbeidemed norskemyndigheterom humanitære
utfordringer.i 2009 ble RødeKorsanerkjent av Kongeni statsrådsom en humanitærstatteaktør for
norske myndigheter i fredstid. Støtteaktørrollen er et samarbeid mellom Røde Kors og offentlige
myndigheter om å løse humanitære utfordringer i fredstid som er pålagt norske myndigheter i enten
lov, konvensjoner eller gjennom politiske beslutninger.
integrering er et godt eksempel på en samfunnsutfordring der Røde Kors har et viktig mandat som
stotteaktør for norske myndigheter. Og Røde Kors har allerede et utstrakt og godt samarbeid med
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Røde Kors
kommuner på integreringsfeltet. I 2011 hadde Røde Kors over 50 kommune-avtaler knyttet til
integ reringsaktivitet. i enkelte kommuner har organisasjonen lykkes i å sikre flerårige avtaler, noe
som sikrer forutsigbarhet og et mer strategisk og langsiktig samarbeid med det offentlige. Samtidig
ønsker Røde Kors & utvide og styrke dette samarbeidet i enda større grad framover.
Sentrale retningsilnj'er for som arbeid med kommunen
Mange av Røde Kors' integreringsa ktiviteter er tett knyttet opp til lokale introduksjonsprogram i
kommunen. Introduksjonsprogrammet er en arena der deltakere til ulike aktiviteter (som f.eks
Flyktningguiden) rekrutteres. Mange kommuner ser også muligheten til å bruke frivillige
organisasjoner som del av et skreddersydd lntroduksjonstilbud.

Samarbeid mellom Røde Kors lokalt og kommunene vil alltid ta ulike former, avhengig av lokale
forhold og vilkår. Samtidig er det viktig at samarbeidet aldri går på tvers av Røde Kors' interesser og
prinsipper. ifølge den kongelige resolusjonen om Røde Kors som støtteaktør til norske myndigheter i
fredstid skal Røde Kors' arbeid alltid utføres innenfor rammene av Røde Kors-prinsippene. Oppgaver
som setter organisasjonens nøytralitet eller uavhengigheti fare skal Røde Kors derfor ikke påta seg
som statteaktør.

Når Røde Kors samarbeider med det offentlige om integreringsaktiviteter er det helt nødvendig at
følgende fire punktene ivaretas:
1.

All deltakelse i Røde Kors skal være frivillig, Røde Kors kan ikke tilby gym

aktivitet

innenfor introduksjonsprogrammet
Forklaring: All deltakelse i Røde Kors aktivitet må være basert på enkeltpersonens ønske om å delta;
prinsippet om frivillighet gjelder også deltakerel ingen skal tvinges til å være med ivåre aktiviteter.
Alle deltakere skal delta utfra egen fri vilje. Røde Kors prinsipp om frivillighet er direkte knyttet opp
til prinsippet om humanitet. Frivillighet er et middel til å sette humanitetsprinsippet uti livet. Derfor
kan Røde Kors være et frivillig tilbud, et supplement til det offentlige integreringsprogrammet, men
aldri en obligatorisk del av det.
2.

Oppmøterapporterlng på individnivå og sanksjoner bryter med Røde Kors prinsipp om
humanitet, upartiskhet og uavhengighet.

Forklaring: introduksjonsprogrammet er bygget opp slik at deltakere med ugyldig fraværi aktivitet
får trekk i lntroduksjonsstønaden. Det føres derfor lister over deltakelse ved de fleste
introduksjonsaktiviteter. Røde Kors kan ikke sende oppmøterapporter med informasjon om
enkeltindivider til offentlige myndigheter, da dette bryter med prinsippet om frivillighet og
uavhengighet og ikke minst Røde Kors regler om taushetsplikt. Det er også en fare for at prinsippet
om humanitet blir krenket da det ikke lenger nødvendigvis oppfattes som om Røde Kors aktiviteten
en humanitær

3.

aktivitet.

men mer av tvangsmessig

art.

Røde Kors' taushetsplikt må respekteres

Forklaring: Som nevnt i forrige punkt vil rapportering av enkeltpersoners deltakelse i aktivitet til
offentlige myndigheter bryter med Røde Kors taushetsplikt. Alle ansatte og frivillige i Røde Kors har
underskrevet

en Etikk—og taushetserkiæring

som innebærer

at vi er pålagt en absolutt taushetsplikt

om personsensitive opplysninger. Det finnes imidlertid unntak fra denne taushetsplikten i situasjoner
hvor menneskers liv og helse står i fare. Dette står det mer om i veilederen til taushetsplikten.
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Det å være medlem i Røde Kors anses ikke å være taushetsbelagt infomasjon. Men det å være
bruker av en Røde Kors aktivitet er taushetsbelagt infomasjon. Det betyr at Røde Kors har
taushetsplikt når det gjelder hvem som tar i bruk våre aktiviteter. Gmnnen til det er fordi det kan ”si

noe om en personssårbarhet"å være med i RødeKorsaktiviteter ogtaushetspliktenskalderfor
verne om den enkeltes integritet og verdighet. Taushetsplikten l Røde Kors er viktig for at vå re
brukere skal ha tillit til oss. Det er også viktig for å vise Røde Kors uavhengighet i forholdet til norske
myndigheter. Krav om rapportering kan i tillegg utfordre reglene om personvern og lagring og
oppbevaring av personsensitive opplysninger.
4.

Røde Kors' aktiviteter er åpne for alle som har humanitære behov

Forklaring: Røde Kors skal alltid stå fritt til å kunne møte humanitære behov i lokalsamfunnet. Har
Røde Kors inngått en avtale med kommunen om å tilby flyktningguide til for eksempel 25 personer
hvert år. og disse henvises direkte til Røde Kors fra kommunen, står Røde Kors alltid fritt til å ta imot
personer som ikke henvises fra kommunen, men som kommer til Røde Kors fra andre aktører eller på
selvstendig initiativ. Dette kan forklares med Røde Kors prinsipp om upartiskhet. hor vi gir upartisk
hjelp der hvor det finnes et humanitært behov.
Disse 4 sentrale punktene kan oppsummeres på følgende måte:
Røde Kors skal være et supplement til det offentlige lntegrerlngsarbeidet, ikke en forlenget arm av
kommunen.
Røde Kors skal aldri innlemmes som en permanent og integrert del av et introduksjonsprogram.
Avslutning

Røde Kors vil minne om at det er viktig at Røde Kors, og frivilligheten generelt, ivaretar sin egenart og
opprettholder sine prinsipperi møtet med et stort og omfattende offentlig integreringssystem.
Det finnes samarbeidsformer som kan ivareta både kommunenes behov for informasjon og Røde

Kors'behovfor å ivareta sineprinsipper,f.eks:
'

Røde Kors kan gi kommunen aggregert statistikk om oppmøte, dvs. hvor mange personer

deltok i aktivitetuten å oppginavn
'

Røde Kors kan holde kommunen fortløpende informert om aktiviteten og dele informasjon
gjennom årsrapporter og evalueringer

Røde Korskan invitere kommunalt ansattetil å komme på besøktil aktiviteten
Selv om Røde Kors ikke selv kan føre fravær og rapportere om individuell deltakelse til

kommunen,står kommuneneselvfritt til å samleinfomasjon om dette gjennom
egenrapporterlng fra deitakeme.
Vi vet at Røde Kors ble anerkjent som støtteaktør for norske myndigheter nettopp fordi Røde Kors
har nødvendig tillit bla nt sårbare grupper. Derfor er det helt avgjørende for oss å bevare denne

tilliten blant den/de gruppenevi ønskerå hjelpe.
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Etikk— og taushetserklæring

for frivillige og ansatte i Røde Kors

'l.
Formål og prinsipper
Røde Kors er en humanitær, frivilig organisasjon som drives i samsvar med Geneve konvensjonene og den
internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsens syv grunnprinsipper: humanitet, upartiskhet.
nøytralitet, uavhengighet, eilr'ghei, enhet og universalitei.
Dette regelverket gjelder alle medarbeidere i Røde Kors — både frivillige, tillitsvalgte og ansatte.
Medarbeidere i Røde Kors skal etterleve organisasjonens formål og prinsipper. og handlet tråd med Røde
Kors' interesser samt Røde Kors' lover, etiske regler og andre vedtatte retningslinjer.
Medarbeidere skal alltid rette seg etter nasjonal lovgivning når men opptrer på vegne av Røde Kors.
Medarbeidere skal ikke opptre på en måte som kan skade Røde Kors' interesser eller omdømme.

2.

Respekt for medmennesker

Oppgaver skal utføres til fordel for de personer vi skal hjelpe. Medarbeidere i Røde Kors skal respektere alle
mennesker uten forskjellsbehandling eller diskriminering. Ingen skal utføre handlinger som kan anses som
mobbing, trakassering, misbruk. diskriminering eller utnyttelse av en person.
Medarbeidere i Røde Kors skal tenke og handle mijovennlig.

3.

Økonomisk ansvarlighet

Røde Kors skal drive sin virksomhet slik at nædiemmer. myndigheter og opinionen har tillit til at
organisasjonens økonomiske midler brukes til beste for formålet. Det skal utvises ansvarlighet ved
administrasjon av økonomiske midler. og alle Røde Kors' eiendeler skal behandles med stor forsiktighet.

4.

Personlig integritet

Alt arbeid skal utføres med personlig integritet, uten uærlighet. uredelige hensikter eller korrupsjon.
Medarbeidere skal avstå fra handlinger som kan minne om favorisering, vennetjenester eller bestikkelser.
Ingen skal tilegne seg personlige

fordeler av Røde Kors' ressurser.

verken økonomiske

midler, eiendommer

eller andre eiendeler. Å være medarbeider i Røde Kors skal heller ikke benyttes til å oppnå personlige
fordeler gjennom gaver eller tjenester fra andre. Medarbeidere skal ikke motta personlige gaver eller
tjenester til en verdi over 500 kroner.
Alle Røde Kors' eiendeler og utstyr, inkludert id-kort og merker, skal returneres när arbeidet for Røde Kors
opphører.

5.

innkjøp og forretningsforbindeiser

Ingen kan forplikte Røde Kors økonomisk med mindre de har ran fullmakt til det. Medarbeidere som er
involvert i innkjøp av varer og tjenester til Røde Kors skal være kjent med gjeldende reglement for innkjøp.
Alle innkjøp skal gjøres ut fra Røde Kors' interesser og formål.
Medarbeidere skal opplyse om enhver potensiell interessekonflikl med en leverandør eller forretningspartner
(som for eksempel familieforhold eller aksjeeierskap). Ingen skal selv ta beslutning om innkjøp fra egen eller
nærståendes virksomhet.
ingen skal gjøre

privat bruk av Røde Kors' innkjøpsavtaler

eller rabattordninger,

unntatt i tilfeller der avtalen

er inngått med det formål å gi rabatt til ansatte eller medlemmer i Røde Kors. Det skal heller ikke foretas
privat bestilling fra leverandører medarbeidere har kontakt med som representant for Røde Kors når dette
kan skape tvil om sammenblanding av roller og interesser.

6.

Politisk nøytralitet

Medarbeidere skal ikke offentlig gi uttrykk for meninger eller ta del i aktiviteter som kan innvirke negativt på

Røde Kors' upartiskhet.nøytraliteteller uavhengighet.Dette gjelderi arbeid som gjøresfor Rode Kors, eller
som kan oppfattes å være på Røde Kors' vegne. Bestemmelsen er ikke til hinder for at medarbeidere ellers
kan være politisk aktive.
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7.

Beskyttelse av emblem og infomasjon

Medarbeidere

skal respektere

emblemene

det røde kors, den røde halvmåne

og den røde krystall og bruke

dem i henhold til gjeldende regler. Medarbeidere kan bære emblemet når de er i tjeneste. Utenfor tjeneste
skal man kun bære emblemet

l små dimensjoner,

for eksempel

i form av en nål eller et merke.

Eventuelt

misbruk av emblemene bør rapporteres.
All fortrolig og følsom informasjon skal behandles med aller største forsiktighet. Medarbeidere har plikt til å
hindre at fortrolige opplysninger som blir gitt gjennom arbeid for Røde Kors blir kjent for uvedkommende.
Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidet er avsluttet. Brudd på taushetsplikten vil kunne medføre
erstatnings—og straffes nsvar.
Informasjon (herunder skriv. fotografier, videoopptak, osv.) som har vært produsert i forbindelse med arbeid
for Røde Kors. må ikke publiseres i andre sammenhenger uten at det på forhånd er innhentet tillatelse fra
Røde Kors.

8.

Sikkerhet

Medarbeidere skal følge gjeldende sikkerhetskrav for alle aktiviteter. Det er ikke tillatt å ta med eller
oppbevare skytevåpen. ammunisjon eller andre våpenliknende gjenstander av noe slag i Røde Kors'
kjøretøy og lokaler (herunder lokaler, kjøretøy og boliger som stilles til disposisjon av Røde Kors for
medarbeidere).

Longyearbyen Røde Kors er unntatt fra denne bestemmelsen.
Medarbeidere i tjeneste for Røde Kors skal ikke være påvirket av rusmidler (herunder alkohol). Begrensede
mengder alkohol tillates ved spesielle anledninger som gjør dette passende,
hensyn — og et inntaket ikke kombineres med aktiviteter som ikke er forenlige

9.

Forbud

Medarbeidere

mot seksuell

forutsatt at det utvises tilbørlig
med bruk av alkohol.

utnyttelse

i Røde Kors skal ikke utøve noen form for seksuell

utnyttelse.

Det er ikke tillatt å produsere, skaffe til veie, distribuere eller bruke pomograiisk materiale i Røde Kors'
kontorer eller på Røde Kors' utstyr, herunder lese/surfe pa pornografiske internettsider eller oppslagstavler
eller sende pomografiske e—poster.

10.

Personlig ansvar

Ledere i Røde Kors skal bidra til å bygge en organisasjon som ivaretar Røde Kors' formål og prinsipper. Det

er et lederansvar på alle nivåer å gå gjennom Røde Kors' etiske regler med nåværende og nye
medarbeidere ——
og påse at reglene etterleves i den daglige virksomheten.
Kritikkverdige forhold i organisasjonen bør tas opp med nærmeste leder, eller andre ledere dersom deter
mer hensiktsmessig. Om nødvendig kan medarbeidere også varsle gjennom Røde Kors' interne og eksterne
varslingsordninger.

Medarbeidere i Røde Kors har et personlig ansvar for å følge disse etiske reglene. Brudd på de etiske
reglene kan for ansatte medføre konsekvenser for arbeidsforholdet. For tillitsvalgte og frivillige vil brudd på
reglene kunne medføre disiplinærtlltak i henhold til lover for Røde Kors.

BEKREFTELSE

Jeg

bekrefterhervedå ha lest og forstått

innholdet i etikk- og taushetserklæring for frivillige og ansatte i Røde Kors.
Jeg er kjent med min plikt til å hindre at fortrolige opplysninger som blir gitt gjennom arbeid for Røde Kors blir
kjent for uvedkommende, og at taushetsplikten også gjelder etter at arbeidet er avsluttet.
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r. SAMARBEIDSAVTALE
-'-"'-" MEDRØDEKORS
VAKETJENESTE

Samarbeidsavtale
mellom

1. Samarbeids

om Røde Kors våketjeneste

Karmøy kommune

og Karmøy Røde Kors

artnere

Karmøy Røde Kors Org nr. 933 474

321,postboks

47, 4291 Kopervik.

Karmøy kommune Org nr. 940 791 901, postboks 167, 4291 Kopervik.

2. Våket'enestens

jt/OMH—j
31933
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formål o innhold

Formålet med Våketjenesten er å tilby medmenneskelig nærvær til døende mennesker. Enten til
mennesker som ikke har pårørende eller som avlastning og støtte for pårørende. Våketjenesten
erstatter ikke de offentlige tilbud og forpliktelser i forbindelse med palliativ pleie og omsorg.
De frivillige tilbyr løsning av oppgaver

av samme

karakter

som en pårørende

kan være behjelpelig

med. Oppgaveløsningen foregår så langt det er mulig på den døendes premisser. Hvor dette ikke er
mulig, foregår Oppgaveløsningen i et tett samarbeid med pårørende og helsepersonell. Oppgavene
skal aldri ha helsefaglig karakter.
Oppgavene

for den frivillige

kan være:

'

berolige,

'

avlaste, samtale og støtte de pårørende i våkeperioden

samtale

og lytte, være til stede og nærværende,

vise omsorg og skape ro

3. Organisering
Røde Kors er ansvarlig for rekruttering og opplæring av de frivillige.
Leder av Våketjenesten har følgende ansvar:
'

rekruttere, lære opp og godkjenne egnede frivillige til Våketjenesten

'

utarbeide telefonlister og tilkallingssystemer i samråd med frivillige og kommunen

'

være kontaktperson til de frivillige og bindeledd til pårørende og ansatte i kommunen

'

gi støtte og veiledning

'

innkalle til faste gruppeveiledningsmøter for de frivillige

'

ta initiativ til temasamlinger og sosiale arrangementer for og med de frivillige

til de frivillige etter

behov

Kontaktinformasjon Våketjenesten:
Kontaktinformasjon ikommunen:
Kontaktpersonen har følgende ansvar:
'
'
'

være bindeledd mellom kommunen og Røde Kors.
være i løpende dialog med leder for Våketjenesten om samarbeidet.
ansvarlig for å informere pasienter, pårørende og helsepersonell om Våketjenesten.

4. Krav til de frivilli e
De frivillige under 75 år er dekket av Røde Kors' kollektive ulykkesforsikring. De frivillige skal ha
gjennomgått kurs og være modne, psykisk robuste og rolige slik at de kan utføre oppdraget i
overensstemmelse med bestemmelsen for Våketjenesten. De frivillige skal ha et ID-kort med bilde.
Ansatte er ansvarlig for at de frivillige blir godt mottatt i de kommunale tjenestene og får den
informasjonen som er nødvendig. Se vedlegg: Bestemmelser for Røde Kors våketjeneste.
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5. Taushetsplikt
skal ha underskrevet

i Våketjenesten

De frivillige

Se

og taushetserklæring.

Røde Kors sin etikk-

vedlegg: Etikk- og taushetserklæring for frivillige og ansatte i Røde Kors. De frivillige har dermed
forpliktet seg til å hindre at fortrolige opplysninger som er blitt gitt gjennom innsatsen for Røde Kors
blir kjent for uvedkommende. De frivillige har plikt til å melde fra til lederen i Våketjenesten dersom
til å tro at den døende

det er grunn

er utsatt

for alvorlige

overgrep

seksuelle

(vold,

overgrep,

mangelfull omsorg og pleie).
gjennomføring

Våketjenestens

jfr. helsepersonelloven

om

vil kunne ha behov for at de frivillige får tilgang til informasjon

eller andre

helsetilstand

pasientens

av 2.7.1999

forhold,
(helspl)

av helsepersonells

som kan være omfattet

av 10.2.1967

§ 21 og forvaltningsloven

taushetsplikt

(fvl) § 13 — 13 fjfr.

av 2.7.1999 § 6av 24.6.2011 § 12-1 og spesialisthelsetjenesteloven
helse- og omsorgstjenesteloven
1. Ansatte skal ikke dele taushetsbelagt informasjon om pasientene etter helsepl. § 21 og fvl § 13 og
13 fmed frivillige eller ansatte i Røde Kors, uten samtykke fra den pasienten informasjonen gjelder
jfr. helsepl § 22 og fvl § 133 nr. 1. Dersom pasienten selv ikke kan samtykke skal det innhentes
av 2.7.1999 (pasbrl) § 1—3b
samtykke fra den som er pårørende etter pasient— brukerrettighetsloven
samtykkekompetansen,
ivareta
kan
som
pårørende
pasienten
ikke
jf. helsepl § 22 tredje avsnitt. Har
innhente samtykke fra pasienten før pasienten mister
må institusjonen/kommunen
etter helsepl § 22 tredje avsnitt jf. pasbrl § 3-3 andre avsnitt. Ansatte som
samtykkekompetansen
omfattes av Helsepersonelloven vil i sin utøvelse av yrket kunne gi praktiske opplysninger til den
frivillige for å sikre god palliativ omsorg for den døende.
forhold

konomiske

6.

Røde Kors skal dekke utgifter de frivillige vil måtte ha iforbindelse med våketjenesten.
skal stille med ressurser for å få til et godt samarbeid mellom frivillige og ansatte.

Kommunen

7. Praktiske forhold
har et eget telefonnummer

Våketjenesten

hvor ansatte

og pårørende

kan melde

inn behov for

frivillige. Røde Kors vil gjøre sitt beste forå stille med frivillige når behovet melder seg, men kan ikke
garantere noe.
8. Tvisteløsning
Uenighet

om hvordan

avtalen

er å forstå

utspring i avtalen, skal først søkes løst gjennom forhandlinger
søksmål for alminnelige domstoler.
9. Avtalens
Avtalen trer
avtalen ved
frivillige har

med

eller

før eventuell voldgiftbehandling

,

ÅKMNXMQMQWR
Karmøy

+

partene

vari het
i kraft ved dato for siste signatur. Avtalen løper fram til en av partene skriftlig sier opp
3 måneders varsel. Det skal foretas en årlig evaluering av avtalen og oppdragene de
hatt. Evalueringen skal foretas første gang 6 måneder etter avtalens ikrafttredelse.

Dato: %( C) 'n

,

Tvist mellom

skal søkes løst ved forhandlinger.

Røde Kors

N../va

Olga/t
Karmøy

'

å;

kommune

John Melkvik

Nora Olsen Sund

Lokalforeningsleder

Helse- og omsorgssjef

Røde Kors

3

2

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bess Sætre
18/2278

Arkiv: 223 C85
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg helse og omsorg

04.06.2019

KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG
OMSORGSETATEN

Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalget vedtar å fordele tilskudd på kr. 50 000 til frivillige lag og foreninger som det
fremgår av tabell i forslaget.

SAKSFRAMSTILLING
Kommunestyret bevilget i budsjett for 2019 kr. 50 000 til fordeling til frivillige organisasjoner og
lag. Hovedutvalget for helse og omsorg fordeler midlene. Kommunen lyste ut midlene med en
søknadsfrist 01 mars 2019. Ved søknadsfristens utløp er det mottatt 12 søknader med
søknadsbeløp på kr. 220 000.

Vurdering:
Forslag til
ESA
18/2278-3

Organisasjonens navn
Leve Rogaland - Lokallag
Haugaland

18/2278-5
18/2278-8

Poststed Søknadsdato Beløp

fordeling Kommentar
10 000

4368

14.02.2019

15 000

Godhet Nord-Karmøy

4265

20.02.2019

10 000

2 500

Mental Helse Karmøy

4250

25.02.2019

20 000

10 000

18/2278 - 9 LHL Karmøy
Foreningen for kroniske
18/ 2278 -11 smertepasienter

4250

25.02.2019

20 000

2 500

5501

26.02.2019

20 000

18/2278-14 Kreftforeningen

4006

28.02.2019

20 000

18/2278-16 Karmøy Innebandyklubb

18/2278-19 Karmøy Røde Kors
18/3797-1 Smiso

4250

28.02.2019

2 500

20 000

Tildelt tilrettelagt
tilskudd i
hovedutvalg
oppvekst og kultur
med kr 40 000

10 000

Tildelt
driftstilskudd i
hovedutvalg
oppvekst og kultur
med kr 100 000.
Forslår tildelt da de
har en viktig rolle
direkte inn mot
10 000 våre tjenester

4291

28.02.2019

4306

08.08.2018 Intensjonsavtale

19/27-5

Anita Vikene Norsk
forening for Williams
Syndrom

4280

11.02.2019

19/27-8

Landsforeningen mot
fornøyelsessykdommer

5514

28.02.2019

19/30-82

Håpets havn

4270

26.02.2019

10 000

30 000
?
55 000

2 500

220 000

50 000

Kommunalsjef helse og omsorg, 24.05.2019

Nora Olsen-Sund
sign.
Oversikt over vedlegg:
Innkomne søknader
Søknadsskjema med retningslinjer for tilskuddsordningen

Helse- og omsorgsetaten

Søknad om tilskudd til
frivillige lag og foreninger
Organisasjonen som søker om tilskudd
Organisasjonens navn

Organisasjonsnummer

Godhet Nord -Karmøy

920326927

Adresse

Postnr.

Poststed

Kontonummer

Liarvegen 31

4265

Håvik

33612291891

Kontaktperson

Kontaktpersonens verv i organisasjonen

Owen Austevik

Styremedlem/økonomiansvarlig

Telefon (dagtid)

Mobil

90794177

E- post:
owen.austevik et gmail.com

Om organisasjonen
Organisasjone ns hovedformål
Godhet Nord -Karmøy har som formål å vise godhetshandlinger på Nord -Karmøy. (se vedl årsrapporter)
Organisasjonens geografiske dekningsområd e
Nord -Karmøy
Antall medlemmer totalt

Antall medlemmer bosatt i Karmøy kommune

100

100

Begrunnelse for søknaden
Kort beskrivelse av t iltaket det søkes støtte for
Fornavn (og evt. mellomnavn)
Godhetsuka i menighetene på Nord -Karmøy blir i 2019avholdt i uke 21.
I 2018var over 100 personer engasjert i dugnadsarbeid i uke 22. Over 30 store og små oppdrag ble
gjennomført , til sammen ca 750 dugnadsti mer. Oppdragene varierer i størrelse, og strekker seg fra hele
hus for utvendig maling til oppheng av en markise i et vindu .
Prinsippet er at hjelpen skal gis til noen som virkelig trenger en hjelpende hånd , til oppgaver de har store
problemer med å få utfør t selv. Og denne hjelpen skal være gratis. Det te betyr at vi trenger sponsorer
(bedrifter og kommune) som kan bidra med penger slik at maling, materialer, div utstyr mm kan betales.
Godhet Nord -Karmøy har ingen andre faste sponsorer enn menighetene de har sitt utspring fra. Støtten
herfra er i form av innsamlet kollekt.
Det hadde vært veldig gledelig å få en økonomisk hjelpend e hånd fra kommunen. Det hadde i tillegg
vært motiverende å se at kommunens helse og omsorg etat anerkjenner vår innsats innen for omsorg.

Rådhuset,4250 KOPERVIK Telefon:52 85 75 00 e-post: postmottak@karm
oy.kommune.no

Budsjett
Hvilke utgifter vil dett e konkrete tiltaket medføre?
Dekning av utgi fter i forbindelse med dugnaden i årets godhetsuke

Hvordan skal utgiftene ved dette konkrete tiltaket dekkes inn?
Fornavn (og evt. mellomna vn)
K ollekter fra m enighetene, sponsorstøtte fra eksempelvis kommunen, Skudenes& Aakra Sparebank samt
enkelt bedrifter

Hvor mye av utgiftene ber dere om at tilskuddet fra kommunen skal dekke?
Fornavn (og evt. mellomnavn)
20 % av planlagt utgifts budsjett på 50.000,- Dvs 10.000,- i støtte

Underskrift
Sted / dato
20.02.19, Owen Austevi k (sign)

Underskrift av søker

Retningslinjer for tilskuddsordningen
Kommunestyret vedtok i budsjett for 2019 at det avsettes kr 50 000 til frivillige organisasjoner og
lag innenfo r hovedutvalg for helse og omsorg sitt ansvarsområde.
Alle frivillige organisasjoner og lag som driver forebyggende, aktiviserende eller støttende arbeid
for befolkningen i Karmøy kommune kan søke om tilskudd. Aktiviteter må ha en innretning mot
helse ell er omsorgsarbeid. Tiltak som er av forebyggende karakter vil bli prioritert.
Det kan søkesom tilskudd til konkrete prosjekter og arrangementer.
Det kan søkesom inntil kr 20 000 pr år.
Det gis ikke støtte til ordinære driftsutgifter.

Krav
Organisasjonen må være lovlig registrert, og ha minst 15 medlemmer.
Det gis ikke støtte til organisasjoner som drives på forretningsmessig basis.
Organisasjonen må ha lokal tilknytning, eller være et etablert lokallag.

Saksbehandling
Søknad sendes til BessSætrepå e-post: postmottak@karmoy.kommune.no . Vil du sende søknaden
per post er adressen Rådhuset,postboks 167, 4291Kopervik. Søknadsfrist er 1. mars 2019. Midler
tildeles i hovedutvalgets møte i april . Tilskudd annonseresi lokale media og kommunens
internettsider.

Fra: OwenAustevik<owen.austevik@gmail.com>
Sendt:onsdag20. februar 201919.37
Til: Sentralarkivet
Emne:Fwd:Søknadom tilskudd v/ BessSætre(Helseog Omsorg)

---------- Forwardedmessage--------From: Owen Austevik <owen.austevik@gmail.com
>
Date: Wed, Feb20, 2019 at 7:33 PM
Subject:Søknadom tilskudd v/ BessSætre(Helseog Omsorg)
To: <postmottak@karmøy.kommune.no
>
Vedlagtutfylt søknadsskjema
for tilskuddsordningeninnenhelseog omsorg(ikke signert).
Ber om at deregir megtilbakemeldingom derevil at jeg skal kommeinnom rådhusetog
signeresøknaden.
Vedleggerogsåregnskapfor 2018,samten kort årsrapport
mvh
OwenAustevik, styremedlGodhetNord-Karmøy
tel 907 94 177

ÅRSMELDING GODHET NORD-KARMØY 2018
Godhet Nord-Karmøy ble stiftet 26.10.17. Godhet Nord-Karmøy har som formål å vise
godhetshandlinger på Nord-Karmøy. Et viktig prosjekt er å gjennomføre
”Godhetsuka” om våren. ”Godhet Nord-Karmøy” er vanlige mennesker som hjelper andre
vanlige mennesker med praktiske gjøremål som de kan ha problemer med å utføre selv –
uten gjenytelser i form av betaling eller noen forpliktelser overhodet. ”Godhet Nord-Karmøy”
er stiftet ut fra menighetene Avaldsnes (DnK), Torvastad (DnK) og Karmøy Frikirke.
Uke 22 i 2018 ble det arrangert “Godhet Nord-Karmøy” for første gang. Vi opplevde en svært
positiv respons, i overkant av våre forventninger. Godt over 100 medarbeidere i alle aldre fra
alle tre menighetene meldte seg til tjeneste. Sponsorer sørget for at vi hadde gode
muligheter til å påta oss oppdrag der kostnader var påregnet.
Sammen gjennomførte Godhet Nord-Karmøy nesten 30 oppdrag de fire dagene Godhet
foregikk. Ca 750 dugnadstimer ble lagt ned. Den største innsatsen ble gjort med
malingsarbeid. To store hus ble malt og flere andre deler av hus ble malt. I tillegg ble det
gjort store nedskjæringsarbeider i flere hager, i tillegg til mindre oppdrag.
Mange medarbeidere uttrykte glede over å få jobbe sammen med kristne søsken på tvers av
menighetene. Det er også en flott opplevelse å få gi noe til andre uten å forvente noe tilbake.
Viktige erfaringer som ble gjort, var disse:
• Større oppdrag må planlegges senest uka før. Det betyr at vi trenger
dugnadsarbeidere også den uka.
• Det er ønskelig at alle menighetene stiller med ansattressurser på dagtid uka før og i
selve Godhetsuka.
Organisasjonsteamet for Godhet Nord-Karmøy 2018:
Karmøy Frikirke, (DELF):
Lars Øystein Folkedal, teamleder
Sten Stava
Avaldsnes menighet, (DNK):
Gunnar Helge Sjøen
Liv Olen Skorpe Sjøen
Owen Austevik
Torvastad menighet, (DNK)
May Britt Vikingstad
Tore Børseth Bjørnsen
Lars Øystein Folkedal teamleder Godhet Nord-Karmøy og pastor Karmøy Frikirke

Regnskap for Godhet Nord-Karmøy
2018
Result at
Innskuddf ra menighet ene
Kollekt er
Sponsorinnt ekt er
Delt akerbet alinger
Sum inntekt er
Forbruksmat eriell
Godhet sfest
T-skjort er, reklame mm.
Sum kostnader
Gebyrer og rent er
Resultat

15 000,00
9 656,00
30 000,00
5 895,75
60 551,75
17 241,45
3 520,00
28 275,00
49 036,45
93,00
11 422,30

Balanse
Bankinnskudd
Varebeholdning
Sumeiendeler

20 463,30
-

Egenkapit al
Sum egenkapital
Leverandørgjeld
Annen kort sikt ig gjeld
Sum gjeld
SumEK og gj eld

11 423,30

20 463,30

11 423,30
1 290,00
7 750,00
9 040,00
20 463,30

D
KARMØY

Dokid: 19024932

KOMMUNE

SØKNAD

(19/30-67)

OM TILSKUDD

Helse- og omsorgsetaten

•

Søknadom tilskudd til
frivillige lag og foreninger
Orga nisasjonens

1913D- az,tosiAq
Ur ganisasjonsnumm er

navn

Mental helse Karmøy989545248
Adre ssePostnr.
Guletjødnvegen

PoststedKontonummer
354250Kopervik3361.13.79396
verv i organisasjonen

Kon taktpersonKontaktpersonens
Johan Roger JohansenLeder
Telefon

(dagtid)

MobilE-post:
48047812JRJAaugnett.no

Org anisasjonens

hovedformål

Treffsted for unge voksne, voksne og godt voksne, med psykiske problemer.
Org anisasjonens

geografiske

dekningsområde

Karmøy kommune (øy og fastland)
Anta ll medlemmer

medlemmer

totaltAntall

bosatt i Karmøy kommune

3535

Kort beskrivelse

av tiltaket

det søkes støtte for

Det er to grupper i mental helse Karmøy. Unge voksne sin gruppe heter Uppbeat Fritidsklubb. Den ble
s for unge voksne i alderen 18 - 35 år. Aktiviteter
startet 28. april 2018. Uppbeat er en rusfri samlingsplas
matlaging. Det blir servert kaffe og tea,med mulighet
som er tilgjengelig er: brettspill, strikking,og
for å kjøpe mat og brus. Samling annen hver lørdag.
Den andre gruppen heter torsdagstreffet. Den er for voksne og godt voksne. Her har vi enkel bevertning
og bingo. Samling annenhvær torsdag. Av og til med foredrag. Verdensdagen for psykisk helse vil bli
markert i oktober 2019.

1.7

C•••
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Rådhuset,4250 KOPERVIK . Telefon:5285 75 00 e-post:postmottak@karmoy.kommune.no

Hvil ke utgifter

vil dette konkrete

tiltaket

medføre?

Se vedlegg

Hvo rdan skal utgiftene

ved dette konkrete

tiltaket

dekkes inn?

Se vedlegg

Hvo r mye av utgiftene

ber dere om at tilskuddet

fra kommunen

skal dekke?

20000,-

Sted / dato
Kopervik, 25.02.2019

Retningslinjer

Underskrift

av søker

for tilskuddsordningen

Kommunestyret vedtok i budsjett for 2019 at det avsettes kr 50 000 til frivillige
lag innenfor hovedutvalg for helse og omsorg sitt ansvarsområde.

organisasjoner og

Alle frivillige organisasjoner og lag som driver forebyggende, aktiviserende eller støttende arbeid
for befolkningen i Karmøy kommune kan søke om tilskudd. Aktiviteter må ha en innretning mot
helse eller omsorgsarbeid. Tiltak som er av forebyggende karakter vil bli prioritert.
Det kan søkes om tilskudd til konkrete prosjekter
Det kan søkes om inntil kr 20 000 pr år.
Det gis ikke støtte til ordinære driftsutgifter.

og arrangementer.

K rav
Organisasjonen må være lovlig registrert, og ha minst 15 medlemmer.
Det gis ikke støtte til organisasjoner som drives på forretningsmessig basis.
Organisasjonen må ha lokal tilknytning, eller være et etablert lokallag.

Saksbehandling
Søknad sendes til Bess Sætre på e-post: potmott,11\,u LirmON .kommune.no. Vil du sende søknaden
per post er adressen Rådhuset,postboks167,4291Kopervik. Soknadsfrist er 1.mars 2019.Midler
tildeles i hovedutvalgets møte i april. Tilskudd annonseres i lokale media og kommunens
intemettsider.

WA
.41*

Dokid: 19024935

KARMØYKOMMUNE

SØKNAD

(19/30-68)

OM TILSKUDD

Helse- og omsorgsetaten

Søknadom tilskudd til
frivillige lag og foreninger
Organisasjonen

som søker om tilsKudd

Organisasjonens

navn

/ Ici
19130-1:3 1021;55
Organisasjonsnummer

LHL Karmøy

885230342

Adresse

Postnr.

Poststed

Kontonummer

Stølen

4250

Kopervik

33611740870

1

Kontaktperson

Kontaktpersonens

Bodhild Fjellby

Leder

Telefon

(dagtid)

Mobil

E-post:

95890355

bodhild@fjellby.net

verv i organisasjonen

Om orgamsasjonen
Organisasjonens hovedformål

Helsefremmennde tiltak for hjerte, lunge og slagpasienter og deres pårørende.
Organisasjonens

geografiske

dekningsområde

Hele Karmøy
Antall medlemmer

totalt

Antall medlemmer

245
Begrunn&se

bosatt i Karmøy kommune

220
for søknacien

Kort beskrivelse

av tiltaket

det søkes støtte for

Søker om tilskudd til å opprettholde fysioterapaut til å ta seg av treningene for hjerte og kols syke i
kommunen.

•• • ,,,Irr

-

Rådhuset,4250 KOPERVIK Telefon:5285 7500 e-post:postmottak@kannoy.kommune.no

uasjett
Hvi lke utgifter

vil dette konkrete

Årli g utgift til lønn for fysioterapaut

Hvo rdan skal utgiftene

tiltaket

medføre ?

kr 60000.-

ved dette konkrete

tiltaket

dekkes inn?

Egenandeler fra brukerne av treningen Kr 30000,Dekket fra lagets bankkonto
Kr 30000,-

Hvo r mye av utgiftene

ber dere om at tilskuddet

fra kommunen

skal dekke?

20000

nueSted / dato
Kopervik 25.02. 2019

Retningslinjer

Underskrift

av søker
-

for tilskuddsordningen

Kommunestyret vedtok i budsjett for 2019 at det avsettes kr 50 000 til frivillige
lag innenfor hovedutvalg for helse og omsorg sitt ansvarsområde.

organisasjoner og

Alle frivillige organisasjoner og lag som driver forebyggende, aktiviserende eller støttende arbeid
for befolkningen i Karmøy kommune kan søke om tilskudd. Aktiviteter må ha en innretning mot
helse eller omsorgsarbeid. Tiltak som er av forebyggende karakter vil bli prioritert.
Det kan søkes om tilskudd til konkrete prosjekter og arrangementer.
Det kan søkes om inntil kr 20 000 pr år.
Det gis ikke støtte til ordinære driftsutgifter.

K rav
Organisasjonen må være lovlig registrert, og ha minst 15 medlemmer.
Det gis ikke støtte til organisasjoner som drives på forretningsmessig basis.
Organisasjonen må ha lokal tilknytning, eller være et etablert lokallag.

Saksbehandling
Søknad sendes til Bess Sætre på e-post: postmottalwkarmoy.kommune.no. Vil du sende søknaden
per post er adressen Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik. Søknadsfrist er 1.mars 2019. Midler
tildeles i hovedutvalgets møte i april. Tilskudd annonseres i lokale media og kommunens
internettsider.

Helse- og omsorgsetaten

Søknad om tilskudd til
frivillige lag og foreninger
Organisasjonen som søker om tilskudd
Organisasjonens navn

Organisasjonsnummer

FKS Avd.
Hgsd. Og Omegn

979698690

Adresse

Postnr.

Poststed

Kontonummer

P.B. 301

5501

Haugesund

3315.61.04413

Kontaktperson

Kontaktpersonens verv i organisasjonen

Solfrid Tollefsen

Kasserer, kurs / søknadsansvarlig

Telefon (dagtid)

Mobil

90 19 09 43

E- post:

sollov@online.no

Om organisasjonen
Organisasjonens hovedformål
Arbeide for at mennesker med kroniske
smerter får informasjon, hjelp, støtte og
oppmuntring. Stimulere medlemmene til
aktivitet og egeninnsats. Arbeide for at kroniske
smerter skal bli allment akseptert som et
omfattende og økende problem.
Organisasjonens geografiske dekningsområde
Karmøy og Haugesund med omland
Antall medlemmer totalt
320

Antall medlemmer bosatt i Karmøy kommune
106

Begrunnelse for søknaden
Foreningen Kort beskrivelse av tiltaket det søkes støtte for

Aktiviteter for våre medlemmer. Frie aktiviteter – ikke egenandel.
FKS har fire timer i uken med bading. Tre timer på Revmatismen i Haugesund –varmt basseng. Her er to
av timene med fysioterapeut og en time med egentrening. Badevakter og likeperson tilstede.
En dag i uken i Karmøyhallen, Kopervik. Lite varmt basseng.Denne er egentrening, med badevakt og
likeperson tilstede. Aktivitetene følger skoleåret.
Vi har også gymnastikk en dag i uken med fysioterapeut.

Rådhuset,4250 KOPERVIK Telefon:52 85 75 00 e-post:postmottak@karmoy.kommune.no

Budsjett
Hvilke utgifter vil dette konkrete tiltaket medføre?
Leie bassengRevmatismen, fysioterapeuter og badevakter Kr. 124.500
Leie gymsal Revmatismen, fysioterapeut
« 30.500
Total kostnad
Kr. 155.000

Hvordan skal utgiftene ved dette konkrete tiltaket d ekkes inn?
Tilskudd Funkis Sentralt
Tilskudd Funkis Rogaland
Andre søknader
Stipulerte inntekter
Julebasarenmå dekke resten

Kr.
«
«
Kr.

35.000
10.000
20.000
65.000

Hvor mye av utgiftene ber dere om at tilskuddet fra kommunen skal dekke?
Vi ber om tilskudd fra Karmøy Kommune på kr. 20.000,-

Underskrift
Sted / dato
Kopervik, 26.02.2019

Underskrift av søker
Solfrid Tollefsen

Retningslinjer for tilskuddsordningen
Kommunestyret vedtok i budsjett for 2019 at det avsettes kr 50 000 til frivillige orga nisasjoner og
lag innenfor hovedutvalg for helse og omsorg sitt ansvarsområde.
Alle frivillige organisasjoner og lag som driver forebyggende, aktiviserende eller støttende arbeid
for befolkningen i Karmøy kommune kan søke om tilsku dd. Aktiviteter må ha en innretning mot
helse eller omsorgsarbeid. Tiltak som er av forebyggende karakter vil bli prioritert.
Det kan søkesom tilskudd til konkrete prosjekter og arrangementer.
Det kan søkesom inntil kr 20 000 pr år.
Det gis ikke støtte til ordinære driftsutgifter.

Krav
Organisasjonen må være lovlig registrert, og ha minst 15 medlemmer.
Det gis ikke støtte til organisasjoner som drives på forretningsmessig basis. Organisasjonen
må ha lokal tilknytning, eller være et etablert lokall ag.

Saksbehandling
Søknad sendestil BessSætrepå e-post: postmottak@karmoy.kommune.no . Vil du sende søknaden
per post er adressen Rådhuset,postboks167, 4291Kopervik. Søknadsfrist er 1. mars 2019.Midler
tildeles i hovedutvalgets møte i april. Tilsku dd annonseresi lokale media og kommunens
internettsider.

Fra: AleksandraLatinovic<Aleksandra.Latinovic@kreftforeningen.no>
Sendt:torsdag28. februar 201911.22
Til: Sentralarkivet
Kopi: Johannesen,Laila
Emne:Søknadom tilskudd for frivillige lag og foreninger- BessSætre
Hei,
etter anbefalingenfra LeneYvonneKvilhaug,søkervi om tilskudd,for frivillige lag og organisasjoner,
til markeringav Verdensdagi Lindrendebehandling.
Søknadenskaltil BessSætre.
Leggerved søknadenog budsjettet.
Ønskerdere en god dag.
Med vennlighilsen
Kreftforeningen
AleksandraLatinovic
Rådgiver/Sykepleier
------------------------------------------------------------------------KREFTFORENINGEN
Distriktskontor Stavanger
Postboks374, 4002Stavanger
Besøksaddresse:
Laugmannsgate
7
4006 Stavanger(inngangHospitalsgate4)
Mobilnr: 913 53 372 Sentralbord:21 49 49 21
www.kreftforeningen.no
Fakturaersendespå e-post til 4350@invoicecenter.net
Bli medlem ? sammenskapervi håp

Budsjett: Verdens dag for Lindrende behandling 2019
Budsjettutkast 28.feb.19

Kommentar

Inntekter

Reelsum, invilga midler:
(vI forventer ikke å få beløpetvi søkerom)

Midler søkeshos:
Haugesundkommune
Karmøykommune
Tysværkommune
Sveiokommune
Vindafjordkommune
Boknkommune
Etnekommune

20 000
20 000
10 000
5 000
10 000
-

venterpå svar

KLB
HelseFonna

20 000
10 000
95 000

Fått innvillget 20 000

venter på svar
Fått avslaggpå søknadom 10 000
venter på svar
venter på svar
venter på svar
Fått avslaggpå søknadom 5 000

Midle søkesinternt

Suminntekter

Kostnader

Kostnader

Praktiskgjennomføring

Lokalleie
Lyd/lys

20 000
4 000

Reisekostnader
Overnattning
Honorar

Foredragsholdere
Foredragsholdere
Kulturinnslag
Foredragsholdere

6 000
5 000
1 000
30 000

Informasjon
Andre kostnader

venterpå svar

Annonsering
Materiell
Diverse

2 000
5 000
5 000

Sumutgifter

78 000

Resultat

17 000

Nordengenog Massie
Nordengenog Massie
Seljestad
Nordengen20 000 Massie10 000

KORog Krftforenignenbruker deressosialemedia
trykksaker

Helse- og omsorgsetaten

Søknad om tilskudd til
frivillige lag og foreninger
Organisasjonen som søker om tilskudd
Organisasjonens navn

Organisasjonsnummer

Karmøy Innebandyklubb

997 222 229

Adresse

Postnr.

Poststed

Kontonummer

Revurvei en 18

4250

Kopervik

33612200543

Kontaktperson

Kontaktpersonens verv i organisasjonen

Jan Olav Sørlie

Trener og Styremedlem KIBK

Telefon (dagtid)

Mobil

E- post:

91343244

jos@solstein.no

Om organisasjonen
Organisasjonens hovedformål
Idrett og aktivitet for alle
Organisasjonens geografiske dekningsområde
Karmøy
Antall medlemmer totalt

Antall medlem mer bosatt i Karmøy kommune

Søker om tilskudd til

ca. 217

Begrunnelse for søknaden
Kort beskrivelse av tiltaket det søkes støtte for
Fornavn (og evt. mellomnavn)
Søker om tilskudd til:
Special Olympics skolen og Superlaget.
Begge tiltak er rettet mot mennesker med nedsatt funksjonsevne.
De fleste spillerne på klubbens «superlag» har diagnoser som kan føre til økt risiko for livsstilsykdommer.
Vi ser derfor på vår aktivitet som et helseforebyggende tiltak. I til legg er aktivitetene en god sosial arena
for våre spillere, noe som kan motvirke ensomhet og isolasjon. For mange av våre spillere er innebandy
den enestefritidsaktiviteten de driver med. På grunn av stor spredning i ferdigheter og hjelpebehov, er vi
avhengig av et større antall ledere i forhold til hva som er vanlig i for eksempel barne og ungdomsidrett.
Alle ledere og trenere rundt «superlaget» deltar i aktivitetene frivillig og ingen har noen form for
økonomisk kompensasjon. I motsetning til barne og u ngdomsidrett er «superlaget» ikke
«foreldredrevet».

Rådhuset,4250 KOPERVIK Telefon:52 85 75 00 e-post: postmottak@ka
rmoy.kommune.no

Budsjett
Hvilke utgifter vil dette konkrete tiltaket medføre?
Se vedlegg

Hvordan skal utgiftene ved dette konkrete tiltaket dekkes inn?
Fornavn (og evt. mellomnavn)
Se vedlegg

Hvor mye av utgiftene ber dere om at tilskuddet fra kommunen skal dekke?
Fornavn (og evt. mellomnavn)
20 000,-

Underskrift
Sted / dato
Rauland 28.02.19.

Underskrift av søker

Retningslinjer for tilskuddsordning en
Kommunestyret vedtok i budsjett for 2019 at det avsettes kr 50 000 til frivillige organisasjoner og
lag innenfor hovedutvalg for helse og omsorg sitt ansvarsområde.
Alle frivillige organisasjoner og lag som driver forebyggende, aktiviserende eller støttende arbeid
for befolkningen i Karmøy kommune kan søke om tilskudd. Aktiviteter må ha en innretning mot
helse eller omsorgsarbeid. Tiltak som er av forebyggende karakter vil bli prioritert.
Det kan søkesom tilskudd til konkrete prosjekter og arrangementer.
Det kan søkesom inntil kr 20 000 pr år.
Det gis ikke støtte til ordinære driftsutgifter.

Krav
Organisasjonen må være lovlig registrert, og ha minst 15 medlemmer.
Det gis ikke støtte til organisasjoner som drives på forretningsmessig basis.
Organisasjonen må ha lokal tilknytning, eller være et etablert lokallag.

Saksbehandling
Søknad sendes til BessSætrepå e-post: postmottak@karmoy.kommune.no . Vil du sende søknaden
per post er adressen Rådhuset,postboks 167, 4291Kopervik. Søknadsfrist er 1. mars 2019. Midler
tildeles i hovedutvalgets møte i april . Tilskudd annonseresi lokale media og kommunens
internettsider.

TILSKUDD
TILLAGOGFORENINGER
INNENHELSE
OGOMSORG
Nedenforfølger en kort oppsummeringav klubbensaktivitet rettet mot barn, ungdom og
voksnemed nedsatt funksjonsevne.Oversiktover inntekter og utgifter er beskrevetunder
gjeldendeaktivitet.
Karmøyinnebandyklubb(KIBK)driver i 2019følgendetiltak for menneskermed nedsatt
funksjonsevne
:
1. SUPERINNEBANDY
: Innebandyfor menneskermed nedsatt funksjonsevnesom
klubben har drevet siden 2016. KIBKvar første klubben i Norge som satset på Super
innebandy,og i dag er det 15 klubber som organisererSuperinnebandy.
Pr. 31.12.18.var det 38 spillere/trenere knyttet til KIBKSsuperlag.
Superinnebandyen har følgendeaktiviteter:
a. Treningeri StorhallKarmøyi hel sal hver mandagfra kl. 18.00-19.30.Her
møter alle spillerne/trenere som er knyttet til laget. Vi deler opp baneni 3
deler og fordeler spillerneinn i soneretter ferdighet snivå.
b. Treningeri Karmøyhallen (halv sal)hver torsdagfra kl. 20.00-21.00. Her
møter 12-15 spillere.De fleste spillerneher har spilt innebandyi mere enn 2
år.
c. Seriekamperi Rogalandmot andre «Superlag». Vi har møtt StavangerIBKog
KampenIBKi «Megarunder» hvor innebandy for barn, ungdom og voksene,
el-innebandyog superinnebandyspiller i sammearrangement.
d. I «Megarunder» på Østlanderhar vi spilt kampermot andre «Superlag» fra
Oslo og Akershus.
e. Nasjonalsuperinnebandycamp: Norgesbandyforbund arrangererhvert år
en to dagerstreningsog inspirasjonssamling
for superinnebandylagi hele
Norge. I 2019er samlingenlagt til Stavanger27.-28.april. KIBKreiser med en
stor tropp, og vi har flere spilleresom reiser på tur uten foreldre for første
gang.

f. Mika KohonenTrophyi Upsalai Sverige:Arrangeres i romjulen under en av
verdensstørsteinnebandyturneringer.Vi har deltatt i denne turneringen
tidligere, og vi tror dette er verdensbeste turnering for tilrettelagt innebandy.
Her kommer lag fra hele Sverige og Finlandhvor tilrettelagt innebandyer
stort. Superlagetskalstille med 4 lag på denneturneringen.Her delesdet inn
i nivåer slik at alle spillereog lag opplevermestring.
g. SuperlekeneHaugalandet:Klubbener medarrangørfor Superlekenesom
arrangeresi Haugesund24. og 25. august2019.
BUDSJETT
SUPERLAG
2019:
Utgifter:
Utgifter til reiseog overnatting for t renere (ikke spillere)i 2019:

Kr. 55 000,-

Suppleringav utstyr 2019:

Kr. 20 000,-

Kurser/utgifter trenere 2019:

Kr. 6 200,-

Sumutgifter:

Kr. 81 200,-

Inntekter:
Superlagets utgifter skaldekkesinn med tilskudd fra kommune,folkepulsen,sponsorer
og egenandel.
Suminntekter:

Kr. 81 200,-

NB! Utgifter til treningstideri Storhall Karmøyer ikke tatt med her, da disseutgiftene er
søkt refundert gjennomdriftstilskuddtil lag og foreningeri Karmøykommune.
2. SPECIAL
OLYMPICS
SKOLEN
: Er et nytt konsept med oppstart i mars. Dette er
allidrett for barn fra 6- 12 år og målet er å få barn i målgruppenfor Special
Olympics tidligere integrert i idrettsaktivitet. Bådespillere og trenere fra Superlaget

er med som trenere, sammenmed elever fra Åkrehamnvideregåendeskole.
Specialolympicsskolenhar følgendeaktiviteter:
a. Treningeri StorhallKarmøymandagerkl. 17.00-18.00
b. Aktivitetslederkursfor totalt 17 personerfra KIBKog Åkrehamnvideregående
skolesom skalværemed som trenere under Special Olympicsskolen.
BUDGETT
SPECIAL
OLYMPICS
SKOLEN
2019
Utgifter:
Innkjøpav utstyr

Kr. 6 000,-

Kurstrenere

kr. 10 000,-

Div. utstyr/klær/utgifter trenere

Kr. 10 000,-

Markedsføring

Kr. 4 000,-

Reise/påmeldingtil turnering/aktivitet

Kr. 3 000,-

Sumutgifter:

Kr. 33 000,-

Inntekter:
SpecialOlympicsskolensutgifter skaldekkesinn med tilskudd fra kommune,folkepulsen,
sponsorerog egenandel.
Suminntekter:

Kr. 33 000,-

NB! Utgifter til treningstideri Storhall Karmøyer ikke tatt med her, da disseutgiftene er søkt
refundert gjennomdriftstilskuddtil lag og foreningeri Karmøykommune.
KontaktpersonerSuperlagetog SpecialOlympicsskolen:
EllingAllendesmob 922 67 762 ellinghallendes@hotmail.com
Jan Olav Sørlie mob 913 43 244 eller j.o.sorlie@online.no

SPE
CIALOLYM
PICSSKOLNE
Karmøy Innebandyklubb starter fra mandag
4. mars «SpecialOlympics skolen»,som er allidrett for barn fra ca. 6-12 år.
Målet er å få barn i SpecialOlympics sin målgruppe tidli gereinkludert i idrettsaktivitet.
Tilbudet er et prøveprosjektsom foregår i erbrukshalleni
Storhall Karmøy (Vea)på mandagerfra kl. 17-18.
Spillere og trenerefra Karmøy IBKs «superlag»stiller som
trenere,sammenmed eleverfra Åkrehamn videregående
skole.
Sewww.karmoyibk.nofor påmeldingog mere
informasjon.
Velkommen

D
KARMØY

KOMMUNE

Dokid: 19038827
19)
SØKNAD

(18)2278-

OM TILSKUDD

Helse- og omsorgsetaten

Søknadom tilskudd ti l
friv illig e lag og foreninger

131021-15-1
Icri72
02(23/C85

Org anisasjo nens navn

Organisasj onsnumm er

Karmøy Røde kors omsorg

933474321

Adr esse

Post nr.

Poststed

Kontonumm er

Postboks 47

4291

Kopervik

3361.13.18788

Kon taktpers on

Kontaktpe rsonens

Anne Ferkingstad

Leder Karmøy Røde Kors omsorg

Telefon

Orn

(dagtid)

Mobil

E-po st:

94892593

ferking@online.no

verv i organisa sjonen

ganisasjonen

Org anisasjo nens ho vedform ål
Karmøy Røde Kors, merkes med Omsorg
Org anisasjo nens geografisk e dekni ngsområ de
Karmøy
Ant all medlemmer

totalt

Antall medlemmer

1145

bosatt i Karmø y komm une

1145

nnel_
Kor t beskri velse av tiltaket

det søkes støtt e for

Våketjenesten
Røde Kors Våketjenes
te er en omsorgsaktivitet
som skal lindre ensomhet ved livets slutt. I livets siste fase
er mennesker på sitt mest sårbare. En hånd å holde i oppmerksomhet og tilstedeværelse kan gjøre stor
forskjell for et døende menneske.
,

Karmøy Røde Kors inngikk en samarbeidsavtale
med kommunen om dette til budet.
Vi startet opp med et informasjonsmøte imar s der oppmøte var over all forventning. En nødvendig
kursrekke ble gjennomført og i midten av oktober hadde vi 25 våkere klare for oppdrag.
Vi utfører våre våkeoppdrag i nært sammarbeid med Karmøy Kommune, det kan være på institusjon eller
i private hjem.
Vi ser at vi vil trenge flere våkere for å i møte komme behovet i Karmøy, det vil arrangeres en ny
kursrekke for nye våkere.

,
Rådhuset,4250 KOPERVIK Telefon:52 85 75 00 e-post:postmottak@kartnoy.kommu
ne.no

Dokid: 19038828 (18/227819)
BUDSJETT

MED MER

Budsjett
Hvilke utgifter

vil dette konkrete

tiltaket

medføre?

Kursing av 15nye våkere , kursutgifter pr. deltaker 1000x 15 = 15000
Klær
All e våre våkere må være i kledd Røde Kors klær under oppdrag, hvit t - skjorte og fleecejakke.
Vi søker støtte til klær for 15nye våkere, utgifter til klær pr våker 500 x 15=7500,Hvordan skal utgiftene

ved dette konkrete

tiltaket

dekkes inn?

Totalutgift: 22 500
Egne midler - 12 500
Tilskudd - 10 000 helse og omsorg

Hvor mye av utgiftene

ber dere om at tilskuddet

fra kommunen

skal dekke?

10 000
Underskrift
Sted / dato

Underskrift av søker

\<op.str./1

Retni ngsli njer for ti lskud dsord ning en
Kommunestyret vedtok ibudsjett for 2019at det avsettes kr 50 000 til frivil lige organisasjoner og
lag innenfor hovedutvalg for helse og omsorg sitt ansvarsområde.
Alle frivillige organisasjoner og lag som driver forebyggende, aktiviserende eller støttende arbeid
for befolkningen i Karmøy kommune kan søke om tilskudd. Aktiviteter må ha en innretning mot
helse eller omsorgsarbeid. Tiltak som er av forebyggende karakter vil bli prioritert.
Det kan søkes om tilskudd til konkrete prosjekter og arrangementer.
Det kan søkes om inntil kr 20 000 pr år.
Det gis ikke støtte til ordinære driftsutgifter.

Krav
Organisasjone
n må være lovlig registrert, og ha minst 15 medlemmer.
Det gis ikke støtte til organisasjoner som drives på forretningsmessig basis.
Organisasjone
n må ha lokal tilk nytning, eller være et etablert lokallag.

Saksbehandling
Søknad sendes til BessSætre på e-post: postmottak@karmoy.kommune.no. Vil du sende søknaden
per post er adressen Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik. Søknadsfrister1. mars2019.M idler
tildeles ihov edutvalgets møte i april. Tilskudd annonseres i lokale media og kommunens
internettsider.
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mellom

Karmøy

kommune
og

Senter

mot incest

Avtalen

I

og seksuelle

overgrep

(SMISO) i Rogaland

gjelder samarbeid og økonomisk tilskudd
i perioden 01.01.2019 —31.12.2022

til drift

GENERELT

1.

Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) i Rogaland drives som en ideell
organisasjon, jfr. § 1 i Vedtekter for Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) i
Rogaland.

2.

Senterets formål framgår av vedtektene:
«Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til personer som har vært utsatt for incest eller
andre seksuelle overgrep. Senteret har en nedre aldersgrense på 16 år, og er åpen for begge
kjønn. Senteret gir hjelp til utsattes pårørende, og skal aktivt drive forebyggende arbeid og
opp/ysningsvirksomhet.

3.

Senter
tjenester

mot incest og seksuelle
til kommunens

selvhjelpsenter
Haugesund.

Karmøy

S.

Sandnes

ute i kommunen

og en rettferdig

kommune

avtalefestede

overgrep

innbyggere

(SMISO)

og bistand

i Rogaland

forplikter

forplikter

til kommunens

som gir gratis bistand i kontortiden

Arbeid

ressurssituasjon
4.

»

kan avtales,

seg til å gi ovennevnte

ansatte.

Senteret

på senterets kontoradresser
men avpasses

i forhold

er et

i Sandnes og

til senterets

fordeling mellom bidragskommunene.

seg til å delta

i finansieringen

av'driften

ved senteret

i den

perioden, jfr. pkt. ”I i avtalen.

kommune

er vertskommune

for senteret.

SIVIISO Rogaland
Langgt. 41, 4 etasje

E mail: post@smiso-rogaland.no
Web: www.smiso-rogaland.no
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II

Senter

mot

incest

og seksuelle

overgrep

ORGANISERING AVARBEIDE

Organisasjonens
personer

1.

øverste

med spesiell

organ

innsikt

III

av inntil

Styret

8 personer.

som senteret

administrativ

råd er nødvendige.

at organisasjonen
2.

er styre som består
i den problematikken

Styrets oppgaver er overordnet
hvorjuridiske

T

velges

blant

seg med.

ledelse og skal tre støttende til i de tilfeller

representerer

og det som vedkommer

Medlemmene

befatter

organisasjonen

den blir forvaltet

utad og har ansvar for

tilfredsstillende.

Styret for Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) i Rogaland utarbeider og vedtar
driftsbudsjett for senteret, som endelig godkjennes av vertskommunen (jfr. rundskriv:
Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot
voldtekt som årlig gis ut av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).

ØKONOMI OG UTGIFTSFORDELING

1.

Det gis statstilskudd
fylkeskommune

2.

80 prosent av samlet tilskudd fra kommuner,

instanser.

Utgiftsfordelingen
mellom de enkelte kommuner baseres på innbyggertall i kommunen pr. 1.
januar året før fordelingen. Det beregnes kr 3 pr. innbygger. Vertskommunen (Sandnes
kommune) bidrar i tillegg med administrasjonsressurser
i forbindelse med søknad om
statstilskudd

3.

tilsvarende

og regionale

og videre

Vertskommunen

utbetaling

(Sandnes

av kvartalsvis

kommune)

tilskudd.

har ansvar for at søknad

om statstilskudd

sendes

innen

fastsatt frist. Regnskapet for senteret revideres av offentlig godkjent revisor.

IV

A VTALEVILKÅR
1.

Denne avtalen

om samarbeid

med, og driftstilskudd

overgrep (SMISO) i Rogaland, gjelder for tidsrommet
2.

Ved endringer
eventuelle

3.

i de forutsetninger

endringer

som ligger til grunn

opp med styret

for SMISO etter

til, Senter

mot incest og seksuelle

01.01.2019 til 31.12.2022.
for denne
initiativ

avtalen,

tas spørsmål

om

fra kommunen.

Avtalen fornyes for fire år om gangen. Eventuell ny avtale inngås innen 31.12.2022.

SMISO Rogaland

E mail: post@smiso-rogaland.no

Langgt.

Web: www.smiso-rogaland.no

41, 4 etasje

4306 SANDNES

Telefon: 51971900
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avtalen

kan sendes

Senter

mot

og seksuelle

incest
overgrep

på mail med underskrift

fra kommunen,

slik at begge partene

beholder

et

eksemplar hver.

Sted:

Sandnes 08.08.18

dato:

Karmøy kommune

Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)
i Rogaland

Underskrift

Daglig leder Lasse Hjelmervik

Tilskudd overføres til konto 3250.31.31009, Merk: Kommunenavn

SMISO Rogaland
Langgt. 41, 4 etasje
4306 SANDNES

E mail: post@smiso-rogaland.no
Web: www.smiso-rogaland.no
Telefon: 51971900

og org.nr.
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Senter
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incest
overgrep

Sandnes

Forslag om inngåelse
kommune

og Senter

subsidiert

driftsstøtte.

av 4—årig intensjonsavtale
mot incest og seksuelle

Vi er stolte over at 18 av 26 kommuner
kommunene

som støtter

forutsigbarhet

overgrep

oss har inngått

intensjonsavtale.

Intensjonsavtalene

og mulighet til langsiktig satsing på den forebyggende

ved at henvendelser

fra samarbeidspartnere

(kommuner,

% fra 2016 — 2017. Vi legger ved årsrapporten

2018 gjorde

samarbeidspartnere,

vi noen endringer

stat, andre

for at kommunene,

delen av vårt arbeid.

ideelle

som er våre største

organisasjoner)

med 88

og viktigste

skulle få mer innsikt i vårt arbeid og en bedre mulighet for å komme med

til å utnevne en kontaktperson

styrereferat

og mulighet til å melde saker inn til styremøter.
mye, og ønsker

og støtter oss i 2018, og fortrinnsvis

å utrette

som støtter oss nå har mulighet, og

opp mot SMISO Rogaland. Kontaktpersonen

enda mer. Vi håper derfor

ved å inngå intensjonsavtale

kommune. Ved inngåelse av en intensjonsavtale
søker vi med dette

om driftstøtte

ber vi kommunen

for 2019 av de midler

at Karmøy

får da alle

kommune

er med

med oss.

SMISO Rogaland tillater seg å foreslå inngåelse av en 4-årig driftsavtale

Hvem

gir oss mer

for 2017. God lesning.

oppfordres,

Subsidiert

i Rogaland,

i 2018. Dette viser blant annet igjen

innspill og påvirke vårt arbeid. Dette er gjort med at kommunene

Vi ser vi får utrettet

Karmøy

i Rogaland støtter oss så langt i 2018, vi håper på flere. 14 av

Vårt samarbeid med andre instanser økte i 2017 og har fortsatt

Januar

mellom

08.08.18

mellom senteret og Karmøy

sende en vedlagt signert avtale.
kommunen

kan tilse.

er vi?

\r\

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Rogaland (SMISO) er et tilbud for mennesker som har vært
utsatt for incest og seksuelle overgrep, og deres pårørende. SMISO Rogaland er et lavterskeltilbud
er et supplement

til det offentlige

hjelpeapparatet.

Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter,

og

Vi arbeider etter hjelp til selvhjelpsprinsippet.

finne frem til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv

styre det i den retningen en ønsker. På senteret kan en få hjelp og støtte til bearbeiding til det de har
utsatt for.

SMISO Rogaland

E mail: post@smiso-rogaland.no

Langgt.

Web: www.smiso-rogaland.no

41, 4 etasje

4306 SANDNES

Telefonz51971900
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Brukerne våre er kvinner og menn fra 16 år og oppover. Vi har også tilrettelagt

tilbud til mennesker

med funksjonsnedsettelser.
Ved siden av samtalesenter

er vi også ett kompetansesenter

gjennom

og undervisning,

opplysningsarbeid

og jobber mye med forebygging

veiledning/rådgiving,

Bryter vi tabuer, åpner vi for å snakke om problematikken.

seminarer,

opplæring

og foredrag.

Da minsker skyld og skam.

Hva er en intensjonsavtale?
En intensjonsavtale

går ut på at kommunen

betaler kr 3 pr. innbygger pr. år i avtaleperioden

for å sikre drift, og gi innbyggerne et godt tilbud. Det statlige driftstilskuddet
avhenger av kommunes bidrag. For hver krone kommunen
statstilskudd.

Det vil i praksis

si en 80/20

deling

mellom

Dette gjelder kun hvis vi får tilsagn fra den kommune

Hvorfor

stadig

for SMISO Rogaland

gir utløser det firdobbelt

beløp i

stat og kommune.

innen 01.mars 2019.

intensjonsavtale?

En intensjonsavtale
tilbudet

på 4 år

gir senteret en stabil økonomisk situasjon som sikrer forutsigbarhet

for brukerne,

til forebyggende

å øke kompetansen

arbeid,

i daglig drift

om incest og seksuelle

av senteret

og stabilitet

og gi de ansatte

mulighet

for

overgrep.

Hva tilbyr vi brukerne?

*fx

-

Enesamtaler

-

Telefonsamtaler

—

Selvhjelpsgrupper

-

Temakveld

(til de som bor langt borte

fra senteret)

med foredragsholder

-

Fast middag hver 14 dag og tur gang i måneden. (Sandnes)

-

Hobbyaktiviteter

-

Følge brukerne til politi, advokat, lege, tannlege, NAV og lignende

(Sandnes)

Tilbud til de kommunene
SMISO Rogaland

som støtter

har som mål å bekjempe

arbeid, slik som undervisning

SMISO Rogaland
incest og seksuelle

og annet opplysningsarbeid

støtter senteret får tilbud om forebyggende

økonomisk:

overgrep

i samfunnet.

E mail: post@smiso—rogaland.no

Langgt.

Web: www.smiso-rogaland.no

4306 SANDNES

Kommuner som økonomisk

innsatser og veiledning.

SMISO Rogaland
41, 4 etasje

ved å drive forebyggende

Telefon: 51971900
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Senter

mot

og seksuelle

lnformasjon/samarbeid

overgrep

(Tilbud til alle kommuner

Vi tilbyr informasjonsbesøk
helsetjenester.

incest

som støtter økonomisk).

til ansatte på skoler, barnehager, SFO, helsesøstertjenestene

Vi har også tilbud

om veiledning

i både generelle

og enkeltsaker

og psykisk

om seksuelle

overgrep.

Undervisning
(Tilbud

for ansatte

til alle kommuner

Vi ønskerå

som støtter

øke kunnskap

funksjonsnedsettelse

i bolig for intellektuell

om seksuelle

funksjonsnedsettelse

økonomisk).

overgrep

rettet

mot personer

(Tidligere kalt psykisk utviklingshemmede).

forebygge seksuelle overgrep både innad i brukergruppen

Undervisning

for 6.l<lassetrinnet

Undervisningsopplegget

med intellektuell

Dette mener vi kan bidra til å

og av andre.

(Gjelder bare kommuner

med intensjonsavtale):

har fokus på:

-

Gode og vonde berøringer

-

Kroppen vår —private områder og sex

-

Hva er incest og seksuelle overgrep?

-

Nettovergrep

-

Barn med skadelig seksuell atferd (SSA —tidligere
Trygge voksne

-

Barns rettigheter

og bildedeling

kalt unge overgripere)

Gode og vonde hemmeligheter
og straffbar handling

Temaene drøftes i åpen dialog med elevene, og barnevernstjenesten

i den aktuelle kommunen

varsles om senterets undervisning før den finner sted. Helsesøster og lærere i 6.trinn deltar som
observatører.

Hvorfor

trenger

Incest og seksuelle

vi et senter
overgrep

mot incest og seksuelle

er et stort

folkehelseproblem.

overgrep?
«Bare en ting er verre

enn å bli utsatt

for

seksuelle overgrep. Det er å lukke øynene for problemet.»
Det er godt for brukerne å komme til et senter de kan få støtte til å bearbeide det de har opplevd.
Det å møte andre med lignende historier kan gi gjensidig forståelse. Det kan igjen skape et verdifullt
samhold

brukerne

imellom,

hvor de kan være en støtte

for å lære av hverandre.

SMISO Rogaland

E mail: post@smiso-rogaland.no

Langgt. 41, 4 etasje

Web: www.smiso-rogaland.no

4306SANDNES

Telefon:51971900
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SMISO Rogaland

Investigation

Senter

er et av fire senter

overgrep

i landet

og Sexual Abuse- forestått

som deltar

av Universitet

år, og er unik også i internasjonal

sammenheng.

17,2 år fra siste gang en opplever

seksuelle

i forskningsprosjektet

LISA- Longitudinal

i Bergen. Undersøkelsen strekker seg over 10

Et av funnene så langt viser at det i gjennomsnitt

overgrep

til første

gang vedkommende

velger

tar

å fortelle

dette til noen.
Barne,-

Ungdoms-

og Familiedirektoratet

publiserer

hvert

år en rapport

over overgrepsstatistikk

basert på den 24 sentrene mot incest og seksuelle overgrep som finnes i Norge. Statistikken viser at
de som blir utsatt for seksuelle overgrep blir stadig yngre. Omtrent 7 av 10 brukere er 12 år eller
yngre ved første overgrep.
Vi håper at deres kommune vil inngå en intensjonsavtale
vedlegg

av avtalen.

Vi ber kommunen

returnere

ønske det, kommer

vi gjerne

med oss og legger til et underskrevet

et underskrevet

eksemplar

for at intensjonsavtalen

skal gjelde.

Skulle

kommunen

hvordan

vi kan samarbeide

på et møte for å informere

Ønsker dere å lese mer om oss, eller laste ned flere eksemplarer
vår: www.smiso-ro

ååh/me,

utgjør

og

av årsrapporten,

besøk nettsiden

alandflg

Åga/( afar/" «realitet? fM

Sammen

mer om våre tjenester

videre.

&eÅfae/Åø were/fe;

Åsa/Jaffa,

fake/$476,

vi en forskjell!

Med vennlig hilsen
Lasse Hjelmervik

Daglig leder
SMISO Rogaland

SMISO Rogaland

E mail:

post@smiso-rogaland.no

Langgt. 41, 4 etasje

Web: www.smiso-rogaland.no

4306 SANDNES

Telefon:

51971900
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INTENSJONSAVTALE
mellom

Karmøy

kommune
08

Senter mot incest og seksuelle

overgrep

(SMISO) i Rogaland

Avtalen gjelder samarbeid og økonomisk tilskudd
i perioden 01.01.2019 - 31.12.2022

til drift

GENERELT

I

1.

Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) i Rogaland drives som en ideell
organisasjon, jfr. § 1 i Vedtekter for Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) i
Rogaland.

2.

Senterets formål framgår av vedtektene:
«Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til personer som har vært utsatt for incest eller
andre seksuelle overgrep. Senteret har en nedre aldersgrense på 16 år, og er åpen for begge
kjønn. Senteret

gir hjelp til utsattes

pårørende,

og skal aktivt

drive forebyggende

arbeid

og

opplysnings virksomhet. »
3.

Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) i Rogaland forplikter seg til å gi ovennevnte
tjenester

til kommunens

selvhjelpsenter

innbyggere

og bistand

som gir gratis bistand

til kommunens

i kontortiden

på senterets

ansatte.

Senteret

kontoradresser

er et
i Sandnes og

Haugesund. Arbeid ute i kommunen kan avtales, men avpasses i forhold til senterets
ressurssituasjon og en rettferdig fordeling mellom bidragskommunene.
4.

Karmøy kommune forplikter seg til å delta i finansieringen av driften ved senteret i den
avtalefestede perioden, jfr. pkt. III i avtalen.

5.

Sandnes kommune

er vertskommune

for senteret.

SMISO Rogaland

E mail: post@smiso-rogaland.no

Langgt. 41, 4 etasje

Web: www.smiso-rogaland.no

4306 SANDNES

Telefon:

51971900

SMi so

Senter

R(. )GAIAND

og seksuelle overgrep

II

mot Incest

ORGANISERING A VARBEIDE T

Organisasjonens øverste organ er styre som består av inntil 8 personer. Medlemmene velges blant
personer

1.

med spesiell innsikt
Styrets oppgaver
hvorjuridiske

i den problematikken

er overordnet

som senteret

administrativ

råd er nødvendige.

befatter

seg med.

ledelse og skal tre støttende

Styret representerer

organisasjonen

til i de tilfeller

utad og har ansvar for

at organisasjonen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende.
2.

Styret for Senter mot incest og seksuelle

driftsbudsjett

overgrep

(SMISO) i Rogaland utarbeider

for senteret, som endelig godkjennes av vertskommunen

Regelverk for statlig tilskudd

til sentre

mot incest og seksuelle

overgrep

og vedtar

(jfr. rundskriv:
og ressurssentre

mot

voldtekt som årlig gis ut av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).

III

ØKONOMI OG UTGIFTSFORDELING
1.

Det gis statstilskudd tilsvarende 80 prosent av samlet tilskudd fra kommuner,
fylkeskommune

2.

og regionale

Utgiftsfordelingen

mellom

instanser.

de enkelte

kommuner

baseres på innbyggertall

i kommunen

pr. 1.

januar året før fordelingen. Det beregnes kr 3 pr. innbygger. Vertskommunen (Sandnes
kommune)

bidrar

i tillegg

med administrasjonsressurser

i forbindelse

med søknad om

statstilskudd og videre utbetaling av kvartalsvis tilskudd.
3.

Vertskommunen

(Sandnes kommune)

har ansvar for at søknad om statstilskudd

sendes innen

fastsatt frist. Regnskapet for senteret revideres av offentlig godkjent revisor.

A VTALEVILKÅR

IV
1.

Denne avtalen
overgrep

2.

med, og driftstilskudd
gjelder

Ved endringer i de forutsetninger
eventuelle

3.

om samarbeid

(SMISO) i Rogaland,

endringer

til, Senter mot incest og seksuelle

for tidsrommet

01.01.2019

til 31.12.2022.

som ligger til grunn for denne avtalen, tas spørsmål om

opp med styret for SMISO etter initiativ

fra kommunen.

Avtalen fornyes for fire år om gangen. Eventuell ny avtale inngås innen 31.12.2022.

SMISO Rogaland

E mail: post@smiso-rogaland.no

Langgt. 41, 4 etasje

Web: www.smiso-rogaland.no

4306 SANDNES

Telefon: 51971900
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og seksuelle overgrep

Denne avtalen
eksemplar

mot Incest

kan sendes på mail med underskrift

fra kommunen,

slik at begge partene

beholder

et

hver.

Sted:

Sandnes

dato:-"W

_

Karmøy

kommune

08.08.18

Senter mot incest og seksuelle

overgrep

(SMISO)

i Rogaland

Underskrift

Daglig Ie e‘rmsse 1Hjelmervik
SMISG
tang/gm;

Tilskudd

overføres

til konto 3250.31.31009,

c-VP'xm:

Rogaland
Gl 6305: Saarine—

Merk : Kommunenavn og org.nr.

SMISO Rogaland

E mail: post@smiso-rogaland.no

Langgt. 41, 4 etasje

Web: www.smiso—rogaland.no

4306SANDNES
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Forslagom inngåelseav 4-årig intensjonsavtalemellom Karmøy
kommuneog Sentermot incestog seksuelleovergrepi Rogaland,
subsidiertdriftsstøtte.
Vi er stolte over at 18 av 26 kommuneri Rogalandstøtter ossså langt i 2018, vi håper på flere. 14 av
kommunenesom støtter osshar inngått intensjonsavtale.Intensjonsavtalenegir ossmer
forutsigbarhetog mulighet til langsiktigsatsingpå den forebyggende delenav vårt arbeid.
Vårt samarbeidmed andre instanserøkte i 2017og har fortsatt i 2018.Dette viser blant annet igjen
ved at henvendelserfra samarbeidspartnere(kommuner,stat, andre ideelle organisasjoner)med 88
% fra 2016– 2017.Vi leggerved årsrapportenfor 2017.Godlesning.
Januar2018gjorde vi noen endringerfor at kommunene,som er våre størsteog viktigste
samarbeidspartnere,skullefå mer innsikt i vårt arbeid og en bedre mulighet for å komme med
innspill og påvirkevårt arbeid.Dette er gjort med at kommunenesom støtter ossnå har mulighet, og
oppfordres,til å utnevne en kontaktpersonopp mot SMISORogaland.Kontaktpersonenfår da alle
styrereferatog mulighet til å melde sakerinn til styremøter.
Vi ser vi får utrettet mye, og ønskerå utrette endamer. Vi håper derfor at Karmøykommuneer med
og støtter ossi 2018, og fortrinnsvisved å inngåintensjonsavtalemed oss.
SMISORogalandtillater segå foreslåinngåelseav en 4-årig drif tsavtalemellom senteret og Karmøy
kommune.Ved inngåelseav en intensjonsavtaleber vi kommunensendeen vedlagtsignert avtale.
Subsidiert søkervi med dette om driftstøtte for 2019av de midler kommunenkan tilse.

Hvemer vi?
Sentermot incestog seksuelleovergrepi Rogaland(SMISO)er et tilbud for menneskersom har vært
utsatt for incestog seksuelleovergrep, og derespårørende.SMISORogalander et lavterskeltilbud og
er et supplementtil det offentlige hjelpeapparatet.Vi arbeideretter hjelp til selvhjelpsprinsippet.
Selvhjelper å t a tak i egnemuligheter,finne frem til egneressurser,ta ansvarfor livet sitt og selv
styre det i den retningenen ønsker.Påsenteret kan en få hjelp og støtte til bearbeidingtil det de har
utsatt for.

SMISORogaland
Langgt.41, 4 etasje
4306SANDNES

E mail: post@smiso-rogaland.no
Web: www.smiso-rogaland.no
Telefon: 51971900

Brukernevåre er kvinner og menn fra 16 år og oppover.Vi har ogsåtilrettelagt tilbud til mennesker
med funksjonsnedsettelser.
Ved sidenav samtalesenterer vi ogsåett kompetansesenterog jobber mye med forebygging
gjennomopplysningsarbeidog undervisning,veiledning/rådgiving,seminarer, opplæring og foredrag.
Bryter vi tabuer, åpner vi for å snakkeom problematikken.Da minskerskyldog skam.

Hvaer en intensjonsavtale?
Enintensjonsavtalegår ut på at kommunenbetaler kr 3 pr. innbyggerpr. år i avtaleperiodenpå 4 år
for å sikre drift , og gi innbyggerneet godt tilbud. Det statlige driftstilskuddetfor SMISORogaland
avhengerav kommunesbidrag.For hver krone kommunengir utløserdet firdobbelt beløpi
statstilskudd.Det vil i praksissi en 80/20 deling mellom stat og kommune.
Dette gjelder kun hvis vi får tilsagn fra den kommune innen 01.mars2019.

Hvorforintensjonsavtale?
Enintensjonsavtalegir senteret en stabil økonomisksituasjonsom sikrer forutsigbarhetog stabilitet i
tilbudet for brukerne,til forebyggendearbeid,i dagligdrift av senteret og gi de ansattemulighet for
stadigå øke kompetansenom incestog seksuelleovergrep.

Hvatilbyr vi brukerne?
-

Enesamtaler
Telefonsamtaler(til de som bor langt borte fra senteret)
Selvhjelpsgrupper
Temakveldmed foredragsholder
Fastmiddaghver 14 dag og tur gangi måneden.(Sandnes)
Hobbyaktiviteter(Sandnes)
Følgebrukernetil politi, advokat,lege,tannlege,NAVog lignende

Tilbudtil de kommunenesom støtter SMISORogalandøkonomisk:
SMISORogalandhar som mål å bekjempeincestog seksuelleovergrepved å drive forebyggende
arbeid,slik som undervisningog annet opplysningsarbeidi samfunnet.Kommunersom økonomisk
støtter senteret får tilbud om forebyggendeinnsatserog veiledning.

SMISORogaland
Langgt.41, 4 etasje
4306SANDNES

E mail: post@smiso-rogaland.no
Web: www.smiso-rogaland.no
Telefon: 51971900

Informasjon/samarbei
d (Tilbudtil alle kommunersomstøtter økonomisk).
Vi tilbyr informasjonsbesøktil ansattepå skoler,barnehager,SFO,helsesøstertjenestene
og psykisk
helsetjenester.Vi har ogsåtilbud om veiledningi bådegenerelleog enkeltsakerom seksuelle
overgrep.

Undervisningfor ansattei bolig for intellektuellfunksjonsnedsettelse
(Tilbudtil alle kommunersom støtter økonomisk).
Vi ønskerå øke kunnskapom seksuelleovergreprettet mot personermed intellektuell
funksjonsnedsettelse
(Tidligerekalt psykiskutviklingshemmede
). Dette mener vi kan bidra til å
forebyggeseksuelleovergrepbådeinnad i brukergruppenog av andre.

Undervisningfor 6.klassetrinnet(Gjelderbare kommunermed intensjonsavtale):
Undervisningsopplegget
har fokus på:
- Godeog vondeberøringer
- Kroppenvår – private områderog sex
- Hvaer incestog seksuelleovergrep?
- Nettovergrepog bildedeling
- Barnmed skadeligseksuellatferd (SSA– t idligerekalt ungeovergripere)
- Godeog vondehemmeligheter
- Tryggevoksne
- Barnsrettigheter og straffbar handling
Temaenedrøftesi åpendialog med elevene,og barnevernstjenesteni den aktuelle kommunen
varslesom senteretsundervisningfør den finner sted. Helsesøsterog lærere i 6.trinn deltar som
observatører.

Hvorfortrenger vi et sentermot incestog seksuelleovergrep?
Incestog seksuelleovergreper et stort folkehelseproblem.«Bareen ting er verre enn å bli utsatt for
seksuelleovergrep.Det er å lukke øynenefor problemet.»
Det er godt for brukerneå komme til et senter de kan få støtte til å bearbeidedet de har opplevd.
Det å møte andre med lignendehistorier kan gi gjensidigforståelse.Det kan igjen skapeet verdifullt
samholdbrukerneimellom, hvor de kan være en støtte for å lære av hverandre.

SMISORogaland
Langgt.41, 4 etasje
4306SANDNES

E mail: post@smiso-rogaland.no
Web: www.smiso-rogaland.no
Telefon: 51971900

SMISORogalander et av fi re senter i landet som deltar i forskningsprosjektetLISA- Longitudinal
Investigationog SexualAbuse- forestått av Universiteti Bergen.Undersøkelsenstrekkersegover 10
år, og er unik ogsåi internasjonalsammenheng.Et av funneneså langt viser at det i gjennomsnitttar
17,2år fra sistegangen oppleverseksuelleovergreptil første gangvedkommendevelgerå fortelle
dette til noen.
Barne,- Ungdoms- og Familiedirektoratetpublisererhvert år en rapport over overgrepsstatistikk
basertpå den 24 sentrenemot incestog seksuelleovergrepsom finnes i Norge.Statistikkenviserat
de som blir utsatt for seksuelleovergrepblir stadigyngre.Omtrent 7 av 10 brukere er 12 år eller
yngreved første overgrep.
Vi håper at dereskommunevil inngåen int ensjonsavtalemed ossog leggertil et underskrevet
vedleggav avtalen.Vi ber kommunenreturnere et underskreveteksemplarfor at intensjonsavtalen
skalgjelde.
Skullekommunenønskedet, kommer vi gjerne på et møte for å informere mer om våre tjenester og
hvordanvi kan samarbeidevidere.
Ønskerdere å lesemer om oss,eller laste ned flere eksemplarerav årsrapporten,besøknettsiden
vår: www.smiso-rogaland.no

Ingen
skalutsettes
forseksuelle
overgrep.
Erkjenne,
bearbeide,
forebygge.

Sammenutgjør vi en forskjell!
Med vennlighilsen
LasseHjelmervik
Dagligleder
SMISORogaland

SMISORogaland
Langgt.41, 4 etasje
4306SANDNES

E mail: post@smiso-rogaland.no
Web: www.smiso-rogaland.no
Telefon: 51971900
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Året 2017er ett år som vil ståfor endringeri SMISO Rogalandsin historie. Vi har hatt 2
vikarer inne, en av våreansattemed lengstfartstid sluttet detteåret, en ny ansattstartet

År et 2017

og vi fikk lederskifte.
SMISORogalandvil gjernebenytteanledningentil å takke Lilly for innsatsenog
kunnskapenhun har bidratt med gjennommangeår. Runeog Kaltrina for nye tanker og
god innsatsi 2017. Og sist,men ikke minst Anette for alt hun fikk gjort som leder for
SMISORogaland.
Vi vil og benytteanledningentil å ønske Kristine og Lassevelkommentil vårt gode
kollegialeog glederosstil veienvidere!
Vi er nå ni stykkersom sammenskaljobbebådefor å bedre hverdagenfor de som har
vært direkte eller indirekte påvirket av noe som ikke skalskje i verdensbesteland, hvor
åtte av ossjobber direkte med brukere og samarbeid.
Personaldager
Vi avsluttet2017med 2 gode personaldagerpå Bådeog.Vi jobbet aktivt med visjon og
faglig plattform.
SMISORogalander stolt over å nå benytteden sammevisjonensom de flestesenternei
l andet «Ingenskal utsettesfor seksuelleovergrep»og med under visjon «Erkjenne,
bearbeide,forebygge»
Sammenkom vi og frem til en tydeligeremetodikk. SMISORogalander stolte av å si at
vår fagligegrunnlagskalstå på 3 pi larer.
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1.
2.

Hjelp til selvhjelpsom gjennomsyreralt vi gjør og er vår ideologi.
Traumebevistomsorgsom gjennomsyrervår måteå møte medmenneskerpå.

3.

Motiverendeintervju som skal væregrunnlageti samtaler.
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SMISO Rogalandmerker stor pågangpå avdelingenvår i Haugesund.Vi jobber aktivt for
å få til et godt tilbud til utsatte og pårørende oppe på Haugalandet.Dette kan ses
gjennomvårt samarbeidmed Utsatt mann i Tysvær og i vår satsingpå selveavdelingen.
Det er naturlig å takke de flotte personene i Haugesundkommune og spesieltden flotte
gjengenpå Frisklivssentralenmed JarleHanseni spissenfor ett godt samarbeiddet første
året vårt i Haugesund.
1 desember2017kunne vi stolt offisielt åpne de nye kontorenevårei Helsehusetog i
dennesammenhengøkte vi og åpningstidenfr a å væreen fredagi månedentil å være2
fredageri måneden.Tilbudet vårt er nå, og vil væreen stund, først og fremst enesamtaler/
parsamtalerog pårørendesamtaler.
Vi ser at behovetfor våre tilbud fortsatt er størreenn det vi klarer å møte på en god nok
måte og vil jobbeaktivt i 2018for å styrkevårt tilbud ytterliggere.
Vi takker i dennesammenhengogsåMay Britt Vihovde (VaraordførerHaugesund)for
hennesoppløftendeord om et godt fremtidig samarbeidmed Haugesundkommuneog
de andre nærliggendekommunenepå Haugalandet!

V i ønskerogsåå benytte anledningen til å takke alle våre bidr agsytere og samarbeidspartnerei 2017.
Vi ser frem til ett fortsatt godt samarbeid rundt bearbeidingog for ebygging av seksuelleovergrep.
Sammenskal vi bryte tabuer!
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Målsetting og målgruppe
SMISO Rogalandsformålsparagraflyder:
”Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/ utsatt for
seksuelle overgrep som barn, og hjelp til utsattes pårørende. Støttesenteret skal aktivt drive forebyggende
arbeid og opplysningsvirksomhet.”

SMISO Rogalandsmålsettinger:
1. Vi vil arbeide for å gi incest- og overgrepsutsatte kvinner og menn, samt foreldre til overgrepsutsatte
barn, støtte og veiledning. Gjennom ulike aktiviteter på senteret vil vi bidra til at brukerne
til sitt egenverd gjennom hjelp til selvhjelp.

nner tilbake

2. Videre vil vi arbeide for å synliggjøre og motvirke ethvert forhold i samfunnet som opprettholder
og skjuler incest og seksuelle overgrep.

Vår målgruppeer:
Vår primære målgruppe er kvinner og menn som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep,
pårørende og partnere til den utsatte, fra 16 år og oppover.
Vår sekundære målgruppe er yrkesgrupper, studenter og andre personer som berøres av
p roblematikken rundt incest og seksuelle overgrep, og som har behov for veiledning, undervisning
og samarbeid.

Øvrig informasjon om senteret:
SMISO Rogaland holder til leide lokaler i vertskommunen Sandnes.
Lokalene er i Langgt. 41, 4 etasje hos Øvstebø Eiendom. Lokalene er ca. 300 m2.
Her disponerer vi stue, kjøkken, hobbyrom, TV- stue/bibliotek, 2 samtalerom, 3 kontorer, 1 vaskerom,
lager, 1 stillerom med massasjestol, 2 toaletter, 1 dusjrom, og 1 grupperom til undervisning ol.

SMISO Rogaland,Årsrapport2017
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OrganisasjonenSMISO Rogaland

SMISOsstyre
Organisasjonens øverste organ er SMISO`sstyre. Styret består av inntil 7 personer som representerer
ulike faggrupper og organisasjoner. Et styremedlem velges for 2 år av gangen, og kan sitte i to perioder
før medlemmet må tre ut av styret en periode. Daglig leder er unntatt denne regelen, og tiltrer som
styret s sekretær.

Styretsoppgaver
Styret representerer organisasjonen utad og har ansvaret for at organisasjonen og det som vedkommer
den blir forvaltet tilfredsstillende. Styret skal påse at senteret drives forsvarlig etter vedtekter og idégrunnlag. Styret skal godkjenne budsjett. Styret har det formelle arbeidsgiveransvar for daglig leder.

Regnskap
Styret skal sørge for at det blir ført regnskap etter gjeldende lover og regler. Regnskapet følger kalenderåret, og avsluttes senest 3 måneder etter årets utgang. SMISO Rogaland har brukt Sparebank 1
Regnskapshuset hvor Ole Johan Skjæveland har vært vår regnskapsfører og revisor Edgar Wigestrand
ved Sume rg o A S.

Vedtektsendringer
Forslag til endringer av vedtekter må fremmes på styremøte, og kan tidligst realitetsbehandles det
påfølgende styremøtet. Styret må være fulltallig og endringen må vedtas i 2 styremøter etter hverandre.

Oppløsning
Styret kan beslutte at organisasjonen SMISO Rogaland skal oppløses. Før et slikt vedtak fattes skal
o entlige og andre myndigheter som yter økonomisk støtte til drift være underrettet, og bedt om å gi
kommentar til oppløsningsforslaget. Selve vedtaket om oppløsning fattes av et fulltallig styre.

SMISO Rogaland,Årsrapport2017
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Styret og personalet
Styret bestårnå av:
Styreleder: Irene Asheim Ivesdal- Enhetsleder - Sandnes
Nestleder: Hilde Karin Hebnes-SLT-koordinator - Randaberg
Styremedlemmer:
- Elisabeth Follo Tjelta (Fremskrittspartiet)
- Elisabeth Vorland (Politi)
- Laila Kvilhaug (brukerrepresentant)
- Marit Svåsand-Ørestrand (ansattes representant)
- Synnøve Skjeldal - (Prosjektansvarlig)
Sekretær Anette Grønning/Lasse Hjelmervik, Daglig leder
Regnskapsfører Ole Johan Skjæveland og nestleder Edel
Irene Aase tiltrer ved behov.

Personalethar i 2017 beståttav:
Ledelse
- Anette Grønning, daglig leder, fast ansatt 100 % (t.o.m 31.07.17)
- Lasse Hjelmervik, daglig leder, fast ansatt 100 % (f.o.m. 01.08.17)
- Edel Irene Aase, nestleder/fagleder, fast ansatt 40 %
Veiledere
- Bente Lise Skåtun, barnevernpedagog, fast ansatt 100 %
- Gro D. Handeland, barnevernpedagog, fast ansatt 60 %
- Kristine Hille Halvorsen. sykepleier. fast ansatt 80 % (f.o.m. 14.08.17)
- Lene Vestersjø, vernepleier, fast ansatt 80 %
- Marit Svåsand-Ørestrand, barnevernpedagog, fast ansatt 60%
- Nina O. W. Myklebust, medisinsk sekretær, fast ansatt 45 %
Renhold
- Simret Kidane Hagoes, renhold, vikariat 16.67%
Vikarer
- Kaltrina Hamili, miljøarbeider, vikariat fra 20.02.17-21.07.17
- Rune Vatne, miljøarbeider, vikariat fra 01.09.16-31.08.17
De ansatte følger gjeldende tariff, og har forsikringsordninger etter gjeldende regler.
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Økonomi og administrasjon

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep gir et verdifullt og unikt tilbud
til mennesker som tidligere har vært utsatt for seksuelle overgrep . Brukerne

SMISO er en frivillig organisasjon som drives med økonomisk støtte
fra ulike kommuner i Rogaland, Helse Vest og staten ved Barne-,
ungdom s- og familiedirektoratet (Bufdir).

tar kontakt med incestsentrene fordi de sliter både psykisk, sosialt og
somatisk, og understreker at det har betydd svært mye for dem å få hjelp

Dagens nansieringsordninger som følger:
Kommunale og helseregionale tilskudd står for 20 % av driftsbudsjettet,

fra et støttesenter.
mens

staten ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gir de resterende
80 % av driftstilskuddet. Som tidligere år beregnes støtten fra Bufdir på grunnlag av hva de forannevnte instansene gir i tilskudd. Fristen for å søke om
tilskudd fra Bufdir er som tidligere 1. april.
Hver krone SMISO mottar fra kommuner eller Helse Vest - innen fristen fastsatt av Bufdir - utløser det rdobbelte fra statlig hold. Dermed er vedtak om
driftstilskudd innen fristen fra kommunal og statlig hold av avgjørende betydning. Tilskudd som kommer inn etter fristen blir ikke tatt med i beregningen
av driftsårets statstilskudd. Kommunene bes igjen merke seg dette.

Forhold brukerne trekker frem som særlig positive er bl.a. at incestsentrene
er et lavterskeltilbud, de blir sett, hørt og trodd, de blir ansvarliggjort og de
får møte andre utsatte. Sentrenes tilbud er således et verdifullt supplement
til o entlig hjelpetjeneste. Det synes å være økende grunnlag for å anta at
sentrenes forebyggende virksomhet er betydningsfull både for velferd og
økonomi i de enkelte kommunene.
SMISO hadde i 2017 støtte av 17 av Rogalands kommuner. Det ble inngått
intensjonsavtale med 10 av disse kommunene. Ifølge avtalen forplikter
kommunen seg til å betale et beløp på kr. 3 pr innbygger hvert år i fire år.
Det er sterkt ønskelig at også flere kommuner ser nytten av senterets tilbud,
og undertegner avtalen.

SMISO Rogaland,Årsrapport2017
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Takk til våre bidragsytere! SMISO ønsker med dette å rette en stor
takk til våre bidragsytere i 2017:
Bokn kommune

Intensjonsavtale

kr.

Forsand kommune
Gjesdal kommune

Intensjonsavtale
Årlig vurdering

kr. 3.498,kr. 10.000,-

Haugesund kommune
Hå kommune

Årlig vurdering
Årlig vurdering

kr. 20.000,kr. 5.000,-

Klepp kommune
Kvitsøy kommune

Intensjonsavtale
Intensjonsavtale

kr. 40.000,kr. 1.584,-

Randaberg kommune
Rennesøy kommune

Intensjonsavtale
Intensjonsavtale

kr. 30.000,kr. 14.382,-

Sandnes kommune
Suldal kommune

Intensjonsavtale
Intensjonsavtale

kr. 225.000,kr. 11.550,-

Sola kommune
Stavanger kommune
Strand kommune

Årlig vurdering
Årlig vurdering
Intensjonsavtale

kr. 20.000,kr. 174.000,kr. 37.500,-

Tysvær kommune

Intensjonsavtale

kr. 33.000,-

Utsira kommune

Intensjonsavtale

kr.

648,-

Vindafjord kommune

Intensjonsavtale

kr.

7.500,-

Helse vest

Årlig vurdering

kr. 250.000,-

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

2.595,-

kr.3.250.000,-

Vi er takknemlig for all økonomisk støtte, og håper at alle kommunene i
fylket for fremtiden viser velvilje i å gi senteret videre driftsmidler.
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Tilbud ved SMISO Rogaland
Støttetelefon:

Fri kurs

De aller fleste førstegangshenvendelsene skjer pr telefon. Enkelte brukere ønsker
å være anonyme. Noen av våre brukere ønsker, og er fornøyd med å ha
telefonkontakt. Dette kan være fordi den geografiske avstanden mellom

Kurset omhandler tre viktige ting:
bevisstgjøring,

motivering og m estring.

senteret og eget bosted er stor, eller at de rett og slett synes at det er for
vanskelig å komme til senteret. Noen trenger mer tid for å tørre å komme innom.

Kurset er delt i tre deler, og i følgende rek kefølge: Trinn I og

Individuelle samtaler:

Trinn II som går over to helger, med påfølgende
samtalegruppe (12 ganger). Hele konseptet varer ca 4

Alle brukere får tilbud om å komme til individuelle samtaler, også kalt ene-

mnd.

samtaler. Disse samtalene går ut på at brukeren, som enten er utsatt eller
pårørende, setter ord på sin problematikk, sine tanker og følelser omkring
overgrepet sammen med en ansatt på senteret. De ansatte skal støtte, trygge og
veilede brukeren for på denne måten å bidra til hjelp til selvhjelp. For mange
brukere er dette aller første gang de forteller noen om overgreps-erfaringen, og
det kan ha gått år siden opplevelsen(e) skjedde. Vi fører
ikke journal.

Selvhjelpsgrupper:
Selvhjelpsgrupper blir startet opp hvis brukere som har gått en stund til enesamtale ønsker å treffe andre likesinnede og dele erfaringer og hjelpe hverandre til å
komme videre. Det er fra 5- 8 brukere i en selvhjelpsgruppe. Vi har ikke startet
opp en ny selvhjelpsgruppe i 2017 da vi har satset på Fri kurset

SMISO Rogaland,Årsrapport2017

Har en vært utsatt for seksuelle overgrep, er det viktig å få
bearbeide dette, men også å k omme videre med
hverdagen.
Gjennom dette kurset får en lære noen ver ktøy en selv kan
bruke, for å kunne hjelpe seg selv vider e. Det vil bli enkle
øvelser rettet mot de temaene som blir tatt opp.
Hoved fokuset blir å lære seg selv å kjenne.
Av tema kan nevnes: Grenser, sorg og sinne,
kommunikasjon, egenomsorg, «jakten på selvfølelsen»,
offerrollen, selvstendighet og autonomi, samvittighet og
skyldfølelse, «å erobre sitt eget liv» mm.
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Temakvelder:

Trivselsgruppe:

Temakvelder blir arrangert ca.1 gang pr. måned. Under temakveldene bruker vi

Hver onsdag hele året og uansett vær legges det til rette for turer av ulik lengde

intern kompetanse eller henter inn eksterne forelesere for å belyse ulike temaer.
Temakveldene blir blant annet kunngjort i vår Info og på vår hjemme-side.

og v anskelighetsgrad. Både gang- og sykkelturer, overnattings turer og kulturelle
begivenheter kan inngå i programmet, enkelte av turene er tilret-telagt for

Brukerne er hjertelig velkomne til å ta med seg en partner eller en ven-nen på
disse kveldene, samt komme med forslag til tema de ønsker senteret skal

rullestolbrukere. Dette tilbudet inngår i senterets satsing på folke-helse, og
opplyses om i Infoen.

fokusere på. Temakvelder har et faglig fokus, og skal virke utviklende for
brukerne våre. Alle som deltar har taushetsplikt.

Andre tilbud:

Infoen:

Dersom noen av brukerne ø nsker eller trenger d et, er senteret be hjelpelig med å
følge vedkommende til politi, advokat, lege og andre offentlige kon-torer. SMISO

Infoen er et informasjonsskriv som vi jevnlig sender ut til interesserte og bruk-ere
av senteret. Infoen inneholder en oversikt over aktivitetene vi arrangerer i den

er i tillegg behjelpelig med å finne fagpersoner som kan bistå i ulike forhold. Vi
samarbeider med en advokat som kan gi opptil 3 timer gratis hjelp ved behov. I

aktuelle tidsperioden, samt åpnings tider og annen nyttig informasjon. Infoen kan
mottas både pr. mail eller post.

tillegg har SMISO bygget opp et lite bibliotek bestående av hobbybøker,
faglitteratur, se lvhjelpsbøker og skjønnlitteratur, samt musikk og filmer. SMISO
distribuerer også relevant infomateriell.

Middagstilbud:
Felles kveldsmat/middag for brukerne gjennomføres hver onsdagskveld året
rundt. Brukere og ansatte samles til et felles måltid på stua, alle betaler en

Tillegg:
Senteret har primært ikke noe tilbud til brukere under 16 år. Derimot henviser

egenandel på kr. 20,- for dette tilbudet.

SMISO gjerne til andre instanser som kan hjelpe utsatte under målgruppens
aldersgrense videre, slik at de likevel kan få den hjelpen de trenger. Men ingen

Torsdagskafe`med vafler og kaffe:
Vi fortsetter med torsdagskafe med vaffelsteking fra kl.15.30 – 17.30 i 2017. Vi

regel uten unntak – dersom yngre brukere trenger et tilbud vil de ikke bli av-vist.
Det forutsettes da at foresatt følger.

ansatte er selvfølgelig hovedansvarlige, men tanken er at brukerne selv skal
drive kafeen. De får da sosialtrening og lærer å stole på seg selv i trygge

Pårørende, partner/kjæreste og venner kan få samme tilbud som brukerne på

omgivelser.

senteret, og er hjertelig velkomne til å benytte seg av det tilbudet senteret til-byr.
Ved etterspørsel blir det opprettet egen samtalegruppe for partnere eller
pårørende. En slik gruppe vil også regnes som brukere av senteret.

SMISO Rogaland,Årsrapport2017
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Temakvelderog andrearragementer
for vårebrukere i 2017

Januar

Tema: Menn og seksualitet.

August

«Utsatte mann» hadde i desember 2016 en kampanje om
menn og overgrep. Derfor ønsket vi å ha en temakveld i
januar spesielt for og om menn som er utsatt for incest/
seksuelle overgrep.

- Kristine Hille Halvorsen, Veileder SMISO
September

Oktober
Tema: Musikkterapi.
- Tore Pedersen, musikkterapeut .

Mars

Tema: Odontofobiteamet

Tema: Utsatt mann
Egen historie om hvordan å komme seg videre.
- Jarle Holseter, daglig leder Utsatt mann

- Tom Nybø, spesialist i sexoligisk rådgiving (NACS) og
barnevernspedagog.
Februar

Tema: Selvfølelsen.

Tema: Livsstyrketrening,

mestring, mulighet

og valg.
-Borghild Aarskog Myhre, Frisklivssentralen i
Klepp

Sandnes .

- Bettina Schwenk, tannlege i TOO- teamet i Sandnes og
Katrrine A. Grindalen, tannhelsesekretær.
April

Tema: Følelser og mat .
- Edel Iren Aase, nestleder SMISO Rogaland.

Mai

Temakvelden i ma i utgikk pga av at ansatte var på

Juni

Sommertur til Byrkjedalstunet
- For brukerne av senteret.

Landskonferanse i Stjørdal fra onsdag 31. mai- fredag 2.
juni- 17.

SMISO Rogaland,Årsrapport2017

November

Tema: Kroppen som kompass.
Foredragsholder Hildur Vea

Desember

Julebord
- For brukerne i SMISO`s lokaler.
Andre arrangement med brukere:
- Seminar for verdighet
- Messe for verdighet
- Verdens dagen for forebygging av seksuelle
overgrep mot barn.

Det ble holdt 2 brukermøter i løpet av 2017.
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I virksomhetsplanenfor 2017 står følgendeå lese:
Overordna mål:
SMISO Rogaland skal gjennom støtte, veiledning og fellesskap bidra til at
mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep opplever nye muligheter til
å leve med sin historie. SMISO Rogaland skal, gjennom aktivt samarbeid med
ulike samarbeids partnere, bidra til øk t kunnskap, f orståelse og forebygging a v
seksuelle overgrep.
Delmål 1:
Alle ansatte ved SMISO skal arbeide aktivt for å øke intern kompetanse
og forståelse i forhold til brukerne våre. Dette gjennom kursing, deling av
kunnskap, lesing av faglitteratur, planlegging og gjennomføring av egne personaldager, videreutdanning og l ignende.
Delmål 2:
Alle ansatte ved SMISO skal arbeide aktivt for å øke kjennskapen til SMISO.
Dette g jennom deltagelse i naturlige samarbeidsfora, videreutvikling
av i nformasjonsmateriell og internettside, fokus på media, foredragsholding og
stands.

4 års planen skal være ett levende dokument som er føringen for SMISO
Rogalands satsing i perioden 2017-2021.

Interne fagdager- 2017
Rørt, rystet og rammet - RVTS

Høst 2017

Inkluderende arbeidsliv - NAV

Høst 2017

Personal-og planleggingsdager
- 2017
Personaldager 18-19 desember - Verdigrunnlag og fag

SMISO Rogaland har i 2017 utviklet en 4 årsplan.

Ved siden av dette er vi og underlagt strategidokumentet til FMSO og vår felles
visjon med de andre senterne i landet:
"Ingen skal utsettes for seksuelle overgrep"
Med vår egen undervisjon:

Sandnes

"Erkjenne, Bearbeide, Forebygge"

Ansatte hadde prosess veiledning 10 ganger i løpet av 2017 med Trond
Grønnestad. Det har og vært fag veiledning med aktuelle veiledere ut fra
problematikk.
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Utadrettet virksomhet og k urs SMISO har vært representert på 2017:

Utadrettet virksomhet 2017:
Kurs / utadrettet virksomhet

Hvor/ hva

Kurs / utadrettet virksomhet

6 trinns undervisning i flere kommuner (se eget punkt)

Rogaland

Fast deltakelse i Konsultasjonsteamet i Sandnes kommune Sandnes

Foredrag sammen med Lions. mars og oktober

Stavanger

Foredrag for fremmøtte åpning Haugesund

Haugesund

Foredrag for innsatte ved kvinneavdelingen Stvg. fengsel.

Stavanger

Foredrag for lærere. 3 ganger i 2017

Rogaland

Strand mottak, ansatte, informasjon om SMISO Rogaland.

Jørpeland

Helsestasjonen for flyktninger i Sandnes,
kvinnegruppe, Informasjon om SMISO Rogaland.

Sandnes

Foredrag for konfirmanter

Sandnes

Stand og informasjon ved Jåttå VGS – Psyk. helse dager.

Stavanger

Randaberg avlastn.bolig, ansatte. «Seksuelle overgrep mot Randaberg
mennesker med ulike intellektuelle funksjonsnedsettelse»
Stand Verdensdagen for forebygging av seksuelle overgrep Sandnes
mot barn, 19 november og barns rettigheter i Langgata.
Foredrag for foreldre i bhg om barn og seksualitet.

Sola

Møte med Tysvær kommune ang deres arbeid med
problematikken.

Tysvær

Ingen skal bære alene" på Fredheim Arena.
Seminar for ledere i menigheter og forsamlinger.

Sandnes

Kurs om seksuelle overgrep for ansatte i Kirkens
SOS i Stavanger.

Stavanger

Kurs om seksuelle overgrep for ansatte i Kirkens
SOS i Haugesund/Nordfylket.

Haugesund

Deltakelse med bruker på seminar for diakoner i Den norske
kirke, St. Petri kirke.

Stavanger

Deltakelse på landsomspennendeledernettverkfor
støttesenter (FMSO).

Oslo

Hvor/ hva

Kurs SMISO har vært representert på 2017:
Statistikk seminar.

Oslo

Landskonferanse i Nord Trøndelag.

Hell

Fagdag for konsultasjonsteamet.

Sandnes

Små steg…..stor endring (Ansatte sammen med brukere).

Kleppe

Fagdag for studentveiledere.

Stavanger/UIS

Er faringer fra samtaler med mindreårige
asylsøkere/flyktninger om seksuell helse.

Sandnes

Barn og unge med skadelig seksuell atferd, den viktige
hjelpen for å forebygge overgrep mot barn.

Stavanger

Introkurs i regi av FMSO

Langesund
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Forebyggendearbeid
Rettet mot ansattesom jobber i boliger med menneskermed
ulike funksjonsnedsettelser.
Seksuelle overgrep skjer overalt og det skjer mye oftere enn vi tror. For å
kunne forebygge og avdekke overgrep er det en forutsetning at seksuelle
overgrep snakkes om.
Vi ønsker at ansatte i boliger for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser
skal være bevisst på at deres brukergruppe har en ekstra utsatthet for seksuelle overgrep.
Det blir antatt at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser

har mer enn

dobbelt så stor risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep som resten av
befolkningen.
Det er ere forhold som gjør mennesker med ulike funksjonsnedsettelser
er ekstra utsatt. Det kan være følger av selve funksjonsnedsettelsen, at de
ikke forstår at de blir utnyttet og misbrukt. De kan ha problemer med å sette
grenser for seg selv. De este er avhengig av hjelp i hverdagen og da gjerne i
intime situasjoner som ved toalettbesøk og dusj.
Vår målsetning er å sette seksuelle overgrep på dagsordenen, og få ansatte
til å re ektere over dette.
Dette kan igjen bidra til at ansatte i boliger tørr å snakke om overgrep, tørr å
ta bekymringer på alvor og gjør noe med de. Vi er faktisk pliktet til å melde
fra.
I 2017 var vi ute å underviste ansatte i 2 boliger. Vi fortsetter å ha fokus på
dette arbeidet også i 2018.

SMISO Rogaland,Årsrapport2017
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Som en sentral del av senterets forebyggende arbeid har vi også i 2017 hatt bra
økning i antall besøk ut i skolene i Rogaland. SMISO Rogaland gir tilbudet til de

Undervisningrettet mot 6. klasse

kommunene som støtter oss økonomisk. Tilbakemeldinger har vært udelt
positive. Vi har etter forespørsel fra lærer også lagt til temaet psykisk vold i
undervisningen.
Kontaktlærer(e), helsesøster og evt. sosiallærer må være tilstede under
undervisningen. De ansatte på skolen kjenner barna og vil kunne følge opp barna
på best mulig måte ved behov.
De ansatte fra SMISO blir sittende sammen med helsesøster etter undervisningen i hver klasse. Dette for å kunne ta imot elever som har spørsmål eller noe

Temasom vil bli drøftet i åpendialog
med barna:
Undervisningsopplegget vi tilbyr er et helsefremmende og forebyggende tiltak innen problematik ken incest og seksuelle overgrep, rettet mot barn.

de ønsker å fortelle.
I 2017 har vi undervist i til sammen 98 klasser på 45 skoler i 7 bidrags kommuner
i Rogaland, og vi har hatt 3 undervisningsøkter for lærere.

•
•

Gode og vonde berøringer
Kroppen vår

•
•

Hva er sex?
Gode og vonde hemmeligheter

•
•

Hva er incest og seksuelle overgrep?
Trygge voksne

•
•

Barns rettigheter
Stra bare handlinger

•
•

Skilsmisse
Rus

•
•

Psykisk og fysisk vold
Psykisk og fysisk sykdommer
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Statistikk
Statistikk for 2017:
Alle 23 sentrene mot incest og seksuelle overgrep i landet er pålagt å
føre ulike statistikkskjema fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet
(Bufdir). Barne- ungdoms og familiedirektoratet gir ut en årlig rapport
over tallene utfra de ulike skjemaene. Vi har 3 ulike skjema, A, B og

Hvor kommer henvendelsene fra?

C. A er registrering av henvendelser enten på telefoner, mail eller
chat. Det kan være fra brukergruppa eller samarbeids- partnere våre.

Brukergruppen

Skjema B er registrering av aktiviteter og besøk ved senteret. C
skjema er registrering av brukere, det vil si utsatte menn, kvinner og
pårørende fra 16 år og oppover.

Dissetalleneer fra vårt senter:

62,4%

795

Samarbeidspartnere

37,6

Totalt

100%

480
1275

Brukere/pårørende

– skjema A

A skjema, kort oppsummering.
I 2017 hadde vi totalt 1275 henvendelser. 795 fra brukergruppa og
480 fra samarbeidspartnere. Henvendelser fra samarbeidspartnere

Brukergruppen: Type henvendelse

hadde en stor økning i 2017, 256 flere henvendelser enn i 2016.
Brukergruppa er utsatte menn/kvinner og pårørende. De var flest

Enesamtale på telefon (20 min)

23,8%

189

Tause telefon

6,4 %

Andre telefonhenvendelser

36,7%

51
291

Epost, brev, SMS

32,2%

255

Sosiale medier/chat

10,7 %

89

kvinner (91,7 %), 8,3 % menn. Andelen pårørende som har tatt
kontakt med oss har økt betydelig fra året før. 75 nye tok kontakt
enten på telefon, mail eller chat. 39 har vi hatt kontakt med før 2016.
Nye brukere har også økt jevnt siste årene. De som har hatt kontakt
med oss fra før er stabilt.

Totalt
Ikkesvar

792

3

B skjema,kort oppsummering.
I 2017 hadde vi 817 besøk enten på senteret eller regi av oss. Det var
78 nye brukere som besøkte oss for første gang. 43 hadde brukt oss
før 2017. 121 brukere besøkte oss 696 ganger.
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Brukergruppen: Pårørende

Brukergruppen: Kjønn
Jente/kvinne

91,7 %

674

Pårørende (familie)

89,5 %

68

Gutt/mann

8,3 %

61

Andre

8,1%

8

Svarende

735

Svarende

Ikke svar

60

76

Brukergruppen: Kontakten med senteret er:

Brukergruppen: Henvendelsene kommer fra
Utsatt

89,7 %

715

Aller første

Pårørende

10,3 %

76

Først i år

Svarende

741

Gjentagelse

Ikke svar

54

Svarende

732

Ikke svar

63

Brukergruppen: Aldersfordeling

10,3 %

75

5,3 %

39

84,4 %

618

Brukergruppen: Fra kommunetype

utsatte
1.5 %

10

Vertskommune

32,3%

219

98,5 %

653

Bidragskommune

51,7 %

350

Svarende

663

Annen kommune

16,0 %

108

Ikke svar

32

18 år eller yngre
Over 18 år

Svarende

478
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Samarbeidspartnere:

Samarbeidspartnere:

Type henvendelser

Formål med henvendelsen

Besøk

19 %

91

Enkeltbrukere

12,6 %

60

Telefon

22,4 %

107

Råd og veiledning

10,7%

51

Epost, brev, SMS

58,6 %

280

Samarbeid

51 %

242

Svarende

39,1%

478

Undervisning

34,1 %

162

Annet

0

474

Svarende

Samarbeidspartnere:

Samarbeidspartner:

Instans

0

Fra kommunetype

Utdanningsinstitusjon

10,4%

51

Vertskommune

24,7 %

114

Barnehage

1%

5

Bidragskommune

63,0 %

290

Psykisk helsevern

9,4 %

46

Utenfor

12,1 %

56

Helseinstans

25,3 %

124

Svarende

Helsesøster på skole

20,8 %

102

Barnevern

4,9 %

24

Advokat

1,8 %

9

Politi

2,7 %

13

Nav

0,2 %

1

Annet incestsenter

1,6 %

8

Frivillige organisasjoner

11,8 %

58

Presse/medier

1,6 %

8

Andre

4,7 %

23

Svarende

460

472
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Skjema B - 2017
Måned

Antall

Prosent

Bruk av senteret;

Januar

75

8,8 %

Aller første besøk

78

9,5 %

Februar

50

6,0 %

Første besøk i 2017

43

5,2 %

Mars

89

10,7 %

Gjentatte besøk

618

85,2 %

April

66

8,0 %

Svarende

817

Mai

98

11,8 %

Juni

77

9,3 %

Juli

11

1,3 %

Besøket gjelder;

August

62

7,5 %

Innomstikk /Åpent hus/Brukertre

186

20,6%

September

92

11,1 %

Enesamtale

384

42,5%

Oktober

72

8,7%

Parsamtale

9

1%

November

82

9,9 %

Familiesamtale

15

1,7 %

Desember

56

6,7 %

Selvhjelpsgruppe /annet gruppetilbud

115

12,7 %

Svarende

828

Temakveld

29

3,2 %

Tilbud til barn og unge

3

0,3 %

Oppfølging knyttet til øvrige hjelpeapparat

2

0,2 %
17,7 %

Tid på dagen
Før kl 16

551

66,7 %

Annen aktivitet på eller tilknytting til senteret

161

Etter kl 16

162

19,7 %

Svarende

904

Både/ og

112

13,5 %

Svarende

828
Annen aktivitet på eller tilknytting til senteret; middag, tur, sommertur,

Kjønn
Jente/kvinne

685

82,7 %

Gutt/Mann

143

17,3 %

Svar

828

julebord og utvidet åpningstid i avdeling en i Haugesund.
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Kontaktinform asjon
Hovedkontor:
Langgaten 41, 4 etasje,
4306 SANDNES
Avd. Haugesund:
Sørhauggaten 111
5527 Haugesund
Felles kontaktinfo:
Telefon 51 97 19 00
po st @smiso-rogaland.no
w w w.smiso-rogaland.no
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Fra: Anita Vikene<anita_vikene@hotmail.com>
Sendt:mandag11. februar 201917.22
Til: Sentralarkivet
Emne:Økonomiskstøtte
Hei,
Jegtrengerhjelp til å distribueredennesøknadentil rette innstans.Kandere sendedette til de forskjellige
avdelingersomkan væreaktuelle.evt. Helseog omsorg,Kultur og Idrett og fritid,
Mvh
Anita Vikene

Økonomiskstøttetil «JenteCamp»2019
Dato:27.06.– 30.062019
Karmøy.
NorskforeningforWilliams
Syndrom(NFWS)
skalarrangere
sinårlige«JenteCamp»forjentermeddiagnosen
Willliams
Syndrom.
I år gårturentil KarmøymedJuliaogAnitaVikenesomarrangører.
Detteer et landsdekkende
tilbud.Tidligere
harvi værtogbesøktmedlemmer
i Bardufoss,
påHamar,Bergen,Averøy,
ogi fjori Fredrikstad.
Vi harsåoftesnakketvarmtomplassenhvorvi bor,ogikkeminsthvorJuliajobber.Allehar
veldiglyssttil å besøkehenneshjemkommune
ogarbeidsplasser
påSolsteinogVili&Ve.Flereavjenteneharikke
sliketilbudpåsinhjemplass,
oger selvsagtveldignysgjerrig
pådet.
Et sånntarrangeme
nt er forholdsvis
kostbart.
NFWSdekkerdeleravutgiftene,
deltakerne
enegenandel,
menvi er
avhengig
avsponsorer/støtte
forå få gjennomført
arrangementet.
Budsjettet
forJente-Camp2017varpåkr.103.000,
ogi 201893.000,
Budsjettfor2019:
StøtteNFWS 60.000,
Egenandel 10.000,
Sponsorer 30.000,
Sumbudsjett 100.000,
Jente-Campener et samlingspunkt
forjenteri alderen16 -26år meddiagnosen
WS.Vi harsattet takpå10jenter,der
alleharmedhversinledsager.Vi prioriterer
jentersomharmedmødresomledsager.
Detteer et tiltaksomskal
knyttebåndmellomjentene,menogsåmødrene
harmangenyttigeerfaringer
å dele.Herfårdeltakerne
møteandre
somer i sammesituasjon
somsegselv,deleerfaringer
ogknyttevennskap.
Deharulikeaktiviteter
fratidligmorgentil
senekveldenover4 dager.Detleggestil rette for at deltakerneskalfå mulighettil å sprengeegnegrenserog se
nyemuligheter.

Detvil værespesieltfokuspå fysiskaktivitet,suntkostholdog livsstil.

Temaeter sværtaktueltfordissejentene.
Selveovernattingen
blirpåRadisson
BluHotelHaugesund.
Vi landetpådettevalgetfordidetletterendelutfordringer
vi harknyttettil spisinghosdissejentene.I tilleggtrekkerdetoppat vi fårbenyttebassenget,
somogsåer enfin
aktivitetforstivemuskler.Forå transportere
ossrundt blirdetbruktprivatebiler.
Vi kommertil å fartemyerundt,ogønskerå få vistframøyavårpådisse4 dagene.Detplanlegges
enturtil
historiesenteret
påAvalsnes,
ogturenut til Bukkøyer enflottpasselangturå gå.I tilleggtenktevi i forbindelse
med
bedriftsbesøk
til SolsteinogVili&Ve,vil vi arrangere
noeavfysiskaktivitetutepåenavvåreflottestrender.
Sidenvi
borutei Skudeneshavn
ønskervi å tilbringeenheldagherute.Dakommervi til å vandrerundtlitt å viseframbyen
vår.Programmet
herer ikkeheltklartennå,mendetblirmyegøy,vi harflotteområderå boltreosspåogsåherutei
havgapet.
Skulledetdukkeopptilbudombåtskyss
haddedetværtutroliggøyå tattturenut til Geitungen
Fyr.Dette
skalvi jobbemed å få påplassutovervinter/våren.
Disseflottejenteneer ogsåveldigmusikalske
oggladi å bevegesegettermusikk.Enskalikkesebortifraat vi også
finnerpånoegøyi denforbindelse.
NorskForening
forWilliams
Syndrom
(nfws)harsinegennettside:HYPERLINK
"http://nfws.no
" http://nfws.no

Norsk Foreningfor WilliamsSyndrom - jobber for et lykkelig
liv
nfws.no
FEWS– European Federation of Williams Syndrome organisations. Årlig møte ble denne
gangen avholdt i Oslo 19 – 21 Oktober. Det var 18 deltagere fra like mange land.

Foreningens
org.nr:986943544
Vi ønskermeddetteå spørreKarmøyKommuneomøkonomis
k støttetil gjennomføring
av arrangementet.
Vi kommergjerneog informererom William`ssyndrom.
PåvegneavNFWS
Juliaog AnitaVikene

95883677
Mail: anita_vikene@hotmail.com
Kontonr. 3361.12.67067

LITT INFOOM WILLIAMSSYNDROM

Williams’
syndrom
(WS)er ensjelden,medfødttilstandsomkjennetegnes
avkarakteristiske
ansiktstrekk,
medfødte
strukturelle
forandringer
i hjertekarsystemet,
redusertvekstogforsinketutvikling.
Typiskfordiagnosen
er ogsågode
verbalespråkferdigheter,
sosialutadvendt
personlighet
ogat personene
utrykkerstormusikkglede.
Detfødesto til firebarnmeddiagnosen
hvertår i Norge.
I ungdomsårene
ogi voksenalderleggermangepåseg ogblirovervektige.
Årsakene
til detteer troligsammensatte.
Deter derforviktigat defårinfo/veiledning
omsuntkosthold
oglivsstil.

Manharerfaringmedat mangevoksnekanfalleut avaktiviteter
dehaddegledeavsomungdompågrunnav
manglen
deoppfølging.
Forskning
viserat mangemeddiagnosen
er i litefysiskaktivitetogat kvinnermedWShar
laverefysiskaktivitetsnivå
ennmenn.Deter derforviktigå leggetil retteforfysiskaktivitethosvoksneogspesieltviktig
å stimulere
kvinnermedWStil å væreaktive.I tileggtil denfysiskegevinsten
kanfysiskaktivitet
bidratil å forebygge
psykiske
plager,noesomvoksnemedWSharøktrisikoforå utvikle.
MankanlesemeromWilliams
syndrom
pånettsidene
til:
NorskforeningforWilliamssyndrom:HYPERLINK
"http://nfws.no
" http://nfws.no
Frambu:HYPERLINK
"http://www.frambu.no/
" http://www.frambu.no
/

Mvh
AnitaVikene
Vikevågen9
4280Skudeneshavn
INCLUDEPICTURE
" http://www.frambu.no/ShowCMImage.ashx?FileInstanceId=6ae798c7
-2f40-4c15-af8eb77af5dbf498&Width=550
" \* MERGEFORMATINET

28. februar 2019.

Til kommunenei Rogalandfylke

Søknadom driftstilskuddfor 2019
Landsforeningen
mot fordøyelsessykdommer
(LMF)er en landsomfattendeorganisasjonfor de som har en
diagnoseknyttet til fordøyelsessystemet.
Lokalavdelingen
LMF avd.Rogaland er såledesen pasientforeningfor menneskermed diagnoseMorbusCrohn,
Ulcerøs Colitt samt andrefordøyelsesrelatertesykdommer. (Omtalesog ofte som IBDog/eller IBS)
Kroniskinflammatorisktarmsykdom (IBD- Inflammatorybowel disease) er en fellesbetegnelsepå kroniske
sykdommersom karakteriseresav betennelsei tarmen.Dette kan gi plagersom magesmerter,hyppig
avføringstrangog blodig diaré. IBDer blitt mer og mer vanlig,og man anslårat antall menneskermed tilstanden
har økt med mer enn 5 gangeri løpet av det sisteårhundret.Ca20.000personer har IBDi Norgei dag.
Irritabel tarmsyndrom (IBS- Irritable bowel syndrome) er en vanligsykdomsom rammer anslagsvis10-20%av
befolkningen. Med andre ord er det et stort problem - for hver enkelt det gjelderog for samfunnet.
Foreningener stiftet av leger og pasienter og skalværeen hjelp og støtte til pasienter og derespårørende. I
tilleggønskervi å spremest mulig informasjonom lidelsene til bådepasienter,pårørende, allmenhetenog det
offentligefor øvrig.
Vi ønskerogsåå fremme sosialkontakt mellom medlemmer, samtgi våremedlemmeret sosialttilbud i trygge
omgivelser.
Dette året, som i fjor og årenefør, håpervi skalbli et aktivt år med flere medlemsmøterhvor vi vil leggevekt på
dyktigeforedragsholderesom kan gi ossnyttig informasjonknyttet til vår sykdom.Vi ønskerogsåå gi
medlemmenemulighetentil å væresammen sosialt,slik at vi kan utveksleerfaringerog kunnskapossimellom.
LMF arbeiderfor å:
- utgi korrekt informasjonom fordøyelsessykdommer
.
- hjelpe pasienter slikat de kan leve godt til trossfor diagnosegjennomakseptanseog mestring.
- informereom pasientersog pårørendesrettigheter.
- støtte opp om forskningog behandlingav sykdommene
.
- fremme medlemmenesinteresseroverfor myndighetene.
- fremme kontakt mellom medlemmeneog delta i internasjonaltsamarbeid.
LMF er en pasientdrevetorganisasjon
. Gjennomlikemannsarbeidjobbesdet med alt fra skravlekvelderog
medlemsmøterute i lokallagene,til likemannstelefonen,medlemsmagasin,
informasjonpå sosialemedier,filmer
og forum.
Hvert år arrangererLMFto ungdomsturerog flere familiesamlinger
. Vi er med på prosjektervia Extrastiftelsen
samt arrangementsom webinarog verdensIBD-dag.
LMF Rogalandhar i underkantav 400 medlemmer.Ca50 av disseer under 26 år.
Pålandsbasishar LMFca. 4200 medlemmerfordelt på 13 lokalforeninger.

Vårt arbeidkoster,og med mer midler blir vi i standtil å arrangereendaflere samlinger,foredragmv. enn vi gjør
i dag.Hovedinntekteni dager medlemskontingent.
Vi senderderfor en søknadom støtte/driftstilskuddfor lokallagetLMFRogalandpå generelt grunnlag, og ber om
svarpå om det er noe dere kan bidra med. Det vedleggesingenandredokumentertil dennesøknaden,da vi
ønskerå utfylle søknadenmed de opplysningenedere eventueltmåtte be om.
Håperpå raskt og positivt svar.

Med vennlighilsen
LMF Rogaland

AnneKarinSørdal

ToreOftedal

Styretsleder

Styremedlem

Landsforeningen
mot Fordøyelsessykdommer
AvdelingRogaland
c/o AnneKarinSørdal
Skoglandsvegen
195,
5514 Haugesun
d
epost:rogaland@lmfnorge.no
Org.Nr. 997 129 512

Webside: www.lmfnorge.no

Innsendt:26.02.201921:15
Ref.nr: RGCVVM

Karmøykommune
Rådhuset
postboks167
4291KOPERVIK
Telefon:52 85 75 00
E-post:post@karmoy.kommune.no
Hjemmeside:https://www.karmoy.kommune.no/no

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner søknad
Opplysninger om søker
Søker er

o Virksomhet uten organisasjonsnr.
T Virksomhet med organisasjonsnr.
Org.nr.

998241529
Forening/organisasjon

HåpetsHavn
Adresse

c/o Siv ElisabethRisdal

Postnr.

4270

E-postadresse

Poststed

ÅKREHAMN
Telefon

hapetshavn.2017@gmail.com

94094950

Internettadresse

Bankkonto

3361 17 37403
Kontaktperson:
Fornavn og ev. mellomnavn

Siv Elisabeth

Etternavn

Risdal

E-postadresse

siv.elisabeth.risdal@gmail.com

Mobilnr.

45228887

Kontaktpersonens funksjon

Styreleder

Medlemstall
Det er kun medlemmer som har betalt kontingent som skal regnes med. En person teller kun som ett medlem selv om vedkommende
er med i flere grupper.
Antall medlemmer bosatt i kommunen

85
Antall medlemmer fra 0 - 19 år, bosatt i kommunen

0
Totalt antall aktive medlemmer

85

Søknad om tilskudd
Tilskudd vurderes på bakgrunn av aktivitetsnivå og nivå på driftskostnader. Tilskuddet kan gis som delvis kompensasjon for utgifter.
Tilskuddsordning:

T Driftstilskudd til frivillige organisasjoner
Søknadsbeløp

55 000
Organisasjonens driftsinntekter siste år

180 586
Organisasjonens driftskostnader siste år

428 477

1149_701780, Sem & Stenersen Prokom AS

Side 1 av

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner - søknad

Begrunnelse for søknad
Spesifiser søknad om aktivitetstilskudd

Vi søkerom støttetil HåpetsHavn for å kunnefortsettedriften av dettefrivillige arbeidet.
Søkes det støtte fra andre kommunale instanser?

o Ja
T Nei

Dokumentasjon
Følgende må vedlegges søknaden:ÅrsberetningBudsjettRegnskap
Type vedlegg

Last opp vedlegg

Årsberetning2018.docx
Type vedlegg

Last opp vedlegg

Regnskap2018

Ettersendes

o per post
Ettersendes

o per post

bedriftsøk.PDF

1149_701780, Sem & Stenersen Prokom AS

Side 2 av

-Årsberetning 2018. Håpets Havn
2018 har vært et flott og viktig år for HåpetsHavn. Vi har hatt stor utvikling, både med
stor økning i frivillige arbeidere som ønsker å være med, og en stabil økning innen de
som benytter segav dette tilbudet.
Av inntektene til Håpets Havn har vi sett nytten av å investere, for å styrke
organisasjonenpå best mulig måte.
Investeringene til Håpets Havn består av et stort kjølerom, oppvaskmaskin og
varmepumpe,det er ogsåblitt gjort en oppgradering på kjøkkenet ett er kokkenes ønske
for å lette arbeidsoppgaverog i forhold til renhold og hygiene.
På våren ble Håpets Havn gitt en bil, tilegnet våre oppgaver med henting av mat hos
givere, og utkjøring av mat. Dennebilen ble sponset av flere givere som ønsket å støtte
dette arbeidet, og denne bilen har vært til stor hjelp da vi tidligere har benyttet private
biler/bom -penger og drivstoff.
Sommeren2018 hadde HåpetsHavn åpent under Fiskeridagenehvor vi hadde servering
av mat og drikke.
Håpets Havn arrangerte ogsået godt gammeldagsdugnads-arbeid, der vi samlet en
gjeng,og malte et hus. Til dette fikk Håpets Havn alt sponset av diverse givere.
I Desemberarrangerte Håpets Havn Sponsorkveld,for alle givere og støttepartnere.
Dette ble arrangert for å takke alle støttepartnere for året som var og for å kunne vise
dem hva vi har investert i.

Hipets Havn

Resultatregnskap

I

detalje,rt

cio Kristen Vedoy
Nordalsvegen 40

4250 KOPERVIK

Regnskapsir 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (lngen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i

fjor

Budsjett denne
periode

Driftsresultat
Driftsinntekter
Salgsinntekter

3110 Salgsinntekter,Vipps
3111 Vipps
3112 Kafe AMFI

-1 218,00

-13 902,26

0,00

-24 042,43

-17 547,32

0,00

-8 434,00

-93 038,00

0,00

-33 654,43

-124 487,58

0,00

-56 400,00

-42 400,00

0,00

-30 903,00

-158 741,00

0,00

-45 436,28

-10 967,85

0,00

-10 000,00

-5 000,00

0,00

0,00

-10 000,00

0,00

-2 500,00

-2 500,00

0,00

0,00

-70 546,00

0,00

0,00

-3 000,00

0,00

0,00

-25 500,00

0,00

-1 626,00

0,00

0,00

-146 86s.28

-328 654.85

0,00

-180 519,71

-453 142,43

0,00

52 063,37

14 074,37

0,00

0,00

6 512,74

0,00

0,00

25 000,00

0,00

52 063,37

45 587,1',l

0,00

Avskrivning pAtransportmidler, maskiner

35 617,50

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler
Annen driftskostnad

0,00

0,00

35 617,50

0,00

0,00

96 000,00

69 000,00

0,0c1

7 832,78

0,00

0,0c1

27 355,73

23 783,08

0,0c)

0,00

1 875,00

0,0c|

Inventar

19 218,50

47 968,75

0,0c|

Driftsmaterialer

2283,2A
21 853,81

0,00

0,0c1

1 779,50

0,0ct

0,00

1 100,00

0,0c1

0,00

0,0c1

Drivstoff

1010,50
5 675,25

0,00

0,0c1

Vedlikehold

2138,00

0,00

0,0c1

Forsikringer

10 587,00

0,00

0,0c1

Reisekostnader, ikkeoppgavepliktig

1 688,40

0,00

0,0c1

Forsikringspremier

2 415,00

0,00

0,0c1

226,00

521,00

0,0c1

198 324.17

146 027,33

0,001

286 005,04

191 614.44

0,001

105 485.33

-261 527,99

0,00r

-67,00

-28,00

0,00

Salgsinntekter
Annen driftsinntekt

3710 Faste givere
3720 Andre gaver
3730 InnGrasrotandelen
3740 Tilskudd/gaver
3745 3 notter
3750 Offentligetilskudd
3760 Basar/utlodning
3770 Hsstmarked
3780 Auksjon
3900 Andredriftsrelaterte

inntekter

Annen driftsinntekt

Driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad

4110 Innkjop varer, avgiftsfritt
4300 Innkjop gevinster
4550 Honorar

Varekostnad
Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

6010

6300
6320
6340
6430
6540
6550
6560
6600
6900
7000

7A2O

7040
7140
7500
7770

Leie lokaler
Renovasjon, vann, avlop mv.
Lys, varme
Leie andre kontormaskiner

Rekvisita
Reparasjoner og vedlikehold bygninger
Telefon

Bank og kortgebyrer

Annen driftskostnad

Driftskostnader
Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Annen renteinntekt

8050 Annenrenteinntekt
Annen renteinntekt

-67,00

Finansinntekter

-28,00

0,00

-67,00

-28,00

0,00

Finansinntekter og finanskostnader

-67,00

-28,00

0,00

Utskrevet av David Sjoen 28.01 .2019 15:30:29
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Resultatregnskap { detaljert

HApets Havn
c/o Kristen Vedoy
Nordalsvegen 40
4250 KOPERVIK

Regnskapsir 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (lngen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok
Resultat for ekstraordinare inntekter og kostnader
Resultat fsr skattekostnad

Arsoverskudd / Underskudd
8980 Avsatt til fri egenkapital

Periodeuwalg Periodeutvalg i

fjor

105 418,33

-261 555,99

0,00

105 418,33

.261 555,99

0,00

105 418,33

-261 555,99

0,00

0,00

261 555,99

0,00

261 555,99

0,00

0,00

261 555,99

0,00

0,00

261 555,99

0,00

Annen egenkapital

Oppskrivninger og overforinger (Aksjeselskap)

Disponeringer

28.01 .20'19 15:30:29

Budsjett denne
periode

Helse- og omsorgsetaten

Søknad om tilskudd til
frivillige lag og foreninger
Organisasjonen som søker om tilskudd
Organisasjonens navn
Adresse

Organisasjonsnummer
Postnr.

Kontaktperson
Telefon (dagtid)

Poststed

Kontonummer

Kontaktpersonens verv i organisasjonen
Mobil

E- post:

Om organisasjonen
Organisasjone ns hovedformål
Organisasjonens geografiske dekningsområde
Antall medlemmer totalt

Antall medlemmer bosatt i Karmøy kommune

Begrunnelse for søknaden
Kort beskrivelse av t iltaket det søkes støtte for
Fornavn (og evt. mellomnavn)

Rådhuset,4250 KOPERVIK Telefon:52 85 75 00 e-post: postmottak@karm
oy.kommune.no

Budsjett
Hvilke utgifter vil dette konkrete tiltaket medføre?

Hvordan skal utgiftene ved dette konkrete tiltaket dekkes inn?
Fornavn (og evt. mellomna vn)

Hvor mye av utgiftene ber dere om at tilskuddet fra kommunen skal dekke?
Fornavn (og evt. mellomnavn)

Underskrift
Sted / dato

Underskrift av søker

Retningslinjer for tilskuddsordningen
Kommunestyret vedtok i budsjett for 2019 at det avsettes kr 50 000 til frivillige organisasjoner og
lag innenfor hovedutvalg for helse og omsorg sitt ansvarsområde.
Alle frivillige organisasjoner og lag som driver forebyggende, aktiviserende eller støttende arbeid
for befolkningen i Karmøy kommune kan søke om tilskudd. Aktiviteter må ha en innretning mot
helse eller omsorgsarbeid. Tiltak som er av forebyggende karakter vil bli prioritert.
Det kan søkesom tilskudd til konkrete prosjekter og arrangementer.
Det kan søkesom inntil kr 20 000 pr år.
Det gis ikke støtte til ordinære driftsutgifter.

Krav
Organisasjonen må være lovlig registrert, og ha minst 15 medlemmer.
Det gis ikke støtte til organisasjoner som drives på forretningsmessig basis.
Organisasjonen må ha lokal tilknytning, eller være et etablert lokallag.

Saksbehandling
Søknad sendes til BessSætrepå e-post: postmottak@karmoy.kommune.no . Vil du sende søknaden
per post er adressen Rådhuset,postboks 167, 4291Kopervik. Søknadsfrist er 1. mars 2019. Midler
tildeles i hovedutvalgets møte i april . Tilskudd annonseresi lokale media og kommunens
internettsider.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Arne Fagerland
19/2189

Arkiv: F01
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg helse og omsorg
Formannskapet
Kommunestyret

04.06.2019
03.06.2019
01.07.2019

BARNETRYGD FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen foreslår at dagens ordning for beregning av sosial stønad ikke endres. I stedet bør de
kr.300 000 som er avsatt på budsjettet gå til å gi full dekning av utgifter til barnehage og
barnepass/SFO for barnefamilier som mottar sosial stønad.

1.0 Innledning
Administrasjonen er bedt om å utrede muligheten for at barnetrygd i noen tilfeller kan
komme til fratrekk ved utmåling av behov for sosial stønad. Det er også satt av kr.300 000
til dette på budsjettet for 2019.
2.0 Økonomi – «hva vil kostnaden bli dersom en skal se bort fra barnetrygden som
inntekt for mottakere av sosial stønad?»
Et anslag som ble utarbeidet på bakgrunn av antall stønadsmottakere med barn per
november 2018 viste at den årlige kostnaden ved å se bort fra barnetrygden vil kunne
medføre økte kostnader på rundt 2,1 millioner per år. Da er det imidlertid ikke tatt høyde
for at det kan være enslige forsørgere som mottar en ekstra barnetrygd. Tas også dette
med i beregningen, vil det kunne være nærmere 2,7 millioner i økte utgifter dersom det ses
bort fra barnetrygd ved beregning av stønadsbehov. En annen faktor er at barnetrygden
økte fra kr.970 per måned til kr.1 054 per måned fra 01.01.19. Justerer vi prognosen fra
november 2018 for dette, vil det med et konservativt anslag (det vil si at en ikke tar høyde
for søkere med dobbel barnetrygd) være sannsynlig at kostnadene øker med 2,3 millioner
per år. Tar vi med et anslag på antall doble barnetrygder i beregningen anslås kostnadene
å øke med kr.3 millioner per år. En har for øvirg sett på antall stønadsmottakere med barn
per 30.04.19 og sammenlignet med tallene fra november 2018. Det har her kun vært
marginale endringer.
3.0 Administrering av en ordning hvor det skal sees bort fra barnetrygden ved
beregning av sosial stønad
Her er det flere momenter:
1. Det ene er beregning av stønaden. Skal det være en universell ordning hvor det ses bort
fra barnetrygden allerede fra første søknad, eller skal det kun gjelde for de som har
mottatt sosial stønad over en lengre periode, eksempelvis 6 måneder? Valget her vil
kunne påvirke kostnadene ganske betydelig. Eksempelvis viser et konservativt anslag
(hvor det ikke tas hensyn til dobbel barnetrygd) at kostnadene «kun»vil øke med kr.600
000 per år (i stedet for 2,1 million) dersom det er et vilkår å ha mottatt stønad i 6 måneder
før det ses bort fra barnetrygd som inntekt. Her må det imidlertid tas høyde for at dette
vil kreve mer administrering en universell ordning. Da blir det mindre tid for veiledere til
å kunne bistå brukere med arbeidsrettet oppfølging.
2. Et annet moment er hvordan en skal sikre at disse økte bevilgningene faktisk oppnår
hensikten om at barn av sosialhjelpsmottakere ikke skal bli ekskludert fra å kunne delta
på aktiviteter grunnet foreldrenes økonomi. De færreste har mulighet til å kunne
øremerke den månedlige barnetrygden til aktiviteter, utstyr eller sparing. Mange vil
kjenne seg igjen i påstanden om at barnetrygden forsvinner inn i det månedlige
husholdningsbudsjettet. Det er rimelig å anta at dette også vil være tilfelle for mottakere

av sosial stønad. Skal det da kreves at de som mottar ekstra stønad skal levere månedlig
dokumentasjon på at disse pengene er kommet barna til gode? Da vil mer ressurser vris
over på saksbehandling, og det vil bli mindre tid til oppfølging som er det viktigste
verktøyet for å bistå brukere med å bli økonomisk selvhjulpne.
3. Et siste moment er risikoen for å skape flere stønadsmottakere om en ser bort fra
barnetrygd som inntekt. Som et eksempel på dette kan vi bruke en familie med 3 barn som
per dags dato ligger kr.1000,- over normen for å motta sosial stønad. Ser en bort fra
barnetrygd som inntekt vil de få et stønadsbehov på kr.2 162 hver måned. Om en av
foreldrene i dette eksempelet har en lavt lønnet jobb, må vedkommende jobbe noen timer
for å sitte igjen med kr.2 162 ekstra i netto inntekt hver måned. Her kan vi risikere at flere
mister motivasjonen for å jobbe ekstra, da de i stedet vil kunne motta stønad fra NAV.
Eksempelet er illustrert i tabellen nedenfor:

Beregning av stønadsbehov med dagens
ordning
Livsoppholdsnorm
for ektepar
Kr.10 250,samboere
Samlet
livsoppholdsnorm
Kr.7 200,for 3 barn i alderen
0-5 år
Husleie
Kr. 9 000,Strømutgifter
Kr. 2 500,Sum livsoppholds
norm
Kr.28 950,Sum netto inntekter
for familien
Kr. 29 950,inkludert
barnetrygd

Månedlig overskudd

Kr.1 000,-

Beregning av stønadsbehov om en ser
bort fra barnetrygd som inntekt
Livsoppholdsnorm
for ektepar
Kr.10 250,samboere
Samlet
livsoppholdsnorm
Kr.7 200,for 3 barn i alderen
0-5 år
Husleie
Kr. 9 000,Strømutgifter
Kr. 2 500,Sum livsoppholds
norm
Kr.28 950,Sum netto inntekter
for familien
Kr.26 788
eksklusiv
barnetrygd (kr.29
950 minus kr.3 162
som er summen av
3 barnetrygder)
Stønadsbehov
Kr.2 162,-

4.0 Hvilke tiltak har kommunen per dags dato for barn i lavinntektsfamilier?
Karmøy kommune tilbyr aktivitetskort for barn og unge i lav inntektsfamilier. Dette kortet
gir gratis adgang til kino, bading og diverse andre kultur tilbud. I tillegg kan de få dekket
medlemskap i frivillig organisasjon, treningsavgift, egenandel kulturskole med mer.

NAV har også et spesielt fokus på barnefamilier som søker om sosial stønad. For familier
som har stønadsbehov så gjør NAV individuelle vurderinger på om det er behov for ekstra
støtte for at barna skal kunne delta på fritidsaktiviteter. Eksempelvis kan det da gis støtte
til kontingenter, deltakelse på cup, skoleturer og nødvendig utstyr for ulike aktiviteter.
Videre er det slik at NAV tar hensyn til utgifter som barnefamilier måtte ha til barnehage
eller barnepass/SFO. For å bistå denne gruppen stønadsmottakere med å komme tilbake i
ordinær jobb, er det avgjørende at barnehageplass eller barnepass/SFO er ivaretatt. Hvis
ikke legger det store begrensninger på muligheten for å være i arbeidsrettet aktivitet. Om
familier bare har midler til å dekke deler av disse utgiftene selv, så innvilger NAV
supplerende stønad tilsvarende mellomlegget. I 2018 innvilget NAV Karmøy ca. kr.400
000,- i stønad til barnehage og barnepass/SFO.

5.0 Alternative løsninger
Karmøy kommune har igangsatt tiltak som har til hensikt å forebygge barnefattigdom.
Måten disse tiltakene er innrettet på sikrer at avsatte midler kommer barna til gode. I
stedet for å igangsette ett nytt tiltak hvor det vil være vanskelig å sikre at overføringene
faktisk kommer barna til gode, bør det vurderes å styrke de målrettede tiltakene som
Karmøy kommune allerede har.
6.0 Rådmannens konklusjon:
En ordning hvor en skal se bort fra barnetrygden som inntekt for mottakere av sosial
stønad vil føre til en vesentlig økning av sosialstønadsbudsjettet. Som det er illustert i
eksempelet ovenfor, vil det også bli flere personer som får rett på sosial stønad om en ser
bort fra barnetrygd som inntekt. Videre vil det være vanskelig å sikre at de økte
overføringene faktisk kommer barna til gode. I tillegg må veiledere som jobber med sosial
stønad bruke mer tid til saksbehandling. Som en følge av dette riskerer en at flere personer
blir langtidsmottakere av sosial stønad, når veiledere på sosial får mindre tid til
arbeidsrettet oppfølging. Da kan ordningen fort bli en «fattigdomsfelle» som hindrer
stønadsmottakere i å bli økonomisk selvhjulpne. I stedet for å innføre en ordning hvor det
ses bort fra barnetrygd, bør de eksistrende målrettede tiltakene styrkes. Det foreslås da at
utgifter til barnehage og barnepass/SFO finansieres fullt ut for alle barnefamilier som
mottar sosial stønad, i stedet for at de kun suppleres med mellomlegget som er dagens
praksis. Om de kr.300 000 som er avsatt på budsjett er tilstrekkelig til å dekke en slik
ordning er usikkert. Ordningen må først få tre i kraft og virke over en periode. Det er
imidlertid rimelig å anta at kr.300 000 vil kunne være tilstrekkelig, da totale utgifter til
stønad for barnehage og barnepass/SFO som nevnt utgjorde kr.400 000 i løpet av hele 2018.
Dette vil være et målrettet tiltak som ikke krever ekstra administrering, og det styrker
stønadsmottakernes mulighet for å kunne være i arbeidsrettet aktivitet. I tillegg kommer
det barna direkte til gode ved at det sikrer dem barnehageplass og barnepass/SFO,
samtidig reduseres sannsynligheten for økning i antall sosialhjelpsmottakere.

Rådmannen i Karmøy, 24.05.2019

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

SAKSPROTOKOLL - TANNHELSE FOR PRIORITERTE GRUPPER
Eldrerådet behandlet saken den 09.04.2019, saksnr. 18/19
Behandling:
Saken er utsatt.

Vedtak:

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bodhild Eriksen
19/ 1569

Arkiv: G49
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hovedutvalg helse og omsorg

03.06.2019
03.06.2019
04.06.2019

TANNHELSE FOR PRIORITERTE GRUPPER

Kommunalsjefens forslag til vedtak:
Ordningen Tannhelse prioritert grupper opprettholdes slik den er per i dag
Helse og omsorgsetaten vil bedre markeds føring av tilbudet i samarbeid med Tannhelse
Rogaland

SAKSFRAMSTILLING

Fakta/saksopplysninger:
Bakgrunn for saken
Saksprotokoll – eventuelt – hovedutvalg helse og omsorg 23.01.2019,saksnr. 4/19 pkt 5
Sak 58/18 som ble behandlet i formannskapet:
Pkt 2 Formannskapet ber om at helse- og omsorgsadministrasjonen legger fram sak til
hovedutvalg helse- og omsorg med tanke på å øke tilgjengeligheten til gratis tannlegebehandling
for pasienter med hjemmesykepleietjenester mer enn 3 måneder, samt beboere på kommunale
heldøgnsinstitusjoner.
Tannhelse for prioriterte grupper
Det følger av lov om tannhelsetjeneste §1-3 at den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere
forebyggende tiltak til hele befolkningen. Den skal gi et re gelmessig og oppsøkende tilbud til:
Barn og unge fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
Gruppen av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleien
Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret
Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere
Fylkeskommunen har i tillegg fått i oppdrag å gi tilbud til disse gruppene:
Tilrettelagt tilbud til tortur - og overgrepsutsatte, og personer med odontofobi
Innsatte i fengsel
Personer med rusmiddelavhengighet
Tannhelse Rogaland FKF ivaretar fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten.
De driver helsefremmende og forebyggende arbeid, og gir gratis tannbehandling til prioriterte
grupper.
http://www.tannhelserogaland.no/thr/fokus/prioriterte

-grupper/prioriterte -grupper

Lovpålagtegruppersom har krav på gratis tannbehandling
GruppeA
Barn og ungdomfra fødseltil og meddetåretde fyller 18 år
Tilbud: Fri behandlingpå offentlig tannklinikk.
Betalerselvfor idrettsskinner.
GruppeB
Psykiskutviklingshemmede
over18 år
Tilbud: Fri behandlingpå offentlig tannklinikk.

GruppeC1
Eldre,uføreog kronisksykemedoppholdi somatiske/psykiatriske
institusjonersomsykehjem,aldershjemog
sykehus.
Tilbud: Gratisnødvendingbehandlingpå offentlig tannklinikkforutsattat oppholdetvil vareutover3 måneder.Kun
akutthjelpdersomoppholdeter kortere.
Rusmiddelavhengige
somoppholdersegi behandlingsinstitusjoner
etterlov om spesialisthelsetjenesten
og
omsorgsinstitusjoner
etterhelse- og omsorgstjenesteloven.
Tilbud: Gratisnødvendigbehandlingpå offentlig tannklinikknår oppholdethar vart 3 måneder.Akutthjelpfra 1.
dag.
GruppeC2
Pasientersommottarhjemmebaserte
tjenesteri åpenomsorgpå grunnlagav vedtaketterHelse- og
omsorgstjenesteloven
§ 3-2 pkt. 6. Unntak:Praktiskhjelp etterpkt 6 bokstavb gir ikke rett til gratis
tannbehandlin
g.
Tilbud: Gratisnødvendigbehandlingpå offentlig tannklinikknår hjelpengis minst1 gangi ukenog deter forventet
at denvil vareutover3 måneder.Hjelpenmåivaretaet vesentligpleiebehovfor brukeren.Kun akutthjelpdersom
hjelpener av korterevarighet.
GruppeD
Ungdomsomfyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.
Tilbud: Betaler25 % av honoraretinkluderttannteknikerutgifter,
unntattfor gitt behandlinghvor trygderefusjon,
helt eller delvisvil dekkedelerav kostnaden.

Ikke-lovpålagtegruppersom har krav på gratis tannbehandling
GruppeE1
Fengselsinnsatte.
Tilbud: Innsattmedoppholdlengerenntre månederskal tilbys tannhelseundersøkelse
og behandlingi tannklinikki
fengslet,eventueltvedfremstillingutenforfengslet.Bådeforebygging,nødvendigog/ellerakutttannbehandling
dekkesav stateninnenforrammenav øremerkede
tilskudd.Mer omfattendeodontologiskrehabliteringskal
imidlertiddekkesav innsattesegnemidler,eventueltmedbidragfra sosialtjenesten
i vedkommendes
hjemkommune.
Veilederfor helse- og omsorgstjenester
til innsattei fengsel
GruppeE3
Personermedpsykiskelidelsersomfår poliklinisk behandlingi spesialisthelsetjenesten
overen periodepå minimum
tre måneder.Tilbud: Gratisnødvendigtannbehandling
på offentlig tannklinikk.Akutthjelpf ra 1. dag.Det er en
forutsetningat brukerenikke mottarlønn,inkludertsykepenger
eller arbeidsavklaringspenger
(tidligereattførings-,
rehabiliteringspenger
eller tidsbegrenset
uførepensjon)
GruppeE4
Personeri pleieav pårørende.
Pleiebehovet
måattesteresav lege.
Tilbud: Gratisnødvendigtannbehandling
på offentlig tannklinikknår pleieperioden
er forventetå vareutover3
måneder.Akutthjelpfra 1. dag.Det er en forutsetningat brukerenikke mottarlønn,inkludertsykepenger
eller
arbeidsavkl
aringspenger
(tidligereattførings-, rehabiliteringspenger
eller tidsbegrenset
uførepensjon)

Rusmiddelavhengige
medkommunaletiltak eller LAR - serundskrivfra 2006
Rusmiddelavhengige
sommottarkommunaletjenesteretterHelse- og omsorgstjenesteloven
§ 3-2 førsteleddnr 5
og 6, på grunnav sitt rusmisbruk,i merenn3 måneder.
Tilbud: Gratisnødvendigbehandlingpå offentlig tannklinikk,eller hosprivatpraktiserende
tannlegesomTannhelse
Rogalandhar avtalemed.Akutthjelpfra 1. dag.
Genereltfor gruppeE3 og E4
Gradenav vederlagsfrihet
vedtannbehandling,
bestemmes
av fylkeskommunen.
Det er en forutsetningat pasientene
i dennegruppenikke mottar lønn,inkludertsykepenger
eller arbeidsavklaringspenger
(tidligereattførings-,
rehabiliteringspenger
eller tidsbegrenset
uførepensjon)
Retningslinjene
for gruppeE ble presiserti Helse- og sosialutvalgetpå møtet12.02.03.i sak03/00406.
Tilbudetom gratisnødvendigtannhelsehjelp
tar utgangspunkt
i Helsedirektoratets
veileder”God klinisk praksisi
tannhelsetjenesten”
(I5-1589)
Nødvendigtannbehandling
i klinisk arbeid er deninformasjonog behandlingsomskal til for at enkeltpersoner
kan
oppnåog selvbidra til å opprettholdeakseptabeloral helse.Akseptabeloral helseinnebærerat brukeren:
• ikke har smerter,ubehageller alvorligelidelseri munnhulen
• har tilf redsstillendetyggefunksjon
• kan kommunisere
og ha sosialomgangutenproblemersomskyldestennene
Skulledetoppståuenighetom dette,kan overtannlegen
kontaktes.

Status – tannhelse prioriterte grupper Karmøy kommune
Samarbeidsavtale
Tannhelse Rogaland FKF har en samarbeidsavtale med Karmøy kommune fra 20.02.2007.
Avtalen/samarbeidet har til hensikt å sikre brukerne nødvendig tannbehandling og ivaretatt
daglig munnhygiene.
Pleie- og omsorgstjenestes/institusjonens ansvar:
Informere nye brukere om tilbud om gratis tannbehandling og innhente informert
samtykke hos dem som ønsker undersøkelse og eventuelt nødvendig tannbehandling
Brukere som ikke klarer daglig renhold av tenner og munn selv, skal få tilbud om hjelp
Hver avdeling/institusjon/sone h ar kontaktperson som har oppfølging av samarbeidet
med tannhelsetjenesten
Tannhelse Rogaland og tannklinikkens ansvar (Norheim tannklinikk) :
Innkalle til faste samarbeidsmøter med pleie og omsorgstjenesten minimum x1 pr år
Nye brukere skal få innkalling i nnen rimelig tid
Tannhelse Rogaland skal rutinemessig undersøke munn - og tannhelse hos
sykehjemsbeboere
Opplæring av pleie - og omsorgspersonell i tann - og munnstell

Tannhelse Rogaland
Helse- og omsorgsetaten har vært i kontakt med Tannhelse Rogaland for å få en oversikt over
bruken av tilbudet.
Antall innbyggere/brukere i Karmøy som har ta kket ja og fått behandling hos Tannhelse
Rogaland i 2018:

Gruppe B
Gruppe C1

Gruppe C2

Rus C1
Gruppe E3
Gruppe E4
Rus kommune
Rus LAR

Psykisk utviklingshemmede over 18 år
Eldre, uføre og kronisk syke med opphold i
somatiske/psykiatriske institusjoner som sykehjem,
alderhjem og sykehus
Pasienter som mottar hjemmebaserte tjenester i åpen
omsorg på grunnlag av vedtak etter Helse og
omsorgstjenesteloven
Pasienter i institusjon
Psykisk lidelse med poliklinisk behandling
Personer i pleie av pårørende
Kommunale tiltak
Legemiddelassistert rehabilitering - LAR
TOTALT

207
285

474

68
43
3
56
60
1 196

Dette er brukere som har vært i kontakt med offentlige tannklinikker i Karmøy kommune og fått
behandling i 2018.Tannhelsetjenesten har dessverre ikke oversikt over brukere som har takket
nei til tilbud. Det kan være at brukere, spesielt innen gruppe C2 ønsker å fortsette hos sin private
tannlege. Sykdom kan også være en årsak til at de ikke tar imot tilbudet.
Offentlige tannklinikker som kan brukes i Karmøy er: Skudeneshavn tannklinikk, Kopervik
tannklinikk og Norheim tannklinikk.
Tannhelse Rogaland har en opplevelse av, og er bekymret for om alle som har rett til
vederlagsfrie tannhelsetjenester får dette.
I følge samarbeidsavtalen skal pleie - og omsorgstjenesten gi ut tilbudsskjema til aktuelle
pasienter/brukere. Skjema med signatur sendes Tannhelse Rogaland med bekreftelse om at
brukeren mottar helsetjenester, og ønsker vederlagsfrie tannhelsetjenester.

Vurdering:
Administrasjonen betrakter dagens tilbud til å dekke behovet for vederlagsfrie tannhelsetjenetser
som tilstrekkelig.
Vederlagsfrie tannhelsetjenetser er tillagt Fylkeskommunen. Tjenester som kommuen er pålagt å
dekke innen helse og omsorg har vokst mer en budsjettet tilsier de to siste årene.
Administrasjonen kan derfor ikke se at en har anledning til å øke tilgjengeligheten til gratis
tannlegebehandli ng for pasienter med hjemmesykepleietjenester mer enn 3 måneder. Dagens
ordning ivaretar fult ut beboere på kommunale heldøgnsinstitusjoner.

Ut i fra bruken og dialogen med Tannhelse Rogaland, vil en se på ulike tiltak for å øke antall
brukere som benytte r seg vederlagsfrie tannhelsetjenester.

Kommunalsjefens konklusjon:
Kommunalsjef vil ta initiativ til revisjon av samarbeidsavtale med tannhelse Rogaland.
Komunalsjefen vil se på ulike tiltak for å bedre samarbeidet generelt med Tannhelse Rogaland og
fo r å markedsføre tilbudet bedre for hjemmeboende med helsehjelp .
Komm u nalsjef helse og omsorg Karmøy, 21.05.2019

Nora Olsen - Sund
sign.
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PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan for miljørettet helsevern Karmøy kommune 2019-2024 tas til orientering.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
I følge folkehelseloven skal kommunen fremme befolkningens helse og beskytte befolkningen
mot faktorer som påvirker helsen negativt. Miljørettet helsevern er den utøvende delen av
folkehelsearbeidet og omfatter innbyggernes miljø og omgivelser i alle livsfaser og de fleste
livsområder. Forrige plan for miljørettet helsevern utløp i 2016. Det var derfor behov for
revidering. Ny plan for miljørettet helsevern beskriver hvordan Karmøy kommune skal løse de
lovpålagte oppgavene innen miljørettet helsesvern i planperioden 2019-2024.
Bakgrunn for saken:
Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på
helsen. Dette omfatter biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Ansvar og
myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er tillagt kommunen med hjemmel i
folkehelseloven. I Karmøy kommune er deler av myndigheten innen miljørettet helsevern
delegert kommuneoverlegen. Fagfeltet miljørettet helsevern er sammensatt, variert og
komplisert. Dette kjennetegnes ved at det er mange ulike lover og forskrifter som omhandler
temaet. Forskrift om miljørettet helsevern er hjemlet i folkehelseloven men det er i tillegg flere
andre forskrifter og lover som omhandler miljørettet helsevern. Forskrift om miljørettet helsevern
omfatter innbyggernes miljø og omgivelser i alle livsfaser og de fleste livsområder – stort sett er
bare egen bolig unndratt forskriftens virkeområde.
Kommunen skal ha oversikt over, og føre tilsyn med, de faktorer og forhold i miljøet som direkte
eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Oppgavene ivaretas gjennom:
•
Kontroll og tilsyn
•
Planlegging og forebygging
•
Enkeltsaker ved klager eller bekymring fra innbyggerne
Forrige plan for miljørettet helsevern i Karmøy kommune gikk ut i 2016. Det var derfor behov for
ny plan innen miljørettet helsevern. For å sikre kvaliteten i en slik plan er det viktig å forankre
arbeidet i samtlige etater. Det ble derfor nedsatt en arbeidsgruppe bestående av èn representant
fra hver etat, kvalitetsrådgiver i sentraladministrasjonen og kommuneoverlegen.
Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide planen samt å drifte oppgaver innen miljørettet
helsevern.
Økonomi:
Miljørettet helsevern er et omfattende og viktig fagfelt som skal bidra til god helse for
innbyggerne. Karmøy kommune er i tillegg en stor kommune med mange tilsynsobjekt. Det er
derfor behov for økte ressurser innen miljørettet helsevern. Dette er det avsatt midler til i
budsjettet.
Rådmannens konklusjon:
Plan for miljørettet helsevern Karmøy kommune 2019-2024 tas til orientering.
Rådmannen i Karmøy, 21.05.2019

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

Plan for miljørettet helsevern
Karmøy kommune
2019-2024
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1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Miljørettet helsevern omfatter alle faktorer i miljøet som kan påvirke innbyggernes
helse. I følge folkehelseloven skal kommunen fremme befolkningens helse og
beskytte befolkningen mot faktorer som påvirker helsen negativt.
§ 4.Kommunens ansvar for folkehelsearbeid
Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra
til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på
helsen.
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt,
herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og
virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i
planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.

Forrige plan for miljørettet helsevern utløp i 2016. Det var derfor behov for
revidering. Kommunal planstrategi 2016-2019, sist justert etter vedtak i
kommunestyret 17.12.2019 (sak 139/18), sier at plan for miljørettet helsevern skal
ferdigstilles i løpet av 2019.

1.2 Formål og innhold
Formålet med planen er å sikre at Karmøy kommune oppfyller myndighetskrav
innen miljørettet helsevern. Dette vil bidra til at kommunens innbyggere har et trygt
og helsefremmende miljø.
Planen inneholder en oversikt over arbeidsoppgavene for miljørettet helsevern i
Karmøy kommune og en beskrivelse av hvordan kommunen løser sine oppgaver i
tråd med lov og forskrift.
Planen er også et grunnlag for hvordan kommunen vil organisere og fordele sin
ressursbruk innen miljørettet helsevern, både økonomisk og personalmessig, slik at
arbeidet er i samsvar med det som fremgår av regelverket.
For å sikre kvaliteten i en slik plan er det viktig å forankre arbeidet i samtlige etater.
Det ble derfor nedsatt en arbeidsgruppe bestående av èn representant fra hver etat,
kvalitetsrådgiver i sentraladministrasjonen og kommuneoverlegen.
Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide planen samt å drifte oppgaver innen
miljørettet helsevern.

1.3 Avgrensning mot andre kommunale planer
Karmøy kommune har et overordnet målkart.

Målkartet sammen med andre plandokumenter og kartlegginger, danner grunnlaget
for plan for miljørettet helsevern.
Andre relevante kommunale planer er følgende (listen er ikke uttømmende):
 Kommuneplan for Karmøy
 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer – grunnlag for andre planer


Helsemessig- og sosial beredskapsplan – del av kommunens beredskapsplan



Handlingsplan for SLT /Folkehelse






Hovedplan avløp
Hovedplan vann
Forurensingsplan
Smittevernplan

1.4 Kunnskapsgrunnlag
Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha
innvirkning på helsen. Dette omfatter biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale
miljøfaktorer. Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er tillagt
kommunen med hjemmel i folkehelseloven. Miljørettet helsevern er et fagfelt som
krever omfattende og spesiell kompetanse innen en rekke områder. Oppgavene er
sektorovergripende. Ved lov og forskrift har kommunen myndighet og virkemidler
overfor privat og offentlig virksomhet og eiendom. Denne myndigheten er en
forutsetning for at kommunen skal kunne ivareta sitt ansvar for å sikre liv og helse,
samt fremme folkehelse.
1.4.1 Påvirkningsfaktorer
Under er det opplistet påvirkningsfaktorer som kan ha konsekvenser for helsen i en
befolkning.
Inneklima
Dårlig inneklima forårsaker helseproblemer. Barn er ofte mer mottakelig enn voksne
for uheldige miljøfaktorer som kan lede til sykdom, særlig relatert til luftveiene.
Støy
Støy defineres som uønsket lyd. Støy er det miljøproblemet som rammer flest
mennesker i Norge. Forstyrrelse av søvn regnes blant de mer alvorlige virkningene
av støy.
Luftforurensning
En hovedkilde til lokal luftforurensning er trafikk. Andre aktuelle kilder er utslipp
fra industri, oppvarming og forurensning transportert langveisfra.
Avfall
De forskjellige bestanddelene i avfall kan forurense miljøet. Helseskade kan oppstå
ved at avfallet har uheldige kjemiske egenskaper; de avgir stråling, og de gir
spredning av bakterier og virus som kan fremkalle sykdom.
Husholdningsavfall kan være kilde til spredning av lukt og ansamling av skadedyr.
Dette kan igjen føre til smittespredning, primært gjennom vannkilder.
Stråling
Størsteparten av strålingen vi eksponeres for er fra naturlige kilder. Eksempler kan
være kosmisk stråling, UV-stråling fra solen og solarier, og fra radioaktive stoffer i
berggrunn/ jordsmonn, for eksempel radongass. De biologiske virkningene ved
eksponering avhenger blant annet av stråledosen og stråletypen.

Forurensing til vann og grunn
Skadevirkningene ved eksponering av forurenset vann vil variere fra opplevd
ulempe til direkte helseskade. Dette vil blant annet avhenge av konsentrasjonen på
forurensningen.
Lukt
Industri, avfallsdeponier, avfallsbehandlingsanlegg og trafikk kan generere svært
ubehagelig lukt. Eksponeringen kan bli så ubehagelig at det legger begrensninger på
lokalbefolkningens uteaktiviteter og luftemuligheter. Lukten kan gi psykiske og
sosiale konsekvenser som kan påvirke innbyggernes livsutfoldelse.
Smittevern
Tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer utgjør et eget område i
planen for kommunens helsetjeneste.
Nærmiljø
Kvaliteten i våre omgivelser har stor betydning for livskvalitet, helse og trivsel. Det
fysiske hverdagsmiljøet påvirker oss alle, og definerer det vi i vid forstand kan kalle
nærmiljø.
Kommunenes arealplanlegging bestemmer i stor grad om uheldig miljøpåvirkning
kan unngås. Dette kan skje gjennom lokalisering av potensielle støy- og
utslippskilder, utforming av trafikksikre veisystemer, sikring av vegetasjon og
grønnstruktur, vern av kulturminner, kulturmiljøer og naturområder, samt grad av
hensyn til universell utforming. På områder hvor sammenhengen mellom
miljøfaktorer og helse ikke er endelig vitenskapelig dokumentert, bør føre-varprinsippet legges til grunn.
For videre lesing om påvirkningsfaktorer anbefales helsedirektoratets nettsider.

1.5 Myndighetskrav
Fagfeltet miljørettet helsevern er sammensatt, variert og komplisert. Dette
kjennetegnes ved at det er mange ulike lover og forskrifter som omhandler temaet.
Kapittel 3 i folkehelseloven av 2012 omhandler miljørettet helsevern. I tillegg er en
rekke forskrifter hjemlet i folkehelseloven:






Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om skadedyrbekjempelse
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og
hulltakingsvirksomheter
Drikkevannsforskriften
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu






Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv
Forskrift om hygieniske forhold om bord i fartøyer
Forskrift om smittefarlig avfall fra helse- og dyrehelsetjeneste mv
Forskrift om organisk gjødsel

Andre aktuelle lover og forskrifter:








Tobakkskadeloven
Plan- og bygningsloven
Forskrift om strålevern og bruk av stråling
IHR-forskriften (internasjonalt helsereglement)
Forurensingsforskriften
Forskrift om gravplasser, kremasjon og gravferd
Forskrift om universell utforming

1.6 Oppgaver innen miljørettet helsevern
Forskrift om miljørettet helsevern omfatter innbyggernes miljø og omgivelser i alle
livsfaser og de fleste livsområder – stort sett er bare egen bolig unndratt forskriftens
virkeområde.
Kommunen skal ha oversikt over, og føre tilsyn med, de faktorer og forhold i miljøet
som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Oppgavene ivaretas
gjennom:
 Kontroll og tilsyn
 Planlegging og forebygging
 Enkeltsaker ved klager eller bekymring fra innbyggerne
1.6.1 Kontroll og tilsynsoppgaver
Flere av kommunenes virksomheter kan påvirke innbyggernes helsetilstand. Disse
virksomhetene har godkjennings- eller meldeplikt til kommunen.
Godkjenningspliktige virksomheter:
 Skoler
 Barnehager
 Tatoverings- og hulltakingsvirksomheter
Meldepliktige virksomheter
 Kjøletårn og lignende
 Asylmottak
 Hospitser
 Campingplasser ol
 Undervisnings- og forsamlingslokaler







Utslipp av avløpsvann
Frisør og hudpleie
Solarier
Badeanlegg, inkludert boblebad
Skadedyrbekjempere

Ut fra tilsynsplanen skal virksomhetene følges opp med regelmessige tilsyn. Dersom
det avdekkes avvik må dette følges nærmere opp. Når kommunen utøver sin
myndighets- og tilsynsoppgave benyttes de virkemidler og påleggshjemler som
ligger i folkehelseloven kapittel 3. Kommunen har også myndighet til å gjøre vedtak
om tvangsmulkt og stansing.
1.6.2 Ulike typer tilsyn
Nedenfor følger en beskrivelse av ulike tilsynsmetoder. Kommunen velger selv
metode og tilpasser denne ut fra formålet med tilsynet innenfor lovens rammer.
Systemrevisjon
Systemrevisjon er en systematisk kontroll av et på forhånd angitt tema innenfor
virksomhetens ledelsessystem. Dette gjøres for å sikre etterlevelse av krav fastsatt i
lov eller forskrift. Sagt med andre ord vil kommunen føre tilsyn med det systemet
virksomheten har for å kontrollere seg selv, for eksempel internkontrollen.
Systemrevisjon som metode kan avdekke grunnleggende svakheter i systemet.
Metoden er en grundig og ressurskrevende tilsynsform. Den egner seg derfor godt til
å undersøke om virksomhetens praksis er underlagt styring, eller om det er mer opp
til enkeltpersoner eller tilfeldigheter som gjør at virksomheten etterlever
myndighetskrav. Systemrevisjonen må tilpasses virksomhetens størrelse,
tilsynsomfanget og forholdene for øvrig.
Egenrapportering
Egenrapportering innebærer at virksomheten selv melder eller rapporter om den har
oppfylt angitte bestemmelser. Dette kan være et godt virkemiddel for å kartlegge
større områder. Rapporteringen skjer som regel på grunnlag av utsendt skjema fra
kommunen. Egenrapportering blir også brukt for å få oversikt over et tilsynsområde,
og legger dermed grunnlaget for prioriteringer for videre oppfølgende tilsyn.
Inspeksjon
En inspeksjon skal normalt være en systematisk gjennomgang av utvalgte
risikoforhold i virksomheten. Dette gjøres for å fastslå om virksomheten oppfyller
myndighetskrav.
Inspeksjonen kan være uanmeldt eller varslet på forhånd til virksomheten. Den har
et mer begrenset formål enn systemrevisjon. Metoden vil derfor egne seg godt for

små og mellomstore virksomheter. Forhåndsvarsling av en inspeksjon vil kunne gi
virksomheten bedre muligheter til å fremlegge dokumentasjon på driften og sørge
for at ansvarlig personell/ledelsen er tilstede ved inspeksjonen.
Inspeksjonen kan foretas som ledd i rutinemessig tilsyn (planlagt tilsyn), eller på
grunnlag av klage over forhold ved en virksomhet eller fra omgivelsene
(hendelsesbasert tilsyn). Inspeksjon gir et inntrykk av forholdene ved virksomheten
der og da, spesielt dersom den skjer uten forhåndsvarsling. Inspeksjonen gir en
indikasjon på om virksomhetens internkontrollsystem fungerer i praksis.
Stikkprøve
En stikkprøve er en varslet eller uanmeldt begrenset kontroll av virksomheten. Målet
er å verifisere enkelte opplysninger, ofte gitt av virksomheten selv. En stikkprøve kan
utføres som inspeksjon av lokaler, bygninger, uteareal og omgivelser. Det kan også
utføres prøvetaking av miljøfaktorer. Resultatet fra en stikkprøve kan inngå som del
av et mer omfattende tilsyn ved virksomheten.

1.6.3 Planlegging og forebygging
Ved etablering og drift av virksomheter og ved reguleringsarbeid, er det vesentlig at
helseaspektet ivaretas. Helseperspektivet bør løftes så tidlig som mulig i
planleggingen. Dette for å unngå at det oppdages negative helseeffekter i ettertid.
Enkeltsaker
Innbyggere kan melde fra om helseskadelig utslipp av for eksempel lukt eller støy fra
en virksomhet eller nabo. Her har kommunen ansvar for å registrere og
saksbehandle meldinger, og eventuelt pålegge den aktuelle virksomhet eller nabo om
å foreta en utbedring. Dette er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Hva miljørettet helsevern ikke omfatter
Miljørettet helsevern involverer sjelden saker som er irriterende, sjenerende eller
plagsomme. For å falle inn under regelverket om miljørettet helsevern må
eksponeringen ha potensiale for å gi helseskade eller helseulempe for folk flest.

2 MILJØRETTET HELSEVERN I KARMØY KOMMUNE
2.1 Bakgrunn
Karmøy kommune anser arbeidet med miljørettet helsevern som en viktig del av
folkehelsearbeidet. Miljørettet helsevern kan ses på som den utøvende delen av
folkehelsearbeidet.
For å ivareta oppgavene innen miljørettet helsevern, må Karmøy kommune ha:
•
•
•
•
•
•
•

God kompetanse innenfor fagområdet miljørettet helsevern
God oversikt over lovpålagte oppgaver og aktuelle virksomheter
Effektiv saksbehandling
Realistisk tilsynsplan
Gode informasjonskanaler mellom innbyggere og kommune
Godt samarbeid innad i kommunen på tvers av fag og etater
Helseperspektiv i plan- og reguleringsarbeid

Karmøy kommune er en stor kommune som består av flere tettsted, byer og grender
med sin egen kultur og historie. Kombinasjonen av næringsdrift og boligbebyggelse
kan i mange situasjoner være opphavet til konfliktsituasjoner der innbyggere blir
utsatt for forurensing, for eksempel støy- og luktpåvirkning.

2.2 Organisering og kompetanse
Kommunestyret i Karmøy har delegert sin myndighet for de fleste oppgaver innen
miljørettet helsevern til kommuneoverlegen i Karmøy. Kommuneoverlegen er nå
organisert i sentraladministrasjonen, mens tidligere var dette en funksjon som var
tillagt helse- og omsorgsetaten. Dette er et bevisst grep som i større grad sikrer at
miljørettet helsevern får et overordnet og etatsovergripende fokus i
kommuneorganisasjonen. Denne organiseringen bidrar til å tydeliggjøre at oppgaver
innen miljørettet helsevern involverer alle etater likeverdig.
For å ivareta tverrfaglig kompetanse innen miljørettet helsevern har Karmøy
kommune etablert en arbeidsgruppe hvor alle etater er representert.
Karmøy kommune er en stor kommune med mange tilsynsobjekt å ivareta. Det er
derfor behov for økte ressurser innen miljørettet helsevern og det er avsatt midler i
budsjettet til dette i kommende periode.

2.3 Tilsynsobjekter og lovpålagte oppgaver
Tilsynsobjekter
Barnehager
Skoler
Bassengbad
Drikkevannskilder
Skadedyrfirma
Frisør- og hudpleiesalonger og solarier
Tatoverings- og hulltakingsvirksomheter
Campingplasser, leirsteder, asylmottak etc.
Kjøletårn og luftskrubbere
Serveringssteder, overnattingssteder og
forsamlingslokaler

Antall
32
29
5
15?
NA
11 solarier
?
Campingplass/leirsted: 2
Asylmottak: 0
?
?

Lovpålagte oppgaver
Rådgivning i forbindelse med avløpsvann og overvåking av resipienter
Tilsyn og godkjenning ved bruk av slam
Kartlegging av og klagebehandling i forhold til grunn- og luftforurensning
Kartlegging av og rådgivning i forhold til radon
Kartlegging av og klagebehandling i forhold til støy, støv og lukt
Tilsyn og klagebehandling i forhold til røykebestemmelsene
Rådgivning for å ivareta helsemessige hensyn ved arealplanlegging
Veiledning i forhold til ulykkesforebygging
Overvåking av vannkvaliteten ved badeplasser, badevannsprøver
Saksbehandling av enkeltsaker
*Karmøy kommune har ikke en fullstendig oversikt over alle virksomhetene i de
ulike bransjene. En slik oversikt skal utarbeides i planperioden.

2.4 Risikovurdering av aktuelle virksomheter
Arbeidsgruppen har gjort en risikovurdering av samtlige virksomheter på følgende
måte:
VIRKSOMHET

VURDERING

Solarier
Solsengene gir for høy stråledose
Kunder påføres smitte
Dårlig hygiene i solsenger og lokalet
Gis mangelfulle solingsråd
Ikke tilgjengelig briller
Mangler ved desinfeksjonsmiddelet

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en
tilsynshyppighet hvert 2. år.

Tatovering og piercing
Utstyr overfører smitte
Lokalets utforming gir økt smittespredning
Mangelfull informasjon mht risikogrupper
Uforsvarlig håndtering av smittefarlig avfall

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en
tilsynshyppighet hvert 2. år.

Kjøletårn
Mangelfull rengjøring og desinfeksjon
Fysiske mangler ved utformingen av anlegget
Mangelfull overvåking
Oppblomstring av legionella i anlegget
Manglende handlingsplan basert på en
gjennomført risikoanalyse

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en
tilsynshyppighet hvert 5. år, med oppstart i
planperioden.

Skoler
Smitte og hygiene
Hemmer helse og trivsel (mobbing)
Alvorlige skader og ulykker
Mindre skader og uhell

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en
tilsynshyppighet hvert 2. år.

Barnehager
Smitte og hygiene
Hemmer helse og trivsel (mobbing)
Alvorlige skader og ulykker
Mindre skader og uhell

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en
tilsynshyppighet hvert 2. år.

Badeanlegg og boblebad
Dårlig badevannskvalitet
Alvorlige skader og ulykker
Mindre skader og uhell
Oppblomstring av legionellabakterier
Smittespredning via boblebad

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en
tilsynshyppighet hvert 3. år.

Skadedyrfirma (og skadedyrbekjempelse)
Driver bekjempelse med unødvendige sterke
midler
Ubeskyttet utplassering av åte
Bruk av ikke godkjent personell
Mangelfull innsamling av åtebokser

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en
tilsynshyppighet hvert 4. år.

Mangelfull nabovarsling
Mangelfull føring av protokoll
Sykehjem, barne- og omsorgsboliger og andre institusjoner
Dårlig lydforhold
Passiv røyking
Mangelfullt renhold
Manglende tilrettelegging for godt sosialt
miljø
Oppblomstring av legionellabakterier
Manglende rutiner for å unngå smittespredning
Dårlig inneklima
Alvorlige skader og ulykker
Mindre skader og uhell

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en
tilsynshyppighet hvert 2. år.

Treningsstudioer, idrettshaller
Mangelfullt renhold
Støy
Oppblomstring av legionellabakterier
Dårlig inneklima
Manglende internkontroll med treningsutstyr
Skader og uhell
Manglende førstehjelpsutstyr og -opplæring

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en
tilsynshyppighet hvert 5. år.

Frisører, skjønnhetspleie og lignende og hulltakingsvirksomheter
Overføring av smittsom sykdom
Mangelfull desinfeksjon
Dårlig renhold

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en
tilsynshyppighet hvert 4. år.

Serveringssteder, overnattingssteder og forsamlingslokaler
Lokaler med mangelfull hygiene
Støy
Røyking i lokalene
Mangelfull avfallshåndtering
Skadedyr

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en
tilsynshyppighet hvert 5. år.

Vaskehaller
Støy til omgivelsene
Oppblomstring av legionellabakterier

En faglig skjønnsmessig vurdering tilsier en
tilsynshyppighet hvert 5. år.

*Type tilsyn vurderes i forkant av hvert enkelt tilfelle.

2.5 Tilsynsplan
Ut fra risikovurderingen sammen med anbefalte tilsynsfrekvens fra helsedirektoratet
har arbeidsgruppen vedtatt følgende tilsynsplan.
VIRKSOMHET

TILSYNSHYPPIGHET
2019

Solarier
Tatovering, piercing

2020

2021

X
X

2022

2023

X
X

2024
X

X

Kjøletårn

X

Skoler

X

X

X

Barnehager

X

X

X

Badeanlegg og boblebad

X

Skadedyrfirma (og skadedyrbekjempelse)

X

Sykehjem, barne- og omsorgsboliger og institusjoner

X

X

X

X

Treningsstudioer, idrettshaller
Frisører, skjønnhetspleie og hulltakingsvirksomheter

X
X

Serveringssteder, overnattingssteder og
forsamlingslokaler
Vaskehaller

X
X

2.6 Saksbehandling
Alle meldinger fra innbyggerne skal være skriftlige og arkivføres. Meldingene følges
opp av arbeidsgruppen for miljørettet helsevern enten ved befaring eller ved å
innhente informasjon og dokumentasjon på annen måte.
Det ligger elektroniske søknadskjema på nett for godkjennings- og meldepliktige
virksomheter. For godkjenningspliktige virksomheter er prosessen to-delt. Under
planlegging av virksomheten skal det søkes om plangodkjenning etter forskrift om
miljørettet helsevern. Dette gjøres etter godkjenning hos sektor areal og byggesak.
Innen 2-3 måneder etter oppstart av virksomheten skal det sendes søknad om
endelig driftsgodkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern. Elektroniske
søknadskjema skal ligge lett tilgjengelig på Karmøy kommune sine nettsider.
I tillegg til utfylling av elektronisk søknadskjema må søker legge ved all relevant
dokumentasjon.

2.7 Informasjonskanaler
Relevant informasjon om miljørettet helsevern er tilgjengelig på kommunenes
nettsider. Innbyggerne kan komme i kontakt med ansvarlige for miljørettet helsevern

per post/e-mail. Ved konkrete hendelser vil informasjon gis via Karmøy kommune
sin hjemmeside, aktuelle sosiale medier og i enkelte tilfeller via lokalmedia.

2.8 Samarbeid
Innad i kommunen
Det tverrfaglige og sektorovergripende perspektivet innen miljørettet helsevern
ivaretas godt i arbeidsgruppen. Hvert medlem i gruppen bidrar med kunnskap fra
sitt fagfelt og vil kunne videreformidle aktuelle saker innen miljørettet helsevern
tilbake til sin etat.
Nabokommunene
Et lokalt samarbeid i distriktet vil sikre et robust fagmiljø. Utredning av muligheter
innen samarbeid mellom nabokommunene vil fortsette i kommende planperiode.

2.9 Helseperspektiv i plan- og reguleringsarbeid
Kommuneoverlegen er fast høringspart i alle nye reguleringsplaner i Karmøy.
Det er i tillegg tett samarbeid med folkehelsekoordinator og frivillighetskoordinator i
kommunen.

3 Kilder:
Veileder i miljørettet helsevern
Folkehelseloven
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Helsedirektorates nettsider

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Maria Kristiansen
19/2262

Arkiv: 233 &78
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Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg oppvekst og kultur
Hovedutvalg helse og omsorg
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Formannskapet
Kommunestyret
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PLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar Plan for universell utforming, Karmøy kommune 2019-2023 med de mål,
delmål og tiltak som fremgår av planen. Fokus for planen er områdene kommunale bygg,
eiendommer, utearealer og friområder.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
I henhold til Karmøy kommunes Planstrategi 2016 – 2019 er det utarbeidet en plan for unviersell
utforming. Planens formål er å være et virkemiddel for å oppnå mer inkluderende og allmenne
løsninger i de fysiske omgivelsene der kommunen er ansvarlig. Sektorplanen skal bidra til å gi
retning for arbeidet med universell utforming. Planens øvrige mål skal sikre at
virksomhetsområdene eiendom og samferdsel og utemiljø implementerer krav til universell
utforming innen sine ansvarsområder.
Fakta/saksopplysninger:
Bakgrunn for saken
I henhold til kommunestyrevedtak av 07.03. 2016, sak 21/16 Planstrategi Karmøy kommune 20162019, ble arbeidet med å utarbeide Plan for universell utforming påbegynt april 2018. Arbeidet
har pågått hele 2018 med mål om politisk behandling andre kvartal 2019.
Planstrategiens vurdering av planbehovet legges til grunn for kommunens planarbeid i
inneværende kommunestyreperiode. Plan for universell utforming utarbeides for første gang.
Problemanalyse
Retten til likestilling og likeverd, uansett funksjonsevne, er på mange måter en selvfølge i dagens
samfunn. I praksis er det dessverre fremdeles slik at personer med redusert funksjonsevne møter
fysiske barrierer som gir dem redusert mulighet til livsutfoldelse.
Universell utforming betyr at vi finner frem til løsninger som kan benyttes av alle, nedsatt
funksjonsevne eller ikke. I planlegging og etablering av nye bygninger og anlegg forutsettes det
at det tas hensyn til universell utforming etter loven, men det er likevel behov for å gjøre dette på
en bedre og mer systematisk måte.
Med Plan for universell utforming, Karmøy kommune 2019-2023 tar man et viktig steg i
systematiseringen i så måte. Planen begrenses til i denne omgang, jamfør Planstrategi Karmøy
kommune 2016-2019, å omfatte områdene kommunale bygg, eiendommer, utearealer og
friområder. Det anbefales at man, ved revidering, vurderer å innbefatte områdene Kunnskap og
kompetanse, Informasjons – og kommunikasjonsteknologi (IKT) samt reiseliv, næringsutvikling
og innovasjon. På denne måten vil kommunen kunne vise til en plan som tar opp i seg alle de
viktigste områdene som har betydning for menneskets likestilte livsutfoldelse.
Det er viktig å fremheve det gode samarbeidet som allerede er etablert når det kommer til
universell utforming som prinsipp for livskvalitet. Frivillige lag og organisasjoner, private
enkeltpersoner og andre offentlige organer som Friluftsrådet Vest, bidrar alle til at svært mange
tiltak realiseres.
Den viktigste utfordringen innen universell utforming er å endre tenkemåten til alle som hver
dag tar valg som avgjør graden av tilgjengelighet i forskjellige sammenhenger. For å få
prinsippene for universell utforming til å bli en selvfølgelig del av planlegging og utforming, er

det viktig å legge til rette for brukermedvirkning. (Kilde: Fylkesdelplan for universell utforming i
Rogaland 2014-2017). I arbeidet med Plan for universell utforming, Karmøy kommune 2019-2023
er dette forsøkt gjort på så mange nivåer det praktisk har latt seg gjøre. Planen er definert som en
sektorplan (ref. Planstrategi Karmøy kommune 2016-2019). Det stilles ikke samme formelle
lovkrav til medvirkning som for planer som kommunedelplaner og kommuneplaner. Man har
likevel valgt å legge bred brukermedvirkning til grunn for arbeidet da dette, erfaringsmessig, gir
det viktige og avgjørende eierskapet til planen.
Planens formål er å være et virkemiddel for å oppnå mer inkluderende og allmenne løsninger i
de fysiske omgivelsene der kommunen er ansvarlig. Planen skal bidra til å gi retning for arbeidet
med universell utforming. Øvrige mål skal sikre at sektorene eiendom og samferdsel og utemiljø
implementerer krav til universell utforming innen sine ansvarsområde. Planen, slik den nå
foreligger, dekker ikke alle de utfordringer som finnes. Planen skal være realistisk og man er
derfor konkret i definisjonen av målsettinger. Ved senere revideringer vil det bli pekt på andre
utfordringer.
Planen beskriver følgende hovedmål (resultatmål):
·
·
·
·
·

bidra til kompetanseheving om universell utforming på tvers av sektorene
systematisere og samordne kunnskapen kommunen har innenfor satsingsområdene
frilufts – og uteområder, bygg, anlegg og samferdsel (jfr. Kapitel 3.3)
sikre bred medvirkning i prosessene
lage oversiktlige og konkrete prioriteringslister over nødvendige tiltak
synliggjøre økonomiske konsekvenser knyttet til arbeid med universell utforming

Økonomi
Ett av kommunens delmål er å sikre sammenheng mellom planer. Under arbeidet med Plan for
universell utforming ble gjeldende budsjett og økonomiplan lagt til grunn. Realiseringen av
planen forutsetter at alle planlagte tiltak i perioden 2020-2028 blir vedtatt i fremtidige budsjetter.
Planen representerer et høyt faglig ambisjonsnivå. I forbindelse med nye tiltak som krever økte
budsjettrammer er det lagt opp til en trinnvis omsetning. Fremtidig kartlegging vil avdekke nye
behov for oppgraderinger som også kan medføre økonomiske konsekvenser. Disse må tas høyde
under revideringen av planen (hvert 2. år).
Prioriteringene så langt er et resultat av en faglig og systematisk kartlegging. Det ble tatt særlig
høyde for aktuelle brukergrupper. Parallelt legges universell utforming til grunn for alt arbeid
med drift, vedlikehold og rehabilitering.
Vurdering:
Kommunestyret vedtar Plan for universell utforming, Karmøy kommune 2019-2023 med de mål,
delmål og tiltak som fremgår av planen. Fokus for planen er områdene kommunale bygg,
eiendommer, utearealer og friområder.
Planen vedtas med følgende hovedmål (resultatmål):
·
·

bidra til kompetanseheving om universell utforming på tvers av sektorene
systematisere og samordne kunnskapen kommunen har innenfor satsingsområdene

·
·
·

frilufts – og uteområder, bygg, anlegg og samferdsel (jfr. Kapitel 3.3)
sikre bred medvirkning i prosessene
lage oversiktlige og konkrete prioriteringslister over nødvendige tiltak
synliggjøre økonomiske konsekvenser knyttet til arbeid med universell utforming

Rådmannen i Karmøy, 21.05.2019
Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Plan for universell utforming, Karmøy kommune 2019 – 2023
Rapport: Prosjekt Universell utforming, Karmøy kommune 2016
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1.

Sammendrag

«Karmøy kommune ønsker å være en aktiv tilre elegger for at innbyggerne skal føle seg inkludert i det
daglige samfunnsliv. Kommunen har, over en årrekke, jobbet med universell utforming innenfor ere ulike
områder, men valgte i 2015 å intensivere fokuset.»
Introduksjonen er hentet fra rapporten fra prosjektet «Arbeid med univ ersell utforming Karmøy kom mune» (2016).
Fokuset kommer formelt til u rykk i Kommunal planstrategi 2016-2019.
I 2016 ble det vedta å utarbeide Plan for universell utforming: «Kommunale bygg, eiendommer, utearealer
og friområder» med mål om ferdigstillelse av planen innen utgangen av 2018.
Kapi el 2 i denne planen gir en kort, generell innføring i hva universell utforming betyr.
I tillegg ser man på universell utforming i lys av kommunens vedta e målkart. Kapi elet tar også for seg
hvilke lovreguleringer som er kny et til temaet. Kapi elet redegjør for hvilken kunnskap som ligger til
grunn for utarbeidelse av planen.
Til slu

i kapi elet nner man en beskrivelse av planens struktur og oppbygning.

I kapi el 3 nner man en beskrivelse av formålet med planen, målse inger og økonomi samt hvilke be grensninger som legges til grunn og hvorfor. I tillegg nner man en beskriv else av og en oversikt over
hvilke medvirkningsaktiviteter som har vært gjennomført.
Det blir, i kapi el 4, gjort opp status for hvilke områder som er kartlagt per i dag. Områdene kategoriseres
i tabell ut fra ere forhold. Kartleggingen som er gjort er utført med utgangspunkt i kartleggingsv erktøyet
utarbeidet av Rogaland Fylkeskommune.
I kapi el 4 vises det til at Karmøy kommune har mange serti serte brukere av de e v erktøyet i sin stab.
Som en naturlig oppfølger av kapi el 4 nner vi i kapi el 5 en handlingsdel relatert til de aktuelle sektorer.
Man nner en presentasjon av strategier, tiltak og ansvarlige for gjennomføring av tiltak.
Til sist i kapi el 5 nner man en prioriteringsliste, med kalkyle, over konkrete prosjekter kny et til univer sell utforming. Prioriteringene er begrunnet via målformuleringene.
Det har vært brukt tid på å «spisse» budskapet og på å gjøre planen så kortfa et som mulig. Målet er at
planen blir det styringsdokument den er ment å være for både folkev algte og administrasjon. Slik kan man
e ektivt iverkse e politiske vedtak til beste for den enkelte berørte og for befolkningen i Karmøy kom mune, i sin helhet.
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2.

Innledning

Plan for universell utforming skal være et virkemiddel for å oppnå mer inkluderende og allmenne løs ninger i de fysiske omgivelsene der kommunen er ansvarlig.
Kommunes plikter når det gjelder universell utforming, er blant annet nedfelt i Likestillings- og diskrimin eringsloven, samt Plan og bygningsloven med tilhørende Byggteknisk forskrift. Forskriften angir de detal jerte kravene til universell utforming av bygninger og anlegg. Planen innfører ingen strengere krav for nye
anlegg enn disse.
Målkart for Karmøy kommune bekrefter kommunens fokus på å tilre elegge samfunnet på en måte som
sikrer bedre samfunnsdeltagelse for alle innbyggere uanse funksjonsevne. Målkartet er godt forankret og
alt ligger til re e for å kunne nå de mål kommunen se er for univ ersell utforming.
Figur 1. Målkart Karmøy kommune

Målkart
Ambisjon:

Valg for framtida!

Mål:

God økonomisk
styring og
riktig prioritering

Regionens mest
inspirerende
arbeidsplass

Utvikle og gi
framtidsretta tjenester

Inkluderende og
mangfoldig kommune

Delmål:
Bygge
inspirerende
lederskap

Gjøre
hverandre
gode

Bruke
data og
analyse

Sikre
sammenheng
mellom planer

Være i
forkant av
framtidige
behov

Være
heldigital
innen 2020

Rom
for alle

Muligheter
for den
enkelte

Verdier:

RESPEKT

•

ANSVAR

•

KVALITET

2.1 Universell utforming
Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle
mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.
(Kilde: T-1249 «Planlegging for alle», brosjyre fra Miljøverndepartementet.)
Sagt på en annen måte:
Hovedprinsippene for universell utforming viser hvilke funksjons– og ytelseskrav som produkter, bygg verk og løsninger må tilfredsstille for å være gode i bruk for personer med ulike forutsetninger.
De sju hovedprinsippene

er
(Tabell 1: 7 hovedprinsipper for universell utforming:)

•

Like muligheter for bruk
Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter
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•

Fleksibel i bruk
Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter

•

Enkel og instinktiv (intuitiv) i bruk
Utformingen skal være le å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter
eller konsentrasjonsnivå

•

Forståelig informasjon
Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en e ektiv måte, uavhengig
av forholdet kny et til omgivelsene eller brukerens sensoriske ferdigheter

•

Toleranse for feil
Utformingen skal minimere farer og skader som kan gi ugunstige konsekv enser, eller minimalisere
utilsiktede handlinger

•

Lav fysisk anstrengelse
Utformingen skal kunne brukes e ektivt og bekvemt med et minimum av besvær

•

Størrelse og plass for tilgang og bruk
Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhen gig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet
(Ron Mace, Center for Universal Design North Carolina, 1997)

Tilgjengelighet versus universell utforming
Å gjøre noe tilgjengelig betyr å legge til re e for bruk også for personer med funksjonsnedse
som et midlertidig tiltak, ved at det for eksempel legges skinner på en trapp.

elser; ofte

Universell utforming handler om at alle skal kunne beny e et produkt eller en tjeneste uten at det skal
være nødvendig med slike midlertidige løsninger. Det sentrale her er ordet “alle”. Men begrepet universell
utforming forbindes ofte med personer med nedsa funksjonsevne, hvilket strider mot den tankegangen
som opprinnelig lå bak prinsippene utarbeidet av Ron Mace (Jfr. Tabell 1: 7 hovedprinsipper for universell
utforming).

2.2 Lovreguleringer
Det lovmessige begrepet universell utforming de neres slik:
«Med universell utforming menes utforming eller tilre elegging av hovedløsningen i de fysiske forhold ene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) slik at virksomhetens alminnelige funks joner kan beny es av est mulig, uavhengig av
funksjonsnedse else»
(Likestillings- og diskrimineringslovens § 17, 2. ledd)
Vi har i dag et detaljert regelverk som skal sikre tilgjengelighet og universell utforming av samfunnet. De e
er beskrevet nærmere i kapi el 3. Utfordringene er tilstrekkelig kunnskap, innsikt og forståelse - hold ningsskaping, samt gode rutiner og kvalitetssikringssystem for å sikre at disse hensynene blir ivareta på
riktig sted og til riktig tid.

2.3 Bakgrunn for planen
I regjeringens handlingsplan «Norge universelt utformet 2025» er e av målene at alle kommuner skal ha
en vedta kommuneplan med retningslinjer for universell utforming. Målet var at de e skulle være på
plass innen 2015. De e målet kan kommunene ivareta ved å ta med slike retningslinjer i kommuneplanens
samfunnsdel eller ved å utarbeide en egen plan.
Kompetanseheving og formidling av kunnskap om universell utforming vil, både på kort og på lang sikt,
bidra til å redusere diskriminering på grunn av manglende tilgjengelighet. Iv erkse ing av konkrete tiltak
øker muligheten for samfunnsdeltakelse for befolkningen totalt se .
Vi må erkjenne at til tross for gode intensjoner og et detaljert regelverk, er det fortsa mye ugjort innenfor
feltet. Et viktig mål med planen er at kommunen, i samarbeid med entreprenørene, sikrer at ny e bygg og
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anlegg blir oppført i henhold til regelverket. E av målene er at planen skal inspirere til økt engasjement og
ønske om kompetanseheving.
Alle innbyggere i en kommune vil alltid nyte godt av et mer univ erselt utformet samfunn. Det vil være i
alles interesse å oppre holde fokus på en kunnskapsbasert, systematisk tilnærming til iv erkse ing av nød vendige tiltak.
Planstrategi for Karmøy kommune 2016- 2019 inneholder ferdigstillelse av en plan for universell utforming.
Sentrale ressurspersoner innenfor de berørte sektorer, fremstår som likev erdige pådrivere for å få planen
ferdig.
I 2016 ble Karmøy kommune tildelt midler til et konkret kartleggingsprosjekt innenfor univ ersell utform ing. Engasjementet for og iveren e er å utre e noe bra, var stor. Samarbeidet med Råd for mennesker med
nedsa funksjonsevne var godt. Man kk raskt og e ektiv skolert opp mange av kommunens ressursper soner på kartleggingsverktøyet utarbeidet av Rogaland Fylkeskommune. De e har bidra til at kommunen
på en systematisk måte har få kartlagt mange av uteområdene samt eiendomsmassen kommunen rår
over.
Betydningen av å få utarbeidet en plan for universell utforming ble tydeliggjort i prosjektet og i løpet av
kartleggingsarbeidet.

2.4 Oppbygning og struktur
Planen inneholder en generell og beskrivende del hvor man, som tidligere nevnt, peker på prinsipper,
reguleringer, begreper m.m. Videre inneholder planen en handlingsdel som fokuserer på innsatsområdene.
Handlingsdelen de nerer nødvendige mål, delmål og tiltak som forventes vurdert og kostnadsberegnet
årlig slik at de kan realitetsbehandles i kommunens budsje /handlingsplan og nedfelles i sektor - og virk somhetsplanene. Planen skal rulleres hvert 4. år eller ved behov for å sikre kontinuitet i arbeidet med å nå
målene om et universelt utformet og tilgjengelig samfunn.
Arbeidet med universell utforming skal være en ordinær del av virksomhetsstyringen i Karmøy kommune,
og skal inngå i styringsdialogen mellom rådmannens ledergruppe/tjenesteområdene
og de ulike virksom hetene de nert i denne planen.
Plan for universell utforming revideres i sin helhet hvert 4. år.
Prioriteringslisten til kapi el 5 (herunder inkludert kostnadsestimater ) skal revideres hvert 2. år i
forbindelse med budsje behandlingen

3.

Planens formål, mål og avgrensning

3.1 Formål (effektmål)
Plan for universell utforming skal være et virkemiddel for å oppnå mer inkluderende og allmenne løs ninger i de fysiske omgivelsene der kommunen er ansvarlig. Planen skal bidra til å gi retning for arbeidet
med universell utforming. Kunnskap skal, og må, ligge til grunn. Først da kan man gjøre gode, kvalitative
vurderinger og prioriteringer.
Planens øvrige mål skal sikre at sektorene eiendom og samferdsel og utemiljø implementerer krav til
universell utforming innen sine ansvarsområder. De e bidrar til å nå hovedmålse ingene som er de nert i
målkart for Karmøy kommune:
• Å utvikle og gi fremtidsre ede tjenester
• Å være en inkluderende og mangfoldig kommune
Å tilre elegge for utvikling av fremtidsre ede tjenester bidrar til at man kommer i forkant av store, uv ent ede og ofte mer kostnads – og tidkrevende omstillingsprosesser (også relatert til fysiske omgivelser). De e
gjelder både internt og organisatorisk i kommunen, men viktigst: Det omhandler også omstillingsprosesser
der innbyggerne automatisk blir berørt.
Delmål nr. 5 og delmål nr. 6 i målkart for Karmøy kommune de nerer de e som følger:
• Være i forkant av fremtidige behov
• Være heldigital innen 2020
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Illustrasjon: Drømmeskolegården min, 2. plass i tegnekonkurranse.
Tegnet av Falk, 2.klasse.
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3.2 Mål (resultatmål)
Sektorplanen har som mål å
• bidra til kompetanseheving om universell utforming på tvers av sektorene
• systematisere og samordne kunnskapen kommunen har innenfor satsingsområdene
råder, bygg, anlegg og samferdsel (jfr. Kapitel 3.3)
• sikre bred medvirkning i prosessene
• lage oversiktlige og konkrete prioriteringslister over nødvendige tiltak
• synliggjøre økonomiske konsekvenser kny et til arbeid med universell utforming
Målene er konkretisert y erligere i Kapi el 5: Handlingsdel. I handlingsdelen
retisering av tiltak og av ansvarlige for oppfølging av disse.

frilufts – og uteom -

nner man også en konk -

3.3 Økonomi
Planen har et høyt ambisjonsnivå faglig se . Gjennomføring av planen vil naturlig få økonomiske konse kvenser. De e tydeliggjøres spesi kt i prioriteringslisten over utbedringsprosjekter s. 23 (Prioriteringsliste
for iverkse ing av tiltak for bedre tilgjengelighet).
Det vil til en viss grad være nødvendig å se e av nye midler i de kommende budsje ene for å ta tak i de
oppgavene som er prioritert i planen. Samtidig vil tiltakene som er beskrevet utvilsomt gi samfunnsøkono misk ny e. Flere tiltak vil, på bakgrunn av kompetanseheving, bli løst via ordinær, daglig drift.
Målkart for Karmøy kommune er tydelig på målet om å sikre sammenheng mellom planer som grunnlag
for god økonomistyring og riktig prioritering. På bakgrunn av de e ble det tidlig i arbeidet med planen,
etablert dialog med økonomiansvarlige på ere forvaltningsnivåer. Planen legger rutiner kny et til beslut ningspunkt for kommunens investeringsprosjekt samt økonomireglementet for investering, til grunn i
økonomiske betraktninger.
Det vises for øvrig til «NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet — Re slig vern mot diskriminering på
grunnlag av nedsa funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle», som inneholder en vurdering av ko stnader og ny e ved innføring av forbud mot diskriminering, plikt til generell tilre elegging og plikt til
universell utforming av bygg, anlegg og uteområder re et mot allmennheten. Utredningen baserer seg på
at det er umulig å unngå økonomiske forpliktelser dersom diskriminering skal unngås.
For nye bygg og anlegg handler det om å sikre gode løsninger som er nødvendige for noen og bra for alle.
De e behøver ikke alltid å koste noe ekstra. Her kan bevisst utforming, planlegging og gjennomføring sikre
god tilgjengelighet med alle de positive e ekter det har. Redusert behov for spesialløsninger kan også gi
god samfunnsøkonomi.
Kostnadene ved å gjennomføre opprustningstiltak av bl.a. eksisterende bygg og infrastruktur kan være be tydelige. Men man oppnår økonomisk ny everdi i form av bedre livskvalitet, redusert behov for særskilte
tiltak samtidig som en får bedre kvalitet og sikkerhet. Bedre tilgjengelighet gir dessuten bedre levekår for
mange mennesker, og større muligheter til å delta i samfunnslivet. I tillegg kommer verdien av inkludering
og redusert diskriminering i samfunnet.

3.4 Avgrensning
Universell utforming er et virkemiddel, eller en arbeidsprosess, som en kan måle resultatene e er. Derfor
må målet om tilgjengelighet omfa e en bred og inkluderende de nisjon av univ ersell utforming. Det vil si
et samfunn som er inkluderende og sikrer likestilling for alle og som tar opp i seg både fysisk utforming,
tilgang til personlig assistanse og opplæring av personell til å yte slik assistanse og valgmuligheter i sams var med den enkeltes behov.
I henhold til Planstrategi går denne planen nærmere inn på tre satsingsområder:
1. Uteområder og friluftsliv
2. Bygg og anlegg
3. Samferdsel
Det vil være naturlig at planen, ved neste rullering, også innbefa er satsingsområdene
• Kunnskap og kompetanse

Plan for universell utforming - Karmøy kommune - side 8

•
•

Informasjons – og kommunikasjonsteknologi
Reiseliv, næringsutvikling og innovasjon

Utforming e er prinsippene om universell utforming skal dekke alle. Når det likevel pekes spesielt på en del
grupper i befolkningen som har nedsa funksjonsevne, skyldes det at disse i mange sammenhenger er dimens jonerende for utforming. Det vil si at når det er ta hensyn til en med rullestol, kan de este andre ta seg frem.
Når omgivelsene er le e å orientere seg i også for en som har redusert syn, er det le for alle og så videre.

3.5 Kunnskapsgrunnlag/forutsetninger

for arbeidet

Utarbeidelsen av denne planen bygger på en bred tilnærming til innhenting av kunnskap om temaet
univer sell utforming og tilhørende temaer.
Nedenfor er de viktigste dokumentene listet opp:
Relevante, lokale planer og dokumenter
• Målkart Karmøy kommune
• Planstrategi for Karmøy kommune 2016-2019
• Kommuneplan, Karmøy kommune
Relevante, regionale planer og dokumenter
• Fylkesdelplan for universell utforming i Rogaland 2014-2017
• Regionalplan for folkehelse 2013-2017
Relevante, nasjonale planer og dokumenter
• Plan- og bygningsloven av 27. 06. 2008
• Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringslov en)
• Planlegging for alle – Miljøverndepartementet, Sosial- og helsedepartementet
• Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019, Barne-, likestillings- og Inkluderings departementet
• Norge universelt utformet 2025
• Friluftslivsmeldingen (Utredning 2003-4: Friluftsliv for funksj onshemmede, Direktorat for Natur forvaltning)
Relevante, internasjonale dokumenter
• FN`s standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming

3.6 Medvirkning
Planer som utarbeides e er Plan og bygningslovens § 5-1 skal legge til re e for medvirkning. I første rekke
gjelder de e kommuneplaner, planprogrammer, planstrategier og reguleringsplaner. I utarbeidelse av Plan
for universell utforming har man, til tross for at denne planen ikke er underlagt det samme kravet til med virkning som planene referert til ovenfor, lagt til grunn de samme prinsippene for medvirkning e er loven.
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilre eleg ging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode
muligheter for medvirkning på annen måte.
Det er ta initiativ til bred medvirkning, både internt og eksternt, tidlig i arbeidet med planen. Når det
gjelder barn og unges medvirkning konkret ble 1.-4. klasse ved alle barneskolene i kommunen invitert
til å tegne drømmeskolegården sin (Vedlegg 2: Invitasjon til medvirkning). Kommunen mo ok hele 295
tegninger fra totalt 10 barneskoler. En jury bestående av representanter fra sektor samferdsel og utemiljø,
eiendom/byggforvaltning og oppvekst og kultur, plukket ut en tegning som er å nne som forside til denne
planen. Invitasjonen lovet 1., 2., 3. og 4. premie hvorav kravet er at premiene skal brukes på aktiviteter for
de respektive klassene.
9.klassingene i Karmøy kommune ble invitert til å komme med konkrete innspill til uteområder, bygning smasse og eventuelle samferdselsprosjekter de mener kommunen med fordel bør se nærmere på med tanke
på å sikre forbedret tilgjengelighet.
Medvirkningen er skissert i Tabell 1.
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Tabell 2: Medvirkning/møter/kontaktpunkter
Aktivitet

Møte sektor samferdsel og utemiljø
Arbeidsledermøte

internt

Arbeidsledermøte

internt

Møte byggforvaltning
Møte byggdriftere pluss
Møte råd for mennesker med nedsa
funksjons evne
Møte sektor samferdsel og utemiljø
Møte sektor samferdsel og utemiljø
Råutkast – plan, sendt til råd for men nesker med nedsa funksjonsevne
Møte oppvekst/kultur
Møte sektor samferdsel og utemiljø
Møte byggforvaltning
Møte oppvekst/kultur

Dato

Leder sektor samferdsel
og utemiljø
Leder sektor samferdsel
og utemiljø
Leder sektor samferdsel
og utemiljø
Leder byggforvaltning
Leder byggforvaltning
Prosjektkoordinator plan
for universell utforming
Prosjektkoordinator plan
for universell utforming
Leder sektor samferdsel
og utemiljø
Prosjektkoordinator plan
for universell utforming
Prosjektkoordinator plan
for universell utforming
Leder sektor samferdsel
og utemiljø
Leder byggforvaltning

23/03

Info; to-veis

2

26/03

Info

6

23/04

Info; to-veis

6

03/05
24/05
29/05

Info; to-veis
Info
Info; to-veis

2
60
8

05/06

Info;to-veis

3

28/06

30/07

Info; to-veis – gjen - 3
nomgang råutkast
Innspill-konsultas - 8
jon
Info
2

16/08

Info

2

30/08

Info;to-veis – gjen nomgang råutkast
Info; to-veis

2

Info;to- veis - gjen nomgang råutkast
Info

2

Rådgiver oppvekst og
kultur
Møte sektor samferdsel og utemiljø
Leder sektor samferdsel
og utemiljø
Arbeidsledermøte internt
Leder sektor samferdsel
og utemiljø
Tegnekonkurranse 1.-4.kl Karmøy
Rådgiver oppvekst og
kommune
kultur
Høring plan 9.klasse Karmøy kom Rådgiver oppvekst og
mune
kultur
Intern gjennomgang tverrsektorielt
Prosjektkoordinator plan
for universell utforming
Møte kategorisering
Prosjektkoordinator plan
objektene/områdene
for universell utforming
Møte kobling handlingsdel – økonomi - Leder sektor samferdsel
plan
og utemiljø
Møte leder råd for mennesker med
Prosjektkoordinator plan
nedsa funksjonsevne
for universell utforming
Møte kobling handlingsdel - økonomi - Prosjektkoordinator plan
plan
for universell utforming
Møte kobling handlingsdel – økonomi - Prosjektkoordinator plan
plan
for universell utforming
(Byggforvaltning)
Møte sektor skole/kultur
Prosjektkoordinator plan
for universell utforming

28/06

03/09
06/09
24/09

Medvirkning

Antall
involverte

Ansvarlig

2

8

Sept.- Innspill – konsul okt.
tasjon
Okt.
Innspill-konsultas jon
Okt.
Innspill-konsultas jon
Nov. Konsultasjon

1000

Nov.

Konsultasjon

6

03/12

Innspill og kom mentar
Innspill - konsul tasjon
Innspill – konsul tasjon

2

Innspill – konsul tasjon

3

04/12
11/12

17/12

Totalt ca.
(pers. x aktivitet)

550 (5
skoler)
15
6

3
6

>100 timer
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Illustrasjon: Drømmeskolegården min, delt 3. plass i tegnekonkurranse.
Tegnet av Emily, 4.klasse.

4.

Arbeid med universell utforming

4.1 Kartleggingsarbeidet
Karmøy kommune valgte i 2016 å intensivere arbeidet med serti sering av brukere av kartleggingsverk tøyet utarbeidet av Rogaland Fylkeskommune. Resultatet er at ca. 10 personer nå har få sin serti sering.
En rekke kartlegginger er utført og man har de siste 2 årene, ska et seg god ov ersikt over i hvilken grad
uteområder og bygningsmasse er universelt utformet eller ikke. I tillegg har man parallelt med kartleggin ger ute i felten, oppre holdt fokuset på kompetanseheving. Ressurspersoner deltar i ulike nasjonale og re gionale ne verk på området og man noterer seg at kommunen er en viktig bidragsyter inn i mange aktuelle
fora.
Tilre elegging e er prinsippene for universell utforming er lovfestet. Man kan ikke velge å se bort fra
lovkravene. Men, på lik linje med all annen innsats og all annen planlegging er det nødvendig å gjøre prior iteringer med utgangspunkt i økonomiske begrensninger.
Det er utfordrende å presentere eksakte kostnadsoverslag over hvilke utgifter som spesi kt kny er seg til
utbedringer e er prinsippene for universell utforming. Tiltak utføres ofte parallelt med utbedringer som
blir gjort av andre grunner eller som en følge av nyetableringer/nyoppføringer.
Med et godt kunnskaps grunnlag er det le ere å presentere gode forslag til prioriterte tiltak.
Plan for universell utforming skal ha et høyt, men realistisk ambisjonsnivå.

Plan for universell utforming - Karmøy kommune - side 11

4.2 Status
Generelt
Gjennom systematisk kartlegging har kommunen de siste 2 årene opparbeidet seg god kunnskap om i hvilken
grad kommunen er universelt utformet. Kartleggingene utført så langt, har gi oss informasjon om forbedring spotensialer kny et til kommunens frilufts-, uteområder og bygn ingsmasse. Det standardiserte kartleg gingsverktøyet gjør at man sikrer forutsigbarhet i tolkning og sammenligning av resultater. Systematiseringen
le er arbeidet og gir kommunen et viktig kunnskapsgrunnlag i pr ioriterings – og beslutningsprosesser.
Flere av kommunens frilufts– og uteområder er kartlagt de siste 2 årene, se tabell 3 s. 13-15.
Det er allerede iverksa tiltak ere steder og utbedringene bidrar utvilsomt til økt tilgjengelighet for kom munens innbyggere. Flere av utbedringene som har bli gjort har bli omtalt i regionale og nasjonale rap porter. Det henvises til Karmøy kommune når arbeid med universell utforming skal eksempli seres.
Når det gjelder frilufts– og uteområder har det medgå ca. 175 timer hvorav alle timene er lagt til ordinær
arbeidstid for de som har vært involvert. Det er gjort kartlegginger i relasjon til ca. 35 frilufts – og uteom råder (friluftsområder og uteområder barnehager/skoler).
Ca. 50 formålsbygg er kartlagt over en periode på i underkant av 2 år. Det har medgå ca. 450 timer hvorav
alle timene baseres på utførelse i ordinær arbeidstid for de som har vært involv ert. Verdien av arbeidet som
er gjort er stor.
Eiendom v/byggforvaltning har de nert en intern ramme a kroner maks 10 000,- («forhåndsgodkjent»
ramme) ved behov for oppgradering jamfør prinsipper for universell utforming. Ganger man de e opp
med 50 formålsbygg gir de e hele 500 000,- for det man ville karakterisere som «mindre tiltak», men som
likevel er tiltak som får betydning og innvirkning for mange brukere av ne opp formålsbyggene. Basert på
tilfeller med høyere kostnad er det realistisk å anslå en totalkostnad a kr. 1 000 000,-.
I tillegg har Eiendom v/byggforvaltning lagt ned et betydelig arbeid i utarbeidelsen av det man har de n ert som «arbeidspakker». Med «arbeidspakker» menes instruksjoner og informasjon om hvordan man går
frem for å løse en oppgraderingsoppgave.
Målet er å gi byggdrifterne et verktøy for forutsigbar håndtering
av tilnærmet like oppgraderingsoppgaver.
Bygningsmasse som er ført opp i samme tidsperiode vil fremstå med omtrentlig samme type mangler når
det gjelder tilre elegging e er prinsipper for universell utforming. Noen formålbygg har et så stort be hov for oppgradering at man ikke ser en løsning på utfordringene før man har bygget ny . E eksempel
på de e er oppgraderingsbehovet som fantes ved Hauge skole og Håland skole. Utfordringene relatert til
tilre elegging e er prinsippene for universell utforming kk først en løsning da Torvastad skole og kul tursenter så dagens lys. De to førstnevnte skolene ble som følge av nybyggingen, lagt ned.
I tabellene under nner man en oversikt over hvilke områder som er kartlagt. Tabellene er delt inn i
kartlegginger og utbedringer relatert til ordinær drift eller til inv esteringer.
Tiltakene er kategorisert e er tilre eleggingsbehov, hvilket objekt som er kartlagt, om tilre eleggingen har
vært ressurskrevende eller om det har krevd få og lite ressurser å løse utfordringene. Eksempel på lite res surskrevende tilre elegging er merking av handicap-parkeringer. Eksempel på ressurskrevende tilre eleg ging er total renovering av inngangsparti i publikumsbygg der man eksempelvis må erne trappeadkomst
eller lage ramper som supplement til ordinær trapp.
I tabellene vises det til ca.- kostnader ved tiltakene som er utført eller som er planlagt utført. Relevant sek tor er ansvarliggjort samt er ilagt en retningsgivende frist for utbedring.

Tabell 3: Kartlegginger
Uteområdene og de kommunale formålsbyggene er kartlagt e er Rogaland Fy lkeskommune sin metode for
kartlegging av universell utforming (www.tilgjengelighet.no).
Ved å konsekvent å beny e samme metode for alle steder/objekter som skal kartlegges, sikrer man felles

Plan for universell utforming - Karmøy kommune - side 12

forståelse for resultatene av kartleggingsarbeidet.
jamfør behov for utbedringer.

De e gir et bedre grunnlag for prioritering av områder

Kartleggingen av formålsbyggene har avdekket et oppgraderingsbehov estimert til ca. 6 millioner kroner
for enkle tiltak som hever det generelle nivået av universell utforming i kommunens formålsbygg. Det
gjelder eksempelvis skilting, merking, ledelinjer, belysning m.m. Disse tiltakene prioriteres og er lagt inn i
tabell fra år 2020.
NB. Tallene som er presentert i tabellene ovenfor er ikke indeksregulert.

Uteområder
Tabell 3a) Tiltak løst/løses innenfor eksisterende rammer for ordinær drift
Lite ressur skrevende
tilrettelegging

Resurskrevende tilret - Kostnad
telegging

Tilretteleggingsbehov

Kartleggingsobjekt/periode

Stort

Aksnestranda

Stort

Bjørgene

x

170 000

Stort

x

165 000

Middels

Litlavatnet v/
Fot
Sandvesanden

Middels

Åkrasanden

Stort

Mykje skole

Middels

Skudeneshavn
skole
Vea skole

Stort
Middels

Karmøy kom mune rådhus –
infrastruktur
Idre shaller –
uteområdet
Barnehager uteområdet
Kulturbygg uteområdet
Andre formåls bygg uteom råder og byg ningsmasse
Friluftslivs områder

-

350 000
1 200 000
x

1 070 000

x

-

x

71 000
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ansvar

Frilufts rådet Vest
Samferdsel
og utemiljø
Samferdsel
og utemiljø
Frilufts rådet Vest
Frilufts rådet Vest
Samferdsel
og utemiljø
Samferdsel
og utemiljø
Samferdsel
og utemiljø
Samferdsel
og utemiljø
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Frist
utbering

Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført
Utført

Tabell 3b) Tiltak løst/løses i henhold til nye investeringer
Ressurskrevende
tilrettelegging

Kostnad

Ansvar

x

2 000 000

x

2 500 000

x

1 500 000

Stort

Vea barnehage uteområdet
Åkra skole - uteområdet

x

1 500 000

Stort

Vormedal Barnehage

x

800 000

Stort

Bygnes Vitenbarnehage

x

2 000 000

Stort

Kolnes barnehage

x

600 000

Stort

Avaldsnes barnehage

x

1 800 000

Stort

Vormedal ungdomskole

x

600 000

Stort

Skudeneshavn barne skole
Vea skole

x

1 200 000

x

1 500 000

Samferdsel
og utemiljø
Samferdel
og utemiljø
Samferdsel
og utemiljø
Samferdsel
og utemiljø
Samferdsel
og utemiljø
Samferdsel
og utemiljø
Samferdsel
og utemiljø
Samferdsel
og utemiljø
Samferdsel
og utemiljø
Samferdsel
og utemiljø
Samferdsel
og utemiljø

Tilretteleg gingsbehov

Kartleggings-objekt/
periode

Stort

Avaldsnes skole uteområdet
Kopervik skole

Stort
Stort

Stort

Idre shaller –
uteområdet
Barnehager uteområdet
Kulturbygg uteområdet
Formålsbygg uteom råder og bygningsmasse

Lite ressurs krevende
tilrettelegging

x

x

x

x

x

x
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Frist
utbedring

Utført
2018/2019
Utført
2018/2019
2021
2019
2023
2028
2020
2022
2024

Formålsbygg/anlegg
Tabell 3c): Tiltak løst/løses i henhold til nye investeringer
Sted

Beskrivelse av tiltak

Antatt kostnad

Planlagt gjennomføring

Ansvar

Karmøy
kommune
rådhus –
bygnings masse
Karmøy kino

Enkle tiltak for å bedre
universell utforming.
Skilting og merking ble
prioritert.
Løftepla form, tilkomst
småsaler
Enkle tiltak for å bedre
universell utforming.
Skilting og merking
prioriteres
Enkle tiltak for å bedre
universell utforming.
Lys og ledelinje priori teres.
Enkle tiltak for å bedre
universell utforming.
Lys og ledelinjer priori teres.
Heis i stedet for trappe heis
Rampe til hovedinngang

500 000

2017-2019

Eiendom

Formålsbygg

Formålsbygg

Formålsbygg

Stangeland
ung domsskole
Skudenes ung domsskole
Grindhaug
skole
Grindhaug
skole
Formålsbygg

Løftepla form til garde rober under terreng
Løftepla form til mel lomplan (mange stopp)
Andre tiltak

3 500 000

Eiendom

3 000 000

2020

Eiendom

2 000 000

2021

Eiendom

500 000

2022

Eiendom

875 000

2022

Eiendom

625 000

2022

Eiendom

750 000

2023

Eiendom

750 000

2023

Eiendom

500 000

2023

Eiendom

Tabell 3d) Følgende tiltak forutsetter økte budsjettrammer
Sted

Beskrivelse av tiltak

Antat kostnad

Planlagt gjennomført

Avaldsnes
barneskole
Håvikhallen
Skudeneshallen
Nordhallen
Kopervik kul turhus

Løftepla form med byg ningsmessige arbeider
Løftepla form til tribune
Løftepla form til tribune
Løftepla form til tribune
Heis

3 125 000

Eiendom

750 000
750 000
750 000
2 500 000

Eiendom
Eiendom
Eiendom
Eiendom
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Ansvar

5.

Handlingsdel

5.1 Formål (Effektmål)
Handlingsdelen erkjenner at å oppgradere etablerte uteområder og eksisterende bygninger og anlegg tar
tid. De e er oppgaver som må løses med jevn og systematisk innsats i kommunens ulike sektorer og virk somheter.
Formålet med handlingsdelen er å tydeliggjøre hvilke ambisjoner Karmøy kommune har for arbeidet med
universell utforming. En beskrivelse av ambisjonsnivå skal fungere som et virkemiddel for økt forståelse
for prosessene, både når det gjelder praktisk, tekniske utfordringer og utfordringer kny et til økonomi og
tidsrammer. I tillegg er det et mål å tilre elegge for felles forståelse for at alle aktuelle tiltak er like viktige,
men at de, av ressursmessige grunner, vil deles inn i ulike kategorier og prioriteringer.

5.2 Mål (Resultatmål)
Handlingsdelens målse ing er, på generelt grunnlag, å
• bidra til kompetanseheving på området
• systematisere og samordne kunnskapen kommunen har innenfor satsingsområdene
råder, bygg, anlegg og samferdsel
• bidra til felles forståelse for kategorisering og prioritering av tiltak
• synliggjøre økonomiske konsekvenser

frilufts – og uteom -

Tiltaksdel – innsatsområde 1: Uteområder og friluftsliv
• tilre elegge for at alle har tilgang til et variert tilbud for fysisk utfoldelse i kommunen
• bidra til at personer med nedsa funksjonsevne ikke opplever mentale og fysiske barrierer mot å utøve
friluftsliv i større grad enn andre
• sikre at alle barn og unge skal ha tilgang til tur – og lekeområder med høy kv alitet i nærheten av sin
boligbolig
Tiltaksdel – innsatsområde 2: Bygg og anlegg
• bidra til at eksisterende bygg og anlegg i Karmøy kommune re et mot allmennheten skal ha som mål å
være universelt utformet fra 2023
• bidra til at kulturbaserte a raksjoner og vernede bygg og anlegg i størst mulig grad skal være tilret telagt e er prinsippene om universell utforming
• sikre bedre inneklima og akustikk i kommunens bygningsmasse
Tiltaksdel – innsatsområde 3: Samferdsel
• bidra til at prinsipper for universell utforming legges til grunn ved planlegging og bygging av ny infra struktur
• tilre elegge for at infrastruktur tilfredsstiller prinsippene for univ ersell utforming innen 2023
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Kjennetegn på gode uterom
• Det er tilrettelagt for variert bruk for alle aldersgrupper
• Det inneholder møteplasser og sitteplasser
• Det inneholder elementer som stimulerer alle aldersgrupper
til fysisk aktivitet
• Det har god kvalitet
• Det er grønt og attraktivt. Eksisterende natur er utnyttet positivt
• Det er solbelyst og lunt
• Det er hyggelig å være der
• Det er tilgjengelig ved at det er lett å ta seg frem fro de som
er dårlige til beins eller triller på hjul
• Utformingen bidrar til at det er lett å nne frem
• Det føles trygt og sikkert
• Det er godt vedlikeholdt
• Beboerne har eierforhold til uteområdet
• Det har gode gangforbindelser til nærmiljøet
Inkluderende uterom som stimulerer
til aktivitet,idehefte v/Universell Utforming AS
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5.3 Mål/strategier/tiltak
Generell del
Mål 1: Bidra til kompetanseheving på området
Mål

Strategi

Ansvar/Frist

Integrere kunnskap om universell
utforming innenfor sektorene

Kunnskap om universell utfor ming som fast punkt på agendaen
på regelmessige møter
Utarbeide retningslinjer/rutine for
e er- og videreutdanning innen for satsingsområdene
Stille krav om universell utform ing ved kjøp av både varer og
tjenester som f.eks totalentreprise
bygg, leveranse av IKT- løsninger
• Revidere relevante normer
for vektlegging av universell
utforming av boligområder
og for områder beregnet for
publikum
• Utarbeide rutine for å stille
krav i reguleringsplaner/
bebyggelsesplaner om at det
skal gjøres en vurdering av
hvordan planområdet og til hørende bygg og anlegg kan
utformes universelt
• Stille krav til universell ut forming ved behandling av
byggesaker
• Utarbeide rutine for med virkning for særlig invol vering av barn og unge, råd
for mennesker med nedsa
funksjonsevne og eldreråd

Karmøy kommune – alle sektorer
Frist: 2019

Sikre e er- og videreutdanning
av serti sert personell
Fremme universell utforming
gjennom krav ved o entlige
innkjøp
Legge universell utforming
til grunn i relevante planer og
normer

Karmøy kommune v/relevante
sektorer
Frist: Kontinuerlig
Karmøy kommune v/relevante
sektorer
Frist: 2019
Karmøy kommune v/relevante
sektorer
Frist:2023
Karmøy kommune v/areal og
byggesak.
Frist:2019

Karmøy kommune v/areal og
byggesak
Frist:2019
Karmøy kommune v/samferdsel
og utemiljø/rådmannen
Frist: 2019

Mål 2: Systematisere og samordne kunnskapen kommunen har innenfor satsingsområdene frilufts- og
uteområder, bygg, anlegg og samferdsel
Mål

Strategi

Ansvar/Frist

Kartlegge hvordan bygg, anlegg
og frilufts- og uteområder re et
mot allmennheten fremstår mht.
universell utforming

•

Karmøy kommune v/eiendom,
sektor samferdsel og utemiljø
Frist: 2019

•

Kartlegge kommunale bygg,
anlegg, frilufts- og uteom råder mht. universell utform ing
Prioriteringsliste for oppgra dering av bygningsmasse,
etablerte frilufts- og uteom råder samt samferdselsom rådet, revideres hvert 2. år Se
side 22:
Prioriteringsliste for iverkse ing
av tiltak for bedre tilgjengelighet

Karmøy kommune v/eiendom,
sektor samferdsel og utemiljø
Frist: Første revisjon: 2020
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Mål 3: Bidra til felles forståelse for kategorisering og prioritering av tiltak
Mål

Strategi

Ansvar/Frist

Tilre elegge for optimal
kunnskapsdeling sektorvis, men
også overfor 3. part

Etablere kontaktpunkter for
kunnskapsdeling og meningsut veksling på tvers av sektorer
og overfor 3.parter som entre prenører, utbyggere, interesse grupper

Karmøy kommune v/sektor sam ferdsel og utemiljø
Frist: 2020

Mål 4: Synliggjøre økonomiske konsekvenser
Mål

Strategi

Ansvar/Frist

ressurser til
bygningsmasse
ressurser til
friluftsområder

Avse e særskilte midler til tilret teleggingstiltak
Avse e særskilte midler til tilret teleggingstiltak

Forvalte tilskuddsmidler slik at
universell utforming fremmes

Stille krav om universell utfor ming ved tilskuddsordninger og
tillatelser oppfylles

Øke den ressursmessige
eksibi liteten for skoler som får spesielle
utfordringer som følge av elever
med nedsa funksjonsevne

•

Karmøy kommune v/eiendom
Frist: 2020
Karmøy kommune v/sektor sam ferdsel og utemiljø
Frist: 2020
Karmøy kommune v/sektor sam ferdsel og utemiljø, sektor kultur,
formannsskapsekretær
Frist: Kontinuerlig
Karmøy kommune v/sektor skole
Frsit: 2020

Sikre økonomiske
oppgradering av
Sikre økonomiske
oppgradering av

•

Kartlegge hvordan fordelin gen mellom skolene av elever
med nedsa funksjonsevne
påvirker skolenes ressurs situasjon
Utrede etablering av ordning
for ekstra drifts- og invester ingsmidler som øre merkes
skoler med særlige ut fordringer som følge av elever
med nedsa funksjonsevne

Karmøy kommune v/sektor skole
Frist: 2019

Tiltak innsatsområde 1: Uteområder og friluftsliv
Mål 1: Tilrettelegge for at alle har tilgang til et variert tilbud for fysisk utfoldelse i kommunen
Mål

Strategi

Ansvar/Frist

Bedre tilgjengeligheten i frilufts områder

•

Karmøy kommune v/sektor sam ferdsel og utemiljø
Frist: 2023

Intensivere fokuset på verdien av
lysse ing av frilufts- og uteom råder

Gjennomføre oppgraderinger
av prioriterte friluftsområder
mht. informasjon, parkering,
toale er, ledelinjer, framkom melighet, underlag mv.
• Etablere universelt utformede
områder for de vanligste fri luftsaktivitetene innen 2023
Minst 2 nye badeplasser
Minst 2 nye anløpsplasser for
kystfriluftsliv
Minst 2 nye skeplasser
Revidere kommunalteknisk
lysnorm med hensyn til friluftsog uteområder

Karmøy kommune v/sektor sam ferdsel og utemiljø
Frist: 2023

Karmøy kommune v/sektor sam ferdsel og utemiljø.
Frist: 2020
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Mål 2: Bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne ikke opplever mentale og fysiske barrierer
mot å utøve friluftsliv i større grad enn andre
Mål

Strategi

Ansvar/Frist

Bedre og standardisere informas jon om tilgjengelige friluftsom råder

Utarbeide informasjonsmateriell
og interne sider om tilgjengelige
frilufts- og uteområder i kommu nen
• Gjennomføre informasjons kampanje
• Arrangere fellesturer/arrange ment for ulike brukergrupper

Karmøy kommune v/sektor sam ferdsel og utemiljø
Frist: 2020

Motivere til økt friluftsaktivitet
gjennom informasjon og arrange menter

Øke tilbudet av tilgjengelige fri lufts- og uteområder
Bedre tilgjengeligheten til tilret telagte frilufts- og uteområder
ved å bedre og videreutvikle
rutinene for vedlikehold

Karmøy kommune v/frivillighet skoordinator, folkehelsekoordina tor, sektor kultur, sektor samferd sel og utemiljø (naturforvalter)
Frist: Kontinuerlig
Tilre elegge for et bredt spekter
Karmøy kommune v/sektor sam av tilgjengelige frilufts- og uteom - ferdsel og utemiljø
råder lokalt
Frist: 2023
Forankre rutiner for helårsdrift og Karmøy kommune v/sektor sam vedlikehold av frilufts- og uteom - ferdsel og utemiljø
råder i skjøtselplan
Frist: 2019

Mål 3: Sikre at alle barn og unge skal ha tilgang til tur- og lekeområder med høy kvalitet i nærheten
av sin bolig
Mål

Strategi

Ansvar/Frist

Øke kompetansen om universell
utforming av lekeområder

Samle gode eksempler på univer selt utformede lekeområder og
informere planleggere og eiere av
skoler, barnehager og andre leke områder og utomhusanlegg
Tilre elegge utvalgte lekeom råder med allmenn adgang og
med et variert utvalg av lekeap parater, slik at alle brukergrupper
får sine behov for lek og aktivitet
dekket

Karmøy kommune v/relevante
sektorer
Frist: 2019

Bedre tilgjengeligheten til leke områder

Karmøy kommune v/relevante
sektorer
Frist: 2021

Tiltaksdel innsatsområde 2: Bygg og anlegg
Mål 1: Eksisterende bygg og anlegg i Karmøy kommune rettet mot allmennheten skal ha som mål å
være universelt utformet fra 2023
Mål

Strategi

Synliggjøre ansvarsforholdet
i konkrakt mellom byggherre
og utbygger
Sikre brukermedvirkning
gjennom hele plan- og utbyg gingsprosessen ved nybygg
og ombygging
Kartlegge kommunale bygg og
anlegg mht. universell utform ing

Ansvar/Frist

Stille krav til og følge opp univer - •
sell utforming for nye o entlige/
private bygg og anlegg re et mot
allmennheten
•

Karmøy kommune v/eiendom
Frist: Kontinuerlig

Kartlegge hvordan bygg og an legg (og tilhørende uteområder)
re et mot allmennheten fremstår
mht. universell utforming

Karmøy kommune v/eiendom,
sektor samferdsel og utemiljø
Frist: 2019

Karmøy kommune v/eiendom
Frist: Kontinuerlig
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Mål 2: Bidra til at kulturbaserte attraksjoner og vernede bygg og anlegg i størst mulig grad skal være
tilrettelagt etter prinsippene om universell utforming
Mål

Strategi

Ansvar/Frist

Gjøre ere vernede bygg og an legg tilgjengelige for alle

•

Karmøy kommune v/sektor eien dom
Frist 2020

•

•

Kartlegge tilgjengeligheten til
bygg og anlegg for allmenn heten, som er regulert til
spesialområde bevaring, mht.
universell utforming
Kartlegge tilgjengeligheten
til allment tilgjengelige bygg
og anlegg som er vernet e er
Kulturminneloven mht. uni versell utforming
Informere om og ta i bruk
prosessverktøyet «Kulturmin nevern og universell utform ing»

Karmøy kommune v/sektor eien dom, sektor kultur
Frist: 2020
Karmøy kommune v/sektor eien dom, sektor kultur
Frist: 2019

Mål 3: Sikre bedre inneklima og akustikk i kommunens bygningsmasse
Mål

Strategi

Ansvar/Frist

Ved hjelp av kartlegging og
prosjektplaner, legge til re e for
tilfredsstillende inneklima og
akustikk i kommunal bygnings masse

•

Karmøy kommune v/eiendom
Frist: 2019

•

Lage prioriteringsliste over
bygg som skal kartlegges og
foreta prioritering over tiltak
og utbedringsbehov
Formidle kunnskap om
utbedring av inneklima og
akustikk

Karmøy kommune v/eiendom
Frist: 2019

Tiltaksdel innsatsområde 3: Samferdsel
Mål 1: Bidra til at prinsipper for universell utforming legges til grunn ved planlegging og bygging av
ny infrastruktur
Mål

Strategi

Ansvar/Frist

Øke kompetansen blant planleg gere og saksbehandlere

Gjennomføre kurs om universell
utforming for planleggere og
saksbehandlere

Beny e standardiserte løsninger
for å sikre gjenkjennelighet

Utarbeide standardkrav til uni versell utforming for infrastruk tur og omkringliggende områder
der de e ikke foreligger (f.eks
informasjon, parkeringsløsninger)
Utforme gangbaner med trygg
og enkel adkomst, gode krys singsmuligheter, sklisikker,
jevn belegning, belysning og
hvilemuligheter
Utarbeide sti nningsnorm for
Karmøy kommune

Karmøy kommune v/kommu nalsjef teknisk, eiendom, sektor
samferdsel og utemiljø
Frist: 2019
Karmøy kommune v/sektor sam ferdsel og utemiljø
Frist: 2020

Prinsippene om universell ut forming legges til grunn ved
utforming og vedlikehold av
gatene et
Intensivere fokuset på verdien av
sti nningsystemer

Karmøy kommune v/kommu nalsjef teknisk, sektor samferdsel
og utemiljø
Frist 2023
Karmøy kommune v/kommu nalsjef teknisk, sektor samferdsel
og utemiljø, plan og byggesak
Frist: 2020
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Mål 2: Tilrettelegge for at infrastruktur
Mål

tilfredsstiller

prinsippene for universell utforming innen 2023

Strategi

Ansvar/Frist

Sikre kunnskapsgrunnlag ref. sta - Gjennomføre kartlegging av
tus og utfordringer mht. eksister - infrastruktur, med hovedvekt
ende infrastruktur
på sentrale tra kk-knutepunkter
med omkringliggende områder
og gatene i sentrumsområder
Gjennomføre gode eksempler på
Foreta opprustning med minst
opprustning av infrastruktur
3 prosjekter som forbedrer til gjengeligheten i det o entlige rom
Sikre økonomiske ressurser til
Etablere egen budsje post med
oppgradering av infrastruktur
ressurser til rehabilitering av
eksisterende infrastruktur

Karmøy kommune v/sektor sam ferdsel og utemiljø
Frist: 2023

Karmøy kommune v/sektor sam ferdsel og utemiljø
Frist: 2023
Karmøy kommune v/sektor sam ferdsel og utemiljø
Frist: 2020
I

llustrasjon: Drømmeskolegården min, delt 3. plass i tegnekonkurranse.
Tegnet av Sindre, 4.klasse.
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Prioriteringsliste

for iverksetting av tiltak for bedre tilgjengelighet

Tiltakene pågår til kravene om universell utforming er innfridd og senest innen utgangen av 2025 (Jfr. nas jonalt mål universell utforming).
Objekt

Hoved-mål

Øke driftsramme
for strakstiltak uni versell utforming
Uteområder ung domsskoler (Ref.
Trygt og godt
skolemiljø-prosjek tet)
Sti nningsnorm

Sikre handle kraft i strakssituasjoner
Tilre elegge
for inkludering
og forebygging
av mobbing

Bedre tilg jengelighet
Etablere universelt Bedre tilg utformede om jengelighet
råder for de vanlig - Skape sosiale
ste friluftsaktivite - møteplasser
tene innen 2023
Bedre tilg Tiltak universell
jengelighet
utforming
formålbygg
¤ Jfr. tabell 3d, side
15
Samferdselstiltak
herunder tiltak
kny et til fortau
spesielt

Bedre tilg jengelighet og
e ektivisering
drift

Drift/ved - Inve likehold
stering

2020

2021

2022

2023

x

500 000

500 000

500 000

500 000

250 000

250000

x

x

50 000
x

x

x

Økte bevilgninger
totalt:

250 000 ¤

1 375 000

1 375 000

2 937 500

2 187 500

100 000

100 000

100 000

100 000

2 275 000

2 225 000 3 287 500 2 787 500

¤ Rest- nansiering via tilskuddsordninger
¤ Det vises til tabell 3d) jamfør beskrivesle av kostnader som forutse er økte rammer.
Kostnadene til løftepla form til tribuner x 3 idre shaller, er lagt til hhv. år 2020 for Håvikhallen, år 2021 for
Skudeneshallen og år 2022 for Nordhallen. Kostnadene for heis Kopervik kulturhus er fordelt likt på årene
2020, 2021, 2022 og 2023. Kostnadene for løftepla form Avaldsnes barneskole er fordelt på årene 2022 og
2023.

Plan for universell utforming - Karmøy kommune - side 23

Kilder
Generelt
FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming
h p://www.who.int/disabilities/policies/standard_rules/en/
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
h ps://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51

(likestillings – og diskrimineringslov en)

Plan og bygningsloven
h ps://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
Fylkesdelplan for universell utforming, Rogaland Fylkeskommune 2014-2017
Fylkesdelplan for universell utforming Rogaland Fylkeskommune
Planstrategi Karmøy kommune
h ps://www.karmoy.kommune.no/no/news/planer/planoversikt/planstrategier-programmer/
nalplanstrategi20162019.pdf
St.meld.nr. 40 (2002-2003): Nedbygging av funksjonshemmende
www.odin.dep.no

ler/Kommu -

barrierer

NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet — Re slig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsa
funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle
h ps://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2005-8/id390520/
WHO Global Disability Action Plan 2014-2021
h p://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/199544/9789241509619_eng.pdf

?sequence=1

Uteområder og friluftsliv
Resept for et sunnere Norge
h ps://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-16-2002-2003-/id196640/sec1
Friluftsliv for funksjonshemmede, Miljødirektoratet
h p://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/a
achment/1065/DN-utredning%202003-4%20Friluftsliv%20
for%20funksjonshemmede.pd

Bygg og anlegg
Bygg for alle
h ps://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kkd/kultur/043univ

ersellutf.pdf

Vedlegg
Rapporten «Arbeid med universell utforming», Karmøy kommune 2016
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Arbeid med
universell utforming
Karmøy kommune ved
driftsavdelingen, teknisk etat
2016

«

»

Utfordringene ligger ikke i dørtersklene,
men i forståelsen av at universell
utforming handler om

menneskeverd

Anne Elisabet Askeland 2016

2

Kraftens univers
Du... jeg ville så gjerne be deg om å låne meg øynene dine?
Jeg bare føler solen nå…For å se den skinne, må du være øynene mine…
Du…jeg ville så gjerne be deg om å gi krefter til en kraftløs kropp?
Du skjønner, da ulykken traff, ville den ikke lystre mer. Jeg sa ja; den sa
stopp…
Javisst! La meg få være dine øyne som ser!
Javisst! La meg få være kraften og høre hvor høyt du da mot solen ler!
Men, vent!
Før vi kommer så langt…:
Jeg ville så gjerne be deg om å låne meg litt av motet ditt?
Du skjønner, det gjemmer seg så ofte, motet mitt.
Det er ikke alt jeg forstår at jeg burde vite,
kunne du låne meg mot og forståelse? Jeg føler at jeg av det, har så lite?
For du vet…
Sterkest er den som kjenner sin sårbarhet godt,
og det største motet har den sårbare fått.
Her; ta usjenert imot mine øyne.
Takk for at du låner meg ditt mot.
Den er ikke ustø lenger,
verken din eller min famlende fot.
AEA2016
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Sammendrag
Karmøy kommune ønsker å være en aktiv tilre elegger for at innbyggerene skal føle seg inkludert i
det daglige samfunnsliv. Kommunen har, over en årrekke, jobbet med universell utforming innenfor
ere ulike områder, men valgte i 2015 å intensivere fokuset. Allerede i 2015 startet altså arbeidet med
å bygge nye, bærekraftige strukturer og systemer for arbeid med universell utforming.
Karmøy kommune, ved driftsavdelingen teknisk etat, tok så initiativ til å søke midler via BufDir sin
årlige tildeling og kunne i 2016 notere seg at en pen slump penger ville bli sendt v estover.
Arbeidet med det konkrete prosjektet man i denne rapporten kan lese mer om, startet i begynnelsen
av mai 2016. Man har, i prosjektperioden, arbeidet så e ektivt som mulig for å nå de mål prosjektet
har sa . Rapporten peker også på betydningen av medvirkning for så å vise til i hvilken grad man
har klart å ivareta ne opp de e viktige aspektet, i de e konkrete prosjektet.
Rapporten oppsummerer i henhold til disponering av ressurser, både økonomiske og menneskelige.
Rapporten gir avslutningsvis anbefalinger for veien videre, de e i lys av kunnskapen prosjektet har
gi oss.
Det er ta et bevisst standpunkt om å lage en kortfa et rapport. Man håper at det bidrar til mange vil
kunne prioritere å se e av tid til å kikke gjennom den. For de som ønsker kunnskap/informasjon om
detaljene nner man en større vedleggsdel helt sist i rapporten.
Utfordringene ligger ikke i dørtersklene, men i å sikre forståelsen av at universell utforming handler
om menneskeverd. Utfordrende, men forståelig.
Vi har alle et grunnleggende behov for å føle at vi har en verdi som det mennesket vi er hvor samt lige av våre gode sider, men også våre begrensninger vår komme til u rykk.
Universell utforming – fordi det angår alle. Meg. Og deg. Alle.
God lesning!

Mvh.
Anne Elisabet Askeland, prosjektleder
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Bakgrunnshistorie
I 2015 deltok ere av driftsavdelingen, teknisk
etat, sine ansa e på kurs i bruk av kartlegging smetoden som Rogaland Fylkeskommune har
utarbeidet, se vedlegg 1.
Rogaland Fylkeskommune har vært, og er, en
svært viktig pådriver og stø espiller i arbeidet
med universell utforming for kommunene i
fylket. Utarbeidelsen av kartleggingsmetoden har
bidra til at kommunene skal kunne ta fa på et
systematisk arbeid i så måte.

ningen (4 måneders prosjektperiode) har virket
positivt inn, levnes liten tvil. Engasjementet og
«trøkket» re og sle må e oppre holdes – for
om, i det hele ta , å komme i mål innen egende nert frist.

I lys av kurset som fant sted på Bokn, Rogaland,
i september 2015, kk Karmøy kommune raskt
serti sert to av sine ansa e (driftssjef Michael
Grafe og uu-representant Knut Sunnanå) slik
at en kort tid e er kurset, kunne gå i gang med
videre arbeid med konkrete kartlegginger av
uteområder i Karmøy kommune.
Parallelt med de e sørget man for å få utarbei det søknad om prosjektmidler for arbeid med
universell utforming. Søknaden sendes BufDir/
Deltasenteret. Utpå vårparten 2016 blir man gjort
oppmerksom på at prosjektsøknaden er blant de
søknader som denne gang passerte et universelt
utformet nåløye. Med liv og lyst starter prosjektet
opp allerede ved utgangen av mai måned 2016;
kontorfasiliteter internt på rådhuset i Kopervik,
Karmøy kommune ville det slik. De e var uten
tvil medvirkende til at man e ektivt kk ta tak i
prosjektet mens det fremdeles lå «friskt i minnet»
hos tilskuddsmo akerne på alle forvaltningsniv åer. I kraft av nevnte begrensning (kontorfasi liteter) beslu et man at man skulle ta sikte på
å levere slu rapport allerede ved utgangen av
september 2016, en prosjektperiode på totalt 4
måneder.
I e ertid kan man gjøre seg tanker i forhold til
om prosjektet ville se annerledes ut hvis man
hadde forlenget/disponert tiden annerledes. Det
er vanskelig å fastslå noe, men at tidsbegrens -

Kurs i bruk av kartleggingsmetode

20/06

Foto:Anne E. Askeland
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Effektmål
Prosjektet har ha
e ektmål:

som mål å levere på følgende

1.
Å tilre elegge for kompetanseutvikling
av ansa e jamfør bruk av kartleggingsmetoden
utarbeidet av Rogaland Fylkeskommune
(Prioritet: Uteområder, de e jamfør driftsavde lingens mandat/ansvarsområde)
2.
Å tilre elegge for kompetanseutvikling/
kunnskapsheving blant innbyggere, utbyggere,
relevante samarbeidspartnere og sist, men ikke
minst, blant politikere (se også e ektmål 3)

3.
Å tilre elegge for økt bevissthet rundt
temaet universell utforming internt i organisas jonen, eksternt re et mot innbyggere, utbyggere,
relevant samarbeidspartnere og sist, men ikke
minst, hos politikere (se e ektmål 2)
4.
Å tilre elegge for en kunnskapsbasert
tilnærming til prioriteringene (administrativt/
politisk) relatert til universell utforming
Resultatmål

Resultatmål
Prosjektet har ha
resultatmål:

som mål å levere på følgende

1.
Å etablere rutiner for kartlegging
herunder utarbeide ytskjema for prosess (relat ert til konkret kartlegging av uteområder)
2.
Å utarbeide informasjonsfolder
universell utforming

om temaet

3.
Å holde informasjonsmøter med relevante
samarbeidsaktører som for eksempel
Råd for mennesker med nedsa funksjonsevne,
interesseorganisasjoner, nærmiljøorganisasjoner,
andre. Media!
4.
Å ska e til veie nødvendig utstyr for
kartlegging av uteområder
(utstyrsko
av avvik)

ert, inkl. utstyrsliste med oppfølging

5.
Å kartlegge konkrete uteområder for vi dere registrering i www.tilgjengelighet.no

Kartlegging friluftsområdet Bjørgene, Torvastad
Karmøy
Foto:Anne E. Askeland
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Tildelingskriterier
Tildelingskriteriene

sa oss følgende:

Det må avse es ressurser til å registrere tilg jengelighet i bygg og uteområder.
Kommunale råd, brukere av bygg og anlegg
samt eiendom- og driftsansvarlige må invol veres.
Det må fremmes en sak/anbefaling om prior itering videre, for rådmann/formannskap/kom
munestyre innen utgangen av 2016.

I lys av tildelingskriteriene ser man at kontor fasilitets- begrensningen/begrenset prosjektperi ode bidrar til at vi vil kunne presentere denne
rapporten for både administrasjon og politikere
innen utgangen av året. Vi kan vanskelig se
hvordan de e skulle la seg gjøre om man ikke
hadde avslu et prosjektet senest senhøstes, les:
nå.

Økonomi
Prosjektet ble tildelt 100 000,- kroner. Beslutning stakere tok tidlig en avgjørelse om at en prosjek tleder skulle leies inn for på denne måten å sikre
fremdriften. I tillegg har noe midler bli brukt til
anska else av påkrevd utstyr for gjennomføring
av konkrete kartlegginger av uteområder. En
god tusen- lapp ble brukt da over tre i av kom munens ansa e deltok på nok et kurs i bruk av
kartleggingsverktøyet utarbeidet av Rogaland
Fylkeskommune, 20. juni i år. Av disse 30 ansa e
er nye 4 personer allerede serti sert i bruk av
metoden; de e kommer vi tilbake til under
«Gjennomførte aktiviteter» senere i rapporten.
Tusenlappen ble brukt på smørbrød og ka e og
det levnes liten tvil om at denne tusenlappen er
den best anvendte av alle tusenlappene prosjek tet har disponert.

Kostnader for øvrig kny er seg til de konkrete
kartleggingene av uteområdene. Totalt fem til
seks personer har delta under samtlige av de
fem kartleggingene som har bli utført i peri oden og mange arbeidstimer har gå med, til
tross for at prosjektperioden ble lagt til den mest
hektiske ferieavviklingsperioden (juli/august). I
tillegg til disse personene har mange ressursper soner i kommunen bidra med sine arbeidstimer.
Vi nevner for eksempel ressurser i IT- avdelin gen, arkivet, gra sk design samt ansa e som
har bidra i utarbeidelse av spørreundersøkelse,
elektronisk skjema, artikler osv med relevans til
prosjektet (for detaljer, se «Gjennomførte aktivi teter»).
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Prosjektregnskap
Figur 1. Kostnader
Kostnader

Beløp

Arbeidstimer prosjektleder 224 timer x 460kr/time
Arbeidstimer fast ansa e 200 timer x 600kr/time
Reiseutgifter a) Kilometer: 8x31,5kmx4,10kr.

103 040
120 000
1358

b) Bompasseringer
Bevertning (Kurs i bruk av kartleggingsmetode)
Andre kostnader (Gave til brukere, anska else av utstyrsko
folder – trykkes av kommunen)

1 258
20 000

Til sammen (total kost for prosjektet)

ert, produksjon av

245 656

Figur 2. Inntekter
Inntekter

Beløp

Egeninnsats totalt
Tilskudd BufDir

145 656
100 000

Til sammen (total kost for prosjektet)

245 656

Note til prosjektregnskap:
I budsje et i prosjektsøknaden sier estimatene at prosjektets totalt kostnad vil være på om lag 310
000,- kroner. Regnskapet viser derimot at, med utgangspunkt i lav ere timepris enn først kalkulert
med samt maksimal utny else av tid, gir lavere prosjektkostnad a ca. 60 000,- totalt se .
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Medvirkning
Flere av kommunens ansa e utviste et ekstraor dinært engasjement når det kom til ønsket om
å sikre medvirkning i både de e konkrete pros jektet, men også på generelt grunnlag. På tross
av at det å utarbeide noe formelt, konkret inn enfor temaet medvirkning ikke var beskrevet i
prosjektsøknaden ble det, på forespørsel, laget
et første utkast som de ansa e kan arbeide vi dere med i e ertid hvis de ønsker det. De ansa e
ga u rykk for at de fant ny e i skissen som ble
laget, en skisse over hvordan medvirkning kan

«visualiseres»/deles inn i ulike nivåer. I tabellen
«Gjennomførte aktiviteter» er det redegjort for
i hvilken grad/på hvilket nivå man mener med virkningen har funnet sted for de ulike aktivi tetene. Et forslag til ytskjema for å sikre med virkning i fremtidige prosjektet ble også, som
snarest, laget se vedlegg 9.

Figur 3. Medvirkning – visualisert via nivå 1-5
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Gjennomførte aktiviteter
(Tabellen er sa opp med utgangspunkt

i når aktivitetene har funnet sted, altså i datorekkefølge)

Aktivitet

Ansvarlig

Dato

Medvirkning Involverte
(antall)

Møte i Råd for mennesker med
nedsa funksjonsevne

Driftsjef Mi chael Grafe

Mai 2016

Nivå 2

5

Arbeidsledermøte

Driftsjef Mi chael Grafe

Mai, juni, august,
september

Nivå 3

8-9/møte

Møter folkehelse, idre , kultur,
IKT

Prosjektleder

Mai, juni, sep tember

Nivå 2 og 3

2-3/møte

Kurs i bruk av kartlegging smetode

Prosjektleder

20.06

Nivå 2-3

32

Spørreundersøkelse
meside. Tema: UU

Prosjektleder

Juni

Nivå 1-3

40

Klargjøring utstyrsko ert inkl.
ferdigstilling utstyrsliste for
ko ert

Prosjektleder

Juni

Kartlegginger av uteområder

Prosjektleder/
arbeidsledere

Juni, juli, august

Nivå 3

5-6/kartlegging

Ferdigstilling

Prosjektleder

Juni, juli, august

Nivå 3

10-12

Ferdigstilling informasjonsfold - Prosjektleder
er re et mot innbyggere

Juni, juli, august,
september

Nivå 3

10 (inkl. LOD
og Råd for
mennesker
med nedsa
funksjonsevne

Henvendelser mot media

Prosjektleder/
andre

Mai, juni, juli,
aug., september

Nivå 3

1-2

Møte Rogaland Fylkeskom mune

Prosjektleder

08.09

Nivå 3

4

Innlegg for teamledere
Åkrehamn VGS

Prosjektleder

22.09

Nivå 2-3

7

Oppsummeringsmøte samtlige
involverte (46 inviterte)

Prosjektleder/
driftsleder

Nivå 2

35

Ja

Utbedringer: Skudeneshavn.
SKILT, P-plasser HC

Arbeidsleder
Dag nn Berg

August

1-2

Ja, artikkel, se
vedlegg 7

Utbedringer: Bjørgene. STI og
fremkommelighet

Naturforvalter
Peder Chris tiansen

September

2-3

SERTIFISERINGER av per sonell

Prosjektleder/
Rogaland FK

26.09

11

internt

på hjem -

ytskjema

Dokumentert ved foto

Ja

1

Nivå 3-4

6 (4 serti sert,
2 utstedere av
diplom

Ja

Ja, artikkel, se
vedlegg 7

Utdypning:
De gjennomførte aktivitetene har si naturlige
utgangspunkt i målse ingene beskrevet i pros jektsøknaden. E ersom prosjektperioden ble
lagt til tidsrommet mai- september ble en av de
første, og viktigste, oppgavene å sikre kunnskap
om når den enkelte arbeidsleder skulle avvikle
ferie. Ferielistene bidro til at man allerede første
uken i prosjektet kk avtalt datoer for kartleg ging (fem i tallet), man kk sa opp kursdato
for kurs i bruk av kartleggingsmetode) osv.
Prosjektleder redegjorde for prosjektet i arbeid sledermøte 30. mai, hvilket bidro til at mange av
de som ville bli direkte og betydelig involvert,
allerede da tilre ela for de e.
Den første pressemeldingen med detaljert infor masjon om prosjektet, ble sendt til kommunens
lokale avis, Karmøy Ny , allerede tidlig i juni.
Det var likevel først da skiltene i Skudeneshavn
(Et av utbedringstiltakene som kom som direkte
følge av kartleggingen i Skudeneshavn) vi klarte
å «tekkes» media. Saken ble behørig dekket – til
prosjektdeltakernes store glede. Det ble også,
på tross av at de e ikke var beskrevet i pros jektsøknaden, tidlig utarbeidet og publisert en
spørreundersøkelse for, om mulig, å skape en gasjement hos ansa e og innbyggere, se vedlegg
6. Vi var skeptiske til om vi ville få noe respons
på spørreundersøkelsen i det hele ta , men ca.
35- 40 svar fant veien inn i Karmøy kommune
sin elektroniske postkasse. De e er vi fornøyd
med; det viser at ved økt fokus på markedsføring
av slike tiltak så når man ut til både innbyggere
og andre hvis man ønsker å skalere opp eksem pelvis slike undersøkelser. Tilbakemeldingene
var som forventet: De este tenker på rullestoler
og dørterskler når de hører om, eller tenker på,
universell utforming. De færreste tenker på det
overordnede perspektivet om at universell ut -

forming i realiteten handler om å gjøre samfun net generelt le ere tilgjengelig for alle.
Det ble tidlig klart at skulle man klare å sikre
medvirkning ut over deltagelse i de konkrete
kartleggingene, ville man må e tenke i dristi gere baner. Det ble derfor utarbeidet et elekt ronisk skjema (Vedlegg 5 ) hvor man inviterer
innbyggere og andre til å komme med innspill
til hvilke uteområder man mener kommunen
bør se nærmere på. Man beny et anledningen
til å si noe om kommunens fokus på universell
utforming samt noe om hva universell utform ing er/står for. Så kan man selvfølgelig si noe om
at innledningen til det elektroniske skjemaet er
lang, men det oppleves som avgjørende å kunne
beny e de muligheter man har til å informere
om vårt viktige tema. De ansa e i kommunen
vil være nøkkelpersoner i å spre kunnskap om at
de e elektroniske skjema nå nnes. E av målene
i prosjektet har vært å utarbeide en informas jonsfolder. Det falt derfor helt naturlig å også
der informere om at det elektroniske skjemaet
ligger klart. Informasjonsfolderen, vedlegg 4, vil
i første omgang bli trykket opp og distribuert på
kommunes hjemmeside samt på Facebook- siden
til kommunen, men vil også være å nne på alle
kommunens biblioteker, kulturhus, hos samar beidspartnere osv. Så kan man jo ønske seg en
po med penger for å få trykket informasjonsfol deren i et slikt kvantum at samtlige av kommun ens innbyggere mo ar den i postkassen sin. Først
da kan man, med hånden på hjertet, si at den er
tilgjengeliggjort for alle.
Det har vært avholdt mange møter i ulike, men
helt relevant sammenhenger og nevnes kan alt
fra møte med saksbehandlere ved arkivet til det
store oppsummeringsmøtet. Det var svært hyg gelig å notere seg at hele 35 personer, inkludert
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politikere, deltok på det timelange oppsummer ingsmøtet som fant sted 26. september. Sammen
kk vi ta turen hele prosjektet gjennom.
Det har vært gjennomført kurs i bruk av kartleg gingsmetoden hvor over tre i personer var
involvert. De e kurset er utvilsomt en av nøklene
til å skape engasjement. For å sikre forståelse av
hva prosjektet gikk ut på var det svært ny ig å
ha noe så konkret som metoden å vise til/holde
kurs i, e ersom metoden for de este fremstår
som noe konkret og håndfast. Det lar seg enkelt
trekke paralleller til hva spørreundersøkelsen
viste: Dørterskler som er høyere enn kravene for holder man seg helt konkret til. Det er mer utfor drende å ta inn over seg at en hjemmeside man
ikke nner frem i, kan være en større hindring
for mange, enn en dørterskel.
I prosjektperioden har det vært gjennomført hele
5 kartlegginger hvor en velfylt utstyrsko ert har
vært en sentral del av det hele. Det er utarbeidet
en utstyrsliste hvor man enkelt kan rapportere
avvik for så å sikre at ko erten er i optimal stand
ved neste kartlegging. Det har, i sni vært te
på seks personer med under hver kartlegging.
Kartleggingene har gi oss mange nye, viktige
erfaringer og for å sitere naturforvalter Peder
Christiansen: «Prosjektet, og kartleggingen sp esielt, gjør at jeg ser det hele med nye øyne.»
Sist, men ikke minst, så klarte vi, i samarbeid
med Rogaland Fylkeskommune å sikre re nye
serti seringer i prosjektperioden. Disse ble høy tidelig kunngjort under oppsummeringsmøtet.
De e betyr at Karmøy kommune i dag kan telle
hele seks serti serte ressurspersoner blant sine
ansa e. De e gir et meget godt utgangspunkt
for å sikre universell utforming tidlig i planleg gingen av nye uteområder – og andre områder.
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Hovedinngang

nye Torvastad skole, Karmøy

Foto:Anne E. Askeland

Ekstraordinær innsats
Det er på sin plass å re e en spesiell takk til Kjell
Inge Bringedal og Terje Wærnes for ekstraor dinær innsats i prosjektet. De har stilt opp under
samtlige av kartleggingene, de har delt av sin
kunnskap og de har bidra til motivasjon og en gasjement. Vi har alle få bli kjent med to fantas tiske personer som begge ser uteområdene ikke

bare på vegne av seg selv, men også på vegne av
andre. Både Kjell Inge Bringedal og Terje Wærnes
representerer Råd for mennesker med nedsa
funksjonsevne.Takk for innsatsen Kjell Inge
Bringedal og Terje Wærnes; en innsats som har
løftet prosjektet dit det er i dag.

Oppsummeringsmøtet; driftsjef
teknisk etat, overrekker Kjell Inge
Bringedal en gave fra kommunen
Foto:Anders Lindahl Eie

Oppsummeringsmøtet; drifts jef teknisk etat, overrekker Terje
Wærnes en gave fra kommunen
Foto:Anders Lindahl Eie
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Veien videre
Først av alt vil det være viktig å peke på ny en
av nå å evaluere hva prosjektet bidro til i et en dringens lys. Fikk vi det vi ønsket oss eller bren ner vi fremdeles inne med noe? I den forbindelse
bør det utvilsomt utarbeides en rutine for op pfølging og evaluering også for fremtidens fokus
på arbeid med universell utforming.
Det er naturlig å peke på viktigheten av å op pre holde det genuine engasjementet som ut spiller seg blant kommunens ansa e per i dag.
Et mål i så måte, er å sikre videreføring av konk rete kartlegginger for på denne måten å sikre
kunnskapsgrunnlagene
for videre økonomiske
prioriteringer. Det vil oppleves som motiverende
for samtlige involverte, å se snarlige utbedringer
basert på at en til enhver tid, vil kunne argu mentere for at noe faktisk kan utbedres med det
samme uten de store kostnadene. Det vil også
skape mindre uro/støy når samtlige (kommunen,
brukere, grunneiere, utbyggere, innbyggere) op parbeider seg en felles forståelse av en felles/om forent prioriteringsliste over utbedringsområder.
Slik unngår man avisoverskrifter som henviser
til kon ikter heller enn å vise til at man har en
forståelse for at et område, økonomisk, kommer
foran i køen.
Det bør i den forbindelse utarbeides et se med
lokale (for Karmøy kommune) kriterier for hvil ke uteområder som bør kartlegges først. Som en
følge av de e bør det i tillegg utarbeides kriterier
for hvordan prioriteringene så skal gjøres. Det er
i denne sammenheng fristende å vise til Statens
kartverks veileder «Kartlegging av tilgjengelighet
og universell utforming av friluftsområder» når
det kommer til de e viktige punktet. I prosjektet
denne gang var det viktig å gjøre kartleggin gene til arbeidsledernes kartlegginger og de kk
derfor i oppdrag å, i samarbeid med sine kolle gaer, å prioritere hvilket område de mente burde
kartlegges nå.
Statens kartverks veileder sier bl.a følgende på
side 6 i veilederen:
«det er svært mange områder som kan klas si seres som friluftsområder, ofte store deler

av arealet til en kommune. Ved kartlegging av
tilgjengelighet bør en derfor prioritere hvilke
områder som skal kartlegges. Det anbefales å
kartlegge:
• Mye brukte områder, spesielt sentrumsnære
med god adkomstmulighet
• Steder en vet at det er tilre elagte faslitetet
med hensyn til universell utforming og
• Områder klassi sert som viktige og svært vik tige
• «Friluftsportaler» der en har muligheter til
mange forskjellige typer av friluftsliv i et område
Med henvisning til de gjennomførte kartleggin gene så bør man nå gå gjennom alle utbedring spunktetne på ny , de e av to grunner:
1. Holde engasjementet «varmt».
2. Lage en prioriteringsliste jamfør budsje arbeid
for 2017 samt lage en eventuell konkret tiltak sliste som naturlig vil følge Plan for universell
utforming (planlagt oppstart planarbeid: 2017)

Plan for universell utforming
Det er, i henhold til planstrategi for Karmøy
kommune, vedta at man i 2017 skal starte pla narbeidet hva angår Plan for universell utform ing. Det er p.t noe uklart hvordan denne planen
er tenkt bygd opp, men det naturlige ville være
å anta at den skrive si et overordnet perspektiv
med referanse til dertilhørende konkrete han dlingsplaner innenfor hver særskilte sektor. Pros jektet «Arbeid med universell utforming», drifts avdelingen vil i så måte danne et godt grunnlag,
se fra teknisk avdelings side, i utarbeidelse av
Plan for universell utforming.
Man kan også ønske seg et videre fokus på
det å kartlegge og beny e seg av alle de ulike
muligheter som nnes for å søke nye, friske
midler til nye relaterte prosjekter. E er under tegnedes skjønn, er det engasjementet og viljen
som se er begrensninger, ikke pengene.

Unive rsel l utf orm ing – ford i det handle r om menneskev erd.
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Bilder

Fra kurs i bruk av kartleg gingsmetode 20.06 2016
Foto:Anne E. Askeland

Fra kurs i bruk av kartleg gingsmetode 20.06 2016
Foto:Anne E. Askeland
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Fra kurs i bruk av
kartleggingsmetode
20.06 2016
Foto:Anne E. Askeland

Fra kartleggingen,
Skudeneshavn
Foto:Anne E. Askeland
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Fra kartleggingen, Fot vatnet
Foto:Anne E. Askeland

Fra kartleggingen, Vea
Barnehage – lekeplasser/
uteområder
Foto:Anne E. Askeland
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Fra de første, forsiktige, lite kostnadskrevende utbedringene i Skudeneshavn.
Foto:Anne E. Askeland
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Vedlegg
Vedlegg 1
Kartleggingsmetodeskjemaet

for kartlegging av uteområder

Vedlegg 2
Flytskjema
Vedlegg 3
Utstyrsliste ko ert
Vedlegg 4
Informasjonsfolder
Vedlegg 5
Teksten til det elektroniske skjemaet
Vedlegg 6
Teksten til den web-baserte spørreundersøkelsen
Vedlegg 7
h ps://hny .no/2016/09/12/skilt-klar-tale/
Vedlegg 8
Power Point presentasjon jamfør oppsummeringsmøtet

26.009 2016

Vedlegg 9
Medvirknings- fokuset inkludert forslag til ytskjema
Vedlegg 10
Serti seringer i perioden
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Vedlegg 1
Kartleggingsmetodeskjemaet
for kartlegging av uteområder
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Vedlegg 2
Flytskjema
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Vedlegg 3
Utstyrsliste koffert
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Vedlegg 4
Informasjonsolder
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Har du spørsmål eller saker du ønsker å ta
opp, er du velkommen til å kontakte Karmøy
kommune.
Handler det konkret om universell utforming
av uteområder kan du melde inn saken din
via kommunens elektroniske skjema her:
www.karmoy.kommune.no/universell

utforming

Gjelder det universell utforming innenfor
områder som for eksempel IKT eller andre
områder, bes du kontakte kommunen via
post@karmoy.kommune.no

eller på telefon 52 82 75 00.
Det kan også være ny ig å kjenne til Likestillings - og diskrimineringsombudet
– LDO.
LDO behandler klagesaker som gjelder
brudd på plikten til universell utforming.
www.ldo.no
Karmøy kommune vil takke Råd for mennesker med nedsa funksjons evne
samt Likestillings – og diskrimineringsombudet for svært ny ige innspill
og kommentarer i utarbeidelsen av denne informasjonsbrosjyren.
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Vedlegg 5
Tekst til det elektroniske skjemaet
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Vedlegg 6
Teksten til den web-baserte spørreundersøkelsen
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Vedlegg 7
https://hnytt-no/2016/09/12/skilt-klar-tale
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Vedlegg 8
Powerpointpresentasjon
jamfør oppsummeringsmøtet 26.09 2016
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Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hovedutvalg helse og omsorg
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BUDSJETTOPPFØLGING 2019 - 1. TERTIAL - HELSE- OG OMSORGSETATEN

Kommunalsjef helse og omsorgs forslag til vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging pr 1.tertial 2019 til orientering.

SAKSFRAMSTILLING
Viser til vedlagt 1.tertialrapport 2019 for helse og omsorg.

Kommunalsjef helse og omsorg, 27.05.2019

Nora Olsen-Sund
sign.
Oversikt over vedlegg:
1. Tertialrapport 2019 helse og omsorg

1. terti alrapport 2019
Karmøy kommune
Forord
Høyutgiftsvekstinn i året innebærernye økonomiskeutfordringer i 2019.Samtidighar kommunen
høyereinntekter, særligi form av utbytte fra HaugalandKraft.
Karmøykommunebehandlet13. mai KST34/19 sakom håndteringav økte utgifter og inntekter.
Vedtaketi den sakenkom etter 1. tertial, og årsbudsjettetslik det ligger i tertialrapporten er da før dette
vedtaketer innarbeidet i budsjettet.
Samletprognosefor denne rapporteringer er et negativt avvik ved året slutt på 1,2 mill. kroner.
Samletprognosefor helse- og omsorgsetatener estimert til 34,2 millioner. Korrigertfor tilført ramme på
33 millioner er avviketpr 31.12.19estimert til 1,2 millioner.
Hovedpunkter
Somregnskapetfor 2018viste gikk kommuneninn i 2019med et for høyt aktivitets- og
kostnadsnivå.Dette gjelder særligomsorgstjenester,men ogsåhøyeresosialutgifterog
barnevern.
Det er fremmet sakom tiltak og omdisponeringerut fra situasjonenslik det ser ut nå. Denneble
vedtatt i kommunestyret13. mai. Sakenomfattet en betydeligøkningav budsjettrammentil
tjenesteområdeomsorg,samt andre tiltak for å holde tjenesteproduksjonenmest mulig
innenfor de samledebudsjettrammene.
Rådmannenforventer med dette at kommunensamletsett har et positiv prognosepå rundt 13
mill. kroner. Det positive avviketmå sesi sammenhengmed høyereinntekter, blant annet i
markedsporteføljensom en vet vil svingegjennomåret. Samletavviki tjenesteproduksjoner
sterkt negativt,ogsåmed de avvikstiltaksom er satt i gang.Dette viser ogsåutfordringsbildetfor
kommunenfremover.
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Statusdrift for tjenesteområdene(1B)
Beløpi 1000

Bud.
hittil
2019
Administrasjon
Barnehage
Skole
Kultur
Idrett
Livssyn
Helse
Omsorg
Sosial
Barnevern
Forvaltning
Nærmiljø
Bolig
Næring
Samferdsel
Brannog ulykkesvern
VAR
Økonomi
Regnskapsskjema
1B - Drift per område

50 826
123 770
210 639
18 901
7 256
9 201
34 064
293 999
41 406
26 515
5 662
9 147
-2 345
4 922
8 062
-1 562
-44 420
-14 914
781 128

Regn. Avvik hiå i kr
2019
hittil
2019
52 534
167 752
206 612
17 624
8 474
12 231
34 286
324 725
40 927
28 880
3 501
10 197
-5 780
5 104
9 930
32 548
-51 593
3 858
901 809

-1 708
-43 982
4 027
1 278
-1 218
-3 030
-222
-30 726
479
-2 366
2 161
-1 050
3 435
-181
-1 867
-34 110
7 172
-18 772
-120 680

Sykefravær
Sykefravær
Sykefravær1. kvartal 2019

Fravær
korttid

Fravær
langtid

Samlet
fravær

2,68 %

5,50%

8,17 %

Fraværper tjenesteområde
Tjenesteområde
Rådmannensstab
Oppvekstog kultur
Teknisketat (VAR)
Teknisketat
Helseog omsorg
Sentraleposter
Sumtjenesteområder

Korttid
Langtid
1.kv
1.kv
1,36 %
2,73 %
2,67 %
2,89 %
2,68 %
0,00 %
2,68 %

2,82 %
4,43 %
2,69 %
3,62 %
7,05 %
0,00 %
5,50 %

Total
1.kv
4,18 %
7,16 %
5,36 %
6,51 %
9,73 %
0,00 %
8,17 %

Samlet
fravær %
4,18%
7,16%
5,36%
6,51%
9,73%
0,00%
8,17%
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Rev.bud. Prognose Avvik i
kr
2019
inkl.
2019
tiltak
2019
151 919
153 919
370 332
377 332
645 642
634 942
53 110
53 210
21 707
21 707
27 956
27 956
109 656
105 256
802 638
833 938
111 311
111 911
94 408
98 508
13 246
13 246
29 440
28 840
-2 392
-392
13 197
13 097
33 310
33 310
42 626
42 626
-25 031
-23 631
-160 366 -161 066
2 332 708 2 364 008

-2 000
-7 000
10 700
-100
4 400
-31 300
-600
-4 100
600
-2 000
100
-1 400
1 400
-31 300
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Kommunenstjenesteområder
Administrasjon
Statusøkonomi
Beløpi 1000

Tjenesteområder

1-Rådmannensstab
2-Oppvekstog kultur
3-Teknisketat (VAR)
4-Teknisketat
5-Helseog omsorg
9-Sentraleposter
Sum

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå. Rev.bud. Prognose Avvik i kr
hiå. 2019 hiå. 2019
2019
inkl. (prognose
vs.
tiltak
budsjett)
31 113
3 560
0
6 587
4 658
4 908
50 826

30 739
3 687
0
7 772
4 840
5 496
52 534

374
-127
0
-1 186
-182
-587
-1 708

90 186
10 249
0
22 238
14 135
15 111
151 919

90 186
10 749
0
23 238
14 635
15 111
153 919

0
-500
0
-1 000
-500
0
-2 000

Prognoseninnenfor tjenesteområde1 administrasjonviser et negativt avvik på -2,0 mill. kroner
Noe høyerelønnskostnaderenn budsjettert.
Ut fra sisteprognoserpå lønnskostnaderligger det en negativprognosepå 0,5 mill. kroner knyttet til
dette.

Helse
Statusøkonomi
Beløpi 1000

Tjenesteområder

1-Rådmannensstab
2-Oppvekstog kultur
4-Teknisketat
5-Helseog omsorg
9-Sentraleposter
Sum

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå. Rev.bud. Prognose Avvik i kr
hiå. 2019 hiå. 2019
2019
inkl. (prognose
tiltak
vs.
budsjett)
1 563
31
-4
28 949
3 524
34 064

877
25
241
29 490
3 654
34 286

686
6
-245
-541
-129
-222

4 547
105
1 181
93 196
10 627
109 656

4 047
105
1 181
89 296
10 627
105 256

500
0
0
3 900
0
4 400

Mindreforbruk innen helse- og omsorgsetaten
Prognosenviser mindreforbruktotalt på 3,2 mill totalt innen Helsefor helsestasjoneneog fysio- og
ergoterapitjenesten,legevaktog legetjenesten.
Det forventesmindreforbrukinnen helsestasjonsog skolehelsetjenestenog fysio- og
ergoterapitjenesten grunnet tilskudd,vakantestillinger.Rekrutteringav helsesykepleierehar vært
vanskelig.Vanskermed å rekruttere ferievikarertil Karmøylegevaktmedførerbehovfor å benytte
vikarbyråsom gir ekstrakostnader,dette er lagt inn.
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Tiltak og fryste midler.
Foreslåtttiltak for å redusereavvik innen omsorg:
Budsjettvedtakfor 2019- 1 fysioterapeutforbeholdt langtidsbeboerei sykehjemiverksettes
ikke. Det tilsettes ikke i stillingenog tiltaket opprettesikke i 2019.Tiltaket revurderesi budsjett
2020,jf. vedtaki kommunestyret13. mai.
Dersommulig holdes1 driftstilskuddfor fysioterapeutledig i 5 mnd.

Statusøkonomiplantiltak
Beløpi 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr

Status Risiko

Statusbeskrivelse

Nye tiltak
Leirskole- utvidelse

60

60

0

I arbeid

Opptrappingre/ -habilitering

38

38

0

I arbeid

Opptrappingre/ -habilitering

132

132

0

I arbeid

Hjelpemiddeltekniker

33

33

0

I arbeid

Hjelpemiddeltekniker

277

140

137

Ikke
startet

KSTStyrking
fysioterapitilbudet i
institusjonene
Helsefremmendeog
forebyggendearbeid
Sum

500

0

500

Ikke
startet

avventertilsetting av 0,6 st
hjelpemiddelteknikertil innføring
av egenbetaling.
Tiltaket reverseres- lagt inn som
avvikstiltak

800

300

500

Ikke
startet

Arbeidet påbegynnesetter
sommerferien.

1 840

703

1 137

-310

-150

-160

Ikke
startet

Forarbeidi gangfor å innføre
egenandeler.

-310

-150

-160

1 530

553

977

Innsparing
Egenbetaling/
håndteringsgebyr
korttidshjelpemidler
Sum
Sumtiltak

Gjennomføresi tråd med
planlegging.
Tiltaket er iverksatt
opprettet og tilsatt 0,4 st
hjelpemiddeltekniker
Tiltaket er iverksatt

Sykefravær
Sykefravær
Årlig sykefravær2019
Sykefravær1. kvartal 2018

Fravær
korttid

Fravær
langtid

Samlet
fravær

1,58 %
1,58 %

5,87%
5,87%

7,45 %
7,45 %
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Omsorg
Statusøkonomi
Beløpi 1000

Tjenesteområder

1-Rådmannensstab
2-Oppvekstog kultur
4-Teknisketat
5-Helseog omsorg
9-Sentraleposter
Sum

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå. Rev.bud. Prognose Avvik i kr
hiå. 2019 hiå. 2019
2019 inkl. tiltak (prognose
vs.
budsjett)
4 029
365
9 593
242 235
37 777
293 999

5 548
501
9 398
269 950
39 328
324 725

-1 519
-136
195
-27 715
-1 551
-30 726

9 042
1 315
44 362
634 017
113 902
802 638

8 842
1 315
43 262
666 617
113 902
833 938

200
0
1 100
-32 600
0
-31 300

Prognoseninnenfor tjenesteområde8 omsorgviser et negativt avvik på -31,3 mill. kroner. Dette er
målt i forhold til årsbudsjettet slik det lå per 30.4. Kommunestyrevedtak13.5.økte rammen for
tjenesteområdeomsorgmed 33 mill. kroner, slik at avviket korrigert for dette er +1,7 mill. kroner.
Situasjoneni helse- og omsorgsetatener nærmereomtalt i KST34/19 Budsjettoppfølging:Håndteringav
økte utgifter og inntekter, som ble behandleti kommunestyret13. mai.
Oppsummeringtiltak
Det iverksetteset mål om 5 prosentreduksjoni utført tid i løpet av 2019i forhold til prognose
innen følgendeområder:Kort- og langtidsoppholdi institusjon,hjemmetjenesterog heldøgns
omsorgsboliger.
Det gjøresendringeri brukerbetalingfor praktiskhjelp fra 1.8.2019samt krav til økt bruk av
tekniskehjelpemidlerfør vedtakom praktiskhjelp.
Rådmannengis fullmakt til å regulereantall ekstrasengerved Norheim BBHfor å minimere
antall overliggerdøgn.
Tiltaket styrkingav fysioterapitilbudi institusjonutsettes(setjenesteområdehelse).
Kommunestyrettar til orientering at det jobbesmed en mulig sakom ytterligere
funksjonsfordeling.
Det etableresdagtilbudved Veasykehjem,gjennomomdisponeringav overskytendekapasitet
andre steder.
Det visestil KST34/19 for nærmereinformasjon.
Øvrigekommentarer til 1. tertialrapport.
Stort merforbruk per april i forhold til opprinneligvedtatt budsjett. Endel vil bli dekket gjennomøkte
inntekter, blant annet refusjonressurskrevendebrukere.Disseinntektene vil kommepå slutten av året.
For øvrig er prognoseninnenfor budsjett når det tas hensyntil vedtaki kommunestyret13. mai.
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funksjon 253 helseog omsorgstjenesteri institusjon
Kort- og langtidsoppholdhar et merforbruk hittil i år. Flereav institusjonenehar brukere med behovfor
tettere oppfølgingav personal.Behovfor tettere oppfølgingkan værepå grunn av urolighet, og
utfordrende atferd. Trendener at det er mindre medisinering av pasienter,og at en har
en miljøterapeutisktilnærming.Det kan ogsåvære behovfor å skjermepasientenopp mot andre
pasienterfor å unngåkonfrontasjon.Sykehjemmenearbeider kontinuerlig for å finne godeløsningerfor
å ivareta dennepasientgruppen.
"Overliggerepå sykehus"som kommunenbetaler for har vært høy hittil i år. Somtiltak er det opprettet
3 sengeri dobbeltrom for å kunne ta i mot utskrivningsklarepasienter. Dette har hatt god effekt og
kommunenhar hatt en nedgangi overliggerepå sykehus.Se tabell nedenfor.Tabellenviserantall døgn
som kommunenmå betale for pr mnd.
Overbeleggpå sykehus

214

157

29

93

Avlastning/barnebolighar et merforbruk som skyldesen veksti behovfor tjenester. Flereinnbyggere
har særligtyngendeomsorgsarbeidog behovfor avlastning.Utfordring for tjenestener å imøtekomme
alle ønskerom avlastningi helg.
Dagtilbudfor hjemmeboendehar et mindreforbrukhittil i år. Kommunen har fått tilskudd fra
Helsedirektoratetfor demensplasser.Det har vært ventelisterpå dagplasser,og det er nå etablert en
ekstralokasjonpå Veasykehjem.Dennelokasjonenhar oppstart i midten av mai. Med dette grepet har
en økt antall plassermed 6, og ser at ventelistervil ha en markant nedgang.Dagplasseri Karmøygården
(6 plasser),flytter i mai månedtil eget hus (Lensmannshuset
på Matlandsletta).De endringenesom er
gjort vil ikke ha et økt ressursbehovmed flere ansatte,det vil kun ha økte driftskostnadersom husleie,
transport etc. Avdelingenvil holde seginnenfor alleredetildelt budsjettrammeog tilskudd.
Vaskerieter under planlagtavviklingog overførestil Solsteini løpet av mai. Deretter vil det bli
budsjettregulerttil de enkelte driftsenheter.
funksjon 254 tjenester til hjemmeboende
Hjemmetjenesterhar et merforbruk, og hatt en veksti behovfor tjenester, se oversiktnedenfor.
Produksjon:
Faktiskvedtakstid

Januar

Februar

Mars

April

23 070

24 665

24 329

23 367

Totalt antall vedtakstimerhar hatt en nedgangfra februar til april. Dette kan være tilfeldigheter, eller at
nivået nå vil stabiliseres.Erfaringstallviser at nye behover større en avgangpr måned.
Hjemmetjenestertil utviklingshemmedehar sammeutvikling (miljøarbeidertjenesten).Økt behovfor
tjenester.
Nattjenestenhar et merforbruk hittil i år. Det arbeidesmed innføringav digitalt natt t ilsyn og endringi
måten å yte tjenester på natt.
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Tjenestertil hjemmeboendei boliger med heldøgnsbemanning
viseret merforbruk i forhold til budsjett.
Det er flere brukere som er flyttet inn i bolig med tilknytning til boliger med heldøgnsbemanning,
og det
har vært behovfor å øke bemanningi forhold til brukerbehov.
BPA- brukerstyrt personligassistansehar et merforbruk som er knyttet mot økningi antall vedtakog
antall vedtakstimer.Flereinnbyggeresøkerog får innvilget brukerstyrt personligassistanse.Fraapril
2018til april 2019økte antall aktive tiltak fra 16 til 24. Fraapril til mai vil antall brukere ha en ytter ligere
økningtil 29, og antall timer vil øke med 330 timer per uke, som tilsvarer ca 9 årsverk.Deler av dette vil
gi økte refusjonsinntekter,men kommunenhar en betydeligegenandel.
Familieavlastninghar et merforbruk hittil i år. De som yter dennetype tjeneste har tidligere vært
oppdragstakerefor kommunen.Alle familieavlasterehar etter "avlasterdommen"krav på fast ansettelse
i kommunen.Dette gjelder mangepersonersom ansettesfast i småstillingsprosenter,og får en
ansettelsemed de rettigheter og plikter dette medfører.Flereav dissehar i tillegg annet arbeidsforhold
i og utenfor kommunen.
funksjon 234 aktiviseringstjenester
Dagtilbudfor utviklingshemmedehar merforbruk hittil i år. Tilbudethar flyttet inn i flotte nye lokaler i
desember2018, og har hatt behovfor innkjøpav driftsutstyr de første månedenei år. Tjenestenhar de
sisteår hatt en økningi antall brukere,og vil i tillegg få en ytterligere økningfra juni da det er flere
brukere som har behovfor et tilbud etter endt skolegang.
Transporttjenesterhar et merforbruk da det har vært en økningi antall brukere med behovfor
transport til og fra dagtilbud.Det har i tillegg vært en omleggingav kjøreruter og oppmøteplasser.
Støttekontakt- innenfor budsjettramme.

Statusøkonomiplantiltak
Beløpi 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr

Status Risiko

Nye tiltak
Digitalt nattlig tilsyn

0

0

0

Frivilligsentral

150

150

0

Ikke
startet
I arbeid

Opptrappingre/ -habilitering

630

563

67

I arbeid

Saksbehandler
bestillerkontor
Føringeropptrappingsplan
rus

681

300

381

I arbeid

619

619

0

I arbeid

Føringeropptrappingsplan
rus
Utskrivningsklare

456

456

0

I arbeid

1 300

1 300

0

I arbeid
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Midlene som er avsattt til nordKarmøyfrivillighetssentralvil bli
betalt ut når stiftelsesdokumenter
kto.nr. m.v. er i orden. Dette
forventesi løpet av mai-juni.
legeress.Veasykehjem0,6 årsv.
f.o.m 01.01.2019
Tiltrer 19/6
opprettet og tilsatt 1 årsverk
fagarbeiderPilehagen,økt stillinger
heltidskultur og medfinansiering2.
år erfaringsmedarbeider
fagarb.opprettet innen BOM f.o.m
01.01.2019
Tiltaket er iverksatt
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Beløpi 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr

Status Risiko

Statusbeskrivelse

Utskrivningsklare

735

735

0

I arbeid

ress.ihtøkt antall sengerNorheim

Utskrivningsklare

-555

0

-555

Ferdig

Stor usikkerhetknyttet til antall
utskrivingsklarepasienter.

Styrkingbarnebolig

2 000

2 000

0

I arbeid

Kjøpav BPAtjenester

4 319

15 800

-11 481

I arbeid

Myrdalsvegen

498

498

0

I arbeid

Myrdalsvegen

6 849

6 849

0

I arbeid

Styrkingbolig

8 000

8 000

0

I arbeid

Sum

25 682

37 270

-11 588

25 682

37 270

-11 588

Sumtiltak

Sykefravær
Sykefravær
Årlig sykefravær2019
Sykefravær1. kvartal 2018

Fravær
korttid

Fravær
langtid

Samlet
fravær

2,85 %
2,85 %

7,40%
7,40%

10,25%
10,25%
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kjøp av tjenester leverandørerf.o.m
01.01.2019
Tiltaket er iverksatt
årsverkifht økt drift opprettet f.o.m
01.01.2019
Det arbeidesmed å utarbeideen
fordelingsmodellfor bolig
utviklingshemmet
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Sosial
Statusøkonomi
Beløpi 1000

Tjenesteområder

1-Rådmannensstab
2-Oppvekstog kultur
4-Teknisketat
5-Helseog omsorg
9-Sentraleposter
Sum

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå. Rev.bud. Prognose Avvik i kr
hiå. 2019 hiå. 2019
2019
inkl. (prognose
vs.
tiltak
budsjett)
123
917
153
38 044
2 169
41 406

86
826
94
37 817
2 104
40 927

37
91
59
227
65
479

203
2 602
747
101 220
6 539
111 311

203
2 602
747
101 820
6 539
111 911

0
0
0
-600
0
-600

Prognoseninnenfor tjenesteområde9 sosialviser et negativt avvik på -0,6 mill. kroner.
Økonomisksosialhjelp
Det negativeavviketer særligknyttet til økonomisksosialhjelpog bosettingav flyktninger,mens
tjenesteneinnen rus og psykiskhelseforventer et mindreforbruk.Det størstenegativeavviketer
økonomisksosialhjelp.Når man holder utbetalingertil flyktninger utenfor, så er det her en negativ
prognosepå -4,2 mill. kroner.
Det er igangsattgjennomgangav utbetalingerpå sosialstønadfor å sikre at innbyggereer på rett stønad.
Det er foretatt omorganiseringav flyktningetjenestenfor å sikre en større kontinuitet for å nå
målsetningenå få flyktninger over i aktivitet eller arbeid etter endt introduksjonsprogram.
Innenfor introduksjonsordningenog kvalifiseringsprogrammet
er det positiveavviksom trekker i
motsatt redning.
Rusog psykiskhelse
Innenfor rus og psykiskhelseer det en positiv prognosepå 3 mill. kroner. Dette skyldesblant annet.
tilskudd kommunaltrusarbeid
alle stillinger ikke besatt,vakanserog rekrutteringsvansker
begrensetvikarbruk
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Status økonomiplantiltak
Beløpi 1000

Tiltak
Nye tiltak
Føringeropptrappingsplan
rus
Føringeropptrappingsplan
rus

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr

Status Risiko

Statusbeskrivelse

99

99

0

I arbeid

Opptrappingsplanrus er igangsatt

90

60

30

I arbeid

300

300

0

Ikke
startet

Egenfinansieringav nyopprettet
sosialkonsulent,økt legestillingmed
30%innen ROPikke rekrutert.
Det utarbeidessaktil behandling
før sommeren

489

459

30

Innsparing
Bosetting

-6 521

-6 521

0

Sum

-6 521

-6 521

0

-6 032

-6 062

30

KST:Endringavkortingsosial
stønadved inntekter fra
barnetrygd
Sum

Sumtiltak

I arbeid

Antall flyktningersom er på
introduksjonsstønader redusert

Sykefravær
Sykefravær
Årlig sykefravær2019
Sykefravær1. kvartal 2018

Fravær
korttid

Fravær
langtid

Samlet
fravær

2,14 %
2,14 %

6,06%
6,06%

8,20 %
8,20 %
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Barnevern
Statusøkonomi
Beløpi 1000

Tjenesteområder

Rev.bud. Regnskap Avvik hiå. Rev.bud. Prognose Avvik i kr
hiå. 2019 hiå. 2019
2019 inkl. tiltak (prognose
vs.
budsjett)

1-Rådmannensstab
2-Oppvekstog kultur
4-Teknisketat
5-Helseog omsorg
9-Sentraleposter
Sum

933
0
87
22 496
2 999
26 515

965
0
47
25 637
2 231
28 880

-32
0
39
-3 141
767
-2 366

2 609
0
338
82 419
9 042
94 408

2 609
0
338
86 519
9 042
98 508

0
0
0
-4 100
0
-4 100

Prognoseninnenfor tjenesteområde10 barnevern viser et negativt avvik på -4,1 mill. kroner.
Det er merforbruk innen barneverntjenestenmed en forventet prognosepå 6,4 mill. kroner gitt dagens
drift. I sakenBudsjettoppfølging:Håndteringav økte utgifter og inntekter som ble behandletav
kommunestyret13. mai, er det redegjort for tiltak som forventeså reduseremerforbruket med 2,3 mill.
kroner. Årsprognosenetter tiltak blir dermed -4,1 mill. kroner.
Omlag2,5 mill av merforbruket skyldeseffekten av avlasterdommen.
Merforbruk på tiltak der barnet ikke er plassertskyldesstore og omfattende arbeid for å forhindre
plasseringav barn i fosterhjemeller institusjon.Kommunenhar hatt en stor satsinginnen tiltak sarbeid
og familiesenteretog det utføreset betydelig arbeid for å forhindre at barnet flyttes ut av hjemmet. Det
seesen reduksjoni antall omsorgsovertakelser,
men ikke en tilsvarendereduksjoni kostnad.
Påtross av nedgangi antall barn under barnevernstjenestensomsorger det merforbruk innen tiltak der
barnet er plassert.Dette skyldesat mangeav barna har større og mer omfattende tiltak enn tidligere,
noe som gir høyereutgifter. Det har ogsåvært flere uønskaflyttinger for barn, som krever økt
ressursinnsatsbådefør og etter flytting.
Det er flere uavklarteomfattende enkeltsakerder kommunenblir krevd en økt egenandeltil Bufetat
som kan gi betydeligstørre utgifter på funksjon252, tiltak når barnet er plassert.Dette er ikke tatt med i
prognosen.Det er ikke endeligavklart hvem som tar belastningenher, kommuneneller staten/Bufetat.
Barnevern

30.04.19

31.12.18

30.04.18

31.12.17

31.12.16

31.12.15

Antall meldinger

147

499

136

502

461

458

Barnmed undersøkelsetotalt

121

366

112

434

353

364

Barnmed hjelpetiltak totalt

172

222

212

260

211

192

Omsorgsovertakelser
totalt

1

9

2

8

11

25

Barnunder omsorg

93

94

97

100

111

114

Heravbarn i fosterhjem

90

90

93

96

109

109

Heravbarn i institusjon

3

4

4

4

1

5
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Statusøkonomiplantiltak
Beløpi 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
Avvik
budsjett
prognose
i kr

Nye tiltak
Føringeropptrappingsplan
rus

155

80

75

Sum

155

80

75

155

80

75

Sumtiltak

Status Risiko

I arbeid

Opprettet og tilsatt i ny stilling
saksbehandlerrusoppfølging
ungdom

Sykefravær
Sykefravær
Årlig sykefravær2019
Sykefravær1. kvartal 2018

Fravær
korttid

Fravær
langtid

Samlet
fravær

2,82 %
2,82 %

4,00%
4,00%

6,81 %
6,81 %
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